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Sammanfattning 

Ett stort antal av våra svenska sjöar uppnår inte uppsatta kvalitetskrav för god vattenstatus. 

Större kännedom om dagvattnets potentiella föroreningsinnehåll har bidragit till ett ökat fokus 

kring dagvattenfrågor. En aktuell fråga för många kommuner och myndigheter är huruvida 

dagvatten från urbana områden påverkar dess recipienter. En första ansats för att besvara 

denna frågeställning är ofta att uppskatta eller bestämma föroreningsbelastningen via dagvat-

ten från det aktuella avrinningsområdet. Då dagvattnets föroreningsinnehåll varierar i både tid 

och rum, är metoder i form av provtagning sällan resurseffektiva.  

Syftet med detta examensarbete har utifrån denna bakgrund varit att jämföra användning och 

resultat från hydrologiska modeller för att uppskatta föroreningsbelastning via urbant dagvat-

ten. Modellresultat kombinerades för att undersöka om en säkrare beskrivning av belastningen 

erhölls. Arbetet avsåg därtill att lyfta fram erhållna resultat och hur de kan användas som en 

del av ett beslutsunderlag för huruvida åtgärder angående dagvattenhantering behöver vidtas, 

både rent generellt och mer specifikt för detta studieobjekt. Avrinningsområdet som valdes för 

denna studie är beläget i Bodens tätort och avvattnas till Bodträsket, som under flertalet år 

haft övergödningsproblem och därför undermålig vattenstatus. 

För detta syfte användes två hydrologiska modelleringsverktyg, PCSWMM och WinSlamm 

för uppbyggnad av respektive modell över studieobjektet. Uppbyggnaden gjordes via GIS-

analys tillsammans med fältstudier och erfarenhetsmässig information från Bodens kommun. 

Nederbördsmätning, flödesmätning samt provtagning med avseende på dagvattenkvalitet ut-

fördes för att möjliggöra kalibrering av modellerna. Fyra olika nederbördstillfällen provtogs 

och analyserades under denna period. Kombinationen av modellerna innebar att modellresul-

tat från hydrauliska PCSWMM användes för att justera modellparametrar i WinSlamm. 

Resultaten visade på att ett mer omfattande arbete krävs för modellering i SWMM jämfört 

med WinSlamm. WinSlamm bedömdes kunna vara ett användbart och mycket informativt 

verktyg för bedömning av dagvattenförekommande föroreningar samt kunna användas vid 

framtagande av beslutsunderlag vid åtgärder för dagvattenhantering. Till exempel då uppskat-

tade maximala föroreningshalter kan indikera huruvida risk föreligger att akuta halter i recipi-

enten kan överskridas lokalt under kortare tidsperioder. Användning av modelleringsresultat 

av dagvattenflöde från SWMM i WinSlamm, förbättrade modellresultaten, främst med avse-

ende på modellerade dagvattenvolymer och en viss resultatförbättring kunde även urskiljas för 

modellerad föroreningsbelastning. WinSlamm-modellen, med amerikanska schablonhalter, 

kunde inom acceptabla gränser beskriva föroreningsbelastningen för kväve, koppar, fosfor 

och zink. Modellens schablonhalter för kadmium och bly fick reduceras i mycket stor grad för 

att kunna matcha uppmätta halter. Då WinSlamm-modellen inte validerades drogs dessa slut-

satser med viss reservation. 

Specifikt för detta studieobjekt indikerade modellresultat på betydande föroreningsbelastning, 

särskilt med avseende på TSS och näringsämnen under den studerade perioden. Utifrån dessa 

resultat bedömdes det finnas anledning till vidare utredning då negativ påverkan på Bodträs-

ket inte kan uteslutas.  
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Abstract 

A large number of Swedish lakes are currently not fulfilling the established international wa-

ter quality criterias. Further knowledge about the pollutant load of stormwater has contributed 

to an increased focus about stormwater issues. Because of this, the impact of urban storm-

water on the receiving waters is often a topical subject for municipalities and authorities. A 

first approach to answer this question is to estimate or determinate the pollutant load of 

stormwater from the catchment of interest. Because of the large variations in the pollutant 

content of stormwater, methods like sampling are seldom cost-effective.  

Based on this background, the aim of this master thesis was to compare application and re-

sults from hydrological models to estimate pollutant loads from urban stormwater. The model 

results were combined in order to investigate if a more accurate description of the loading was 

obtained. An additional purpose of this thesis was also to highlight obtained results and how 

these could be used as a part of a basis for decision whether measures regarding stormwater 

management need to be taken, both in general cases and also for this specific case study. The 

urban catchment chosen for this study is located in Northen Sweden and dewatered to Bod-

träsket. For several years Bodträsket has had problems related to eutrophication and partly 

because of this deficient water quality status. 

Two hydrological modeling tools, PCSWMM and WinSlamm, were used to create models of 

the study object. The design was based on a GIS-analysis together with field studies and on 

experiences from the municipal department of urban water. Quality sampling of stormwater 

and rain- and flow measurements were conducted to enable calibration of the models. Water 

quality sampling was performed at four different rainfalls. The combination of the models 

was made by using model results from the hydraulic PCSWMM to adjust the model parame-

ters in WinSlamm.  

The results showed that modeling in PCSWMM requires a more extensive work load com-

pared to modeling in WinSlamm. Based on experiences from this master’s thesis, WinSlamm 

could be a useful and informative tool for assessment of stormwater pollutant load and sup-

port decisions in stormwater management. For example, risk assessment of exceedance of 

acute pollutant concentrations could be done by evaluating maximum pollutant concentra-

tions. Usage of modeling results (stormwater quantity) from PCSWMM in WinSlamm, im-

proved the modeling results, especially concerning modeled stormwater quantity and also 

pollutant loads in a certain extent. The WinSlamm-model could within acceptable limits de-

scribe the stormwater load of nitrogen, copper, phosphorus and zinc. A certain reservation to 

the results is added, since the model was not validated. 

The conclusions for the specific case study were that the model results indicated significant 

pollutant load, especially for TSS and nutrients during the study period. Based on these re-

sults, further investigation is recommended since negative impact on Bodträsket could not be 

excluded.    
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1  Inledning 

Flera av Sveriges miljökvalitetsnormer (SFS 2004/660) samt EU:s ramdirektiv för vatten 

(2000/60/EG) syftar till att uppnå eller upprätthålla god ekologisk samt kemisk status i alla 

vattenförekomster, såväl ytvatten som grundvatten. Våra ytvatten, såsom åar, älvar och sjöar 

är viktiga råvattenresurser och dessutom livsmiljöer för både flora och fauna. Därutöver fyller 

dessa ytvatten viktiga estetiska och rekreativa funktioner. Enligt Naturvårdsverket (2015) 

uppnår inte ens hälften av våra sjöar och vattendrag de uppsatta målen för en god vattenkvali-

tet.  

En av dessa vattenförekomster är Bodträsket i Bodens kommun, där tidigare mätningar indi-

kerar på övergödning. Detta är en av anledningarna till att Bodträsket inte uppnår Naturvårds-

verkets miljökvalitetsnormer för en god vattenkvalitet (VISS, 2015). Stickprov på dagvatten 

till Bodträsket uppvisar relativt höga halter av näringsämnen och en viss halt metaller (Bodens 

kommun, 2014). Förutom miljömässiga intressen, finns även ett allmänintresse att förbättra 

vattenkvaliteten i Bodträsket. På grund av dess stadsnära läge bidrar sjön inte bara till värde-

full estetik, utan också rekreativa värden såsom naturupplevelser och fritidsaktiviteter. 

Urbana ytvattenförekomsters vattenkvalitet påverkas av en rad olika faktorer: förekomstens 

egna fysiska egenskaper såsom vattendjup, flöde och omsättningstid, växelverkan med grund-

vatten men även av tillkommande föroreningar från olika källor, till exempel direkt atmosfä-

risk deposition, avloppsbräddning och inte minst via dagvatten (Novotny & Olem, 1994). 

Många stadsnära sjöar och vattendrag är idag recipienter för orenat dagvatten från den urbana 

miljön. Studier de senaste decennierna visar att dagvatten kan innehålla betydande mängder 

föroreningar, däribland näringsämnen, tungmetaller och andra potentiellt toxiska ämnen (Gö-

bel et al, 2007). Vissa av dessa föroreningar finns bland Vattendirektivets prioriterade ämnen 

(2000/60/EG). Föroreningsbelastningen från dagvatten kan därför påverka recipienter negativt 

och därmed försämra dess potential att uppnå eller upprätthålla en god vattenkvalitet. 

Tillsynsansvaret gällande dagvattenutsläpp (enligt 9:1 MB) åligger varje enskild kommun. Av 

denna anledning står många kommuner inför ett omfattande utredningsarbete gällande den 

befintliga dagvattenhanteringen. Detta arbete bör resultera i en bedömning av föroreningsbe-

lastningens omfattning och huruvida denna påverkar recipienten. Detta för att kunna besluta 

om åtgärder kring dagvattenhanteringen behöver vidtas. 

Utredning kring föroreningar i dagvatten är av komplex karaktär (Liu et al, 2013), då dagvatt-

net varierar både vad gäller kvantitet och kvalitet. Variationer förekommer mellan olika ne-

derbördstillfällen och avrinningsområden, men även inom ett och samma nederbördstillfälle 

respektive avrinningsområde. Detta innebär i praktiken att en metod som bygger på provtag-

ning blir mycket resurskrävande, både vad gäller tid och ekonomi (Wicke et al, 2012). Ofta 

används istället modeller för att kostnadseffektivt kunna avgöra hur stor dagvattenbelastning-

en är på en recipient. Detta ställer i sin tur krav på att den modell som används, har kapacitet 

att återspegla verkligheten. 
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Idag finns ett stort antal verktyg av olika karaktär för dagvattenmodellering.  bland annat pro-

cessbaserade verktyg såsom Storm Water Management Model, SWMM (Rossman, 2010). 

SWMM utvecklades ursprungligen i syfte att kunna kvantifiera dagvattenmängder, identifiera 

var risk för översvämning föreligger och för att dimensionera dagvattensystem. Source Loa-

ding and Management Model for Windows, WinSLAMM, är ett annat amerikanskt modelle-

ringsverktyg (Pitt & Voorhees, 1993), empiriskt utvecklat med fokus på dagvattnets kvalitet 

och baseras istället på hydrologi vid mindre, normala nederbördstillfällen. Modellen använder 

schablonhalter, framtagna utifrån uppmätta dagvattenhalter vid amerikanska undersökningar 

och studier under ett antal decennier. I Sverige används modelleringsverktyget Stormtac i stor 

utsträckning för bestämning av föroreningsbelastning från dagvatten. Resultat som erhålls är 

då årsbelastning som beräknas utifrån årsnederbörd. 

Studier har visat på att processbaserade verktyg såsom SWMM har kapacitet att beskriva dag-

vattenflöden ur kvantitativt perspektiv med hög träffsäkerhet (Zoppou, 2001), medan simule-

ringar av dagvattenkvalitet inte kan efterliknas med samma säkerhet. WinSLAMM är i sin tur 

inte lika komplex och detaljerad ur det kvantitativa perspektivet, men har visat sig vara bättre 

på att reproducera dagvattenkvalitet (Jayasooriya & Ng, 2014).  Därför vore det intressant att 

dra nytta av de olika modelleringsverktygens styrkor genom att använda SWMM för simule-

ring av dagvattenkvantitet och WinSlamm gällande dagvattnets kvalitet. Därutöver finns ett 

intresse att undersöka hur väl amerikanska schablonhalter överensstämmer med svenska för-

hållanden, samt om WinSlamm kan fungera som ett alternativ till Stormtac. 

1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete var att jämföra användning och resultat från två olika hydro-

logiska modeller för att uppskatta föroreningsbelastning via dagvatten från ett urbant avrin-

ningsområde. Arbetet avsåg även att lyfta fram erhållna resultat från dessa modelleringsverk-

tyg och hur de kan användas som en del av ett beslutsunderlag för huruvida åtgärder angående 

dagvattenhantering behöver vidtas.  

De frågeställningar som skulle besvaras var: 

 Vilka skillnader finns vid användning av de två olika modellerna och vad innebär 

dessa skillnader för tillämpbarheten? 

 Uppnås säkrare beskrivning av dagvattenvolymer och dess föroreningsbelastning om 

modellerna kombineras, det vill säga om SWMM används för att uppskatta dagvatten-

flöden och WinSlamm används för att uppskatta föroreningsbelastning, än om endast 

WinSlamm används? 

 Hur ser föroreningsbelastningen ut från det valda området till recipient under den ak-

tuella studieperioden? 
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1.2 Avgränsningar 

Detta examensarbete behandlade föroreningar i dagvatten. Vid provtagning och modellering 

har fokus lagts på ett urval av metaller (koppar, bly, zink och kadmium) vanligt förekom-

mande i dagvatten, näringsämnena kväve och fosfor samt parametern TSS (totalhalt suspen-

derade ämnen). Vidare studerades dagvatten från ett avrinningsområde som provtogs i en 

punkt. De modelleringsverktyg som användes och jämfördes är processbaserade SWMM via 

mjukvaran PCSWMM samt WinSLAMM. I SWMM modellerades avrinningsområdet med 

dess ledningsnät med avseende på dagvattenflöden, medan i WinSLAMM modellerades av-

rinningsområdet med avseende på dagvattenvolymer samt föroreningsbelastning.  

  



4 
 

H. Marttala, Luleå tekniska universitet, 2016 

 

2  Bakgrund 

Dagvatten definieras enligt Naturvårdsverket (SNFS 1994:7) som den del av regn- eller 

smältvatten som inte infiltreras i marken utan rinner tillfälligt av på ytan. Dagvattnets kvanti-

tet och kvalitet varierar mellan olika avrinningsområden, men även inom samma avrinnings-

område mellan och inom olika nederbördstillfällen (Butler & Davies, 2004). Dessa variationer 

uppkommer på grund av skillnader i nederbördens samt avrinningsområdets karaktär. 

Följande kapitel inleds med en beskrivning av de faktorer som påverkar dagvattnets kvantitet 

och kvalitet. Därefter beskrivs koncepten för de olika angreppssätten, flödesproportionell 

provtagning och modelleringsverktygen SWMM och WinSLAMM, för att bedöma dagvatt-

nets belastning från ett specifikt avrinningsområde. 

2.1 Dagvattnets uppkomst & kvantitet 

I Sverige är medelårsnederbörden drygt 700 mm, med relativt stora variationer regionalt och 

från år till år (SMHI, 2015). Ett nederbördstillfälle kan beskrivas med hjälp av parametrar 

som nederbördsintensitet och varaktighet. All nederbörd som når marken alstrar inte dagvat-

ten, utan fastnar i eller tas upp av vegetation, infiltreras i mark, avdunstar eller lagras i för-

djupningar/svackor i avrinningsområdet (Butler & Davies, 2004).  

Hur mycket dagvatten som genereras påverkas av nederbördens intensitet och varaktighet, 

men är också sammankopplat med avrinningsområdets egenskaper, såsom andel hårdgjord 

yta, lutning, storlek och form (Lidström, 2012).  

I urbana områden är andelen hårdgjorda ytor (tak, asfalt, betong etc) betydligt större än i na-

turområden (Butler & Davies, 2004). Detta får till följd att mindre volymer regnvatten kan 

infiltreras i urbana områden, och rinner istället av på ytan i form av dagvatten. För att undvika 

översvämning transporteras dagvatten traditionellt med hjälp av ledningssystem, vanligtvis 

utan rening till närmaste sjö eller vattendrag. Denna typ av dagvattensystem tillsammans med 

stor andel hårdgjorda ytor transporterar dagvatten med relativt hög hastighet, vilket ger upp-

hov till tillfälligt höga flöden, så kallade pikflöden (Butler & Davies, 2004). 

