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under himlen. Allting på jorden skall gå under. 
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SUMMARY 
Ongoing climate change with increasing levels of precipitation elevates the risk of flooding. It is therefore 

important to be able to make predictions of when and where such flooding events will occur. The conditions 

for making such predictions in geographic information systems is increasing at pace with the mapping of the 

geography of Sweden. 

The purpose of this paper is to conduct and analyze a planning model for flood hazard by GIS-analysis for an 

area located in Östersund municipality where two road sections were flooded in 2008. The analysis is based on 

site specific properties in the terrain. The site specific properties are quantified as Physical Catchment 

Descriptors. The purpose is furthermore to investigate how these FAE can be linked to the risk of flooding, 

which role the road plays in causing flooding and in what way the planning model can be used to map flood 

hazard.   

The result shows that there is a correlation between several of the FAE and the risk of flooding. These findings 

are however not that unambiguous to make use of the FAE as general indicators of flood hazard. The mapping 

of flood hazard in the studied area did not implicate a clear correlation between flood hazard and the flooding 

events. 

The conclusion regarding if it is possible to apply this method for mapping probability of flood hazards is that it 

is uncertain and complicated. With more sophisticated models and more detailed geographical data this type 

of modelling can get more accurate, since the relation between FAE and flood hazard has been verified.   

Key words: GIS; Physical Catchment Descriptors; Probability of flood hazards; Road hydrology  
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SAMMANFATTNING 
Pågående klimatförändringar med påföljande ökad nederbörd ger förhöjd risk för översvämningar. Det är 

därför viktigt att kunna göra förutsägelser för var översvämning riskerar att ske. Förutsättningarna att göra 

sådana prediktioner med geografiska informationssystem ökar då Sveriges geografi karteras i allt större 

utsträckning.  

Syftet med uppsatsen är att utföra och analysera en modell för kartering av översvämningsrisk av väg. Det görs 

genom GIS-analys av geografiska data, baserade på platsspecifika egenskaper i landskapet, för ett område i 

Östersunds kommun där två vägavsnitt översvämmades 2008. De platsspecifika egenskaperna kvantifieras i s.k. 

fysikaliska avrinningsområdesegenskaper (FAE). Vidare syftar uppsatsen till att undersöka hur dessa FAE kan 

kopplas till översvämningsrisk, på vilket sätt vägen inverkat på risken för att översvämning uppstår och hur 

modellen kan användas i ett allmänt syfte att kartera översvämningsrisk. 

Resultatet visar att det finns en korrelation mellan ett flertal FAE och risken för översvämning. Det kan dock 

göras gällande från resultatet att dessa inte är så entydiga att det med användning av FAE går att allmänt 

förutsäga översvämningsrisk och riskkarteringen indikerar inte heller att det förelåg större risk i de områden 

där översvämning dokumenterades.  

Slutsatsen gällande om det går att applicera den här metoden allmänt för att kartera översvämningsrisk för 

andra områden är att det i dagsläget är komplicerat och osäkert att göra den här typen av kartering. Med 

förfinade metoder och noggrannare kartering av geografin kan den här typen av modellering få större 

träffsäkerhet då sambanden mellan platsspecifika egenskaper i landskapet och översvämningsrisken är 

vetenskapligt belagd. 

Nyckelord: GIS; Fysikaliska avrinningsområdesegenskaper; Kartering av översvämningsrisk; Väghydrologi  
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2 INLEDNING 
Klimatförändringarna orsakade av ökade mängder växthusgaser i atmosfären leder både till en höjning av 

medeltemperaturen på jorden och till att omsättningen av vatten i atmosfären ökar, med följden att 

nederbörden ökar både i intensitet och i frekvens (Åkesson, 2010). Översvämningar till följd av nederbörd är 

redan ett stort problem världen över. Utbyggnaden av städer och infrastruktur samt de förändrade 

förutsättningarna för uppkomst av översvämningar leder till att det är ett samhällsproblem som sannolikt 

kommer att få än större konsekvenser i framtiden. Utöver de direkta som uppstår när normalt torra 

landområden översvämmas av vatten, kan översvämningar leda till att stränder längs sjöar och vattendrag 

eroderas och att jordskred uppstår då jordens hållfasthet minskar när vattentrycket i jorden ökar. 

