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1 Sammanfattning
Som en del i det pågående arbetet med klimatanpassning i Västmanland samverkar Länsstyrelsen med
SMHI i syfte att ta fram underlag som kan underlätta klimatanpassning inom bland annat fysisk
planering och beredskapsplanering. Speciellt intresse ägnas skyfall eftersom översvämningar till följd
av kraftig nederbörd är vanliga och att extrem nederbörd förväntas öka i framtiden.
En studie av lokala ytavrinningsförhållanden har genomförts för hela Västmanlands län. Studien
baseras främst på höjddata i form av Nationell Höjdmodell (NH) tillsammans med Fastighetskartan
från Lantmäteriet. Den använda metoden är väl lämpad för att översiktligt, men över stora arealer,
identifiera områden potentiellt utsatta för ytavrinning och ansamling av vatten vid skyfall.
I föreliggande rapport presenteras beräkningsprinciper och förbättringar jämfört med tidigare projekt.
Vidare diskuteras skillnader och likheter mellan olika metoder som används för att kartera möjliga
flödesvägar och översvämningsområden vid skyfall. Huvudresultatet är digitala kartskikt som är
allmänt tillgängliga via Länsstyrelsens hemsida.

2 Bakgrund
Extrem nederbörd, eller skyfall, är idag en vanlig orsak till vattenskador i urbana miljöer. Forskning
pekar dessutom på att extrem nederbörd kommer öka i ett framtida förändrat klimat (SMHI, 2015;
Ohlsson m.fl, 2015). Därmed är ett förebyggande arbete med att analysera riskerna knutna till dessa
skyfall en viktig del i arbetet med klimatanpassning. I Sverige är kommunerna ansvariga för
bortledande av vatten från samlad bebyggelse enligt lagen om allmänna vattentjänster. För detta
ändamål finns olika lösningar som traditionellt omfattar både ledningsnät och öppna vattenvägar.
Dessa system är ofta konstruerade för att klara av att hantera vattenflöden från en nederbördssituation
med omkring 10 års återkomsttid. Det är vanligt att dagvattensystemen överbelastas vid intensiv
nederbörd och att vattnet istället rinner av längs markytan och orsakar lokala översvämningar som ofta
är förenade med stora kostnader. Att i förväg identifiera strategiska flödesvägar och område som
ansamlar vatten kan i förlängningen bidra till att minska sårbarheten i dagvattensystem.
Länsstyrelsen i Västmanlands län har arbetat aktivt med klimatanpassning, och initierat ett flertal
utredningar kopplade till dessa frågor. En av dessa genomfördes av SMHI, Hallberg & BerggreenClausen (2015), och syftade till att studera och kartlägga lokala avrinningsförhållanden till följd av
extrem nederbörd genom s.k. lågpunktskartering för respektive kommuns huvudort.
Flera andra Länsstyrelser har gjort liknande, översiktliga, analyser av de lokala
avrinningsförhållandena. Vissa har använt samma metod som i Västmanlands län, andra har använt en
annan men liknande metod.
Det fortsatta arbetet med klimatanpassning underlättas av ett länstäckande och enhetligt material.
Detta exempelvis vid bedömningar av var fördjupade utredningar är nödvändiga avseende lokala
avrinningsförhållanden, eller vid åtgärdsplanering med syfte att minska sårbarheten för
översvämningar orsakade av skyfall. För att underlätta detta fortsatta arbete har SMHI nu fått
uppdraget att utöka analysen av de lokala avrinningsförhållandena till hela länet.
Resultaten från denna utredning, med lågpunkter och flödesvägar finns allmänt tillgängligt i
Länsstyrelsernas karttjänst webbGIS vilken nås via Länsstyrelsernas hemsida
(http://www.lansstyrelsen.se).