Hur stor andel av nederbörden som alstrar dagvatten kan beskrivas med en avrinningskoeffi-

cient.  Enligt Lidström (2012) påverkas avrinningskoefficienten för ett avrinningsområde av 

områdets storlek, typ av markyta, dess lutning, årstid, rådande fuktighet samt nederbördsint-

ensitet. Detta medför att koefficienten för ett specifikt avrinningsområde kan variera mellan 

olika nederbördstillfällen. Generellt vid till exempel dimensionering av dagvattensystem an-

vänds dock en schablonmässig, bebyggelsespecifik avrinningskoefficient. 
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2.2 Dagvattenkvalitet  

Dagvattenkvalitet är mångfasetterad då det påverkas av ett flertal faktorer. Dessa kan delas in 

i två huvudgrupper: avrinningsområdets egenskaper samt nederbördens egenskaper.  I städer 

pågår en mängd antropogena verksamheter och aktiviteter, till exempel motortrafik, industri-

ella processer, gödsling och byggarbeten. Dessa är alla källor till föroreningar som avsätts och 

ackumuleras på urbana ytor (Barbosa et al, 2012). Även nedskräpning, djurspillning och kor-

rosion av olika material bidrar till denna ackumulering. Därutöver tillkommer luftburna för-

oreningar från andra områden som också kan förekomma i väsentliga mäng-

der/koncentrationer (Wicke et al, 2012). 

2.2.1 Föroreningar - förekomst & källor 

Föroreningar förekommande i dagvatten brukar ofta beskrivas gruppvis, här används samma 

indelning som Hvitved-Jacobsen et al (2010): Fasta partiklar, tungmetaller, biologiskt ned-

brytbart material, organiska mikroföroreningar, patogena mikroorganismer samt näringsäm-

nen.  

Partiklar kan förekomma i höga koncentrationer, med varierande storlek och kan bestå av 

oorganiskt eller organiskt material. Koncentration av partiklar i ett vatten anges som TSS (to-

talhalt suspenderade ämnen). Flertalet av de nedan nämnda grundämnena och kemiska före-

ningar associerar med partikulärt material (Zgheib et al 2012; Gasperi et al 2012), därför an-

vänds TSS ofta som ett mått på föroreningsgrad i dagvatten (Kayhanian et al, 2012). 

Damm från industrier och trafik, nerskräpning, atmosfäriskt nedfall, slitage av material (väg- 

och däckslitage etc) är alla exempel på källor till partiklar som kan hamna i dagvatten (Bar-

bosa et al, 2012). Trafikintensitet är således en viktig faktor som påverkar TSS-halten (Lundy 

et al, 2011). I kalla klimat är även halkbekämpning en stor källa till partiklar såsom sand och 

grus.  

Höga koncentrationer av partiklar i recipienter innebär ökad grumlighet och turbiditet. Detta 

försämrar solljusets inträngningsdjup (Butler & Davies, 2004) och därmed reduceras möjlig-

heten till fotosyntes. Partiklarna som sedimenterar ansamlas på botten och påverkar då de 

bottenlevande djurens habitat. 

Tungmetaller såsom bly (Pb), kadmium (Cd), zink (Zn), koppar (Cu), nickel (Ni) och krom 

(Cr) m fl, uppkommer främst från motortrafik (Novotny & Olem, 1994; Wicke et al, 2012). 

Användning av motorfordon innebär bränsleförbrukning, läckage av oljor och slitage av en 

mängd olika komponenter som ger upphov till föroreningar innehållandes tungmetaller. 

Andra potentiellt signifikanta utsläppskällor kan vara förbränningsanläggningar och olika 

typer av industrier samt korrosion av metalliska material i den urbana miljön. Korrosion av 

hustak ger upphov till utsläpp av olika tungmetaller, beroende på takets material (Göbel et al, 

2007). 

Tungmetaller i höga halter kan hämma biologiska processer och kan vara akut eller kroniskt 

toxiska för vattenlevande organismer (Butler & Davies, 2004), speciellt den del som är bio-
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tillgänglig, det vill säga i jonform. Koppar, nickel och särskilt zink har ofta en större löst 

fraktion jämfört med övriga tungmetaller (Zgheib et al, 2010; Kayhanian et al, 2012). Regn-

vattnets pH-värde är en viktig faktor som påverkar den lösta fraktionen (Göbel et al, 2007). 

Lägre pH-värde ger större andel lösta fraktioner. 

Biologiskt nedbrytbart material brukar mätas och anges i parametern BOD (Biochemical 

Oxygen Demand, biokemisk syreförbrukning) eller COD (Chemical Oxygen Demand, kemisk 

syreförbrukning). Källor till denna typ av föroreningar kan vara vegetation såsom löv, gräs, 

kvistar. Spillning från husdjur och fåglar är också en bidragande orsak. Andel biologiskt ned-

brytbart material varierar kraftigt säsongsvis och även inom samma avrinningsområde bero-

ende på markanvändning (Göbel et al, 2007). 

Syrgashalt i en vattenförekomst är en av de viktigaste parametrarna för vattenkvalitet 

(Novotny & Olem, 1994). Nedbrytning av biologiskt material är syrekrävande och tillskott av 

denna typ av material kan försämra syrgashalten (Eriksson et al, 2007). 

Organiska föroreningar är ett samlingsnamn för en stor mängd föroreningar som i stor ut-

sträckning uppkommit på grund av antropogena aktiviteter. De mest välkända och undersökta 

ämnena som tillhör denna grupp torde vara alifatiska och aromatiska kolväten (petroleumpro-

dukter) som finns i bensin, diesel och motorolja (Björklund, 2011). Till denna grupp tillkom-

mer syntetiskt framställda föreningar (Eriksson et al, 2007), såsom bekämpningsmedel, bro-

merade flamskyddsmedel (PBDEer), ftalater, alkylfenoler, PCBer etc. Dessa är ofta mycket 

långlivade i naturen och klassas som miljögifter. På grund av bioackumulation och biomagni-

fikation är de skadliga för levande organismer. Polycykliska aromatiska kolväten (PAHer) 

och dioxiner är andra exempel på organiska miljögifter, men uppkommer oavsiktligt vid för-

brännings- och tillverkningsprocesser (Barbosa el al, 2012). Asfalt och däck innehåller också 

PAHer (Björklund, 2011), vilket innebär att nötning av dessa orsakar spridning i naturen. 

De flesta organiska mikroföroreningar har låg vattenlöslighet och är därför vanligen associe-

rade till partikulärt material (Zgheib et al, 2011). Ett antal relativt nyligen utförda dagvatten-

undersökningar visar på väsentliga halter av PAHer, bromerade flamskyddsmedel, alkylfeno-

ler och ftalater (Björklund, 2011; Zgheib et al, 2011; Gasperi et al, 2014). Alkylfenoler är 

vanligt förekommande tillsatsmedel i till exempel målarfärg, rengöringsmedel och gummi. 

Bromerade flamskyddsmedel används bland annat i elektronik och textilier. Ftalater i sin tur 

förekommer som tillsats i olika plastmaterial, textilier, elektronik, målarfärg, lacker m m 

(Björklund, 2011). Användning och förbrukning av dessa produkter orsakar diffusa utsläpp 

till naturen. Exakt hur spridningen går till och vilka källor som är särskilt bidragande till dessa 

utsläpp till dagvatten är ännu oklart (Gasperi et al, 2014). 

Till näringsämnen brukar kväve- och fosforföreningar räknas i dagvattensammanhang (Er-

iksson et al, 2007). Ofta mäts näringsämnen i totalhalter, vilket innebär att summan av alla 

kväve- respektive fosforföreningar bestäms. Kväveföreningar kan transporteras långa sträckor 

med atmosfären och en väsentlig del av kväveföreningarna i dagvatten härstammar just från 

deposition från atmosfären (Butler & Davies, 2004 & Malmqvist, 1983). Uppkomst till luft-

burna kväveföreningar sker främst via olika typer av förbränning. Även en del av dagvattnets 
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fosforinnehåll deponeras från atmosfären, men främst då i partikelform (damm) och transpor-

teras därför inte lika långt som kväveföreningar. Andra lokala källor kan vara via fordonsav-

gaser (främst kväve), gödningsmedel, djurspillning och produkter från nedbrytning av orga-

niskt material och olika typer av organiskt avfall (Malmqvist, 1983 & Novotny & Olem, 

1994). 

Ett överskott av näringsämnen i sjöar och vattendrag orsakar övergödning (Butler & Davies, 

2004), vilket kan leda till ett allvarligt tillstånd i vattenförekomsten. Dålig lukt, giftig alg-

blomning, ökat färgtal och därmed minskat siktdjup är potentiella konsekvenser av övergöd-

ning. Detta innebär i sin tur minskad möjlighet för fotosyntes (minskad syreproduktion), sam-

tidigt som syreförbrukningen ökar med mängden organiskt material. Hos djupa vattenföre-

komster med dålig cirkulation, kan detta leda till syrebrist.  

2.2.3 Föroreningsackumulation & transport 

Ackumulation av föroreningar sker mellan olika nederbördstillfällen, därför är tiden mellan 

dessa tillfällen en viktig faktor att beakta (Barbosa et al, 2012). Studier visar på att även för-

delning av hårdgjorda ytor i avrinningsområdet utgör en viktig faktor för dagvattnets kvalitet 

(Liu et al, 2013). Utöver antalet torra dagar, markanvändning och verksamheter inom avrin-

ningsområdet, påverkas sammansättningen och halter av föroreningar som ackumuleras på en 

yta, även av ytans beskaffenhet (Wicke et al, 2012). På grovkorniga, relativt skrovliga ytor, 

till exempel asfalt, ansamlas större andel föroreningar, i jämförelse med släta ytor, till exem-

pel plåttak eller betong. 

Vid nederbörd sköljer dagvattnet de urbana ytorna och drar med sig föroreningar som acku-

mulerats. Föroreningshalter i dagvatten från samma avrinningsområde kan variera mellan 

olika nederbördstillfällen (Barbosa et al, 2012). Detta orsakas av att nederbördens intensitet, 

varaktighet och totala volym påverkar i vilken omfattning de ackumulerade föroreningarna 

sköljs av. Korta och/eller mindre intensiva regn kan innebära att bara en mindre andel av den 

totala ackumulerade mängden föroreningar följer med dagvattnet (Egodawatta et al, 2007). 

Denna avsköljningsprocess påverkas även av ytans skrovlighet (Wicke et al, 2012). Förore-

ningar på släta ytor, till exempel tak, sköljs av betydligt lättare jämfört med skrovligare ytor.  

Flertalet studier (Lee & Bang, 2000; Lee et al, 2002; Kayhanian et al, 2012; Wicke et al, 

2012) visar på att ett så kallat ”first flush”-fenomen (en första smutspuls) förekommer i dag-

vattenflöden. Detta fenomen innebär att särskilt höga föroreningskoncentrationer förekommer 

främst under den första tidsperioden av ett dagvattenflöde. Den högsta föroreningskoncentrat-

ionen uppkommer ofta i samband med de högsta dagvattenflödena, detta gäller särskilt parti-

kulära föroreningar. Studier visar på positiv korrelation mellan nederbördsintensitet och för-

oreningshalt (Egodawatta et al, 2007). Den första smutspulsen behöver inte gälla alla förore-

ningar, vissa ämnen saknar koncentrationstoppar eller så kan de inträffa senare under dagvat-

tenflödet (Alm et al, 2010). I stora avrinningsområden tillkommer dagvatten med dess förore-

ningsinnehåll från mer avlägsna delområden något senare till utloppet.  

Utöver de ovan beskrivna faktorerna påverkas dagvattenkvaliteten slutligen av själva avrin-

ningen. De föroreningar som initialt följer med dagvattnet kan avsättas under transportsträck-
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an i till exempel gräsbevuxna diken eller i dagvattenledningar. Samtidigt som sediment, av-

satta vid tidigare avrinningar, kan dras med. Huruvida föroreningar avsätts eller dras med un-

der transportsträckan är ofta beroende av avrinningshastigheten. Kraftiga regn orsakar högre 

avrinningshastighet och rörelseenergi, vilket inte bara får till följd att större andel ackumule-

rade föroreningar på de urbana ytorna följer med, utan även tidigare avsatta sediment i till 

exempel dagvattenledningar (Butler & Davies, 2004). 

Utifrån ovan beskrivna faktorer kan dagvattenkvaliteten därför variera kraftigt sett ur ett lo-

kalt, regionalt och inte minst nationellt perspektiv.   

2.3 Styrmedel & riktvärden  

År 2000 inrättades EU:s ramdirektiv (2000/60/EG) för vatten med huvudsakligt syfte att säkra 

ett långsiktigt, hållbart nyttjande av vattenresurser, detta gäller vattenförekomster såsom 

grundvatten, kustvatten, vatten i övergångszon samt inlandsytvatten. Direktivet samt tillhö-

rande dotterdirektiv har fastslagit gränsvärden, så kallade miljökvalitetsnormer, för 33 priori-

terade ämnen. Anledningen till denna prioritering är att dessa ämnen är toxiska, långlivade 

och bioackumulativa. Därför utgör de ett särskilt hot för vattenförekomsters kvalitet med av-

seende på ekologisk och kemisk status. Ramdirektivet framhåller behovet av att identifiera 

och värdera utsläppskällor, direkta som diffusa, vilket då innefattar utsläpp via dagvatten. Bly, 

nickel, kadmium, PAHer, DEHP (ftalat), olika pesticider, alkylfenoler är exempel på priorite-

rade ämnen som uppmätts i dagvatten (Göbel et al, 2007; Zgheib et al 2011; Gasperi et al, 

2014). Därutöver tillkommer signifikanta halter av närsalter, syreförbrukande ämnen samt 

andra oönskade spårelement såsom arsenik, krom och zink. Alla dessa parametrar bedöms för 

ytvatten utifrån nationella miljökvalitetsnormer fastlagda av Vattenförvaltningsförordningen 

(SFS 2004/660) och Havs- och vattenmyndigheten. Föroreningsutsläpp via dagvatten till yt-

vattenförekomst kan därför försämra dess möjlighet att upprätthålla eller uppnå god ekologisk 

och kemisk status.  

Enligt Miljöbalken kap 9§2 klassificeras dagvatten som avloppsvatten inom detaljplanerade 

områden och tillhör därmed miljöfarliga verksamheter. Vidare framgår av (MB kap 9§7) att 

"Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet 

för människors hälsa eller miljön inte uppkommer." Däremot saknas nationella gräns- eller 

riktvärden för föroreningshalter i dagvattenutsläpp (Alm et al, 2010). Inte heller finns någon 

nationellt utarbetad metodik för att bedöma dagvattnets påverkan på recipient. 

Kommuner och verksamheter har i strategi- och policydokument för dagvatten valt olika an-

greppssätt för att sätta egna lokala eller regionala riktvärden. Flera kommuner använder sig av 

Riktvärdesgruppens (2009) föreslagna riktvärden för föroreningar via dagvatten Dessa rikt-

värden har satts utifrån långvariga studier av föroreningar i svenska dagvatten. Andra kom-

muner, till exempel Jönköping och Malmö, har använt sig av Naturvårdsverkets klassificering 

av ytvattenförekomster för att sätta sina riktvärden.  
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I Tabell 1 illustreras ett typexempel på hur riktvärdet för kadmium i dagvatten bestämts uti-

från Naturvårdsverkets klassicifering. Naturvårdsverkets klass 1-3 har valts att motsvara "låga 

halter" i dagvatten, klass 4 motsvarar "måttliga halter" samt klass 5 motsvarar "höga halter" 

(Malmö stad, 2008; Jönköpings kommun, 2009). 

Tabell 1 En strategi för riktvärden i dagvatten som tillämpas i bland annat Malmö och Jönköping. Naturvårds-

verkets (NNV) statusklassning för ytvattenförekomster används för att sätta riktvärden för dagvatten. I denna 

tabell ges kadmium som exempel. 

