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Sammanfattning
SMHI har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland gjort en översiktlig översvämningskartering för sträckan från sjön Gäsen till sjön Åmänningen. Sträckan innefattar Flikån, Botån, Norbergsån och Snytsboån men benämns här i denna rapport som Norbergsån.
Det är en översiktlig översvämningskartering. Inmätningar görs normalt inte utan beräkningar
baseras på befintligt material. Inmätningar av krönnivå på vissa dämmen och broar har dock
gjorts i detta fall eftersom de var nödvändiga för karteringen. Resultaten ger en översiktlig bild
av vad som händer vid höga flöden och bör inte användas vid detaljplanering. I detta fall fanns
önskemål om att kunna använda resultaten för lite noggrannare planering kring sjön Noren och
Norberg. Resultaten bedöms vara något noggrannare här även om en generell felmarginale på ±
0,5 m gäller hela den modellerade sträckan.
Flöden som har karterats är 100-årsflödet (HQ100) och 200-årsflödet (HQ200) i framtida klimat, samt beräknat högsta flöde (BHF) i nutida klimat.
Följande fyra dämmen blir överströmmade vid alla beräknade flöden: dämmena vid utloppen av
sjön Gäsen respektive sjön Snyten samt Kvarndämmet och Malmdämmet i Norberg. Följande
dämmen blir överströmmade endast vid beräknat högsta flöde: dämmena vid utloppen av sjön
Boten, sjön Trätten (vid Livsdal) samt sjön Dammsjön (vid Högfors sågfall). Eftersom samtliga
dämmen och broar längs sträckan inte är med i den hydrauliska modellen kan dock fler objekt
riskera att bli överströmmade. Bron uppströms inloppet till sjön Trätten blir inte överströmmad
vid beräknade flöden.
I figurer och bilagor kan det se ut som att vissa broar blir översvämmade. Lantmäteriets nationella höjddata (NH-data) tar dock inte alltid med höjduppgifter för broar av en viss storlek. Resultaten är endast tillämpbara för de broar och dämmen som är med i den hydrauliska modellen
enligt tabell 4.
Översvämningens utbredning levereras som kartor i denna rapport, samt som kartskikt i digital
form för hantering i GIS- verktyg. Alla skikt levereras i koordinatsystemet SWEREF 99 TM
och i höjdsystemet RH2000. De digitala kartorna ska användarna kunna använda tillsammans
med egna digitala bakgrundskartor för analyser och presentationer.
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1. Inledning
Det har under årens lopp inträffat några högflödestillfällen längs Norbergsån. SMHI har därför
fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland att göra en översiktlig översvämningskartering
för sträckan från sjön Gäsen till sjön Åmänningen. Sträckan innefattar Flikån, Botån, Norbergsån och Snytsboån men benämns här i denna rapport som Norbergsån.
Vattennivåer som erhålls ur de hydrauliska beräkningarna läggs ut på en digital höjdmodell och
översvämningens utbredning skapas.
Karteringen har fokuserat på området kring sjön Noren och Norbergs samhälle eftersom kommunens önskan var att resultaten skulle kunna användas till detaljplaneärenden (Flygare, 2018).
Resultaten är något noggrannare här även om noggrannheten ± 0,5 m gäller hela den modellerade sträckan. Enbart naturliga flöden karteras, dvs flöden uppkomna genom tex dammbrott
omfattas inte.
I enlighet med Länsstyrelsens önskemål har rapporten följt samma struktur som MSB:s översvämningskarteringsrapporter.
Ett speciellt tack till Tommy Wengrud på NVK och Erika Flygare på V-dala Miljö & Bygg som
försett projektet med fotografier, rapporter, handskisser på dämmen och många övriga uppgifter.

2 Allmänt om översvämningskartering
Återkomsttid används ofta som mått på översvämningsrisken och betecknar den genomsnittliga
tiden mellan två översvämningar av samma omfattning. Begreppet återkomsttid ger dock en
falsk känsla av säkerhet, eftersom det anger sannolikheten för ett enda år och inte den sammanlagda sannolikheten för en period av flera år. Tabell 1 visar den sammanlagda sannolikheten för
att ett flöde med en viss återkomsttid skall överskridas under en längre tidsperiod. Ett flöde med
återkomsttiden 100 år har t.ex. 40 % sannolikhet att inträffa under en 50-årsperiod och ett flöde
med återkomsttiden 10 000 år 1 % sannolikhet att inträffa under en 100-årsperiod.
Tabell 1. Sannolikhet för ett visst flöde uttryckt i % under en period av år.