3 Syfte
Syftet med denna studie är att studera de lokala ytavrinningsförhållandena i hela Västmanlands län och
ta fram möjliga flödesvägar samt låga områden i terrängen, där extrem nederbörd kan ge
översvämningar. Studien utgår främst från detaljerad höjdinformation i Nationell Höjdmodell (NH)
tillsammans med Fastighetskartan från Lantmäteriet.
Vidare syftar rapporten till att öka medvetenheten kring effekter av extrem nederbörd och ytavrinning
samt till att fungera som stöd vid fysisk planering. Dessutom diskuteras skillnader och likheter mellan
olika metoder som används för att kartera flödesvägar och områden där vatten kan ansamlas vid
skyfall.

4 Nationell Höjdmodell
Lantmäteriet arbetar sedan 2009 med att mäta in höjden av markytan i Sverige baserat på flygburen
laserskanning med syfte att framställa en rikstäckande höjdmodell av markytan, kallad Nationell
Höjdmodell (NH). Data från NH finns tillgängligt som olika produkter med något olika egenskaper.
Den produkt som använts i denna studie är grid 2+, vilket är en bearbetad produkt där mätningarna
generaliserats till ett rutnät med upplösningen 2 m x 2 m. Den version av NH grid 2+ som har använts
i studien levererades till SMHI år 2012. Lantmäteriet har sedan år 2012 tagit fram nya mer bearbetade
versioner av NH, men då skillnaderna mellan de olika versionerna inte bedömdes ha någon större
påverkan på resultaten valdes att använda den redan tillgängliga versionen.
NH består av detaljerade höjdmätningar som beskriver mark- eller vattenytan vid tillfället för
mätningen. I takt med att tiden fortskrider sker också förändringar i marknivå, speciellt inom urbana
områden. Det kan således vara viktigt att kontrollera att nyckelobjekt inte har förändrats sedan tiden
för mätningen. För tillämpningar inom hydrologi kan det t.ex. handla om väg-eller järnvägsbankar,
invallningar etc. I facklitteratur benämns höjdmodeller ofta med den engelska förkortningen Digital
Elevation Model (DEM).

5 Metoder för lågpunkts- och skyfallskartering
Det finns idag flertalet metoder för att bedöma områden som påverkas vid kraftig nederbörd.
Gemensamt för metoderna är att topografiskt styrd ytavrinning ges en framträdande roll. I praktiken
innebär detta att när mark vattenmättas och nederbörd eller smältvatten inte kan infiltrera effektivt i
marken följer vatten istället markytans lokala sluttningsriktning nedåt. Detta sker vanligast under
skyfall eller långvarigt blöta perioder. En principiell skiljelinje går mellan metoder som baseras på en
topografisk och på en hydraulisk ansats. En digital höjdmodell ingår ofta som central underlagsdata
och vilka detaljer som inarbetats och representeras i denna har mycket stor betydelse för utfallet av
efterföljande analys oavsett metod.
Topografiskt baserade metoder analyserar landskapet och objekt i landskapet som påverkar var på ytan
som vatten från ett skyfall kan tänkas rinna respektive ansamlas. Detta sker normalt i ett GIS-program
utan antaganden om vattenvolymer och följaktligen heller inte genom att lösa
vattenströmningsekvationer. Metoden karaktäriseras bäst som en kostnadseffektiv screeningmetod för
att hitta riskområden för skyfallsgenererad översvämning och dess stora fördelar är möjligheten till att
arbeta med stora områden, snabbheten samt att inga ytterligare osäkerheter utöver topografin
introduceras. Förenklat besvarar topografiskt baserade metoder frågorna ”Var finns riskområden?”
samt ”Vilket uppströmområden bidrar med vatten?” Exempel på topografiska analyser är så kallad
lågpunktskartering (Hallberg & Berggreen-Clausen, 2015; Sylvén & Ekelund, 2015) och Blue spot
analys – Nivå 1 (Danish Road Institute, 2010; Metria, 2013). Dessa analyser baseras på samma
grundläggande GIS-operationer av detaljerad höjddata. De skillnader som finns mellan analysernas
metodik består främst i hur höjddata justeras avseende exempelvis vägundergångar och vägtrummor
samt om dessa justeringar sparas i separata spårbara GIS-lager. Vissa olikheter finns även i hur
resultaten efterbearbetas och presenteras. Utöver dessa kända skillnader kan små avvikelser finnas i
kedjan av GIS-operationer, men dessa bedöms inte ha någon större inverkan på de slutgiltiga
resultaten.
Hydrauliskt baserade metoder beräknar transporten av en antagen vattenvolym på markytan samt i
öppna eller slutna vattenvägar. Typiskt sker detta genom att modellera transporten av en
nederbördssekvens via beräkningar med vattenströmningsekvationer. Genom att ta hänsyn till
tidsförlopp och vattenvolym finns möjlighet att nyansera effekten av och utvärdera olika intensiteter
av extrem nederbördsbelastning. Vidare kan även mindre omfattande åtgärder analyseras. De
hydrauliska teknikerna introducerar osäkerheter i form av val av nederbördsbelastning,
initialförhållanden samt beskrivning av hydrauliskt viktiga objekt såsom vägtrummor, kulverteringar
etc. För att fullt ut tillgodogöra sig den högre metodkomplexiteten fordras således mer och högre
detaljeringsgrad i indata, vilket sällan diskuteras. Exempel på hydrauliska analyser och beräkningar
ges av MSB (2014, 2017).
I två parallella studier identifieras möjliga översvämningsrisker vid sjukhusområdet i Västerås, med
topografisk respektive hydraulisk ansats (Hallberg & Berggreen-Clausen, 2015; Wallinder, 2015).
Resultaten är i ett vidare perspektiv samstämmiga men skillnader föreligger naturligtvis. Likheter