NVV-klass/status Uppmätt Cd-halt Riktvärden för dagvatten 

1 Hög ≤ 0,08 μg/l  

   Låga halter 2 God    0,08 μg/l 

3 Måttlig    0,09 μg/l 

4 Otillfredsställande    0,15 μg/l   Måttliga halter 

5 Dålig    0,25 μg/l   Höga halter 

 

När dagvattenbelastningens påverkan på recipient ska bedömas (House et al, 1993), är det 

dock inte bara dagvattnets sammansättning som bör bedömas, utan recipientens fysiska, ke-

miska och biologiska egenskaper har en stor betydelse för hur denna påverkas av tillkom-

mande föroreningar. Även Riktvärdesgruppen (2009) framhåller att det är av största vikt att 

bedömning görs från fall till fall, då recipienter har olika förutsättningar att hantera olika för-

oreningsbelastningar.  

2.4 Flödesproportionell provtagning  

Provtagning av dagvatten är en metod för att bedöma dagvattnets föroreningsinnehåll.  För 

detta ändamål är enskilda stickprov direkt olämpliga (Alm et al, 2010). Ett enskilt stickprov 

representerar endast föroreningskoncentrationen momentant, det vill säga just vid det tillfälle 

som stickprovet tas. På grund av dagvattnets mycket varierande föroreningshalt inom ett regn-

tillfälle, resulterar användandet av stickprovsresultat i antingen över- eller oftare underestime-

ring av dagvattnets sammansättning.  

Är syftet med provtagning att undersöka total föroreningsbelastning eller årsmedelhalt via 

dagvatten, bör medelkoncentrationen för olika regn bestämmas.  En ofta använd och föresprå-

kad metod för detta är att med hjälp av automatiska provtagare utföra flödesproportionell 

provtagning (Leecaster et al, 2002; Lee et al, 2007; Ma et al, 2009). Denna provtagningsme-

tod innebär att delprov tas vid ett bestämt volymintervall under hela flödesperioden som reg-

net orsakar.  
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Figur 1 är en illustration av den flödesproportionella provtagningen. Ju högre flöden, desto 

mer frekvent tas delprov för att en representativ medelkoncentration ska kunna bestämmas. 

 

Figur 1 Flödesproportionell provtagning. Delprov tas vid ett bestämt volymintervall. 

De flödesviktade delproverna kan antingen analyseras enskilt eller sammansättas till ett sam-

lingsprov som därefter analyseras (Barbosa et al, 2012). Analysresultaten från samlingsprovet 

representerar då regnets medelkoncentration. Om delproverna analyseras enskilt, beräknas 

medelkoncentrationen utifrån dessa analysresultat, dessutom kan föroreningskoncentrationens 

variation samt maximum definieras. När flera regns medelkoncentrationer har bestämts, kan 

sedan årsmedelhalter och total årsbelastning för avrinningsområdet beräknas. Det är viktigt att 

provtagning samt hantering av prover genomförs systematiskt (EPA Victoria, 2009). Efter 

provtagning måste proverna snarast möjligen konserveras, och vid bestämning av löst fraktion 

även filtreras. Konserveringsmetod är beroende av vilka analyser som ska utföras. 

2.5 Modellering av dagvatten 

Matematiska beräkningar och modeller används idag i otaliga varianter för att förutse eller 

beskriva verkliga fenomen. Inom dagvattenområdet har modelleringsverktyg använts sedan 

60-talet: dels kvantitativa modeller för att beskriva dagvattnets flödesmönster och dels kvali-

tativa modeller för att beskriva dagvattnets sammansättning (Zoppou, 2001). 

2.5.1 SWMM - Modellbeskrivning 

SWMM står för Storm Water Management Model och är framtagen av US EPA (United Sta-

tes Environmental Protection Agency) i början av 1970-talet (Rossman, 2010). Sedan dess har 

programmet utvecklats och uppdaterats ett antal gånger. Med hjälp av detta modelleringspro-

gram kan simuleringar köras dels för enskilda regntillfällen, men även för längre tidsperioder. 

Modellen används runt om i världen för olika ändamål, vanligen för planering, dimensioner-

ing och analys av dagvattensystem, både vad gäller dagvattnets kvantitet och kvalitet främst 

för urbana områden. 
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SWMM är en så kallad processbaserad, dynamisk modell och är uppbyggd utifrån naturlagar, 

till exempel Newton's lagar och massbalans. En dynamisk modell tar hänsyn till tidigare hän-

delser som påverkar resultatet, till exempel tar SWMM med rådande fuktighet som uppkom-

mit från tidigare nederbörd i avrinningsberäkningar (Zoppou, 2001).  

SWMM är uppbyggd av två grundläggande delar (Rossman, 2010): dels en avrinningskom-

ponent som kvantitativt beräknar hur mycket av regnet som alstrar avrinning, det vill säga 

dagvatten. Den andra komponenten tar hänsyn till dagvattnets transport först i form av ytav-

rinning för att sedan övergå i transport via ledningssystemet. För dessa beräkningar och simu-

leringar behövs regndata i form av tidsserier samt data som beskriver avrinningsområdets 

egenskaper såsom area, lutning, andel hårdgjorda ytor, svackors lagringskapacitet, områdets 

infiltrationskapacitet samt dagvattnets ytavrinningstid. Modelleras ett befintligt dagvattensy-

stem behövs även underlag för dagvattennätet. För att simulera skillnader inom avrinningsom-

rådet (Rossman, 2010), görs en indelning i homogena delområden. Varje delområde beskrivs 

utifrån dess individuella egenskaper. Vid simulering av enskilda regntillfällen erhålls en regn-

specifik avrinningskoefficient, beräknat utifrån rådande förutsättningar.  

Simuleringar av dagvattenkvalitet med SWMM baseras på ekvationer som beskriver förore-

ningsackumulation som funktion av antal torra dagar samt avsköljning och transport som 

funktion av avrinningens storlek (Rossman, 2010). För föroreningsackumuleringen finns fyra 

alternativ att välja emellan, tre matematiska funktioner: potens-, exponential- eller mättnads-

funktion, det fjärde alternativet är att importera externa tidsserier som beskriver ackumulat-

ionen. Alla alternativ baseras på det faktum att föroreningsackumulationen har en övre be-

gränsning (maxackumulation). Avsköljningsprocessen i sin tur kan antingen beskrivas med 

hjälp av en exponentialfunktion eller en potensfunktion som båda är beroende av avrinnings-

flödets storlek.  

Med hjälp av uppmätta data, såsom nederbörd, flöde och föroreningskoncentrationer i dagvat-

ten kan modellen kalibreras (Granlund & Nilsson, 2000). Detta sker genom att angivna mo-

dellparametrar anpassas så att modellberäkningarna efterliknar de verkliga uppmätta värdena 

så bra som möjligt. Genom att sedan jämföra uppmätta, observerade mätdata (såsom neder-

börd, flöde och föroreningskoncentrationer) med erhållna beräknade värden, kan modellens 

kapacitet att efterlikna verkligheten bedömas. Processbaserade modelleringsprogram såsom 

SWMM bedöms ha god kapacitet att med hög säkerhet återge urbana avrinningsmönster ur 

kvantitativt perspektiv (Zoppou, 2001). Däremot uppnås inte samma kapacitet vad gäller dag-

vattnets kvalitet.  

2.5.2 WINSLAMM - Modellbeskrivning 

Under 1970-talet utvecklades det Windowsbaserade modelleringsverktyget WinSLAMM, där 

SLAMM står för The Source Loading and Management Model (Pitt & Voorhees, 1995). Mo-

delleringsverktyget är ett resultat av forskning kring dagvattenkvalitet utförd för olika ame-

rikaniska organisationer, bland annat USEPA. Upprinnelsen till att skapa ett ytterligare mo-

delleringsverktyg, låg i att många forskningsresultat och uppmätta data med avseende på dag-

vattenkvalitet inte motsvarade de antaganden som låg till grund för dåtidens tillgängliga mo-
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deller. Syftet var att skapa en modell med kvalitetsperspektiv, för att få bättre förståelse för 

förhållandet mellan föroreningskällor och dagvattenkvalitet. Allteftersom har WinSLAMM 

uppdaterats och utvecklats för att idag kunna hantera en stor variation av föroreningar, förore-

ningskällor samt olika dagvattenstrategier för att förbättra dagvattenkvalitet. 

Många tillgängliga dagvattenmodeller har utvecklats för att utreda dagvattenfrågor utifrån 

kvantitativa perspektiv (Pitt & Voorhees, 1995), till exempel förhindrande av översvämning, 

erosion etc, och har då baserats på stora, kraftiga nederbördstillfällen som orsakar problem av 

kvantitativ art. WinSLAMM har istället sin grund i "small storm hydrology", vilket är ett 

koncept som innebär att majoriteten av dagvattenvolymer och medföljande föroreningar i ur-

bana områden uppkommer som ett resultat av mindre eller medelstora nederbördstillfällen.  

WinSLAMM är, till skillnad från SWMM, en empirisk modell, vilket innebär att den är strikt 

grundad på faktiska observationer och mätdata och mindre baserad på teoretiska processer 

och antaganden som inte bekräftats i fält (Pitt & Voorhees, 1995). Modellen bedömer dagvat-

tenvolymer samt föroreningshalter för varje enskild homogen yta (source area) som genererar 

dagvatten inom ett avrinningsområde. Detta innebär en förenkling i form av att till exempel 

endast ange andel hårdgjorda ytor för ett område inte kan göras, utan varje yta (t ex plåttak, 

grusgång, grästäckt svackdike, asfalterad parkering etc) betraktas var för sig. Avrinningskoef-

ficienten är även i WinSlamm föränderlig för samma område och är i denna modell en funkt-

ion av nederbördsmängd. Dessutom beräknar modellen dagvattenvolymer och även massba-

lans för föroreningar i både partikulär och löst form, för olika typer av urbana områden samt 

för olika nederbördsparametrar. 

2.5.3 Stormtac 

Svenska Stormtac är den programvara som troligen används mest i Sverige för bestämning av 

föroreningar i dagvatten och för dimensionering av reningsanläggningar för dagvatten. Storm-

tac är liksom WinSlamm en empirisk modell som baseras på schablonhalter för dagvattenfö-

rekommande föroreningar samt avrinningskoefficienter sammanställda utifrån uppmätta data 

(Larm, 2000). Jämfört med WinSlamm är Stormtac generellt sett en betydligt mer generali-

serad modell med genomsnittliga avrinningskoefficienter och föroreningshalter för olika be-

byggelsetyper. Ur modellen erhålls belastning för de olika föroreningarna på årsbasis för mo-

dellerat område.    
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3  Metod 

I syfte att bygga upp modeller beskrivande det aktuella avrinningsområdet med hjälp av mo-

delleringsverktygen SWMM respektive WinSLAMM, behövdes en mängd bakgrundsinform-

ation, såsom kartmaterial över ledningsnät, höjddata etc. Nederbördsmätning, flödesmätning 

samt provtagning med avseende på dagvattenkvalitet utfördes för att möjliggöra kalibrering 

av modellerna. Provtagningsutrustning samt flödesmätare installerades i början av juli 2015 

och kontinuerliga mätningar pågick fram till mitten av september samma år. Fyra olika neder-

bördstillfällen provtogs och analyserades under denna period. 

Detta kapitel består av en redogörelse för arbetets genomförande. Kapitlet inleds med en 

översiktlig områdesbeskrivning över studieobjektet. Sedan beskrivs provtagningsförfarandet, 

utförda fältmätningar samt hur modellerna byggts upp, simulerats och slutligen kalibrerats.  

3.1 Studieobjekt 

Figur 2 är en översiktskarta över det valda studieområdet med dess recipient. Avrinningsom-

rådet innefattar en del av Bodens tätort och har sitt utlopp vid Bodträskets sydvästra strand. 

För att definiera avrinningsområdets utbredning har kartmaterial över dagvattennät samt fas-

tighetskarta tillhandahållits av Bodens kommun. För detta syfte användes även geodata såsom 

ortofoto, höjddata och jordartskartor från Lantmäteriet. Kartmaterialet bearbetades och analy-

serades med hjälp av ArcGIS. Utifrån denna analys tillsammans med kartläggning i fält fast-

ställdes avrinningsområdets egenskaper.  

 

Figur 2 Översiktskarta över studerat avrinningsområde. Ortofoto från Lantmäteriet (maps.slu.se) 
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3.1.1 Avrinningsområdets egenskaper 

Avrinningsområdet beräknades vara 50 hektar och består främst av bostadsområden och 

vägar. En kort sträcka av riksväg 97 med 5740 fordon/årsmedeldygn finns i avrinningsområ-

det (Trafikverket, 2015). Vissa delområden innefattar även allmän verksamhet såsom skola, 

idrottsanläggningar, restaurang, varuhus, en återvinningsstation samt ett antal företag. Ingen 

pågående industriell verksamhet förekommer, däremot har sjukhus och kemtvätt funnits i om-

rådet. I avrinningsområdets närhet finns även kommunens fjärrvärmeverk.  

I denna studie delades avrinningsområdet upp i 13 olika delområden, främst utifrån lednings-

nätets förgreningar, men även utifrån marklutning. Delområdenas egenskaper redovisas när-

mare i modellbeskrivningarna i Tabell 2 och Tabell 5. De flesta delavrinningsområden är rela-

tivt flacka, med endast några promille i lutning, med undantag för de två områden som ligger 

söder om väg 97, som har en genomsnittlig marklutning på 1 respektive 2,5 %. Underliggande 

jordarter består av antingen morän eller sandiga isälvssediment. 

3.1.2 Ledningsnät 

Inom det undersökta studieområdet avleds dagvatten via ett separat ledningssystem med själv-

fall, dels via gräsbeklädda svackdiken, men mestadels direkt från hårdgjorda ytor, såsom par-

keringar, vägar och direktanslutna hustak. Stora delar av ledningsnätet består av betong och 

tros vara anlagt under 1960-talet. Ledningsnätet förvaltas av Bodens kommun. Nyare ledning-

ar (anlagda på 1990-talet och framåt) består av PVC eller annat plastmaterial. 

Vid avgränsning och modellering av avrinningsområdet tillhandhöll Bodens kommun digitalt 

kartmaterial över ledningsnätet, även äldre papperskartor kompletterade informationssökning-

en. Ett par brunnar mättes in där riktningen på flödet inte kunnat avgöras utifrån kartor. Osä-

kerheter som inte varit möjliga att utreda krävde ett antal antaganden. Ledningar inom samma 

delavrinningsområde användes som referensinformation i så stor utsträckning som möjligt. 

För ledningar som saknade information, antogs ledningsdimension samt material vara den-

samma som närmaste ledning uppströms. Alla ledningar antogs vara cirkulära. 

Nivå för brunnsbotten fanns ej angivet i underlaget, däremot fanns nivå för vattengång för 

flertalet av ledningarna. Brunnsbottens nivå antogs vara densamma som vattengångsnivån för 

utgående ledning. Där nivå för vattengången saknades, interpolerades nivån utifrån anslutande 

brunnars nivåer. För vissa brunnar var denna metodik inte möjlig, då antogs 5 ‰ lutning på 

anslutande ledning och utifrån detta beräknades brunnsbottens nivå. 

Vid avrinningsområdets utlopp förekom ett kontinuerligt basflöde som under projektets gång 

(juli-september) varierade mellan 3-5 l/s med en temperatur på cirka 10°C. 
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3.2 Fältmätningar 

För att bestämma hur mycket av nederbörden som genererar dagvatten gjordes två olika typer 

av mätningar i fält, dels nederbördsmätning och dels flödesmätning i avrinningsområdets ut-

lopp.  

