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Fältvandring. Som en del av seminariet om översvämningsrisker genomfördes en fältvandring. Deltagarna utgick från Skogsmästarskolan och vandrade genom de centrala delarna av
Skinnskatteberg. Utrustade med kartor där olika flöden var inlagda stannade gruppen vid platser som riskerar att svämma över vid extrema regn och skyfall.

Nu är även Hedströmmen kartlagd
Som fjärde större vattendrag i Västmanland har Hedströmmen kartlagts
vad gäller risk för översvämningar
kopplade till klimatförändringarna.
Resultatet presenterades vid ett
seminarium i Skinnskatteberg veckan
före midsommar.
Det var Länsstyrelsen i Västmanlands län som anordnade seminariet
för dem som arbetar med frågor
som hör samman med miljö och

klimat, vatten, fysisk planering och
risk- och sårbarhetsanalyser.
– Intresset överträffade alla förväntningar, vi är glada att så många
kunde komma fast det är midsommarvecka och allt, sa Måns Enander som arbetar med klimatanpassning vid Länsstyrelsen.
Tillsammans med sin kollega
Jessica Peters ansvarade han för
programmet och var moderator
under dagen.

Start på konferensen. Jessica Peters och Måns Enander från
Länsstyrelsen hälsade deltagarna välkomna till seminariet.

Vid seminariet presenterades även
en ny analys av olika objekt i länet
som kan drabbas vid skyfall, översvämningar, ras, skred och erosion.
För att kunna möta klimatförändringarna behöver samhället anpassas och bygga upp en beredskap
för följderna av extremt väder. Tanken är att de översvämningskarteringar som Länsstyrelsen låtit göra
ska vara ett bra verktyg i kommunernas planarbete.

Fikadags. Mat och kaffe serverades av en lokal leverantör.
Maten var helt vegetarisk och brödet hembakat.

FAKTA OM SEMINARIET
Tid: 21 juni 2016.
Plats: Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.
Arrangör: Länsstyrelsen i Västmanlands län.
Deltagare: Personer som ingår i Älvsamordningsgruppen för Västmanlands
län samt kommunala planerare, politiker
och andra berörda personer.

Workshop. Mot slutet av seminariet satt deltagarna i grupper
och använde WebbGIS för att lösa olika uppgifter.
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Tuveraset blev starten för karteringen

Foto: Harald Agrell, Sveriges geologiska undersökning

Raset i Tuve 1977 blev starten på
kartering av bebyggda områden berättade Erik Bern från Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap.
I sitt föredrag presenterade han
sedan MSB:s arbete med att förebygga risker kopplade till klimatförändringarna och informerade om
statsbidrag kommuner kan söka.
Det var efter intensiva höstregn
som lerjorden under villaområdet
i Tuve kom i rörelse och rasade
längs den sluttande berggrunden.
Följderna blev katastrofala: 9 personer dog, 62 skadades och 67 hus
blev förstörda.

Efter katastrofen i Tuve fick Räddningsverket i uppdrag att undersöka markförhållanden i bebyggda
områden. Arbetet med karteringar
utökades 1998 till att även gälla
vattendrag. Genom åren har nya
metoder utarbetats. 2012 började

Naturkatastrof. Jordskredet i Tuve på Västkusten 1977 betraktades då som Sveriges största naturkatastrof. Efter Tuveraset påbörjades arbetet
med kartering av vattendrag och bebyggda områden.
arbetet med att uppdatera äldre
översvämningskartor, nya höjddata lades till och karteringarna
klimatanpassades.

I dagsläget är 75 vattendrag karte-

Erik Bern, Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB).

rade i Sverige för två olika flöden
(100-årsflöde och 200-årsflöde),
berättade Erik Bern.
– Vi har även gjort en vägledning till kommunerna. Översvämningskarteringarna är bra hjälpmedel i kommunernas planarbete.
MSB har på sin webbplats lagt
ut en visningstjänst där det går att
lägga på olika skikt och flöden på
en karta över den kommun eller

det geografiska område man vill
titta närmare på.

mest uppgå till 60 procent av den
totala kostnaden.