såväl som skillnader mellan resultat från lågpunktskartering och beräkningar med hydrauliska metoder
har också identifierats av MSB (2017). Generellt gäller att områden som identifieras utifrån en
lågpunktskartering inte underskattar potentiella översvämningsområden, utan istället motsvarar
översvämningar från ett skyfall med mycket lång återkomsttid. Längs tillfälliga flödesvägar, där
översvämningar med grunt strömmande vatten kan uppkomma, kan en lågpunktskartering dock inte
identifiera att vatten samlas. Sådana områden indikeras där istället av endimensionella, principiella
flödesvägar. Beräkningar med hydrauliska metoder kan i dessa fall beskriva översvämningarna mer
korrekt.
Både topografiska och hydrauliska metoder har goda möjligheter att identifiera riskområden och kan
komplettera varandra. Inom så kallade Blue spot analyser (Danish Road Institute, 2010) används
verktyg med olika komplexitet beroende på sökt detaljnivå. På översiktlig skala (Nivå 1) används
topografiska analyser medan hydrauliska verktyg används för den finaste skalan (Nivå 3). Det är
vanligt att val av metod sker genom att balansera utredningskostnad och sökt detaljeringsgrad på
lämpligt sätt. I somliga situationer kan det vara värdefullt att översiktligt analysera och utvärdera stora
områden medan det i andra situationer är viktigt med högsta möjliga detaljeringsgrad t.ex. kring ett
enskilt skyddsvärt objekt. Traditionellt sett har mer eller mindre detaljerade hydrauliska beräkningar i
ledningsnät och vattendrag varit den dominerade metoden. Exempel på olika metoder och
detaljeringsgrader ses i Figur 1.
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Figur 1. Vanligt förekommande metoder för analys av översvämningsrisker.
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6 Tillämpningar av lågpunkts- och skyfallskartering
Studier av lokala avrinningsförhållanden visar platser dit vattenflöden koncentreras och låga områden
där vatten samlas vid kraftiga nederbördssituationer. Resultaten kan användas för att öka
medvetenheten kring avrinning som inte hanteras av tekniska system. Principiella påverkansområden
är viktiga att kartlägga för att:





Identifiera låga områden som potentiellt samlar vatten
Identifiera huvudsakliga flödesvägar för ytavrinning i exploaterade områden
Bedöma naturliga flödesriktningar i planerade exploateringsområden
Rangordna och prioritera riskområden och eventuella åtgärder

Resultaten kan även användas för att identifiera och hantera objekt med kritisk funktion.