3.2.1 Nederbördsmätning 

Nederbördsmängden registrerades med hjälp av en automatisk nederbördsmätare med så kal-

lad tipping bucket-funktion, vilket innebär att varje gång mätarens uppsamlingskärl innehåller 

0,2 mm regnvatten tippas vattnet ur och en registrering görs. Nederbördsdata erhölls från en 

nederbördsmätning som utfördes i ett annat projekt i Bodens kommun under samma period. 

Nederbördsmätarens position var ca 800 meter österut från det aktuella avrinningsområdet, se 

Figur 2.  

3.2.2 Flödesmätning 

En flödesmätare (Teledyne ISCO 2150 Area Velocity Flow Module) installerades vid avrin-

ningsområdets utlopp. Flödesmätarens sensor monterades på en fjädrande monteringsring, se 

Figur 3, som i sin tur installerades på tillkommande dagvattenledning i sista nedstignings-

brunnen innan utloppet till Bodträsket. Monteringsringen placerades så att flödessensorn låg 

på botten av ledningen. Sensorn mäter enligt area-hastighetsprincipen, vilket innebär att vat-

tennivån samt flödets hastighet i ledningen registreras. Nivåmätning utförs med en precision 

på ±3 mm i området 0,01 – 3,05 m och hastighetsmätningens precision är ±0,03 m/s i mätom-

rådet -1,5 – 1,5 m/s (MJK Automation, 2014). 

 

Figur 3 Flödessensor monterad på monteringsring placerad i inkommande ledning. (MJK Automation, 2014, 

Datablad ISCO 2150.) 
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Vattennivå och hastighet registrerades och lagrades i den så kallade area velocity-modulen. 

Nivå- och hastighetsdata hämtades och bearbetades i mjukvaran Flowlink, som då beräknade 

flödet för varje registrering. 

Flödesmätaren programmerades att registrera vattennivå och hastighet var femte minut, så 

länge vattennivån var lägre än 100 mm. Vid högre vattennivå registrerades nivå och hastighet 

en gång varje minut.  

3.3 Provtagning 

Provtagning av dagvatten utfördes med hjälp av en portabel automatisk provtagare, av mo-

dellen Teledyne ISCO 6712. Denna utrustades med 24 polypropylenflaskor à en liter.  

Provtagaren har möjlighet att programmeras för olika typer av styrning. I denna studie valdes 

flödesproportionell provtagning, då detta ger det mest representativa resultatet (se Avsnitt 2.4) 

för studiens syfte. Rent praktiskt innebär flödesstyrd provtagning att delprov tas varje gång en 

bestämd volym vatten har passerat. Provtagaren registrerar tidpunkt samt om provtagningen 

lyckats för varje taget prov. Inför varje planerat provtagningstillfälle, programmerades prov-

tagaren utifrån beräknade dagvattenvolymer baserade på nederbördsprognoser. Provtagnings-

programmet överdimensionerades avsiktligt, för att med säkerhet kunna erhålla delprover från 

hela regnet. Vid regn < 5 mm valdes volymintervallet 19 m3, för regn > 5 mm valdes volym-

intervallet 38 m3.  

Provtagningsutrustning tillsammans med flödesmätare installerades i en nedstigningsbrunn så 

långt nedströms i avrinningsområdet som möjligt. Nedstigningsbrunnens lämplighet styrdes 

av ett antal faktorer: dels praktiska funktioner såsom tillgänglighet med bil, möjlighet att in-

stallera skyddsutrustning intill brunnen samt att avspärrningar av körfält kunde undvikas. 

Dessutom undveks brunnar med stillastående vatten, mycket sediment samt brunnar med in-

kommande flöden från flera ledningar. Dessa förutsättningar beskrivs av Granlund och Nils-

son (2000) som olämpliga för denna typ av mätningar. 

Ett antal kriterier bestämdes för om ett nederbördstillfälle var lämpligt för provtagning. Dels 

skulle nederbörden generera ett flöde minst lika stort som basflödet. Inför varje provtagnings-

tillfälle skulle även nederbörden föregås av minst tre så kallade torra dygn. Ett torrt dygn in-

nebar att inget nederbördstillfälle som genererade dagvatten skulle inträffa, det vill säga inga 

märkbara förändringar i utloppets flöde. Detta medförde att dagar med små nederbördstill-

fällen, som inte genererade dagvattenavrinning, räknades som torra dagar. 

Inför varje provtaget nederbördstillfälle, togs ett prov på det förekommande basflödet. För 

provtagning av dagvatten startades provtagaren manuellt då flödet uppgick till dubbla basflö-

det. Provtagningen fortgick så länge flödet övergick dubbla basflödet. Då flödet understeg 

detta, avbröts provtagningen. Detta för att säkerställa att det var främst dagvatten som prov-

togs. 
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3.2.1 Hantering & analys av prover 

Flaskorna som användes vid provtagning, syradiskades med 1 M salpetersyra (HNO3) inför 

det första provtagningstillfället. Därefter diskades de i diskmaskin med avjonat vatten mellan 

varje provtagning.   

Mellan provtagning och analys förvarades tagna prover mörkt och kallt. Vid regn som pågick 

längre än tre timmar, hämtades fyllda flaskor från provtagaren för nedkylning. Efter avslutad 

provtagning, transporterades prover i kylväska till LTUs miljölaboratorium, där ett antal ana-

lyser samt beredning av samlingsprov utfördes inom 24 timmar efter provtagningens start. 

Samlingsprov bereddes genom att lika stor mängd från varje taget delprov (från dagvattenflö-

det) mättes upp och hälldes samman. Varje provflaska skakades ordentligt med samma meto-

dik inför uppmätning. 

Samlingsprov från samtliga provtagna dagvattenflöden samt tre basflödesprov analyserades 

av ALS Scandinavia med av SWEDACs ackrediterade analysmetoder med avseende på me-

taller och näringsämnen. Metallanalyser gjordes på både löst halt (analyspaket V-2) och på 

totalhalt (analyspaket V-3b). Inför bestämning av löst halt filtrerades provet med 0,45 μm 

filter, antingen på LTU eller av ALS. För näringsämnen bestämdes totalhalter med avseende 

på kväve, analyspaket W-Ntot Kväve (total) i vatten inklusive partiklar, och fosfor, analyspa-

ket Fosfor total. De prover som skulle analyseras med avseende på näringsämnen, frystes ner 

vid förvaring över helgen. För rapporteringsgränser och detaljer kring analysmetoder för ovan 

nämnda analyspaket, se bilaga 1 och 2. 

Analyserna som utfördes direkt på LTUs miljölaboratorium, gjordes dels på samlingsprovet 

och dels på varje provflaska för sig. Parametrar såsom turbiditet, TSS (enligt SS-EN 

872:2005, genom glasfiberfilter), elektrisk konduktivitet och pH bestämdes på ofiltrerade 

prover. Dessa analyser genomfördes i syfte att utreda eventuella föroreningsskillnader under 

respektive nederbördstillfälle.  

Turbiditet bestämdes i enheten NTU med hjälp av Hach 2100N Turbidimeter. Inför varje 

mätning skakades provflaskan ordentligt innan innehållet hälldes i det för turbitetsmätningens 

avsedda glaskärl. Efter säkerställande att inga luftbubblor förekom (som kan påverka resulta-

tet) samt avtorkning av glaskärlets utsida mättes turbiditeten. Det först uppkomna mätvärdet 

på turbidimeterns display antecknades. 

Elektrisk konduktivitet och pH mättes med Meterlabs CDM210 konduktivitetsmätare respek-

tive WTW pH330/SET-1 pH-meter. Den senare kalibrerades med buffertlösningar (pH4 och 

pH7) inför varje mätomgång. Konduktivitetsmätaren kalibrerades med avjoniserat vatten, men 

med längre tidsspann av ansvarig personal på laboratoriet. Vid dessa mätningar inväntades 

stabiliserade mätvärden. 

Total suspenderade ämnen, TSS, bestämdes enligt svensk standard (SS-EN 872:2005) genom 

vakuumfiltrering genom glasfiberfilter. Inför mätningarna torkades och vägdes glasfiberfilt-

rena, för bestämning av ren, torr filtervikt. Sedan vakuumfiltrerades en bestämd provvolym 

(max 1000 ml kan filtreras enligt standard) genom ett glasfiberfilter. Provvolymen anpassades 
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efter provets grumlighet, i syftet att uppnå optimal torrvikt hos filtrerade partiklar (5-50 mg). I 

denna studie uppgick provvolymen till 35-400 ml. Torrvikten måste uppgå till minst 2 mg för 

giltig bestämning. Stora volymer bör också undvikas, då risken finns att de redan utfiltrerade 

partiklarna reducerar filterkapaciteten och således påverkar resultatet. Sedan veks filtrena, 

med partiklar på, ihop och torkades i 105°C i minst en timme för att sedan vägas igen. Genom 

att beräkna viktskillnad (filter före och efter filtrering) i milligram dividerat med filtrerad 

provvolym, kunde TSS bestämmas. 

De prover som togs bestod dels av dagvatten och dels av en andel basflöde. För att kunna be-

stämma föroreningskoncentrationen i dagvattnet, cd, korrigerades analysresultaten, enligt ek-

vation 1, 

  𝑐𝑑 =
𝑐𝑡𝑜𝑡∙𝑄𝑡𝑜𝑡−𝑐𝑏𝑓∙𝑄𝑏𝑓

𝑄𝑑
,   (1) 

där 𝑐𝑡𝑜𝑡 är uppmätt koncentration, 𝑄𝑡𝑜𝑡 är total volym (dagvatten och basflöde), cbf är förore-

ningskoncentration i basflöde och 𝑄𝑏𝑓 är beräknad basflödesvolym, som slutligen dividerades 

med dagvattenvolym Qd. Elektrisk konduktivitet (EC) och pH korrigerades inte, då dessa be-

fintliga parametrar i det sammansatta flödet påverkar föroreningarnas egenskaper då de når 

recipienten. För det sista provtagna regnet skickades inte basflödesprov för analys via ALS, 

utan analyserades endast med avseende på elektrisk konduktivitet, pH och TSS på LTU. För 

korrigering av denna provtagning (5/9) har ett medelvärde av tidigare analyserade basflöden 

använts. 

3.4 Modelluppbyggnad 

3.4.1 SWMM 

Vid uppbyggnad av avrinningsmodell i programvaran PCSWMM användes ett antal GIS-

baserade kartor över Bodens tätort. Ortofoto (hämtad från SLU) användes som bakgrundsla-

ger. Höjddata med 2*2 meters upplösning (hämtad från SLU) importerades för att kunna be-

stämma marklutning samt brunnars locknivåer. GIS-lager beskrivande delavrinningsområden, 

dagvattenbrunnar samt mellanliggande dagvattenledningar importerades.  

Ledningsnätet beskrevs utifrån olika fysikaliska parametrar. Brunnar bestämdes till locknivå 

samt nivå för brunnsbotten (vilket då gav ett brunnsdjup). Ledningar bestämdes med avseende 

på längd, råhet, innerdiameter samt eventuell stalp. Råhet för ledningar antogs vara 0,011 för 

plast respektive 0,015 för betong.  

Ett flertal modellantaganden krävdes för att begränsa dels tiden för modelluppbyggnad och 

dels tiden för simuleringstider. I modellen inkluderades inte rännstensbrunnar eller servisled-

ningar. Eventuella sandfång i brunnarna har också uteslutits. Brunnsförluster, sediment och 

andra potentiella hydrauliska nedsättningar har bortsetts ifrån. 
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Varje delavrinningsområde beskrevs utifrån följande parametrar (ett urval av dem presenteras 

i Tabell 2, för fullständig tabell se bilaga 3): Area, urbaniseringsgrad, rinnsträcka ovan mark, 

delområdets genomsnittliga marklutning, Mannings tal och ytlagringskapacitet hos hårdgjorda 

ytor respektive grönområden, andel hårdgjorda ytor som saknar ytlagringskapacitet (antogs 

vara andel lutande tak) samt andel avrinnande dagvatten som rinner av via grönytor innan det 

når ledningsnätet. 

Tabell 2 Egenskaper hos delområden, beskrivna i SWMM. 

Om-

råde 

Area 

(ha) 

Urb 

(%) 

Lut-

ning 

(%) 

Rinnsträcka 

(m) 

Jordart 

1 0,85 45 0,3 20 Morän 

2 3,63 40 0,5 25 Isälvssediment, sand 

3 4,29 18 0,2 25 Morän 

4 3,58 50 1 35 Morän 

5 4,93 30 0,3 50 Isälvssediment, sand 

6 14,1 28 2,5 50 Isälvssediment, sand 

7 1,66 42 0,5 25 Isälvssediment, sand 

8 1,46 46 0,2 30 Isälvssediment, sand 

9 1,89 28 0,3 50 Isälvssediment, sand 

10 4,00 44 0,5 45 Isälvssediment, sand 

11 3,15 55 0,3 45 Isälvssediment, sand 

12 4,18 45 0,5 45 Isälvssediment, sand 

13 2,72 43 0,5 60 Isälvssediment, sand 

 

Initialt gjordes antaganden för följande parametrar (antagna värden sattes utifrån användar-

manualens tabellvärden): 

 Ytlagringskapacitet hos hårdgjorda ytor: 1 mm, 

 Ytlagringskapacitet för grönområde: 3 mm, 

 Mannings tal för hårdgjorda ytor: 0,011 

 Mannings tal för allmänna grönområden: 0,24 

 Mannings tal för privata fastigheters grönområden: 0,15 

 Mannings tal för oexploaterat grönområden: 0,3 

Vid simulering av olika regntillfällen, hanterar SWMM nederbörden som ett inflöde som le-

der till tre olika utflöden: infiltration, evaporation samt avrinning (Rossman, 2010). Neder-

bördsdata erhållna via nederbördsmätning med 2 minuters tidssteg importerades. 

För att beskriva infiltrationsförloppet användes Hortons ekvation. Denna ekvation har fram-

ställts utifrån empiri (Rossman, 2010) och innebär att den potentiella infiltrationsförmågan f 

är som störst initialt, fmax, och avtar sedan exponentiellt, med en koefficient k, allteftersom 

jordens porer vattenmättas. fmin uppnås när det översta jordlagret blivit vattenmättat.  
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Infiltrationshastigheterna är jordspecifika och antogs utifrån underliggande jordart samt ta-

bellvärden för dessa, se Tabell 3 (Butler & Davies, 2004). Grundvattennivåer antogs inte be-

gränsa infiltrationskapaciteten. Även evaporation bortsågs, då simuleringar gjordes för en-

skilda nederbördstillfällen. 

Tabell 3 Infiltrationsförmåga enligt Butler & Davies (2004). 

Jordart fmax fmin K 

Morän (antas vara av medium grovkornighet) 200 12 2 

Sandig isälvssediment (antas vara av fin grovkornighet) 125 6 2 

 

Flödessimuleringen gjordes med hjälp av dynamisk våg-metoden. Denna är den mest kom-

plexa av de alternativ som finns i programvaran (Rossman, 2010) och utgår ifrån Saint 

Venant-ekvationerna för att beskriva flödesförlopp. Till skillnad från de andra två metoderna i 

programvaran (kinematisk våg och förenklad metod) kan dynamisk våg-metoden beskriva 

bakflöden och trycksatta flöden. 

Det förekommande basflödet simulerades inte i modellen. Detta innebar att registrerade flö-

den under nederbörd justerades. Detta gjordes genom att subtrahera ett medelvärde av det 

basflöde (l/s) som förekommit dygnet innan nederbörden som genererade ökade flöden. 

Simulering gjordes för enskilda nederbördstillfällen. Anledningen till detta var att reducera 

beräkningstiden i programvaran till en rimlig nivå. 

Vid kalibrering användes programmets (PCSWMM) inbyggda kalibreringsverktyg. Kalibre-

ring utfördes utifrån de tre första provtagna nederbördstillfällen. För det fjärde provtagna till-

fället saknades nederbördsdata i den upplösning som krävdes. Kalibreringsprocessen i 

PCSWMM innebar att osäkerheten för ingående parametrar uppskattades, se Tabell 4. 