Erik Bern redogjorde också för hur

Generellt är det billigare att före-

statsbidrag till förebyggande åtgärder fungerar. Sedan 1986 kan kommuner söka statsbidrag till förebyggande åtgärder mot ras, skred
och översvämningar i bebyggda
områden. Bidrag kan både ges för
åtgärder som planeras eller redan
är utförda.
I dagsläget finns 25 miljoner
kronor per år avsatt till förebyggande åtgärder. Det går dessutom
att söka bidrag för utredningar och
miljödom. Bidragets andel kan som

bygga en naturolycka i bebyggda
områden jämfört med vad det kostar om den verkligen inträffar, framhöll Erik Bern.
Men det kommer in många ansökningar, förklarade han, och det
är hårda prioriteringar vid bedömningarna som görs i samråd med
SGI och SMHI.
– Högsta prioritet har de objekt
där det är störst risk för skada på
människoliv och där det finns samhällsviktig verksamhet.

”Samhällets avvattning kläms från två håll”
Lena Höglund, VA-ingenjör vid Mälarenergi, berättade om arbetet med vattenfrågor i Västerås.
Staden växer snabbt och de hårdgjorda ytorna
ökar, vilket påverkar hanteringen av dagvattnet.
Dagvattenhanteringen är en komplex fråga
som regleras av flera olika lagstiftningar,
framhöll Lena Höglund. Ansvarsfördelningen mellan stadens förvaltningar och
bolag är dessutom ofta svårdefinierad.
– Det finns många olika aktörer och intressen i frågan, sa hon.
En dagvattengrupp med representanter
för Mälarenergi och flera kommunala förvaltningar arbetar tillsammans med frågorna.
Det har enligt Lena Höglund öppnat nya

kontaktvägar och skapat bättre förståelse
för varandras arbete och problem.
– Samhällets avvattning kläms från två
håll när nederbörden ökar och vattennivåerna stiger i sjöar, hav och vattendrag, sa
Lena Höglund. Bebyggelse som är lågt belägen sätts under vatten och kapaciteten i
dagvattenledningarna blir mindre.

Lena Höglund redogjorde för detaljplanen för
Hacksta industriområde i Västerås. Det är
stora områden som ska bebyggas och 80
procent är hårdgjorda ytor. Planering för
avrinning, diken och dammar som håller
kvar vattnet vid regn och snösmältning är
därför mycket viktigt.
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Lena Höglund visar en karta över Hacksta industriområde.
– Vi låser ytor i detaljplanen för dagvattenanläggningar, sa Lena Höglund.
Hon framhöll att hon ofta använder sig
av Länstyrelsens översvämningskarteringar
och skyfallsanalyser i planeringen av nya
industri- och bostadsområden.
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Hedströmmen karterad – så gick det till
Nu har den översiktliga översvämningskarteringen
av Hedströmmen uppdaterats, från Borgfors till
Mälaren. Tanken är att karteringen ska vara till
hjälp när kommunerna planerar för nya bostäder
och andra byggnader.
Anna Risberg redogjorde i sin föreläsning för
hur karteringen av Hedströmmen har gått till.
Hon arbetar vid analys- och konsultföretaget
WSP som utfört karteringen.
Syftet med den nya karteringen har varit att
uppdatera gamla översiktliga översvämningskartor så att de kan användas som aktuella beslutsunderlag i kommunerna. Flödena behövde
klimatanpassas, höjddata läggas till och felaktigheter och förändringar korrigeras.
– Slutprodukten är kartor med översvämningszoner vid 100-årsflöde, 200-årsflöde och
beräknat högsta flöde, sa Anna Risberg.
100-årsflödet och 200-årsflödet har anpassats
till förväntade flöden år 2098 med beaktande
av kommande klimatförändringar.