Då dessa typer av naturkatastrofer bedöms kunna ha stora konsekvenser för samhället bedrivs forskning kring 

hur de ska kunna förutsägas och förebyggas. Det finns många olika typer av modeller och ansatser för detta 

beroende på vilken typ av händelse som ska studeras och vilka förutsättningar som finns för att göra dessa 

studier. 

Det Schweiziska federala institutet för skog-, snö- och landskapsforskning (WSL) bedriver flera världsledande 

forskningsprojekt för att öka kunskapen kring skred och översvämningar. Bland dessa projekt återfinns bland 

annat seismologiska mätningar och mätningar av fysikaliska markförhållanden för att förutsäga när ras sker i 

skredbenägna sluttningar, samt olika typer av simulationer för att utreda konsekvenser av skred och 

översvämningar (WSL, 2015). I Sverige har Sveriges geotekniska institut det nationella ansvaret att hantera 

riskerna med sådana händelser och utkom 2012 med en utredning av Göta älvdalen där de tagit ett samlat 

grepp på skredriskkartering (SGI, 2012). I utredningen har bland annat skjuvhållfastheten i marken längs 

älvstranden, GIS-kartering av gamla skredärr och konsekvensanalyser av översvämningar samlats för att 

producera en riskkarta över området. Det görs mot bakgrund av att klimatförändringarna förväntas öka den 

sammantagna risken för att dylika naturkatastrofer ska uppstå.   

I Hagfors i Värmland 2004 orsakade ett kraftigt regn översvämningar som spolade bort och kraftigt eroderade 

ett flertal vägavsnitt (Nickman, 2014) och i Ånn i Jämtland 2006 spolades en nära åtta meter hög vägbank och 

en lika hög vägbank bort efter stor nederbörd (Lundström & Persson, 2010). Gemensamt för dessa områden är 

att det saknas uppgifter om flöden i vattendragen som kan användas till modellering av översvämningsrisk då 

vattendragen utgörs av mindre åar och bäckar. Att det är områden med mindre vattendrag och lite bebyggelse 

gör att de inte har betraktats som högriskområden med avseende på stora samhälleliga konsekvenser vid en 

översvämning. Likafullt kan översvämningar få stora konsekvenser när infrastruktur, som vägar, förstörs.  

Liknande områden är vanliga i Sverige då det är ett glesbefolkat land med mycket väg. Sveriges vägnät består 

av ungefär 140 000 km statliga och kommunala vägar och till detta tillkommer ca 430 000 km enskilda vägar 

(Trafikverket, 2015). Översvämningar har en betydande påverkan på vägarnas funktion även i de fall där vägen 

inte förstörs. Stora vattenansamlingar på väg gör framfart längs med dessa omöjlig och leder till att vägen 

måste stängas av. För att kartlägga översvämningsrisken och möjliggöra preventiva insatser längs så långa 
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vägsträckor behövs modeller som på ett effektivt sätt kan predicera vilka vägavsnitt som löper större risk att 

utsättas för översvämning. Då Sveriges geografi karteras i allt större utsträckning ökar möjligheten att i 

geografiska informationssystem skapa modeller som kan kartlägga var och hur översvämningar kan uppstå. 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med uppsatsen är att utföra och analysera en modell för kartering av översvämningsrisk av väg. Det görs 

genom GIS-analys av geografiska data, baserade på platsspecifika egenskaper i landskapet, för ett område i 

Östersunds kommun där två vägavsnitt översvämmades 2008. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka hur 

dessa platsspecifika egenskaper kan kopplas till översvämningsrisk, på vilket sätt vägen inverkat på risken för 

att översvämning uppstår och hur modellen kan användas i ett allmänt syfte att kartera översvämningsrisk. 

• Hur ser forskningsläget ut gällande kopplingen mellan platsspecifika egenskaper i landskapet och 

översvämningsrisk med avseende på hydrologisk respons och markerosion? 

• Hur motsvarar tidigare empiri av landskapets platsspecifika egenskapers betydelse för 

översvämningsrisk, det faktiska utfallet i översvämningarna i vårt undersökningsområde? 

• Är de undersökta översvämmade vägavsnittens avvattning väl anordnad? 

• Är modellen användbar för att allmänt kartera hur stor risk ett vägavsnitt har för att drabbas av 

översvämning?  
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4 MATERIAL 

4.1 OMRÅDET 
Studieområdet är beläget i Östersunds kommun cirka 30 km nordöst om staden Östersund. Området är cirka 

16 km i nordsydlig och 9 km i västöstlig riktning och har alltså en area på ungefär 144 km2. Normal uppskattad 

årsmedelnederbörd är 600 mm och årsmedeltemperaturen är 2oC (SMHI, 2015). Den totala höjdskillnaden i 

studieområdet är strax över 200 meter, den dominerande jordarten är morän och skogsmark är den 

huvudsakliga marktypen.  