Kartlägga befintliga broar och vägtrummor
Placering av vägtrummor utifrån förekomsten av flödevägar och uppströmsområde
Planera fältbesök/beräkning för att kontrollera dräneringsförhållanden vid strategiska områden
Planera fältbesök/beräkning för att kontrollera kapacitet vid strategiska objekt (vägtrummor,
mindre broar)
Identifiera områden vars bebyggelse bör omfattas av särskilda överväganden såsom strukturell
och/eller verksamhetsmässig anpassning till översvämningssituationer

Trots att det finns detaljerad kartinformation samt databaser över ledningsnät och broar är platsbesök
ofta en nödvändighet för att bedöma dess verkliga utseende och funktion. Resultaten från
lågpunktskarteringar är ett verktyg för att gallra och prioritera objekt för platsbesök.
Fler tillämpningar inom topografiskt styrd avrinning är:


Fördröjning av avrinning
Verktyg för att identifiera områden för att fördröja vattnets väg mot spill- och dagvattennät.
Placering av våtmarker/dammar för utjämning/rening av vatten från hårdgjorda ytor eller
jordbruksmark.



Erosion och fosforläckage
Lokalisera jordbruksmark känslig för erosion och fosforläckage (Djodjic & Villa, 2012)



Markfuktighet
Skogsstyrelsens markfuktighetskarta ger ledning om områden känsliga för körskador.
Webbtjänsten Skogskartan nås via skogsstyrelsens hemsida (http://www.skogsstyrelsen.se).

7 Metodik
En kortfattad beskrivning ges nedan, medan en mer detaljerad beskrivning av metoden finns i
Bilaga 1. Analysen har utförts med en topografisk ansats i ett Geografiskt Informationssystem (GIS).
För att studera lokala avrinningsmönster analyseras topografisk information. En detaljerad höjdmodell
har kombinerats med information ur Fastighetskartan från Lantmäteriet. Genom att arbeta in viktiga
objekt som normalt inte finns i höjdmodellerna (broar, underfarter etc.) har ett bättre
hydrologiskt/topografiskt underlag skapats, se Figur 2.
Via automatiserade metoder baserat på kartmaterial samt manuellt granskning har totalt strax under
1000 objekt korrigerats eller tillförts den ursprungliga höjdmodellen. Drygt 200 av dessa har
identifierats med hjälp av Trafikverkets WMS-tjänst NetInfo (Trafikverket, 2017). Trots de nära
1000 korrektioner som har gjorts kan det förekomma platser där ytterligare korrektioner bör göras för
att bättre beskriva verkligheten.

Nationell
Höjdmodell
•Marknivå
•Punktmoln / Grid2+

Fastighetskartan

Terränganalys

•Byggnader
•Vattedrag/Diken
•Sjöar
•Hav
•Broar
•Underfarter

•Sluttning
•Flödesriktning
•Låga områden
•Flödesackumulering

Figur 2 Dataharmonisering och förbearbetning av GIS-data samt GIS-analys.
Genom att beräkna lokal avrinningsriktning och nätverksbilda denna erhålls ett potentiellt
strömningsnätverk där vatten med stor sannolikhet tar sig fram i händelse av ytavrinning, d.v.s. de
huvudstråk där vatten förväntas rinna under skyfall (se Figur 3). Detta kan belysa områden där
dräneringsmöjligheterna behöver säkerställas, förbättras eller kompletteras med strategiska åtgärder.
Kartmaterialet innehåller information om både uppströms area och avrinningsriktningen vilket ger
indikation om både vattenmängden, varifrån vattnet kommer och vart det rinner vidare.