Översvämningskartorna har tagits fram för tre olika högflöden; flöde
med 100 års återkomsttid (100 årsflöde, HQ100), 200 års återkomsttid (200årsflöde, HQ200) respektive beräknat högsta flöde (BHF). HQ100 och HQ200 har klimatanpassats för den flödessituation som förväntas gälla vid slutet av seklet.

2.1 Användning av översvämningskartor
En översiktlig översvämningskartering ger en översiktlig bild av vad som händer vid höga flöden. Inmätningar i fält görs normalt inte men i detta fall har inmätning av krönnivå på vissa
dämmen och broar gjorts. I övrigt har modellen byggts upp utifrån befintligt material som fotografier, inmätta högflödesnivåer, brouppgifter i BaTMan (Trafikverket, 2018) och dammuppgifter från kommunen och Länsstyrelsen. Resultaten ska därför användas med detta i åtanke och
inte för detaljplanering av t.ex. räddningstjänstens insatsplanering eller kommunens riskhantering och samhällsplanering.
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100-årsflödet och 200-årsflödet har anpassats till ett förväntat klimat år 2098 vilket måste tas
hänsyn till vid användning av informationen.
Rättigheter till underlagskartor i rapporten tillhör Lantmäteriet och får inte nyttjas utan Lantmäteriets tillstånd.

2.1.1 Höjdsystem
Samtliga nivåer presenteras i höjdsystem RH2000.

3 Beräkningar- förutsättningar och genomförande
3.1 Beräkning av flöden
Flöden med olika återkomsttider beräknas för att ha som underlag för översvämningskarteringen. I detta fall har 100-årsflöde (HQ100), 200-årsflöde (HQ200) för framtida klimat och beräknat högsta flöde (BHF) i nutida klimat tagits fram.

3.1.1 100-årsflöde och 200-årsflöde
Med HQ100 respektive HQ200 avses dygnsvärde av högvattenföring med 100 respektive 200
års återkomsttid och avser det flöde som sett över en lång tid uppkommer en gång vart hundrade
respektive tvåhundrade år.
100- och 200-årsflödet bestäms med hjälp av medelvärdesberäkningar och statistisk analys av
tidsserier från vattenföringsstationer med jämförbar flödesdynamik och sjöandel.
De flöden som har använts vid beräkningarna presenteras i tabell 2 nedan.
Osäkerheterna i de framtagna flödena blir större med ökad återkomsttid.

3.1.2 Klimatkompenserade flöden
Beräkningen av klimatanpassad framtida vattenföring (år 2098) baseras på den senaste generationens klimatscenarier, s.k. RCP-scenarier (Representative Concentration Pathways). RCP är ett
sätt att beskriva klimatförändringarna genom att relatera dem till olika halter av växthusgaser i
atmosfären, där SMHI valt att använda scenarier för RCP4.5 (lägre utsläpp, för vilka kraftiga
utsläppsminskningar krävs) och RCP8.5 (högre utsläpp, där utsläppsminskningar uteblir).
RCP8.5 stämmer väl överens med de ökningar av halterna växthusgaser som varit de senaste
åren, varför vi i denna utredning valt att använda medelförändringen för dessa scenarion för
vattennivåberäkningarna. Genom att köra ett stort antal beräkningar, s.k. ensembleberäkningar
med flera olika klimatmodeller, bestäms klimatfaktorer vilka representerar den procentuella
skillnaden mellan 100-årsflödet under referensperioden 1963-1992 och framtidens klimat under
perioden 2069-2098. För mer information hänvisas till Sjökvist m.fl. (2015). Medelförändringen
enligt RCP8.5 innebär en ökning av dagens HQ100 med 7,7 procent och för HQ200 en ökning
med 6,9 procent.