 

De studerade vägarna 751 och 746 (se Figur 1) är båda statliga vägar och Trafikverket är ansvariga för skötsel av 

dem. Drift och underhåll utförs av Svevia. Båda vägarna är kategoriserade som vägklass 5 och underhålls enligt 

Trafikverkets riktlinjer för basunderhåll av väg. Det innebär att inspektion av väg sker vart 14:e dygn, men vid 

kritiska situationer som t.ex. kraftigt regn och översvämning, ska inspektioner utföras tätare. Vid större 

risksituationer, som trafiksäkerhetsrisker ska åtgärd vara igång inom två timmar och pågå tills läget inte är akut 

medan övriga brister i entreprenaden ska vara påbörjade inom två arbetsdagar och färdigställda inom 15 

(Trafikverket, 2014).  

 

Figur 1. Karta över studieområdet. 
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4.2 ÖVERSVÄMNINGAR 

Undersökningen behandlar två översvämningar vid väg (se Figur 1). De ledde till vägavstängning kvällen den 

29:e april på väg 751 respektive tidig natt 30:e april 2008 på väg 746. Översvämningen vid väg 751 hade en 

inrapporterad utsträckning på 89 meter längs vägen och vid väg 746 inrapporterades översvämningens 

utsträckning som 48 meter. Den exakta omfattningen av översvämningarna med avseende på vattendjup och 

vägskador är inte känd.   

4.3 STUDERADE AVRINNINGSOMRÅDEN 

De studerade avrinningsområdena är modellerade med 1 km upplösning. De områden som behandlats i studien 

är de två där de dokumenterade översvämningarna inträffade samt sju andra där inga översvämningar är 

dokumenterade. De avrinningsområdena där inga översvämningar har dokumenterats är valda med avseende 

på att de korsas av de undersökta vägsträckorna, väg 751 och 746, samt gränsar till eller är närliggande till de 

avrinningsområden där översvämning skett. 

4.4 GEOGRAFISK DATA 

De geografiska data använts i analysen är hämtad från Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) geodatabas. För 

höjddata har Lantmäteriets höjddata, med två meters upplösning, GSD-Höjddata, grid 2+ använts. Jordarter 

1:750000, Mittnorden från Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, har använts för jordlagerdata. För övriga 

terrängdata har GSD-Terrängkartan, vektor, i skala 1:50 000, framtagen av Lantmäteriet använts.  Samtliga 

geografiska data är i planreferenssystemet SWEREF99TM och höjdreferenssystemet RH2000. Karteringen av 

förekomsten av vägtrummor längs väg 751 och 746 är genomförda genom okulär besiktning i gatuvy i Google 

Earth.  

5 METOD 
Till grund för undersökningen ligger en faktorbaserad modell för översvämning som med platsspecifika 

variabler karterar risken för att ett givet område som saknar uppmätta flöden i vattendrag ska översvämmas 

vid regn (Plate, 2009, Nickman, 2014). I den här analysen har programvaran Arcmap 10.2 använts. I 

programmet konstrueras de platsspecifika variablerna genom matetematiska operationer på de geografiska 

data som inhämtats. Geografisk data och de platsspecifika variablerna presenteras som digitala kartor.  Genom 

denna analys produceras en karta över översvämningsrisken för studieområdet och de platsspecifika 

variablerna analyseras kvalitativt. 

5.1 AVGRÄNSNING 
I den här metoden tas inte hänsyn till meteorologiska data, vattenföringsdata eller andra tidsvarierande data. 

Undersökningen avgränsas till ett område, där vi har valt att analysera nio stycken avrinningsområden. Två av 

avrinningsområdena har drabbats av översvämning av väg och resterande utgör jämförelsematerial. 
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Undersökningen syftar till att studera översvämning vid väg, varför samtliga avrinningsområden har valts så att 

de korsas av de översvämningsdrabbade vägarna.  

5.2 LITTERATURSTUDIE 
I uppsatsen har en litteraturstudie genomförts för att ge relevant bakgrund inom ämnet genom att kartlägga 

forskningsläget avseende översvämningsmodeller och hur olika platsspecifika egenskaper i landskapet, särskilt 

med avseende på hydrologisk respons och markerosion, påverkar sannolikheten att översvämning uppkommer. 