Figur 3. Identifiering av vattendelare (streckad linje) för ytavrinnig i Surahammar baserat på GISanalys. Pilar indikerar generall flödesriktning. Röda pilar motsvarar områden som rinner in
mot tätorten, gröna pilar motsvarar områden som rinner bort från tätorten.
Resultaten från GIS-analysen behöver bearbetas för att harmonisera med noggrannheten i indata samt
underlätta tolkning av resultaten, se Figur 4. Ett viktigt moment är att tillämpa olika filterfunktioner
för att sortera bort objekt som bedöms vara av mindre betydelse eller ligga utanför höjdmodellens
noggrannhet. Dessutom graderas de potentiella översvämningsproblemen knutna till låga områden och
flödesvägar. Följande filter har tillämpats:




Låga områden redovisas om de har större djup än 0,2 m samt större area än 50 m2. (Uppdelat i
två kartlager: djup > 0,2 m respektive > 1,0 m)
Flödeslinjer redovisas för flödesvägar med uppströms area större än 1000 m2. (Uppdelat i två
kartlager: uppströms area > 1000 m2 respektive > 30000 m2)
På sjöar med area > 1 km2 tillåts inte låga områden att uppkomma, då dessa bedöms klara av
tillrinning från skyfall utan att översvämmas. Mindre sjöar kan dock innefattas i låga områden.

Flödesanalys
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Resultat

•Flödesriktning
•Låga områden

•Area (Låga områden)
•Djup (Låga områden)
•Avrinningsområde
(Flödeslinjer)
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•Generell flödesriktning
•Större låga områden

Figur 4. Efterbearbetning av resultat från GIS-analys

8 Resultat
8.1

Lågpunktskartering

De lokala ytavrinningsförhållandena för Västmanlands län presenteras som möjliga flödesvägar och
låga områden. Flödesvägarna är uppdelade beroende på uppströmsområdets storlek (area > 1000 m2
respektive > 30000 m2). De låga områdena är uppdelade beroende på möjligt vattendjup (djup > 0,2 m
respektive > 1,0 m). I Figur 5 visas ett exempel från Virsbo, där flödesvägarna kommer norrifrån,
huvudsakligen följer gatorna genom samhället, passerar några låga områden på fälten söder om
samhället, för att sedan mynna i Virsbosjön.

Figur 5 Flödesvägar och låga områden kring Virsbo.
8.2

Förbättringar från tidigare projekt

I den tidigare studien av Hallberg och Berggreen-Clausen (2015) karterades lågpunkter för tio orter i
Västmanland. Kartor med lågpunkter tillsammans med analyser av dessa presenterades i en rapport för
samtliga orter. Resultaten från de nya beräkningarna 2017 täcker de områden som presenterades av
Hallberg och Berggreen-Clausen (2015) och stämmer där generellt sett överens med de tidigare
resultaten.
Förändringar i höjddata ger dock i några fall utslag i resultaten, vilket exemplifieras i Figur 6 och
Figur 7. För exemplet vid Viksberg (Figur 6), beror skillnaden på att den år 2017 uppdaterade
höjdmodellen beskriver en passage genom en vägbank. Denna passage har identifierats från
Trafikverkets WMS NetInfo (Trafikverket, 2017) och medför att kartdata nu bättre beskriver möjliga
flödesvägar än i tidigare kartering.

Figur 6 Skillnader mellan lågpunktskarteringen 2015 och 2017 för Viksberg, väster om Sala.
Ett exempel från centrala Västerås visas i Figur 7, där skillnaderna beror på att broar mellan
byggnaderna i äldre kartdata beskrivits som byggnader. I ny kartdata klassas dessa istället som broar
vilket stämmer bättre med verkligheten och leder till fria flödesvägar i höjdmodellen. Även i detta fall
ger den förbättrade verklighetsbeskrivningen också mer rimliga i resultat.