Kartläggningen kan användas i kommunernas planarbete och riskhantering samt av räddningstjänsten i deras insatsplanering. Den nya karteringen sträcker sig från länsgränsen mot Dalarna
till Hedströmmens mynning vid Mälaren.
För att beräkna vattennivåer och utbredning
av en översvämning för ett flöde med vissa återkomsttider används en hydraulisk datamodell.
I modellen finns information om flöden, höjddata och strukturer i vattendraget som broar,
dammar och annat som påverkar vattnets rörelser. Modellen innehåller också uppgifter om
vattendragets lutning, bottenfriktion och hur
marken varierar.

Anna Risberg vid analys- och konsultföretaget WSP har
arbetat med översvämningskarteringen av Hedströmmen.

I beräkningsmodellen har man antagit att alla
dammar och broar är intakta vid höga flöden.
Vid mycket höga flöden kan dock broar och
vägbankar rasa.
Simuleringarna bygger också på att vattnet är
rent, men i verkligheten följer jord, träd och
buskar med vattnet. Dammarna antas vara helt
öppna och ingen tappning sker genom kraftverkens turbiner.
Anna Risberg förklarade att vattennivåerna i
Hedströmmen främst styrs av hur mycket vatten som sjöarna och dammarna kan ta emot
och magasinera vid översvämningar.
För detaljplanering av bostäder, verksamheter
och detaljerade riskbedömningar rekommenderade hon att karteringen uppdateras med ännu
mer detaljerat underlag.

Efter ett avbrott för fältvandring och vegetarisk
lunch (se referat av fältvandringen på sidan 4)
följde den andra delen av Anna Risbergs föreläsning. Den handlade om hur översvämningskarteringarna ska läsas.
Som exempel visade hon en bild från ett
översvämningsområde i Kolsva och berättade att
de olika skikten ska användas tillsammans med
höjdkurvor och terrängmodellen. Därefter måste
resultatet analyseras.
Hon förklarade att det är viktigt att se hur
mycket som skiljer i utbredningsskikten mellan
olika scenarier. På långa sträckor utan dammar
och broar eller annan bottendata är osäkerheten
i karteringen större.
– Fundera över varaktigheter och vattendjup
vid konsekvensbedömningar. Titta även på beräknade vattenhastigheter i områden som är
känsliga för erosion, sa Anna Risberg.
FAKTA VATTENFLÖDEN
Ett hundraårsflöde är det vattenflöde som på en viss
plats i vattendraget statistiskt sett överskrids i genomsnitt en gång på hundra år. Men sannolikheten att 100årsflödet blir verklighet under en hundraårsperiod är
däremot hela 63 procent.
En analys kan också göras utifrån större flöden såsom
500- eller 1000-årsflöden, eller flöden som beräknas för
olika klimatscenarier. Med ett 1000-årsflöde är sannolikheten cirka 10 procent att det ska inträffa under en
hundraårsperiod.
I ett framtida klimat förväntas en generell höjning av
havsnivån. Detta påverkar Mälarens avbördningskapacitet och därmed även de tillrinnande vattendragen.
Källa: www.smhi.se

Läs mer om alla översvämningskarterade vattendrag i Västmanland
Fem vattendrag karterade
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Fem vattendrag i Västmanland har nu
kartlagts utifrån översvämningsrisker
kopplade till klimatförändringarna.
Förutom de fyra större vattendragen
Arbogaån, Hedströmmen, Kolbäcksån
och Svartån har även Kölstaån och
Köpingsån karterats.
Kartläggningen har utförts av WSP
Sverige AB på uppdrag av Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap och är
tänkt att användas av räddningstjänsten
och som underlag vid kommunens riskhantering och samhällsplanering.
Samtliga rapporter kan laddas ner från
Länsstyrelsens hemsida.
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På väg ut i verkligheten. I samlad tropp vandrade seminariedeltagarna genom de centrala delarna av Skinnskatteberg. Med hjälp av översvämningskartorna kunde de se vilka platser och byggnader som riskerar att svämma över om vattnet stiger vid skyfall och extremt väder.