Tabell 4 Osäkerhetsanalys av parametrar i SWMM-modell. 

Parameter Enhet Antagen  

osäkerhet 

Urbaniseringsgrad % ±20 % 

Genomsnittlig flödessträcka ovan mark Meter ±30 % 

Genomsnittlig marklutning % ±30 % 

Ytlagringskapacitet, hårdgjorda ytor Mm ±20 % 

Ytlagringskapacitet, grönområde Mm ±20 % 

Mannings tal, hårdgjorda ytor  - ±40 % 

Mannings tal, genomsläppliga ytor - ±40% 

Andel dagvatten som transporteras via grönytor innan 

transport via ledningsnätet 

% ±25 % 

Andel hårdgjorda ytor utan ytlagringskapacitet % ±20 % 

Infiltrationskapacitet mm/h ±20 % 
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För de parametrar som var okänsliga, det vill säga inte påverkade modellresultatet i väsentlig 

mån, gjordes inga förändringar vid kalibrering.  

Vid kalibrering utvärderades modellernas precision att uppskatta dagvattenkvantitet med hjälp 

av Nash-Sutcliffe effektivitetsindex. Nash-Sutcliffe metoden har ofta använts för att beskriva 

hydrologiska modellers precision (McCuen et al, 2006). Nash-Sutcliffe index E beräknas med 

ekvation 2. 

𝐸 = 1 −
∑ (𝑄𝑂

𝑡 −𝑄𝑚
𝑡 )

2𝑇
𝑡=1

∑ (𝑄𝑂
𝑡 −𝑄𝑂̅̅ ̅̅ )

2𝑇
𝑡=1

   (2) 

Där QO
t är observerat flöde vid tiden t samt Qm är modellerat flöde. Då E = 1 ger modellen ett 

perfekt resultat jämfört med observerade värden. Om simulerade värden ger E < 0, anses mo-

dellen olämplig. I PCSWMM genomförs denna beräkning automatiskt av dess inbyggda ka-

libreringsverktyg. 

3.4.2 WinSLAMM 

När modellen byggdes upp i WinSLAMM kopplades alla 13 delavrinningsområden till det 

undersökta utloppet. Varje enskilt delavrinningsområde beskrevs med ett antal parametrar 

utifrån det befintliga kartunderlaget samt kompletterande kartläggningar i fält som gjorts. 

Arealen delades upp i olika typer av ytor; grönområden, vägar, parkeringar, gångvägar etc., se 

Tabell 5. 

Tabell 5 Fördelning av ytor i WinSlamm utifrån GIS-analys och kartläggning i fält. 
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1 0,858 55,2 11,7 14,4 5,6 7,8 5,2 0 0 

2 3,63 60,3 8,3 0 11,3 9,7 0 10,4 7,1 

3 4,29 82,4 0 8,2 5,7 3,7 0 0 0 

4 3,58 48,9 0 25,6 0 3,6 5,7 16,2 21,9 

5 4,93 70,4 0 9,5 12,5 0 7,6 0 7,6 

6 14,1 71,3 0 10,5 8,9 2,8 3,0 3,5 6,4 

7 1,52 58,0 15,0 0 7,6 1,2 3,8 14,4 0,0 

8 1,46 54,0 28,2 0 11,5 3,8 2,5 0,0 0,0 

9 1,89 72,3 20,5 0 6,1 1,0 0,0 0,0 0,0 

10 4,00 52,5 14,8 0 15,2 9,4 0,0 8,1 2,4 

11 2,77 44,4 15,0 0 20,8 9,0 0,0 10,8 10,8 

12 4,18 53,8 11,6 7,7 11,2 4,8 6,4 4,6 6,4 

13 2,72 57,5 0 18,1 11,9 2,4 10,2 0 10,2 

Totalt 50,0 ha 63,4 % 5,8 % 8,3 %  9,9 %  4,2 %  3,4 %  5,0 %  6,5 %  
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Grönområdenas karaktär bestämdes med avseende på areal och underliggande jordart som är 

av betydelse för områdets infiltrationskapacitet. Jordarterna i området bestämdes via Lantmä-

teriets jordartskarta (hämtad från maps.slu.se). I området fanns sandiga isälvssediment samt 

morän. Därför gjordes ett initialt antagande att alla områden hade motsvarande konduktivitet 

som sand. Vägar beskrevs utifrån vägens bredd samt asfaltens grovkornighet. Alla vägar an-

togs initialt vara medelgrova (intermediate). De befintliga taken i avrinningsområdet delades 

upp i platta och lutande tak, samt vilka som var direkt anslutna till ledningsnät eller avvattna-

des via grönytor. I fält kartlades hur takavvattning skedde. För de tak vars stuprör ledde ner i 

marken, gjordes antagandet att dessa var direktanslutna. För att räknas som avvattning via en 

grönyta, gjordes avgränsningen att rinnsträckan skulle överstiga 6 meter (utifrån generella 

rekommendationer av WinSLAMM). I avrinningsområdet fanns asfaltsbelagda respektive 

grusade parkeringar och uppfarter. De parkeringar och uppfarter som var grusade, räknades 

inte till de belagda, då de har större infiltrationsförmåga jämfört med asfaltsbelagda ytor.  

Inför simulering sammanställdes erhållna regndata för att kunna importeras i programmet. 

Alla nederbördstillfällen större än 1 mm i total nederbördsmängd inkluderades. Registrering 

av nederbörd för varje 0,2 mm skulle vara inom 120 minuter för att räknas till samma neder-

bördstillfälle. Varje nederbördstillfälle beskrevs utifrån nederbördsmängd samt varaktighet.  

Kalibrering av modellen gjordes utifrån två olika angreppssätt som härefter kommer benäm-

nas fall 1 och fall 2. Båda fallen kalibrerades utifrån publikationen Calibration of WinSLAMM 

(Pitt, 2008), som bygger på tre kalibreringssteg och måste utföras i följande ordning:  

1. Kalibrering av dagvattenmängder för olika nederbördsmängder. Total simulerad dag-

vattenmängd jämfördes med total uppmätt dagvattenmängd för 9 nederbördstillfällen. 

Sedan justerades avrinningskoefficienter i syfte att erhålla ett mer överensstämmande 

modellresultat. 

2. Kalibrering av suspenderade ämnen (SS). Detta utfördes i två delar. Dels justerades 

den så kallade ”avspolningsgraden” av vägar. Därefter justerades SS-koncentrationen 

från olika typer av ytor. 

3. Slutligen kalibrerades de specifika föroreningskoncentrationerna. Total modellerad be-

lastning jämfördes med total uppmätt och beräknad belastning för varje enskild för-

orening samt för de fyra provtagna nederbördstillfällena.  

Syftet med fall 2 var att undersöka om en kombination av modellresultat från SWMM och 

WinSlamm gav en säkrare beskrivning av föroreningsbelastningen. Detta genomfördes genom 

att i WinSlamm implementera de förändringar av ingående modellparametrar som utfördes 

vid flödeskalibreringen av SWMM-modellen. Denna implementering avgränsades till att ju-

stera andel hårdgjorda ytor (urbaniseringsgrad) genom en reduktion med 20 % i enlighet med 

SWMM-kalibreringen. Efter denna justering genomfördes samma kalibreringsprocedur som 

beskrivits ovan. 
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4  Resultat 

I följande resultatavsnitt presenteras resultat från nederbördsmätning, flödesmätning, provtag-

ning samt modelleringsresultat från de två olika modellprogrammen.  

4.1 Fältmätningar 

Resultat från de fältmätningar som använts vid modellering har sammanställts i bilaga 3. Un-

der perioden (15 juni-31aug) registrerades 35 nederbördstillfällen ≥1 mm. Flödesmätning på-

gick under perioden 10 juli-15 september. Vid några nederbördstillfällen under denna period 

saknas flödesdata, på grund av störningar som orsakats av sedimentavsättning på flödessen-

sorn. Kvalitetsprovtagning skedde vid fyra tillfällen: 25 juli, 11 augusti, 28 augusti respektive 

5 september. Nederbördsdata för det fjärde provtagna regnet togs från en av SMHIs automa-

tiska nederbördsmätare (Boden Mo) i ett annat närliggande område. Nederbördsdata från 

denna mätare anges inte i samma upplösning, utan endast som timvärden. Varaktighet för 

detta tillfälle är därför estimerat utifrån egna observationer inför och efter provtagning. Ne-

derbördstillfället den 28 augusti delades upp i två olika tillfällen, på grund av att regnet upp-

hörde under 43 minuter. Under nästa etapp av nederbördstillfället började flödesmätare visa 

negativa hastigheter, vilket förhindrade fortsatt provtagning. Vid inspektion i nedstignings-

brunnen några dagar efteråt, visade det sig att flödessensorn var täckt med material (sediment 

såsom partiklar, löv, gräs etc). Dagvattenflödet efter detta avbrott har beräknats genom inter-

polering. 
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4.2 Provtagning 

Resultat erhållna efter korrigering (med avseende på basflödeshalter) av dagvattnets förore-

ningskoncentrationer vid de fyra provtagna nederbördstillfällena utifrån analysresultat av 

samlingsprover redovisas i Tabell 6. Totalhalt suspenderade ämnen (TSS) varierade relativt 

mycket och antog värden mellan 79 och 360 mg/l. Kadmium, bly, zink och fosfor uppvisade 

också relativt stora variationer mellan de fyra provtagna tillfällena, medan koppar och kväve 

inte varierade i lika hög grad. De nederbördstillfällen (25 juli och 28 aug) med högre neder-

bördsintensitet uppvisade betydligt högre föroreningskoncentrationer med avseende på TSS 

och samtliga metaller. Föroreningskoncentrationer för näringsämnena kväve och fosfor upp-

visade inte samma samband med nederbördsintensitet. Det sista provtagna nederbördstillfället 

visade på lägre koncentrationer för samtliga ämnen förutom kväve. För en del parametrar, till 

exempel TSS och fosfor var koncentrationen mycket lägre än vid tidigare provtagningar. Den 

elektriska konduktiviteten (EC) varierade mellan 47,85- och 148,7 μS/cm, där högre värden 

sammanföll med mindre nederbördsmängd. pH-värdet i provtagna samlingsprov uppvisade en 

relativt liten variation och låg inom spannet 6,81- 6,99. För samtliga analyserade metaller 

bestod halterna främst av partikulärt material, då de lösta halterna var förhållandevis låga.  

Tabell 6 Basflödeskorrigerade medelkoncentrationer i dagvatten, utifrån provtagningsresultat. Metallernas lösta 

halt redovisas i parentes. 

Parameter Enhet 25/7 11/8 28/8   5/9 

Nederbörd mm 5,6 2,8 22,6 2,8 

Medelintensitet mm/h 2,6 1,4 3,3 1,3 

TSS mg/l 290 170 360 79 

P-tot mg/l 0,793 0,812 1,039 0,367 

N-tot mg/l 1,95 3,18 2,43 2,22 

Cu 

(löst halt) 

μg/l 35,4  
(4,82) 

25,6  
(6,86) 

37,0 
(4,69) 

21,6  
(7,54) 

Pb 

(löst halt) 

μg/l 14,2  
(0,129) 

4,48  
(0,162) 

15,1  
(0,178) 

3,78  
(0,19) 

Zn 

(löst halt) 

μg/l 215  
(49,9) 

167  
(32,8) 

193  
(27,1) 

119  
(53,0) 

Cd 

(löst halt) 

μg/l 0,372 
(0,038) 

0,158  
(0,021) 

0,248  
(0,014) 

0,104  
(0,031) 

EC* μS/cm 86,08 148,7 47,85 147,6 

pH*  6,86 6,99 6,85 6,81 

*Uppmätta värden i samlingsprov innehållandes både dagvatten och basflöde. 
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Motsvarande parametrar i basflödet redovisas i Tabell 7. I basflödet var samtliga förorenings-

koncentrationer betydligt lägre, förutom kväve som även i basflödet uppgick till 1,7-2 mg/l. 

TSS varierade i intervallet 4,6-38 mg/l, lägst halt uppmättes innan det sista provtagna neder-

bördstillfället 5/9. Högre koncentrationer förekom i basflödet den 28/8, basflödet var vid detta 

tillfälle något lägre än vid de tidigare två stickprovtagningarna. Däremot var andelen löst me-

tallhalt högre i basflödet jämfört med dagvattnet. Detta avspeglades även i elektrisk kondukti-

vitet (EC) som var högre i basflödet än i dagvattnet och varierade i intervallet 288,6-352,1 

µS/cm. 

Tabell 7 Analysresultat av föroreningskoncentrationer i stickprov av basflöde (taget just innan respektive neder-

bördstillfälle). 

Parameter Enhet 25-jul 11-aug 28-aug 05-sep 

Antal torra dagar st 4 5 16 7 

Basflöde l/s 6,0 5,2 3,4 3,0 

TSS mg/l 8,5 10 38 4,6 

P-tot mg/l 0,077 0,083 0,193 * 

N-tot mg/l 1,70 2 2 * 

Cu 

(löst halt) 

µg/l 1,88 
(1,17) 

1,56 
(1,08) 

5,16 
* 

* 

Pb 

(löst halt) 

µg/l <0.5 
(0,0165) 

<0.5 
(0,014) 

0,517 
* 

* 

Zn 

(löst halt) 

µg/l 12,5 
(13,4) 

10,3 
(6,8) 

28,1 
* 

* 

Cd 

(löst halt) 

µg/l <0.05 
(0,0151) 

<0.05 
(0,0127) 

<0.05 
* 

* 

EC µS/cm 352,1 336,8 305,5 288,6 

pH  6,90 6,97 7,67 6,83 

4.3 Modellresultat - SWMM 

Modellen simulerades och kalibrerades för de tre första provtagna nederbördstillfällena. Vid 

kalibrering jämfördes modellerad hydrograf med uppmätt hydrograf. Vid kalibreringens pa-

rameteranalys urskildes ett flertal okänsliga modellparametrar, det vill säga när dessa parame-

tervärden ändrades vid kalibrering, förändrades modellresultatet mycket lite eller ingenting 

alls. Generellt sett överskattade modellen dagvattenflöden för samtliga nederbördstillfällen 

innan kalibrering, därtill uppkom högsta flöden något senare i modellen jämfört med uppmätt 

hydrograf.  
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De parametrar som justerades vid kalibrering redovisas i Tabell 8. För minskning av dagvat-

tenflödet, reducerades urbaniseringsgraden med 20 % och andel dagvatten alstrat på hård-

gjorda ytor och transporteras via grönområden ökades med 12 %. Således ökades andelen 

infiltrerat dagvatten istället för avvattning via dagvattnets ledningsnät. I syfte att skapa snab--

bare avrinning (för att matcha uppmätta data), minskades rinnsträckan ovan mark med 18 %, 

Mannings tal för hårdgjorda ytor med 20 %, ytlagringskapaciteten för hårdgjorda ytor med 40 

% tillsammans med 20 % ökning för andelen hårdgjorda ytor som helt saknade ytlagrings-

kapacitet.  

Tabell 8 Justering av parametrar vid kalibrering av SWMM-modell. 

Parameter Kalibrering 

Urbaniseringsgrad -20 % 

Rinnsträcka ovan mark  -18 % 

Mannings tal, hårdgjorda ytor -20 % 

Ytlagringskapacitet, hårdgjorda ytor  -40 % 

Andel hårdgjorda ytor som saknar ytlagringskapacitet +20 % 

Andel av dagvatten som transporteras via grönområden +12 % 

Efter kalibrering erhölls resultaten som redovisas i Figur 4, 5 och 6.  För nederbördstillfället 

25/7 (i Figur 4) uppmättes flödestoppen (l/s) betydligt tidigare än modellerat flöde. Formen på 

hydrografen överensstämde inte riktigt, då uppmätta flöden har två distinkta toppar, medan 

modellens flödeskurva endast har en hög flödestopp. Trots detta gav modellsimulering av 

detta nederbördstillfälle en bra beskrivning av den totala dagvattenvolymen i alla fall, med 

endast 2,3 % skillnad jämfört med uppmätt dagvattenvolym. 