Figur 7 Skillnader mellan lågpunktskarteringen 2015 och 2017 i centrala Västerås.

9 Fortsatt arbete
Som tidigare nämnts har höjdmodellen i denna studie justerats för närmare 1000 objekt, såsom
underfarter och vägtrummor. Detta har möjliggjort för vatten att passera förbi exempelvis vägbankar,
vilka i den ursprungliga höjdmodellen hindrat flödet. Det är dock troligt att inte alla passager har
identifierats, vilket kan leda till att flödesvägarna hindras och områden invid vägbankar felaktigt
identifieras som riskområden för översvämning. I de fall dessa områden sammanfaller med en känd
passage genom en vägbank indikerar detta att en verklig passage genom vägbanken har missats i
justeringen av höjdmodellen. Kompletterande justering av höjdmodellen och framtagande av
uppdaterade låga områden och flödesvägar kan relativt enkelt göras, även om det kräver att
beräkningarna görs om för det aktuella området.
Själva metodiken för karteringen av låga områden och flödesvägar skulle kunna utvecklas för att ge en
mer korrekt beskrivning av potentiella översvämmade områden. För detaljerade skyfallskarteringar
finns det dock andra metoder som är mer lämpade. Var gränsen ska dras mellan de olika metoderna är
knappast självklart. Vi bedömer det rimligt att inte vidareutveckla den nu använda GIS-baserade
karteringsmetoden, utan istället använda resultatet från denna kartering för att eventuellt gå vidare med
andra analyser.
En möjlighet till användning av resultaten från lågpunktskarteringar är att kombinera dessa med annan
geografisk data. För att hitta extra utsatta områden kan karteringen av låga områden exempelvis
kombineras med en kartering av mark med låg infiltrationskapacitet. Ett annat sätt att kombinera
geografisk data är att studera var det finns känsliga objekt inom de potentiellt översvämningsutsatta
områdena, vilket gjorts av exempelvis Länsstyrelsen i Västmanland (2016).
Fördjupade analyser av de områden som har identifieras som speciellt utsatta eller känsliga för skyfall
görs lämpligen med andra metoder. I detta fortsatta arbete är detaljerade beskrivningar av kulvertar,
vägtrummor etc. en mycket viktig del. I många fall är då fältinventeringar nödvändiga för att kunna
göra korrekta beskrivningar. För mindre områden kan handberäkningar göras av flödeskapaciteten i
kulvertar och vägtrummor. För större och mer komplexa områden kan hydraulisk modellering vara att
föredra. För analyser av kraftiga skyfall kan eventuella ledningsnät hanteras genom att nederbörden
reduceras med schablonmässiga avdrag för ledningsnätets kapacitet. Även infiltration i ickehårdgjorda områden kan hanteras genom schablonmässiga avdrag på nederbörden.

10 Slutsatser
Extrem nederbörd är idag en av de vanligaste orsakerna till vattenskador i urbana miljöer.
Förebyggande arbete med att analysera riskerna för exempelvis bebyggelse, infrastruktur och
samhällsviktiga funktioner är således motiverat. Det är fördelaktigt med tillgång till ett generellt och
enhetligt material för planering och åtgärdsarbete med syfte att minska sårbarheten för urbana
översvämningar orsakade av extrem nederbörd.
Extrem korttidsnederbörd kan förväntas bli vanligare och kraftigare som följd av de
klimatförändringar som väntas under detta sekel. Det är troligt att belastningen på tekniska system
som används för att leda bort regnvatten kommer att öka. I områden där dag- och spillvattennät i
nuvarande situation är behäftade med kapacitetsproblem kommer överbelastningar sannolikt att ske
oftare i framtiden.
Nationell Höjdmodell kan användas för att kostnadseffektivt analysera ytavrinning över stora områden
och vägleda insatser med fördjupade studier. I resultaten är det möjligt att identifiera strömningsvägar
och områden där vatten i samband med extrem nederbörd och efterföljande ytavrinning kan komma att
ansamlas. Flera potentiella områden i och omkring tätorterna i länet har identifierats, flertalet i
anslutningen till väg- eller järnvägsbankar samt vägunderfarter.
Resultaten från projektet är digitala kartskikt som är allmänt tillgängliga via Länsstyrelsens hemsida.
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Bilaga 1