3.1.3 Beräknat högsta flöde
Beräknat högsta flöde avser det högsta möjliga flödet för ett vattendrag. Flödet modelleras fram
i HBV-modellen genom att kombinera värsta scenario för kritiska faktorer såsom regnmängd,
snösmältning, hög markvattenhalt och fyllnadsgrad i vattenmagasin. Flödet beräknas enligt
"Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar (utgåva 2015)".
HBV-modellen är den hydrologiska avrinningsmodell som normalt används för beräkningar av
de hydrologiska effekterna av ett ändrat klimat i Sverige. Modellen har utvecklats vid SMHI
sedan början av 70-talet (Bergström, 1995, Lindström m.fl., 1997) och är begreppsmässig, d.v.s.
den bygger på en förenklad fysikalisk beskrivning och kalibreras till specifika vattendrag.
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3.1.4 Flöden använda i karteringen
Flöden har beräknats för en punkt strax uppströms sjön Noren. Övriga flöden längs sträckan har
beräknats genom areaviktning utifrån avrinningsområdets storlek, se Tabell 2.
Tabell 2. Dimensionerande flöden på olika platser längs beräknad sträcka.
Plats för beräknat
flöde

HQ100, framtida klimat

HQ200, framtida klimat

BHF, dagens klimat

[m³/s]

[m³/s]

[m³/s]

Utlopp Gäsen

17

19

55

Inlopp Noren

20

22

64

Utlopp Noren

22

24

69

Inlopp Snyten

29

32

92

Utlopp Snyten

32

36

102

Inlopp Åmänningen 32

36

103

3.2 Modellbeskrivning av vattendraget
En endimensionell hydraulisk modell har använts för vattennivåberäkningarna.
Modellen över Norbergsån omfattar drygt en ca 26 km lång sträcka och innehåller information
om landskapets topografi och friktion, vattendragets geometri och bottenfriktion samt broar,
dammar och andra fysiska strukturer som kan påverka vattnets strömning. En modell av vattendraget skapas med hjälp av sektioner som lagts tvärs över vattendraget där vattendragets och
flodplanets geometri förändras.
Lantmäteriets Nationella Höjdmodell, (NH) har använts i modellen. Upplösningen i plan för
den NH-produkt som har använts är 2 x 2 m.
De 7 dämmen som är med i modellen är beskrivna utifrån ritningar, fotografier och konstruktionsuppgifter tillhandahållna av Länsstyrelsen (Länsstyrelsen Västmanland, 2018) förutom
Malmdämmet i Norberg som Norra Västmanlands Kommunaltekniska förbund har mätt in
(Wengrud, 2019).
Konstruktionsritning för bron som är med i modellen har hämtats från BaTMan, Bridge and
Tunnel Management (Trafikverket, 2018).
De dämmen och broar där konstruktionsritningar saknas, har inte tagits med. De broar som bedöms vara så höga att risken för dämning därmed är liten har inte heller tagits med. Då det finns
närliggande broar och dämmen har den konstruktion som bedöms påverka strömningen mest
tagits med.
Vattendragets bottennivå har varit okänd för större delen av sträckan och djupet har utifrån de
underlag som funnits till hands uppskattats vara i genomsnitt 1.2 meter. Där dämmena och bron
finns har bottennivån justerats efter ritningarna.
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3.3 Hydrauliska beräkningar
Beräkning av vattenstånd utifrån beräknade flöden genomförs i det hydrauliska modellverktyget
HEC-RAS. Stationära beräkningar används. Modellen arbetar med Energiekvationen och Mannings formel och beräknar vattennivåer vid given vattenföring i tvärsnitt av vattendragets botten
och omgivande terräng (USACE, 2014).
Beräkningar i den hydrodynamiska datormodellen har gjorts genom att kombinera ett konstant
inflöde i modellens uppströmsände med en vattennivå i modellens nedströmsände. De dimensionerande flödena som använts i beräkningarna presenterades i Tabell 2 och vattennivåerna som
använts i den nedre randen presenteras nedan i Tabell 3. De framräknade vattenstånden i tvärsektionerna har sedan använts för presentation av resultaten på kartor med hjälp av GIS-verktyg,
se avsnitt 3.4.
Tabell 3. Vattennivå som nedre randvillkorför respektive beräkningsflöde

Flödesfall

Nivå
[m, RH2000]

Förklaring till vattennivån

HQ100, klimat

78

Vid ett högflödestillfälle 1977 som var drygt i storleksordning
av ett 100-årsflöde uppmättes +77-78 m som högsta vattennivå i
Åmänningen (Länsstyrelsen, 2018) beroende på vilket höjdsystem som används.