 

Figur 4 Erhållet resultat vid kalibrering i SWMM, nederbördstillfälle 25/7. Röd kurva illustrerar observerad 

hydrograf, grön kurva illustrerar modellsimulerad hydrograf. 
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I Figur 5 jämförs uppmätt och simulerat flöde för nederbördstillfället den 11 augusti. Simule-

rad hydrograf stämde väl överens med uppmätt flöde (Nash-Sutcliffe E = 0,903). Vid detta 

tillfälle var flödestoppen dock något lägre i modellerad hydrograf. Den uppmätta flödesök-

ningen skedde även här något tidigare än simulerat flöde. Den simulerade dagvattenvolymen 

för detta nederbördstillfälle var 10,8 % mindre än vad som uppmätts. 

 

Figur 5 Erhållet resultat vid kalibrering i SWMM, nederbördstillfälle 11/8. Röd kurva illustrerar observerad 

hydrograf, grön kurva illustrerar modellsimulerad hydrograf. 

För nederbördstillfället 28/8 i Figur 6 simulerade modellen väsentligt högre flödestopp 

(uppemot 100 l/s) än vad som uppmätts. Däremot låg simulerad hydrograf ändå relativt rätt 

tidsmässigt för de flödestoppar som inträffar. Lägst Nash-Sutcliffe värde, E = 0,654, erhölls 

för detta nederbördstillfälle. Den simulerade dagvattenvolymen var 9,8 % större än uppmätt 

dagvattenvolym. 

 

Figur 6 Erhållet resultat vid kalibrering i SWMM, nederbördstillfälle 28/8. Röd kurva illustrerar observerad 

hydrograf, grön kurva illustrerar modellsimulerad hydrograf. 
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Efter kalibrering verifierades modellen med ett par ytterligare nederbördstillfällen, för att sä-

kerställa dess lämplighet. Resultat från valideringen redovisas i Figur 7 och 8. Vid jämförelse 

av simulerad och observerad hydrograf för nederbördstillfället 26/7 (i Figur 7) såg modellen 

ut att kunna beskriva detta flödesförlopp mycket bra, med ett Nash-Sutcliffe värde på 0,927. 

Dock simulerades något lägre flöden, modellsimuleringen gav 15 % mindre dagvattenvolym 

än vad som uppmätts. 

 

Figur 7 Erhållet resultat vid modellvalidering i SWMM, nederbördstillfälle 26/7. Röd kurva illustrerar observe-

rad hydrograf, grön kurva illustrerar modellsimulerad hydrograf. 

Det andra nederbördstillfället 31 juli (se Figur 8) som användes vid validering visade även här 

skillnader i när flödesökning samt flödestopp inträffade, såsom de kalibrerade nederbördstill-

fällena i Figur 4 och 5. För detta tillfälle uppträdde flödesökningen i uppmätt flöde istället 

senare än i simulerad hydrograf. Modellsimuleringen gav 15 % (43,5 m3) större dagvattenvo-

lym än vad som uppmätts under samma period. 

 

Figur 8 Erhållet resultat vid modellvalidering i SWMM, nederbördstillfälle 31/7. Röd kurva illustrerar observe-

rad hydrograf, grön kurva illustrerar modellsimulerad hydrograf. 
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4.4 Modellresultat - WinSlamm 

I WinSlamm-modellen har två olika kalibreringsfall genomförts. Initialt utfördes kalibrering 

av modellen utan några förändringar baserade på SWMM-resultaten, benämns fall 1. I det 

andra kalibreringsfallet reducerades samtliga hårdgjorda ytor med 20 % utifrån kalibrerings-

resultat i SWMM, benämns fall 2. 

4.4.1 Dagvattenvolym 

Vid kalibrering av WinSlamm-modellen med avseende på dagvattenvolym jämfördes model-

lerade och observerade dagvattenvolymer. Kalibreringen innefattar justering av avrinningsko-

efficienter för olika typer av regn och olika typer av ytor. Initialt underskattade modellen dag-

vattenvolymen för regn mindre än 2 mm. För större regn överskattades dagvattenvolymen. 

Överskattningen ökade med ökad nederbördsmängd. Kalibrering av avrinningskoefficienter 

redovisas i Tabell 9, samma justering gjordes för alla typer av ytor, förutom lutande tak. 

Dessa utelämnades från att justeras för regn större än 2,5 mm, eftersom en minskning av dess 

avrinningskoefficient i denna omfattning inte bedömdes vara rimlig. Vid kalibreringen ändra-

des även beläggningsstrukturen för vägar till grov istället för medelgrova för båda fallen. Slut-

liga avrinningskoefficienter för de olika ytorna redovisas i bilaga 5. 

Tabell 9 Justering av avrinningskoefficienter vid kalibrering av WinSlamm-modeller. 

Nederbördsmängd 0,25 

mm 

2 mm 3 mm 5 mm 10 mm 15 mm ≥20 

mm 

Fall 1 +14% 5% -6% -15% -20% -20% -22% 

Fall 2 +20% +10% 0 -15% -15% -15% -15% 

 

  



30 
 

H. Marttala, Luleå tekniska universitet, 2016 

 

Figur 9 illustrerar jämförelse mellan modellerade och observerade dagvattenvolymer. Ett per-

fekt modellresultat illustreras med röd linje, där y =x och R2 =1, detta förutsätter att alla punk-

ter ligger efter denna linje. Svart linje illustrerar den linje som skapas vid linjär regression 

utifrån insatta punkter. Ekvationen i figurerna tillhör regressionslinjen. Vid jämförelse av de 

två fallen, erhölls ett något bättre resultat gällande dagvattenvolymer (punkterna är samlade 

kring y = x) då modellens andel hårdgjorda ytor reducerades med 20 % utifrån modellresultat 

i SWMM. Punkterna är samlade kring y = 1,005x i fall 2, istället för fall 1 där trendlinjen 

istället visar på att dagvattenvolymen underskattas av modellen (då y < x).  

 

Figur 9 Jämförelse av modellanpassning av dagvattenvolymer (m3) för nio nederbördstillfällen, för fall 1 utan 

SWMM (tv) och fall 2 med SWMM (th).  

4.4.2 Föroreningsbelastning 

Kalibrering av föroreningsbelastning inleddes med att justera TSS-belastning. Detta gjordes i 

två steg. Dels kalibrerades den fil som kallas "Street delivery", med koefficienter för hur stor 

andel av ackumulerade partiklar på vägar som sköljs med för olika regnmängder samt för as-

faltens olika strukturer. Då TSS-belastningen överskattades för mindre regn än 2 mm och un-

derskattades för regn större än 2,5 mm, gjordes förändringarna som redovisas i Tabell 10. 

Större förändringar krävdes i fall 2 med SWMM. 

Tabell 10 Justeringar av avsköljningskoefficienter för ackumulerade föroreningar i områdets vägar. 

Regn (mm) 0,25 2  3  5  10  15  ≥ 20  

Fall 1 -30% -30% -30% 0 0 +10% +10% 

Fall 2 -35% -35% -35% +5% +5% +15% +15% 

  

I nästa steg summerades TSS-belastning för de fyra provtagna respektive modellerade neder-

bördstillfällena. Den procentuella skillnaden mellan dessa, utgjorde sedan den faktor som 

TSS-koncentrationen justerades med. För fall 1 ökades TSS-koncentrationen med 6 %, i fall 2 

ökade TSS-koncentrationen med 13 %.  
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Jämförelse av modellerad TSS-belastning med observerad belastning illustreras i Figur 10. 

Båda modellfallen underskattade TSS-belastningen med cirka 20 %. 

 

Figur 10 Jämförelse av modellanpassning av TSS-belastning vid de fyra provtagna nederbördstillfällena, för fall 

1 utan SWMM (tv) och fall 2 med SWMM (th). Röd linje illustrerar perfekt modellresultat. 

Kalibrering av övriga föroreningars belastning utfördes på samma sätt som TSS-belastning. 

Belastningar från de fyra provtagna nederbördstillfällena summerades och jämfördes mot 

samma summering av modellerad belastning. Därefter justerades varje förorenings schablon-

värden utifrån den erhållna kvoten. Resultat efter kalibrering redovisas i Figur 11-16.  

Figur 11 illustrerar jämförelse mellan modellerad och observerad fosforbelastning. Båda mo-

dellerna underestimerade fosforbelastningen något. Vid kalibrering justerades fosforkoncent-

rationen med en 30 % och 41 % ökning för fall 1 respektive fall 2. 

 

Figur 11 Jämförelse av modellanpassning av fosforbelastning vid de fyra provtagna nederbördstillfällena, för fall 

1 utan SWMM (tv) och fall 2 med SWMM (th). 

y = 1,196x
R² = 0,9691

0

100

200

300

400

500

600

0 200 400 600

O
b

s 
T

S
S

-b
e

la
st

n
in

g

Modell TSS-belastning 

Fall 1 utan SWMM

y = 1,2324x
R² = 0,9836

0

100

200

300

400

500

600

0 200 400 600

O
b

s 
T

S
S

-b
e

la
st

n
in

g
Modell TSS-belastning

Fall 2 med SWMM

y = 1.0846x
R² = 0.9861

0

300

600

900

1200

1500

1800

0 500 1000 1500

O
b

s 
P

-t
o

t

Modell P-tot

Fall 1

y = 1.0566x
R² = 0.9918

0

300

600

900

1200

1500

1800

0 500 1000 1500 2000

O
b

s 
P

-t
o

t

Modell P-tot

Fall 2



32 
 

H. Marttala, Luleå tekniska universitet, 2016 

 

Figur 12 illustrerar jämförelse mellan modellerad och observerad kvävebelastning. Vid ka-

librering justerades kvävekoncentrationer med en 6 % resp 17 % ökning för fall 1 respektive 

fall 2.  

 

Figur 12 Jämförelse av modellanpassning av kvävebelastning vid de fyra provtagna nederbördstillfällena, för fall 

1 utan SWMM (tv) och fall 2 med SWMM (th). 

Vid kalibrering justerades kopparkoncentrationerna med en 6 % ökning i fall 1 och med 17 % 

ökning i fall 2. Figur 13 illustrerar jämförelse mellan modellerad och observerad kopparbe-

lastning. Båda modellerna underskattar kopparbelastningen något, då y > x. 

 

 

Figur 13 Jämförelse av modellanpassning av kopparbelastning vid de fyra provtagna nederbördstillfällena, för 

fall 1 utan SWMM (tv) och fall 2 med SWMM (th). 
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I Figur 14 illustreras jämförelse mellan modellerad och observerad zinkbelastning. Zinkkon-

centrationer justerades vid kalibrering genom minskning med 27 % för fall 1 respektive 29 % 

för fall 2. Båda modellerna underskattade zinkbelastningen med ett par procent då y > x. 

 

Figur 14 Jämförelse av modellanpassning av zinkbelastning vid de fyra provtagna nederbördstillfällena, för fall 1 

utan SWMM (tv) och fall 2 med SWMM (th). 

Kadmiumkoncentrationer justerades vid kalibrering genom en mycket stor minskning, med 80 

% i fall 1 respektive 78 % i fall 2. Modellresultat från de två fallen är mycket snarlika och 

illustreras i Figur 15, när jämförelse mellan modellerad och observerad kadmiumbelastning 

görs för fall 1 och fall 2. 

 

Figur 15 Jämförelse av modellanpassning av kadmiumbelastning vid de fyra provtagna nederbördstillfällena, för 

fall 1 utan SWMM(tv) och fall 2 med SWMM(th). 
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I Figur 16 illustreras jämförelse mellan modellerad och observerad blybelastning. Blykoncent-

rationer justerades vid kalibrering genom en stor minskning med 77 % i fall 1 respektive 75 % 

i fall 2. I båda fallen underskattades blykoncentrationen, då observerad belastning > modelle-

rad belastning. 

 

Figur 16 Jämförelse av modellanpassning av blybelastning vid de fyra provtagna nederbördstillfällena, för fall 1 

utan SWMM (tv) och fall 2 med SWMM (th). 

4.5 Total föroreningsbelastning via dagvatten 

Vid simulering av WinSlamm-modellen erhölls data för såväl lägsta-, högsta- och medelkon-

centrationer som för total belastning via dagvatten till recipient under simulerad period (2015-

06-10 - 2015-09-05) för varje förorening. I Tabell 11 redovisas modellresultat från den modell 

som är mer överensstämmande med uppmätta värden, det vill säga fall 2 som kalibrerats med 

hjälp av SWMM.  

Tabell 11 Modellerad total föroreningsbelastning från avrinningsområdet till recipient under perioden 10/6-5/9   

utifrån fall 2 efter kalibrering med SWMM samt beräknad tillskottsbelastning via basflöde. 

 Belastning 

dagvatten  [kg] 

Min  

koncentration 

Max  

koncentration 

Medel 

koncentration 

Enhet 

TSS 3800  130 740 230 mg/l 

P-tot 13  0,48 2,0 0,77 mg/l 

N-tot 35  1,5 4,3 2,1 mg/l 

Cu-tot 0,49  19 84 28 μg/l 

Pb-tot 0,19  7,3 32 11 μg/l 

Zn-tot 2,7  110 430 160 μg/l 

Cd-tot 0,0036 0,15 0,55 0,22 μg/l 
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Motsvarande belastning för samma studieperiod via ledningssystemets basflöde beräknades 

med hjälp av ett medelbasflöde 4 l/s och basflödets medelkoncentrationer. Resultat från denna 

beräkning redovisas i Tabell 12. Utifrån dessa beräkningar sker ett relativt stort tillskott för de 

flesta föroreningar från basflödet till recipient. Kvävebelastningen från basflödet är till och 

med högre än belastningen från dagvatten. För kadmium och bly föreligger en osäkerhet som 

orsakas av analysmetodens detektionsgränser.  

Tabell 12 Beräknad belastning från basflöde utifrån uppmätta medelkoncentrationer och medelbasflödet 4 l/s 

under perioden 10/6-5/9. 

 Beräknad belastning 

basflöde [kg] 

Beräknad medel 

Koncentration 

Enhet 

TSS 460 15 mg/l 

P-tot 3,6 0,12 mg/l 

N-tot 58 1,9 mg/l 

Cu-tot 0,087 2,9 μg/l 

Pb-tot 0,005 - 0,015 0,17 - 0,51 μg/l 

Zn-tot 0,52 17,0 μg/l 

Cd-tot 0 - 0,0015 0 - 0,05 μg/l 

Utifrån modellresultat kunde de urbana ytor som bidrar mest till de olika föroreningarna ur-

skiljas. Ett medelvärde har beräknats för hela avrinningsområdet samt för alla regn. Resultatet 

från denna beräkning illustreras i Figur 17. Enligt modellen är den största källan till samtliga 

utvärderade föroreningar avrinningsområdets alla trafikerade vägar, som bidrar med cirka 

hälften av den totala föroreningsbelastningen. Grönområden och gångvägar är de ytor som 

bidrar minst. För kväve, zink och bly är avrinningsområdets tak den näst största typen av bi-

dragande yta, medan för TSS, fosfor och kadmium står uppfarterna för den näst största typen 

av bidragande ytor. Kopparföroreningar härstammar främst från vägar och parkeringsytor. 