Metodbeskrivning GIS-analys av låga områden
Genom analys med ett Geografiska Informations system (GIS) kan huvudsakliga lokala flödesvägar
för ytavrinning och låga områden som riskerar att ansamla vatten lokaliseras. Det är viktigt att förstå
grunderna i analysen för att dra korrekta slutsatser av resultatet.
Huvudprincipen för avrinningsanalys med hjälp av en digital höjdmodell framgår i Figur 8 som visar
en sluttning sedd från sidan och den schematisering som används. Vatten antas följa den lokala
sluttningens brantaste riktning. Beräknad flödesriktning över en digital höjdmodell följer i varje punkt
den brantaste lutningen. Successiv sammanlänkning av flödesriktning resulterar i flödesvägar. Lokala
sänkor, antas volymmässigt vara mindre än den tillgängliga vattenvolymen vilket innebär att
vattenvolymen räcker för att fylla dessa helt. Ett ”lågt område” är ett område i terrängen som är
omgärdat av högre marknivåer eller blockerande objekt. En intuitiv tolkning av ” lågt område” är en
grop varifrån vatten inte rinna vidare med mindre än att ”lågt området” först fylls helt.
Marknivån i urbana eller semi-urbana miljöer är ofta mycket påverkad av infrastruktur. Vägbankar,
järnvägsbankar och olika typer av byggnader blockerar vanligtvis naturliga flödesvägar och tvingar
vattnet att söka andra vägar, t.ex. runt större byggnader eller längs vägbankar. På samma sätt styr
dikningar och dagvattensystem vatten till sträckningar som kanske inte skulle utnyttjats utan
mänskliga ingrepp.
I Figur 8 syns en naturlig lågpunkt (B) samt två konstgjorda låga områden (C och D), som är diken i
anslutning till en väg. Notera att eftersom ingen information om vägtrumma har arbetats in i
höjdmodellen behöver vattnet fylla upp hela lågpunkten uppströms vägbanken (C) innan det kan rinna
över vägbanan till punkt (D) och vidare.

A. Flöde över terräng

B. Lågt område
(naturlig)
C. Lågt område
(konstgjort)

D. Lågt område
(konstgjort)

Vägbank

Figur 8. Principskiss över ytavrinning och lågpunkter.
Det är vanligt att järnvägsbankar och vägbankar etc. har trummor eller liknande för att släppa igenom
vatten. För mindre dikningar och mindre vattendrag beskrivs inte dessa genomföringar, varken i NH
eller i Lantmäteriets Fastighetskarta. Brister i verklighetsbeskrivningen får konsekvenser för den
fortsatta analysen. Oftast innebär saknad information om vägtrummor att ett lågt område identifieras
intill vägen, det vill säga ett konservativt resultat. Informationen om genomföring kan föras in
manuellt i tillägg till det generella kartmaterial vilket förbättrar analysen. Nedan visas ett exempel från
Surahammar där ett fältbesök identifierat en gång- och cykeltunnel som saknades i kartunderlaget. När
denna tunnel beskrevs manuellt och inkluderades i analysen minskade det potentiella
översvämningsområden uppströms vägen. Exemplet visar på möjligheten att förbättra analysen genom
fältbesök. Genom att använda Trafikverkets digitala databaser (Trafikverket, 2017) har fler
genomföringar upptäckts och beskrivits än i tidigare projekt (Hallberg & Berggreen-Clausen, 2015).