HQ200, klimat

79

Antagits utifrån HQ100, klimat.

BHF

80

Antagits utifrån HQ100, klimat och HQ200, klimat.

3.3.1 Antaganden
Vid beräkningarna har antagits att broar, dammar och övriga strukturer står kvar vid höga flöden
samt att inga dämningar förekommer p.g.a. is eller att träd eller annan bråte flyter med och
dämmer t.ex. vid broar.
Vid beräkningsflödet antas att alla utskov är helt öppna.
Ingen hänsyn har tagits till vind- och vågpåverkan vid beräkning av vattenstånd.
Erosion kan också påverka flödet i vattendraget men detta har inte tagits hänsyn till här.

3.3.2 Kalibrering
Vid en kalibrering vill man i modellen återskapa observerade vattennivåer från ett tillfälle där
flöde och vattennivå är kända för en till flera punkter för att se hur väl modellen stämmer mot
verkligheten. Det är ofta råhetskoefficienten, Mannings tal (n) som justeras i modellen.
Det finns dock ingen inmätning där både flöde och vattennivå är kända. Det finns en högflödessituation i maj 1977 där en vattennivå i Norberg är inmätt. Uppmätt flödesdata saknas dock och
därför har ett ungefärligt kalibreringsflöde beräknats i HBV-modellen. Övriga kalibreringsflöden längs vattendraget har beräknats utifrån detta flöde genom areaviktning utifrån avrinningsområdets area. Det finns också fotografier längs sträckan från sjön Boten till Norberg med vattennivåer från högflödestillfället att jämföra modellerad vattennivå med.
Det inträffade även en högflödessituation 2009 där vattennivån mättes in i en punkt i Norberg.
Flödet var dock enligt utredaren WSP (Geijer, 2010) påverkat av att bäverdammar sprängdes
uppströms Norbergsån, vilket gör det mycket svår att få fram korrekt flöde. I rapporten (Geijer,
2010) finns uppskattningar på flöde och vattennivåer men dessa uppgifter bedöms inte vara lika
tillförlitliga som tillfället 1977.
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Modellen är kalibrerad mot tillfället 1977 i första hand och 2009 i andra hand. Mannings tal har
satts till 0,055 under vattenytan och till 0,08 ovan vattenytan i den omgivande terrängen men
har inte justerats. Justeringen har istället gjorts genom att infoga fler konstruktioner (dämme,
broar), justera dammluckornas öppningsgrad samt justera bottennivåer. Vattennivåerna har kalibrerats med en felmarginal på ± 0,5 m. Flödet som användes vid kalibreringen motsvarar drygt
ett 100-årsflöde, vilket är fördelaktigt med tanke på att det är höga flöden som ska beräknas.
Dock kan felmarginalen vara högre vid ett högre flöde än 100-årsflöde.

3.4 Framtagning av översvämningskartor.
Kartläggning av översvämmat område sker med hjälp av GIS-verktyg som interpolerar det beräknade vattenståndet mellan tvärsektionerna för att få fram översvämningens geografiska utbredning. Genom att jämföra nivåer hos den simulerade vattenytan med nivåer i den detaljerade
höjdmodellen får man det översvämmade området.

4 Resultat
I figurer och bilagor kan det se ut som att broar blir översvämmade. NH-data tar dock inte alltid
med höjduppgifter för dessa objekt. Resultaten är endast tillämpbara för de broar och dämmen
som är med i modellen, se tabell 4.