 

Figur 17 Modellerad fördelning mellan olika typer av urbana ytor för modellerade föroreningar. 
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5  Diskussion 

5.1 Modellresultat  

Dagvattenkvalitet styrs av en mängd olika spatiala och tidsmässiga faktorer, vilket renderar i 

en komplexitet som gärna vill förenklas och förstås med hjälp av modeller eller schablonhal-

ter. Idag finns ett antal modellverktyg att tillgå för detta syfte. I denna studie har två olika 

typer av modeller använts: SWMM, som är en hydraulisk, dynamisk modell som initialt kon-

struerats för att simulera stora nederbördstillfällen och utifrån det kunna dimensionera fram-

tida system eller bedöma översvämningsrisker. Det andra modellverktyget, WinSlamm, har 

skapats utifrån ett "small storm hydrology"-koncept med fokus på dagvattenkvalitet samt de 

föroreningsalstrande ytor som finns i avrinningsområdet. För att i en viss mån kunna kalibrera 

modellerna, har flödesmätning och kvalitetsprovtagning utförts under studieperioden. 

5.1.1 SWMM-modell 

Vid modelluppbyggnad gjordes ett antal antaganden som kan förmodas påverka modellresul-

tatet. Vid kalibrering av modellen urskiljdes ett antal parametrar som inte var känsliga, men 

som initialt troddes ha större påverkan på resultatet. De parametrar som har anknytning till de 

genomsläppliga ytornas egenskaper hade liten eller ingen påverkan alls på de flödesförlopp 

som kalibrerades.  

Andel hårdgjorda ytor, det vill säga urbaniseringsgraden, antogs ha en osäkerhet på 20 %. 

Detta grundades på att de hårdgjorda ytorna bestämts via ortofoto vilket kan ge upphov till en 

viss felmarginal. Dessutom fanns en relativt stor osäkerhet kring vilka tak i avrinningsområdet 

som avvattnas via dagvattennätet. Fördelningen av tak som var påkopplade på spill- respek-

tive dagvattennät gjordes i samråd med kommunen, men med reservation för att detta bara är 

ett generellt antagande utan exakt kännedom. Direktansluten takavvattning ger snabb avrin-

ning och bidrar till höga flödestoppar, vilket beskrivs av Butler och Davies (2004). Därför 

innebär detta en stor bidragande källa till osäkerhet och kan få relativt stora konsekvenser för 

både dagvattenvolymen och flödesförloppet. Vid kalibrering minskades urbaniseringsgraden 

med 20 %, vilket eventuellt kan förklaras av att fler direktanslutna tak avvattnas via spillvat-

tennätet än initialt antagande.  

Det är dessutom viktigt att ha generella modellantaganden i åtanke vid användning av modell-

resultat. Modellen förutsätter att ledningsnätet är fritt från sedimentavlagringar eller andra 

nedsättningar som kan ha en påverkan på den hydrauliska kapaciteten. Vid anslutning av in-

kommande ledning till nedstigningsbrunnen som använts som provpunkt, hade den inkom-

mande ledningen förskjutits ca 10cm i höjdled, vilket innebar att det fanns en liten konstant 

stående vattenansamling just uppströms anslutningen. Flödesmätaren placerades nedströms 

denna vattenansamling, då denna installation var den enda praktiskt möjliga. Utifrån flödes-

mätarens manual är ojämnheter i ledningen där mätaren installeras inte optimalt (MJK Auto-

mation, 2013), därför kan denna vattenansamling eller höjdförskjutning ha påverkat flödes-

mätningen. Dels kan det vara en felkälla till vattennivåmätningens noggrannhet och dels kan 

denna förskjutning även ha påverkat själva flödesbilden. Enligt Granlund och Nilsson (2000) 
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kan ojämnheter i ledningen som denna orsaka ökad turbulens. Då det modellerade dagvatten-

systemet generellt är från 60-/70-talet kan det förmodas att fler liknande förskjutningar eller 

sprickor förekommer.  Förskjutningar som denna, ledningsbrott och läckage eller stopp på 

grund av inträngande rötter är en vanlig företeelse hos gamla ledningsnät. Dessa förskjutning-

ar och håligheter kan innebära både in- och utläckage från systemet samt påverkan på den 

hydrauliska kapaciteten (Granlund & Nilsson, 2000), vilket då kan påverka vattenflöde och 

volym i dagvattennätet och resulterar då i skillnader mellan simulerad och uppmätt hydrograf.  

För vissa nederbördstillfällen (25/7 och 31/7) urskiljdes stora, inkonsekventa skillnader mel-

lan observerad och simulerad tidpunkt för flödesökning vid kalibrering av SWMM-modellen. 

Dessa skillnader har antagits vara för stora för att bara kunna förklaras med felaktiga modell-

antaganden. Istället kan förklaringen ligga i lokala variationer i nederbördsförloppet. Neder-

bördsdata har använts från en nederbördsmätare som suttit något utanför avrinningsområdet. 

Detta innebär att lokala skillnader både med avseende på nederbördsmängd, intensitet och tid 

kan ge upphov till förskjutningar i dagvattenvolym samt särskilt för hydrografen som simule-

ras i SWMM. Detta kan vara en orsak till att hydrografen i SWMM ibland simulerar ökade 

flöden tidigare och ibland senare än vad som registrerats av flödesmätaren. Rekommendation-

er enligt användarmanualen är att nederbördsmätare ska vara placerad inom avrinningsområ-

det (Rossman, 2010). I detta stora avrinningsområde, hade förmodligen flera nederbördsmä-

tare varit det mest önskvärda för ett exaktare modellresultat. Det finns dock nederbördstill-

fällen, vars simulerad och uppmätt hydrograf stämmer väl överens, till exempel det neder-

bördstillfälle den 26 juli, som inte använts vid kalibrering, men för validering. Det simulerade 

resultatet ger ett Nash-Sutcliffe värde på över 0,9, vilket kan vara en indikation på att mo-

dellen ändå ger en relativt bra beskrivning av verkligt avrinningsområde och ledningsnät. 

Gissningsvis kanske just detta nederbördsförlopp varit likartat i avrinningsområdet som i om-

rådet för nederbördsmätarens placering.  

5.1.2 WinSlamm-modeller 

När WinSlamm-modellen justerades utifrån den kalibrering som tidigare gjordes i SWMM i 

fall 2, förbättrades modellen med avseende på dagvattenvolym. Modellen förbättrades även 

något för de flesta föroreningar, med undantag för TSS och kadmium. Generellt sett un-

derskattade modellen föroreningsbelastningen i både fall 1 och 2, vid jämförelse utifrån ob-

serverade värden och beräknad belastning. Denna generella underskattning kan ha orsakats av 

den mycket höga observerade TSS-halten och de partikulärt associerade föroreningarna vid 

nederbördstillfället 28/8. Ett extremt värde av endast fyra mätvärden får stor inverkan på re-

sultatet (se regressionslinjerna i resultatdelen). 

Utifrån den stora insats som krävdes för att bygga upp en SWMM-modell i syfte att förbättra 

resultatet i WinSlamm men som resulterade i med förhållandevis marginella förändringar 

(som åskådliggörs i avsnitt 4.4), kan slutsatsen dras att modellering endast i WinSlamm kan 

ge tillräckligt godtagbara resultat för en kommun eller annan intressent.  

Rent vetenskapligt förbättrades Winslamm-modellen när ändringar infördes utifrån resultat 

från SWMM. Med tanke på den lilla andel av SWMM som användes i denna studie, jämfört 
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med vad som är möjligt med fler mätpunkter för flöde, finns potential att förbättra Win-

Slamm-modellen betydligt mer i kombination med en mer utvecklad SWMM-modellering. 

Efter kalibrering visade det sig att båda modellfallen modellerade kväve-, zink- och kopparbe-

lastning med godtagbar överensstämmelse till observerade belastningar. De justeringar som 

krävdes vid kalibrering bedömdes också ligga inom rimliga gränser. Däremot simulerade mo-

dellen avsevärt mycket större koncentrationer bly och kadmium, än vad som uppmättes. För 

att justera dessa simulerade belastningar, krävdes 70-80% reducering av schablonhalterna för 

dessa ämnen. Uppmätta bly- och kadmiumhalter i det studerade områdets dagvatten är även 

avsevärt lägre än svenska schablonhalter som används i modelleringsverktyget Stormtac (Alm 

et al., 2010) för motsvarande bebyggelsetyp (flerfamiljshus och villaområde). Orsaken till 

dessa stora skillnader jämfört med schablonhalter kan bottna i att schablonhalterna beräknats 

utifrån uppmätta värden under en lång tidsperiod som sträcker sig tillbaka till tiden innan 

blyad bensin förbjöds. Däremot var både uppmätta och simulerade medelkoncentrationer för 

suspenderade ämnen, zink, fosfor samt i en viss mån kväve i dagvattnet från området högre än 

svenska schablonhalter (Alm et al., 2010). Dock bör tilläggas att schablonhalterna i Stormtac 

är årsmedelhalter, medan modellerade medelkoncentrationer gäller för en sommarperiod, vil-

ket innebär att värdena inte är helt jämförbara, men kan ge en indikation.  

En viktig aspekt som bör belysas för just denna studies resultat är att WinSlamm inte tar hän-

syn till att tidigare avsatt sediment i ledningar kunde sköljas med och bidra till en högre TSS-

halt. Detta kan vara en orsak till den mycket höga TSS-halten som uppmättes vid det stora 

nederbördstillfället 28 augusti. Höga flöden och ökad turbulens i ledningsnätet kan utifrån 

litteratur (Butler & Davies, 2004) förmodas ha renspolat ledningarna på en stor andel av tidi-

gare avsatt sediment. Detta antagande förstärktes vid analys av det efterkommande basflödet 

och dagvattenflödet, där basflödets TSS-halt den 5e september bara motsvarade ca 30-40% av 

tidigare basflödens TSS-halt. För att undkomma dessa stora variationers utslag vid kalibre-

ring, hade fler provtagningar varit att föredra. Enligt kalibreringsinstruktionen för WinSlamm 

(Pitt, 2008) rekommenderas minst 12 observerade tillfällen, medan Leecaster et al (2001) 

framhåller att sju provtagningstillfällen är det mest effektiva antalet rent generellt för att 

uppnå ett godtagbart konfidensintervall. 

 

Rent generellt verkar WinSlamm kunna användas för uppskattning av föroreningsbelastning i 

det studerade avrinningsområdet, med en viss reservation då modellen inte validerats. I en 

annan studie har WinSlamm använts för att modellera klimatförändringars påverkan på för-

oreningsbelastningen (TSS och koppar) i ett avrinningsområde beläget i Östersund (Borris, 

2015). Även denna studies modellresultat indikerar att modellverktyget är tillämpbart på 

svenska förhållanden.   
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5.2 Generell tillämpbarhet av SWMM och WinSlamm 

Vid användandet av dessa modellverktyg i detta projekt har ett flertal skillnader i dessa mo-

deller urskiljts. I Tabell 13 redovisas en jämförande sammanställning. Jämförelsen behandlar 

endast modellering med avseende på dagvattenkvantitet. 

Tabell 13 Jämförelse av modeller SWMM och WinSlamm. 

 SWMM WinSlamm 

Förarbete i GIS vid av-

gränsning av avrinnings-

område 

Ortofoto, 

Höjddata, 

Fastighetskarta, 

Jordartskarta, 

Andel hårdgjorda ytor, 

Marklutning, 

Rinnsträcka ovan mark, 

Ortofoto, 

Höjddata, 

Fastighetskarta, 

Jordartskarta, 

Vägbredd, 

Typ av hårdgjorda ytor (trafi-

kerade vägar, tak, uppfarter, 

parkeringar etc). 

Ledningsnät Ja, med hög detaljeringsgrad Ja, översiktligt 

Kartläggning i fält Direktanslutna ytor, 

tveksamheter kring lednings-

nät, 

ev inmätning, 

Direktanslutna ytor,  

typ av hårdgjorda ytor (typ av 

tak, lutande/platt, typ av be-

läggning), 

Krav på Nederbördsdata 2 minuters upplösning 15min/60 min upplösning  

Kalibrering Hydrograf Total dagvattenmängd 

Kalibreringsverktyg Inbyggt i PCSWMM Saknas 

Resultat Total dagvattenvolym (l),  

hydrograf, 

regnspecifika avrinnings-

koefficienter för varje delom-

råde. 

Total dagvattenvolym (l),  

Regnspecifika avrinnings-

koefficienter för varje delom-

råde 

 

 

Inför modelluppbyggnad med de två olika modellverktygen krävs ungefär samma GIS-

bearbetning i syfte att avgränsa avrinningsområdet och bestämma dess egenskaper. Den stora 

skillnaden ligger i behovet av ledningsnätsunderlag. För SWMM krävs ett relativt detaljerat 

underlag för att kunna bygga upp en fungerande hydraulisk modell. När erforderlig informat-

ion saknas i ledningsnätsunderlaget, innebär det att antaganden måste göras vilket direkt leder 

till ökad osäkerhet i modellen. I WinSlamm behövs ledningsnätet endast i syfte att bestämma 

avrinningsområdets omfattning. Istället kräver WinSlamm en noggrannare kartläggning i fält 

med avseende på de olika typer av hårdgjorda ytor som skall bestämmas. Då SWMM simule-

rar vattentransport och hydrograf måste även marklutning och rinnsträcka ovan mark be-

stämmas. WinSlamm tar däremot inte hänsyn till transporten (routing), utan levererar endast 

resultat i form av avrinningskoefficienter samt total dagvattenvolym. Dessa skillnader ställer 

därtill olika krav på vilken form av nederbördsdata som krävs. I SWMM krävs nederbörds-

data med hög upplösning (0,2 mm), medan WinSlamm inte kräver samma höga upplösning, 
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då endast total nederbördsmängd per tillfälle samt tid mellan tillfällena behövs. Av samma 

anledning kräver SWMM en eller flera nederbördsmätare inom avrinningsområdet för att 

kunna leverera tillförlitliga nederbördsdata som kan ge simuleringsresultat med bästa möjliga 

noggrannhet. I WinSlamm är placeringen av nederbördsmätare inte av lika stor betydelse, då 

tidsaspekten för nederbördsmängden eller nederbördsintensitet inte är av samma vikt.  

Vid kalibrering i PCSWMM finns ett inbyggt verktyg, där parameteranalys utförs genom att 

användaren skattar osäkerheter för de olika parametrarna som modellen bygger på. Resultat-

utslag vid justeringar av parametrarna illustreras direkt. På grund av detta inbyggda kalibre-

ringsverktyg underlättas kalibreringen och parameteranalysen avsevärt. För användaren 

åskådliggörs felaktiga parameterantaganden samt osäkerheter i den förberedande GIS-

analysen mycket illustrativt. Denna funktion saknas helt i WinSlamm och kalibrering utförs 

genom egna manuella beräkningar.  

5.3 Förslag på modellförbättrande åtgärder 

Vid användning av dessa modeller för syftet att uppskatta föroreningsbelastning via dagvat-

ten, har ett antal modellförbättrande faktorer för denna studies modelleringsstrategi urskilts. 

Vid tillgång till mer tid och resurser, skulle i första hand mätningar utförts under en längre 

tidsperiod samt fler nederbördstillfällen skulle ha provtagits och analyserats, i alla fall med 

avseende på TSS. För WinSlamm rekommenderas minst 12 observationer för att kunna er-

hålla säkrare modellresultat (Pitt, 2008). Som ytterligare steg, hade en eller eventuellt flera 

nederbördsmätare inom avrinningsområdet installerats, i syfte att förbättra precisionen i ne-

derbördsdata som importeras till SWMM. Under denna studieperiod har lokala skillnader ur-

skiljts, då översiktlig jämförelse med nederbördsdata från SMHIs nederbördsmätare (Boden 

Mo) gjorts för några av de nederbördstillfällen som ingått i projektperioden. Registrerade ne-

derbördstillfällen uppemot 2-3 mm, har i vissa fall alstrat väsentligt lägre flöden än samma 

nederbördsmängd vid en annan tidpunkt. Skillnaden är så pass stor att den inte kan förklaras 

av tillfälliga skillnader i infiltrationskapacitet eller rådande fuktighet. Förutom fler neder-

bördmätare, hade även flödesmätare med kontinuerlig mätning i fler punkter i ledningsnätet 

möjliggjort heterogena justeringar vid kalibrering. 