Med GC‐underfart

Utan GC‐underfart

Figur 9. Lila områden visar det potentiella översvämningsområden som identifieras när GC-tunnel
inkluderas (vänster) resp. bortses ifrån (höger). Underst visas foto från platsen med GCtunneln markerad.
Det är rimligt att analysera terrängen utan att samtliga vägtrummor etc. beskrivs i detalj eftersom dessa
i regel inte dimensionerats för extrema situationer och det är troligt att de kommer begränsa
vattenflödet med höga uppströmsnivåer som följd. Analysen kan således sägas vara konservativ och
beskriva en situation där dessa transportvägar är antingen allvarligt överbelastade eller ur funktion.
Det kan tolkas som en brist i metoden att stora områden som identifieras som potentiella
översvämningsområden centralt i tätorterna trots att det är känt att det finns existerande
dräneringssystem. Att dessa viktiga dräneringsvägar (t.ex. kulvertar) utelämnats ger som följd att stora
potentiella översvämningsområden karterats. Detta kan ses som en illustration av vikten av dessa
dräneringsvägar och betydelsen av att upprätthålla deras funktion. Områden som markeras som låga
områden behöver inte nödvändigtvis vara översvämningsytor beroende på markens lokala
infiltrationsförmåga. Vid skyfall är det dock vanligt att även naturmark, som vanligtvis har god
infiltrationskapacitet, blir vattenmättad.
Digital terränginformation är ofta tematiskt uppdelad i olika dataset. För att med GIS analysera vilka
områden som kan samla ytavrinning och illustrera flödesvägar är det ofta nödvändigt att kombinera
detaljerad information från flera olika källor, med målsättning att beskriva den verkliga terrängen på
bästa sätt.
Höjdmodeller innehåller vanligtvis bara markytans höjd och behöver kompletteras med information
om byggnader, vägunderfarter, sjöar och vattendrag, som kan verka som barriärer för vatten eller leda
vatten. I Figur 10 visas hur Nationell Höjdmodell förädlas med information om byggnader och vatten.
Genom att arbeta med korrigeringslager som justerar höjdmodellen antingen med relativa nivåer eller
till absoluta nivåer inarbetas viktigt information. Detta modulära arbetssätt medför full spårbarhet i
korrigering av höjdmodeller. Dessutom kan höjdmodellen enkelt bytas, t ex t.ex. ersätta Nationell
Höjdmodell när lokala högupplösta laserskanningar finns tillgängliga.

Konceptuell miljö

Nationell höjdmodell och Fastighetskarta

Förädlad terrängmodell

Figur 10. Förädling av digital höjdmodell.
Resultaten presenteras i första hand som kartor och digitala kartskikt. I Figur 11 visas ett typiskt
exempel med både låga områden och flödesvägar. Punkt A visar flödesvägar över terrängen i ett öppet
landskap. I den undre bilden visas markens höjd och det framgår att lokala områden med något lägre
marknivå identifierats som låga områden, t.ex. punkt B och punkt C.
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Figur 11. Exempel på resultat från ytavrinningsanalys överlagrat höjdmodell (överst) och
Fastighetskartan (nederst).
I områden med sluttning överensstämmer beräknade flödesriktningar med en intuitiv uppfattning, från
höga områden mot lägre i ett trädlikt mönster(punkt D). Låga områden (område E) definieras i princip
av höjden i utloppspunkten (punkt F). Beräkningsmetoden fyller lågpunkten till erforderlig nivå men
som en bieffekt av detta ignoreras flödesriktningarna inom det låga området vilket ger flödesriktningar
som är starkt generaliserade. I praktiken är detta inte något viktigt avsteg från verkligheten då
flödesriktningen är mer diffus i områden med vattenmättad mark eller stående vatten. Flödesvägarna i
en urban miljö utöver av markytans förhållanden även av byggnader och vägar, vilket visas i Figur 13.
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Figur 12. Exempel på flödesriktning inom låga områden.

Figur 13. Exempel på flödesriktningar och låga områden i urban miljö.
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