4.1 100-årsflöde
Det är fyra dammar som blir överströmmade vid 100-årsflödet, se tabell 4. Eftersom samtliga
dämmen och broar längs sträckan inte är med i modellen kan dock fler objekt riskera att bli
överströmmade.
Följande ytor blir översvämmade vid 100-årsflödet:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

söder om sjön Gäsen
längs Flikån
Botån och Nordansjö (se Figur 1). Översvämningens utbredning vid Nordansjö och
Botån kan vara överskattad. Båda vattenvägarna ut från Nordansjö är inte med i modellen. Det beror på att översvämningskarteringen är översiktlig och en förenkling av
modellen har gjorts. Konsekvensen innebär att vattennivån i Nordansjö kan vara för hög
och därmed kan översvämningsutbredningen vara för stor. Eftersom lutningen före och
efter Nordansjö är kraftig bedöms inte övriga platser beröras av denna förenkling. Finns
behov av mer detaljerade analyser kan modellen kompletteras med mer information och
förnyade beräkningar utföras.
mellan sjöarna Kalven och Noren
östra och södra sidan av sjön Noren
i Norberg (se Figur 2 och 3)
områden kring sjön Trätten
söder om Livsdal
områden kring sjön Hällingen
längs Snytsboån

Se kartor i Bilagorna.
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Figur 1. Mark och fastigheter kring Nordansjö och Botån översvämmas vid 100-årsflödet
(skrafferat). Översvämningsutbredningen kan vara överskattad kring Nordansjö.

Figur 2. Mark och fastigheter i Norberg som översvämmas vid 100-årsflöde (skrafferat).
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Figur 3. Mark och fastigheter i Norberg som översvämmas vid 100-årsflöde (skrafferat).

4.2 200-årsflöde
Det är fyra dammar som blir överströmmade vid 200-årsflödet, se tabell 4. Eftersom inte samtliga dämmen och broar är med i modellen kan dock fler objekt vara överströmmade.
Det är inte stor skillnad i resultaten i utbredning mellan 100- och 200-årsflödet. Följande platser
blir något mer översvämmande av 200-årsflödet jämfört med 100-årsflödet:
•
•
•
•
•
•

norra delen av sjön Boten
norra delen av sjön Trätten
i Norberg vid tennisbanorna vid Lasarettsvägen
i Norberg mittemot återvinningsanläggningen vid Svarvaregatan och i Persbo nordväst
om Reningsverket (se Figur 4)
längs Dammsjön
Sågholmen och Sjönäs mellan sjön Snyten och sjön Åmänningen, se Figur 5.

Figur 4. Jämförelse mellan 100-årsflödet (blått) och 200-årsflödet (skrafferat) i Norberg
mittemot återvinningsanläggningen vid Svarvaregatan och i Persbo nordväst om Reningsverket.
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Figur 5. Jämförelse mellan 100-årsflödet (blått) och 200-årsflödet (skrafferat) vid Sågolmen
och Sjönäs mellan sjön Snyten och sjön Åmänningen.

4.3 Beräknat högsta flöde
Samtliga dämmen i modellen blir överströmmade vid BHF-flödet, se tabell 4. Bron uppströms
sjön Trätten överströmmas inte. Eftersom samtliga dämmen och broar längs sträckan inte är
med i modellen, kan dock fler objekt riskera att bli överströmmade.
Det blir självklart större yta som översvämmas med detta extrema flöde jämfört med 100 – och
200-årsflödet. Se bilagorna. Följande ytor avviker mest mellan 200- årsflödet och BHF-flödet:
•
•
•
•
•
•
•

Östra och södra sidan av sjön Noren, se Figur 6
Delar av Norberg, se Figur 7
Sjön Trätten
Väster om Granholmen i Dammsjön
Högfors
Norra Hällingsjön samt Snyten där väg 256 blir överströmmad.
Sågholmen uppströms sjön Åmänningen.
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Figur 6. Mark och fastigheter kring sjön Noren som översvämmas vid BHF-flöde (skrafferat).