Kartan och verkligheten jämfördes
Efter den teoretiska genomgången av hur översvämningskarteringen av Hedströmmen gått till
stod en fältvandring på programmet. Då kunde
deltagarna jämföra verklighetens Skinnskatteberg med översvämningskartorna.
Som en del av seminariet gjorde deltagarna en
vandring genom de centrala delarna av Skinnskatteberg. På plats kunde de studera områden
som ligger i riskzonen vid höga vattenflöden,
till exempel förorenad mark, lågpunkter där vatten kan samlas och reningsverket alldeles vid
sjön Nedre Vättern.
Deltagarna samlades på gårdsplanen utanför
Skogsmästarskolan och utrustades med varsin
karta där en rutt med olika stopp var inlagda. I
samlad tropp vandrade så hela gruppen iväg.

Det första stoppet gjordes nära järnvägen där deltagarna kunde blicka ut över lågpunkter i landskapet. Med hjälp av karteringen gick det tydligt
att se att järnvägen går genom en lågpunkt och
även exempel på två miljöfarliga verksamheter
som ligger lågt.
Den ena verksamheten är en avfallsugn där
marken är potentiellt förorenad och den andra
ett företag som ligger i en lågpunkt nära sjön
Övre Vättern med risk för översvämningar.
På platsen där gruppen stod har det tidigare
funnits en bilvårdsanläggning och därmed finns
det risk att marken är förorenad.

Alla har ansvar. Jens Eriksson, räddningschef, påpekade att
alla har ett ansvar att hjälpa till vid översvämningar.

Inför fältvandringen fick alla deltagare en karta med tolv
objekt som riskerar att översvämmas.
Måns Enander pekade också över järnvägen
i riktning mot det stora sågverket och timmerlagret som funnits här i mer än hundra år. Av
karteringen framgår att sågverket ligger lågt vid
Övre Vätterns strand och riskerar att svämma
över vid höga flöden.

Under vandringen passerade gruppen en bensinstation på Bergslagsvägen.
– Även här kan det finnas föroreningar som
vi inte vill ska få kontakt med vatten, sa Måns
Enander.

Han förklarade att det är viktigt att titta efter
lågpunkter, där vatten kan samlas och pekade
mot en butik i centrala Skinnskatteberg. Byggnaden ligger lågt, som i en grop, och det finns
en uppenbar risk för översvämningar.
– De bör nog tänka på vad de har i källaren,
sa Måns Enander.
Promenaden fortsatte genom Skinnskattebergs centrum mot reningsverket som ligger alldeles vid sjön Nedre Vättern.
Anna Risberg, som arbetat med karteringen
av Hedströmmen, förklarade att ledningar och
bassänger kan svämma över vid höga flöden och
förorenat vatten hamna i sjön.
– Alla har ett ansvar vid sådana händelser,
som att ringa räddningstjänsten och hjälpa till
att sätta ut sandsäckar, sa Jens Eriksson, räddningchef vid Västra Mälardalens Kommunalförbund.

Efter stoppet vid reningsverket fortsatte vandringen på en promenadväg längs sjön. Det sista
stoppet var på en bro över vattenfåran som förbinder sjöarna Övre och Nedre Vättern.
Här bedriver SLU ett projekt i samverkan
med Mälarenergi, Länsstyrelsen och Skinnskattebergs kommun. På informationstavlor vid bron
och efter vattnet beskrivs forskningsprojektet
och restaureringen av vattensträckan där det
finns ett naturligt bestånd av öring och andra
fiskarter.

Stopp vid sjön. Vid reningsverket som ligger vid Nedre Vättern Lågpunkter. Många av de platser som besöktes ligger lågt och
riskerar att hamna under vatten vid kraftiga regn.
riskerar ledningar att svämma över vid höga flöden.
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Steve Berggreen-Clausen från SMHI
redde ut begreppen kring klimatscenarier, skyfallsregn och hur ofta
regnen beräknas återkomma.