Däremot är det av stor vikt att beakta rimligheten i den arbetsinsats och ekonomiska insats 

som krävs för dessa åtgärder, ett annat kanske mer rimligt alternativ hade varit att begränsa 

studieområdets omfattning istället. 

Trots att ett antal förbättrande åtgärder kan nämnas, är inte att förglömma att studieområdet är 

ett fall från verkligheten. Avrinningsområdets storlek, nederbördsmätares placering, ekono-

miska och tidsmässiga begränsningar samt underlag med informationsluckor kan antas ofta 

vara begränsande faktorer vid liknande typer av projekt. Svenska ledningsnät är i regel an-

lagda för minst 20 år sedan (Lidström, 2012) då dokumentation kanske inte gjordes i samma 

utsträckning som idag med tillgång till digitala hjälpmedel. Samtidigt behövs verktyg och 

rimliga metoder för att på något sätt uppskatta föroreningskoncentrationer och belastning via 

dagvatten, då detta i flera fall kan ha negativ påverkan på recipienter.  
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Idag används Stormtac i stor utsträckning för detta syfte i Sverige. Stormtac baseras på scha-

blonhalter, precis som WinSlamm, men som beräknats utifrån studier främst genomförda i 

Sverige. Stormtac ger modellresultat i form av total årsbelastning eftersom årsnederbörd 

anges som inflöde och dagvattenvolymer beräknas genom schablonhalter för olika ytors av-

rinningskoefficienter. Om WinSlamm jämförs mot Stormtac, kan i alla fall ett par styrkor ur-

skiljas. Till exempel finns möjligheten att kalibrera modellen både med avseende på dagvat-

tenvolymer och på föroreningskoncentrationer. Båda dessa faktorer kan ha betydande påver-

kan på modellresultat avseende exempelvis årsbelastning. Dessutom erhålls resultat såsom 

medel- och maxkoncentrationer för ett urval av föroreningar, totalbelastning från modellom-

råde, men även vilka typer av ytor inom modellområdet som bidrar mest till belastningen. 

Utifrån detta bedöms WinSlamm kunna vara ett användbart och informativt verktyg för be-

dömning av dagvattenförekommande föroreningar samt vid framtagande av beslutsunderlag 

vid åtgärder för dagvattenhantering. 

5.4 Implikationer för Bodens kommun 

För att utvärdera erhållna modell- och provtagningsresultat jämfördes dessa mot svenska 

schablonhalter angivna i SVU Rapport 2010-6 (Alm et al., 2010), ett urval av dessa schablon-

halter finns i bilaga 4. Resultat från både provtagning och modellsimuleringar indikerar att 

medelkoncentration för ämnen såsom bly, koppar och kadmium är lägre eller lika med de för 

området relevanta schablonhalterna. Däremot är uppmätta och modellerade medelkoncentrat-

ioner för suspenderade ämnen, zink, fosfor samt i en viss mån kväve högre än svenska scha-

blonhalter. 

De höga fosforhalterna kan vara en indikation på avloppspåverkan, som kan orsakas av ex-

empelvis via idag okända felkopplingar, djurspillning eller spillvattenpåverkat sediment i led-

ningsnätet. Ytterligare mätningar och utredning krävs för att klarlägga orsakssambanden.  

Provtagna regn har föregåtts av minst tre dagars torrperiod. Det regn som uppvisade högst 

halter (28 aug), föregicks av över två veckors torrperiod, vilket innebär att föroreningar hunnit 

ackumulerats i avrinningsområdet. Dessutom var detta regn relativt stort mängdmässigt, med 

bitvis hög regnintensitet. Flödes- och nivåmätning under detta regntillfälle visade på så pass 

höga flöden att nivån i nedstigningsbrunnen var över 1,5 meter från brunnsbotten (ledningens 

dimension var 0,8 m). Under dessa förhållanden ökade turbulensen, vilket troligen innebar att 

sediment avsatta i dagvattensystemet kunde spolas med i större utsträckning än vanligt, vilket 

beskrivits av bland annat Butler & Davies (2004). Detta kan vara en förklaring till de mycket 

höga halterna suspenderade ämnen och därmed de partikulärt associerade föroreningarna, till 

exempel bly och fosfor. 

Utifrån analysresultaten kan även konstateras att basflödet innehåller väsentliga koncentrat-

ioner av särskilt kväve men också zink, suspenderade ämnen och fosfor. Basflödets tillägg till 

den beräknade totalbelastningen bör inte bortses ifrån, då detta flöde kontinuerligt belastar 

Bodträsket.  
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Dagvatten från Bodens tätort innehåller i stort motsvarande föroreningshalter som kan förvän-

tas utifrån schablonhalter. Halterna av kväve, fosfor och suspenderade ämnen är något högre 

än vad som teoretiskt kan förväntas från denna typ av urbana områden, men kan ha en kopp-

ling till den relativt höga vattenburna sedimenttransporten från det studerade området. Även 

om halterna som uppmätts och beräknats är i paritet med vad som kan förväntas, finns en risk 

att avrinning från befintliga tätortsområden påverkar Bodträskets kemiska respektive ekolo-

giska status negativt och har så gjort under lång tid.  

 

Utifrån fältkartläggning, modellresultat och ovanstående slutsatser ges följande rekommendat-

ioner till Bodens kommun för fortsatta arbeten: 

För att erhålla ett helhetsperspektiv kring Bodträsket bör föroreningsbelastning från det stude-

rade avrinningsområdet sättas i relation till Bodträskets egenskaper och resiliens. Dessutom 

bör belastning från andra tillrinnande vatten och föroreningskällor också bedömas, för att 

kunna avgöra vilka större åtgärder som är resursmässigt rimliga och mest kostnadseffektiva 

för att reducera negativ påverkan på Bodträskets vattenkvalitet.  

Vid kvalitetsförbättrande åtgärder i mindre skala gällande dagvatten från detta avrinningsom-

råde, bör fokus läggas på reducering av suspenderade ämnen, då dessa innehåller en stor andel 

av de analyserade föroreningarna som förekommer till stor del i partikulär form. I första hand 

rekommenderas uppströmsarbete, till exempel underhåll av befintliga sandfång och tätare 

gatusopning inom vissa områden under sommarhalvåret då den största bidragande faktorn 

enligt modellen är just vägar. För att utesluta att de relativt höga halterna av näringsämnen 

orsakas av avloppspåverkan är det dessutom viktigt med tillsyn av avrinningsområdets led-

ningsnät.  

En ytterligare åtgärd som kan minska belastningen, är att minska andelen direktanslutna tak 

genom att leda ut dagvatten på grönytor för infiltration där så är möjligt. Således reduceras 

höga flödestoppar, stora flöden i dagvattennätet samt den totala dagvattenvolymen. Denna 

åtgärd i området skulle även minska andelen tillskottsvatten till spillvattennätet, vilket innebär 

en minskad volym som behöver renas och potentiellt minska antal eventuella bräddningar 

som också påverkar Bodträskets näringsstatus. En annan åtgärd i syfte att reducera dagvatten-

volymen kan vara att höja brunnars intagsnivå i svackdiken, vilket innebär att dagvattnet för-

dröjs lokalt samt får större möjlighet till infiltration. 
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6  Slutsatser  

En mängd resultat har erhållits i detta arbete och har diskuterats i ovanstående avsnitt. Föl-

jande slutsatser från studien kan dras: 

Modellering i SWMM kräver ett betydligt mer omfattande arbete än modelleringen i Win-

Slamm, på grund av dess detaljrika och avancerade beskrivning av ledningsnätet. Dessutom 

krävs högre upplösning av nederbördsdata samt precision av nederbördsmätarens placering. 

WinSlamm verkar kunna användas för svenska förhållanden och ger resultat såsom medel- 

och maxkoncentrationer för ett urval av föroreningar, totalbelastning från modellområde, men 

även vilka ytor inom modellområdet som bidrar mest. Utifrån detta bedöms WinSlamm kunna 

vara ett användbart och informativt verktyg för bedömning av dagvattenförekommande för-

oreningar samt vid framtagande av beslutsunderlag vid åtgärder för dagvattenhantering.  

Modellen i SWMM hade kapacitet att förutse flödesmönster/hydrograf med acceptabel precis-

ion, vilket illustrerades med både kalibrering och verifiering.  

Användning av modelleringsresultat med avseende på dagvattenflöde från SWMM i Win-

Slamm, förbättrade modellresultaten, främst med avseende på modellerade dagvattenvolymer 

och en viss resultatförbättring kunde även urskiljas för modellerad föroreningsbelastning. 

WinSlamm-modellen, med amerikanska schablonhalter, kunde inom acceptabla gränser besk-

riva föroreningsbelastningen för kväve, koppar, fosfor och zink. Denna slutsats dras med viss 

reservation, då modellen inte validerats mot något annat närliggande område. Modellens 

schablonhalter för kadmium och bly fick däremot reduceras i mycket stor grad för att kunna 

matcha uppmätta halter. 

Modellresultaten indikerade betydande föroreningsbelastning, särskilt med avseende på TSS 

och näringsämnen, från avrinningsområdet via dagvatten till Bodträsket under den studerade 

perioden. Belastningen är av sådan omfattning att det finns anledning till vidare utredning och 

negativ påverkan på Bodträsket kan inte uteslutas. 
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7  Förslag till fortsatta studier 

I detta examensarbete har en studieperiod på ca tre månader modellerats. Det vore intressant 

att förlänga simuleringsperioden till ett helt år för att erhålla mer jämförbara värden med de 

svenska årsmedelhalterna i Stormtac. Fler provtagningar under en längre tidsperiod (till ex-

empel vid snösmältning och tidiga vårregn) med avseende på kvalitet hade eventuellt kunna 

förbättra modellanpassningen ytterligare. Därutöver hade olika åtgärder kunnat modelleras, 

till exempel frekventare gatusopningar och/eller bortkoppling av direktanslutna tak, för att 

bedöma hur stor effekt dessa åtgärder skulle kunna ha. Effekten av större åtgärder i form av 

reningsanläggningar hade också kunnat modelleras. 

Ur ett generellt tillämpbarhetsperspektiv vore det intressant att undersöka WinSlamm, särskilt 

i kombination med SWMM, på fler svenska avrinningsområden samt eventuellt hur schablon-

halter från svenska mätningar kan implementeras i modellen.  
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9 Bilagor 

Bilaga 1  

Rapporteringsgränser för V-3b Grundämnen i förorenat vatten efter uppslut-

ning (ALS Scandinavia, n.a.) 

 

  

Analys av ämne: Rapporteringsgräns: 

Al, aluminium 10 µg/l 

As, arsenik 1 0.5 µg/l 

Ba, barium 1 µg/l 

Ca, kalcium 200 µg/l 

Cd, kadmium 2 0.05 µg/l 

Co, kobolt 0.2 µg/l 

Cr, krom 0.9 µg/l 

Cu, koppar 1 µg/l 

Fe, järn 10 µg/l 

Hg, kvicksilver 0.02 µg/l 

K, kalium 400 µg/l 

Mg, magnesium 140 µg/l 

Mn, mangan 0.9 µg/l 

Mo, molybden 0.5 µg/l 

Na, natrium 500 µg/l 

Ni, nickel 0.6 µg/l 

Pb, bly 0.5 µg/l 

V, vanadin 0.2 µg/l 

Zn, zink 4 µg/l 
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Rapporteringsgränser för V-2 Grundämnen i förorenat vatten efter uppslutning 

(ALS Scandinavia, n.a.) 

Analys av ämne: Rapporteringsgräns: 

Al, aluminium 0.2 µg/l 

As, arsenik 1 0.05 µg/l 

Ba, barium 0.01 µg/l 

Ca, kalcium 100 µg/l 

Cd, kadmium 2 0.002 µg/l 

Co, kobolt 0.005 µg/l 

Cr, krom 0.01 µg/l 

Cu, koppar 0.1 µg/l 

Fe, järn 0.4 µg/l 

Hg, kvicksilver 0.002 µg/l 

K, kalium 400 µg/l 

Mg, magnesium 90 µg/l 

Mn, mangan 0.03 µg/l 

Mo, molybden 0.05 µg/l 

Na, natrium 100 µg/l 

Ni, nickel 0.05 µg/l 

P, fosfor 1 µg/l 

Pb, bly 0.01 µg/l 

Si, kisel 30 µg/l 

Sr, strontium 2 µg/l 

V, vanadin 0.005 µg/l 

Zn, zink 0.2 µg/l 

 

Rapporteringsgränser för analys av total-kväve och total-fosfor (ALS Scandi-

navia, n.a.) 

Analys Analys av ämne Rapporteringsgräns 
W-NTOT Kväve (total) i vatten 
inklusive partiklar 

Kväve, total 1.0 mg/l 

Fosfor, total Fosfor, total 0.01 mg/l 
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Sammanställda resultat från nederbördsmätning och flödesmätning. Prov-

tagna tillfällen är markerade med fet, kursiverad text. *Ej uppmätt. 

 

Datum Nederbörds-

mängd 

(mm) 

Varaktighet 

(h) 

Medelintensi-

tet 

(mm/h) 

Torra dgr Dagvatten-

volym (m3) 

10/6 2,2 0,05 44 * * 

12/6 4 5,53 0,7 2,25 * 

15/6 3,2 4,30 0,7 2,41 * 

23/6 1,8 0,27 6,7 7,67 * 

23/6 3,6 11,25 0,3 0,43 * 

24/6 17,2 5,92 2,9 0,55 * 

25/6 3 3,68 0,8 0,29 * 

25/6 8 7,15 1,1 0,09 * 

26/6 1,2 3,88 0,3 0,59 * 

2/7 1,2 1,37 0,9 6,18 * 

2/7 1 2,35 0,4 0,22 * 

3/7 4,8 3,77 1,3 0,61 * 

4/7 10 10,88 0,9 0,39 * 

6/7 40 15,33 2,6 2,24 * 

7/7 14,4 2,77 5,2 0,09 * 

9/7 1,6 3,03 0,5 2,05 * 

15/7 2 3,32 0,6 5,69  

16/7 1 0,20 5,0 0,88 78,46 

18/7 2,6 11,35 0,2 2,22  

19/7 3,8 0,22 17,3 0,25  

20/7 3,2 1,88 1,7 1,07  

25/7 5,6 2,18 2,6 4,61 374,7 

26/7 20,4 18,32 1,1 1,25 1887 

29/7 2,8 3,02 0,9 2,33 221,2 

31/7 6,2 1,70 3,6 1,70 288,4 

1/8 3,6 4,37 0,8 0,82  

1/8 2,8 5,43 0,5 0,16  

2/8 4,6 4,32 1,1 0,34  

2/8 1,6 3,35 0,5 0,09 168 

6/8 2,2 5,62 0,4 3,23  

11/8 2,8 1,97 1,4 5,50 155,8 

28/8 22,6 6,80 3,3 16,35 1589 

28/8 18 2,25 8 0,03 * 

31/8 1,4 0,17 8,2 3,11 * 

5/9 2,8 2,20 1,3 4,90 158,6 
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Standardvärden årsmedelhalter enligt SVU Rapport 2010-06 

 

 

 

 

 

 

 

 P N Pb Cu Zn Cd SS 

Standardvärden (årsme-

delhalter) 

mg/l mg/l μg/l μg/l μg/l μg/l mg/l 

Centrumområde 0,28 1,9 20 22 140 1,0 100 

Villaområde 0,2 1,4 10 20 80 0,50 45 

Flerfamiljsområde 0,3 1,6 15 30 100 0,70 70 

Parkmark 0,12 1,2 6,0 15 25 0,30 49 

Väg (5000 ÅDT) 0,14 1,7 14 31 62 0,24 79 