Figur 7. Mark och fastigheter I Norberg som översvämmas vid BHF-flöde (skrafferat).
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4.4 Sammanställning av resultat för beräknade flöde
I Tabell 4 finns krönnivå för broar och dämmen i modellen beskrivet med en sammanställning
över vilka objekt som blir överströmmade eller inte. Bro 10 uppströms sjön Trätten ser i översvämningsskikten (Bilaga 3) ut att vara överströmmad men det är den inte. Det beror på att
broar i denna storlek inte finns med i NH-data och ser då ut att överströmmas i kartskikten.
Tabell 4. Sammanställning över vilka objekt (broar, dammar) som blir överströmmade eller ej
vid de olika högflödestillfällena. Krönnivåerna är inmätta av Länsstyrelsen Västmanland år
2018 om inget annat nämns.
Objekt
(nr i modell)

Krönnivå
objekt
[RH2000]

HQ100, klimat

HQ200, klimat

BHF

Dämme (1): utlopp sjön Gäsen

+150,027

Överströmmas Överströmmas Överströmmas

Dämme (2): utlopp sjön Boten

+144,502

-

Dämme (11): Kvarndammen i
Norberg

+130,768

Överströmmas Överströmmas Överströmmas

Dämme (12): Malmgatan i Norberg

+128,09
Antaget utifrån
foto och NHdata

Överströmmas Överströmmas Överströmmas

Bro (10): uppströms sjön Trätten
(Rosendal/Brogården)

+113,7 enligt
K-ritning

-

-

-

Bro (11)/Dämme (15): utlopp
sjön Trätten, Livsdal

+107,653

-

-

Överströmmas

Dämme (4), utlopp Dammsjön,
Högfors sågfall

+101,091

-

-

Överströmmas

Dämme (7): utlopp sjön Snyten

+87,613

Överströmmas Överströmmas Överströmmas

-

Överströmmas

Översvämningsytorna för de tre scenarierna HQ100 och HQ200 i ett framtida klimat samt BHF
i dagens klimat redovisas på kartor i Bilagorna.

4.5 Sammanställning av beräknade vattennivåer vid utvalda platser
I tabell 5 presenteras beräknade vattennivåer vid några utvalda platser längs Norbergsån.
Tabell 5. Beräknade vattennivåer vid utvalda platser längs Norbergsån.
HQ100, klimat

HQ200, klimat

BHF

[m RH2000]

[m RH2000]

[m RH2000]

Nordansjö

+142,3

+142,4

+142,5

Sjön Noren

+131,3

+131,4

+132,0

Norberg uppströms Kvarndämmet

+131,1

+131,1

+131,5

Holmsjön

+101,2

+101,3

+102,2

Sjön Snyten

+87,7

+87,8

+88,9

Plats för beräknad vattennivå
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5 Fortsatta studier
Översvämningskarteringen i denna rapport är översiktlig. Om resultatet ska kunna användas för
detaljplaneärenden, då vattennivåernas bestämning behöver vara noggrannare än ±0,5 m, rekommenderas en förfinad översvämningskartering där inmätningar av t.ex. bottennivåer och
vattennivåer görs tillsammans med flödesmätningar. Fler broar och dämmen kan då tas med i
modellen. Detta förutsätter att inmätning av de dämmen och broar som saknar ritning utförs.
Utbredningen kring Nordansjö skulle kunna studeras mer i detalj genom att öppna upp ytterligare en vattenväg söder om Nordansjö alternativt sätta upp denna del i en 2D-modell.
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Bilaga 1: Beskrivning av översvämningsskikt
De översiktliga översvämningskarteringarna levereras även som digitala geografiska data i
koordinatsystem SWEREF99 TM och höjdsystem RH2000. Data levereras
som shapefiler (.shp):
•
•
•

WSE (HQ100_framtid).shp visar översvämningsyta för klimatanpassat 100-årsflöde
WSE (HQ200_framtid).shp visar översvämningsyta för klimatanpassat 200-årsflöde
WSE (BHF_nutid).shp visar översvämningsyta för nutida beräknat högsta flöde

Normalvattenytan är hämtad från Lantmäteriets fastighetskarta.
Noggrannheten är ± 0,5 m.
Det kan se ut som att broar blir översvämmade i kartskikten. NH-data tar dock inte alltid med
höjduppgifter för dessa objekt. Resultaten är endast tillämpbara för de broar och dämmen som
är med i modellen, se tabell 4.

Bilaga 2: Översiktskarta
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Bilaga 3: Kartor med översvämningszoner
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