SMHI har analyserat risker i Västmanland
Steve Berggreen-Clausen, som arbetar med vattenoch klimatrelaterade frågor vid SMHI, redogjorde
för den riskexponering som SMHI gjort på uppdrag
av Länsstyrelsen i Västmanland.
– Uppdraget från Länsstyrelsen har handlat om
att ta fram klimatrelaterad riskexponering för
viktiga objekt i Västmanland, sa Steve Berggreen-Clausen.
Han förklarade att det gäller platser och verksamheter som kan vara utsatta och sårbara vid
översvämningar, skyfall, erosion, ras och skred.
– Arbetet har mynnat ut i en rapport, ett
GIS-skikt på Länsstyrelsens hemsida och faktablad för respektive kommun i länet. I rapporten
behandlas temperatur, nederbörd, tillrinning
och markfuktighet.

SMHI arbetar med två olika utvecklingsvägar för
att beskriva atmosfärens sammansättning år
2100: begränsade utsläpp (RCP4,5) respektive

Översvämningskarteringar. Kartor från olika vattendrag
i länet användes när deltagarna gjorde olika övningar.

höga utsläpp (RCP8,5). I vilken riktning utvecklingen går har stor betydelse för växthuseffekten och skillnader i skyfallsintensitet, återkomsttid och varaktighet i skyfallen, framhöll
Steve Berggreen-Clausen.
– Med klimatförändringarna kan återkomsttiden förskjutas så att ett sannolikt tioårsregn
kan bli en treårshändelse.

Steve Berggreen-Clausen berörde också skillnaden
mellan hur olika områden som naturmark och
urbana miljöer reagerar på kraftiga regn. Vid
skyfall på landsbygden och i naturmark är avrinningsområdet som kan ta emot regnet större
än i urbana miljöer.
– Städer med mycket hårdgjorda ytor har
problem att ta emot intensiva regn, vilket innebär att det lätt blir översvämningar.
I arbetet med riskanalysen för Västmanland
har MSB:s översvämningskarteringar för Arbogaån, Hedströmmen, Kolbäcksån och Svartån an-

Media på plats. Måns Enander intervjuas av SVT. Även tidningar fanns på plats och uppmärksammade seminariet.
5

vänts med scenariet 100-årsflöde och BHF (beräknat högsta flöde).
– Vi har tittat på översvämningsrisker för
Mälaren och analyserat var det finns instängda
områden och flödesvägar samt risk för ras, skred
och erosion, sa Steve Berggreen-Clausen.

De objektstyper som ingår i analysen är byggnader
och fastigheter, infrastruktur som järnvägar och
vägar, miljöfarlig verksamhet, kulturmiljö (fornlämningar och byggnadsminnen) samt vattenskyddsområden. Tanken är att analysen ska ge en
bild av de risker som finns vid utsatta platser.
Måns Enander tackade Steve BerggreenClausen och framhöll att materialet från SMHI
säkerligen kommer att väcka engagemang.
– Med hjälp av underlaget kan kommunerna
få hjälp i sitt klimatanpassningsarbete. Men det
är viktigt att karteringarna tolkas med försiktighet eftersom gränserna inte är exakta.
Faktabladen kan laddas ner från Länsstyrelsens hemsida.

Information. Länsstyrelsen informerade om klimatförändringarna både i utställningsform och trycksaker.
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Hur har dagen varit?
”Kul och givande dag”
– Det har varit en
jättebra, kul och
givande dag.
Översvämningskarteringen har
gett värdefull information som
sparar mycket arbete åt kommunen.
Den är det första man ska gå in på
när man vill bygga nytt.

Angelique Nyström
kommunstyrelsen (L), Skinnskatteberg

– Jag har fått
mycket ny och intressant kunskap,
och det har varit
ett bra seminarium. Det är viktigt
att prata om den
övergripande frågan – klimatförändringarna – vad de för med sig och
vad vi kan göra.

Jan Johansson
Naturskyddsföreningen, Köping

”Det är bra att få tips”
– Det är bra att få
tips om vad man
ska tänka på. Samtidigt måste man
anpassa sig till
verkligheten och
hur den ser ut. Vi
ska snart göra en detaljplan och då
är karteringen ett väldigt bra hjälpmedel för oss.

Therés Andersson
miljöstrateg, Kungsörs kommun

”Verktyg att jobba med ”
– Det är bra att få
ett verktyg som vi
kan börja jobba
med. Vi ska titta
på höga flöden,
vårflod och regn
och hur det påverkar olika delar av kommunen.
Och om det finns nya områden som
riskerar att rasa eller svämma över.

Kenneth Johansson

WebbGIS. Under den workshop som hölls i slutet av seminariet kunde deltagarna testa att lösa uppgifter med hjälp av ett GIS-verktyg.

Praktiska övningar med test av GIS-verktyget
I samband med eftermiddagskaffet delade deltagarna
in sig i tre mindre grupper. Under en kort workshop
fick de sedan möjlighet att bekanta sig med GISverktyget och använda sig av olika exempel.
De satt med egna datorer för att lösa övningsuppgifter med hjälp av WebbGIS och övrigt underlag som presenterats under dagen. I lokalen hördes
engagerade diskussioner och ett intensivt klickande
på datorerna.

2. Riskinventering av Arboga i ett förändrat klimat.
Uppgiften var att inventera vilka objekt som påverkas, se vilka konsekvenser det innebär och vilka förebyggande åtgärder som kan vidtas.

3. Er egen verksamhet/eller någon annans. Uppgiften
var att klimatsäkra den egna verksamheten. Frågorna
handlade om placering av byggnader, om fastigheten
kan göras säkrare, om kommunikation och transporter
och vilka åtgärder som behöver vidtas.

Tre exempel som användes i övningarna
1. Tågurspårning i Köping. Extrema skyfall har försvagat
järnvägsbankarna och ett tåg fullastat med pendlare
har spårat ur. Uppgiften var att säkerställa transportoch utryckningsbehov, organisera evakuering och
undvika fler skador. I övningen ingick även att se
över vilka förebyggande åtgärder som behövs och
göra en mer långsiktig planering.

FAKTA GIS
Geografiskt informationssystem, förkortat GIS, är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera
geografiska data. Enkelt uttryckt är GIS en kombination av kartor
och tabellinformation som lagras och hanteras i datorn.

Tänk långsiktigt när det byggs nytt vid Mälaren
Som en av de sista punkterna på
dagordningen berättade Måns
Enander om en rapport som
han gärna ville slå ett extra slag
för. Det är de fyra länsstyrelserna runt Mälaren som kommit överens om gemensamma
rekommendationer för ny bebyggelse nära vattnet.
– Vi har lärt oss hur världshaven förändras och att de
stiger, sa Måns Enander. I
värsta fall kommer havet att
ligga högre än Mälaren.

räddningschef, Skinnskattebergs kommun
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Om havsvatten kommer in
i Mälaren, som är dricksvattentäkt för omkring två miljoner människor, innebär det
mycket stora problem. Och
om vattennivån stiger som befarat drabbas även bebyggelsen som ligger nära vattnet.
– Vi måste tänka mycket
långsiktigt och tillämpa försiktighetsprincipen, sa Måns
Enander.
Rapporten kan laddas ner från
Länsstyrelsens hemsida

Jessica Peters, som arbetar med
klimatanpassning vid Länsstyrelsen i Västmanland, introducerade sedan WebbGIS för
deltagarna.
Verktyget är mycket användbart och det är enkelt att
gå in på ett område, lägga på
olika skikt som exempelvis
miljöpåverkan, kulturmiljö,
skyfall, ras, skred och vägar.
Länk till Webb-GIS
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/
vastmanland/karttjanst
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”Fått mycket ny kunskap”