För att göra litteraturstudien har i huvudsak KTHB:s söktjänst Primo använts för att hitta vetenskapliga artiklar, 

utifrån för ämnet relevanta sökord. Även avhandlingar har använts som underlag för studien.  Kvaliteten på 

litteraturen i studien anses säkrad då granskning skett innan publicering i vetenskapliga publikationer.    

5.3 FYSIKALISKA AVRINNINGSOMRÅDESEGENSKAPER 
För att undersöka sannolikheten att vägavsnitt i avrinningsområden översvämmas studeras den hydrologiska 

responsen och markerosionen med avseende på landskapets karaktär i studieområdet. Det görs genom att 

landskapets platsspecifika egenskaper definieras i kvantifierbara variabler. Dessa benämns som fysikaliska 

avrinningsområdesegenskaper, hädanefter FAE (i engelskspråkig litteraturar kallas de physical catchment 

descriptors, PCD).  

En FAE är en variabel som beskriver geomorfologiska och geometriska karakteristika hos hela eller avgränsade 

delar av ett avrinningsområde. De kan användas för att beskriva den hydrologiska responsen i landskapet och 

används ofta för att studera hur ett avrinningsområde svarar mot såväl normala som extrema flöden (Nickman, 

2014). Ett exempel kan vara lutningen inom ett avrinningsområde där större lutning motsvarar snabbare 

hydrologisk respons. 
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5.4 ANVÄNDA FYSIKALISKA AVRINNINGSOMRÅDESEGENSKAPER 
De FAE som använts i GIS-analysen (se Tabell 1) har konstruerats utifrån en bedömning av forskningsläget 

(Avsnitt 6.2) sammantaget med en bedömning av dess relevans för vår studie sett till översvämningsrisken. 

Vägtäthet, vattendragstäthet och topografiskt vattenmättnadsindex (TVI) är konstruerade efter gängse 

definitioner i litteraturen. Resterande FAE har konstruerats efter studieområdets specifika karaktär samt vilken 

data som varit tillgänglig för analysen. 

 

5.4.1 Markanvändning  
Markanvändning har kategoriserats i underkategorierna skogsmark, åkermark, våtmark och ytvatten, annan 

öppen mark samt annan öppen mark utan skogskontur. Där skillnaden mellan annan öppen mark och annan 

öppen mark utan skogskontur är att den senare kategoriseringen ofta används i övergång till sankmarker från 

icke-öppen mark1. 

5.4.2 Jordart  
Jordarter har kategoriserats i morän, isälvssediment och torv som är de förekommande jordarterna i 

studieområdet. 

                                                                 
1 Johansson, Rickard. 2015. Lantmäteriet, division Geodata. E-mail 27 april < geodatasupport@lm.se > 

Tabell 1. Tabell över identifierade Fysikaliska avrinningsområdesegenskaper. 
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5.4.3 Väg och vatten 
För vägar och vattendrag, samt interaktion mellan dessa, har ett flertal indikatorer identifierats. De FAE som 

har skapats utifrån dessa indikatorer är vägtäthet, vattendragstäthet, antal vägtrummor per meter undersökt 

väg och avstånd mellan korsning mellan väg och avrinningsområdets dräneringslinje och vägtrumma. Vägtäthet 

definieras som den totala sträckan väg, inklusive skogsvägar, i ett avrinningsområde delat på 

avrinningsområdets area. Vattendragstäthet definieras på motsvarande sätt för den totala sträckan vattendrag. 

5.4.4 Geometri  
Geometriska indikatorer för avrinningsområdena har identifierats i form av FAE som area och form på 

avrinningsområde. Formen har generaliserats till elliptisk eller cirkulär.  

5.4.5 TOPOGRAFI 
Vad gäller topografin har lokal lutning utifrån litteraturstudien bedömts vara en stark indikator, särskilt lutning i 

närheten av korsning mellan väg och vattendrag. FAE som konstruerats utifrån den indikatorn är genomsnittlig 

lokal lutning, vilket i studien innebär en buffertzon på 100 meter uppströms längs de undersökta vägsträckor 

som korsar avrinningsområden.  

5.4.6 TOPOGRAFISKT VATTENMÄTTNADSINDEX 
TVI är en FAE som är relaterad till både topografi och vattenförekomst. Det representerar vattenansamling i ett 

avrinningsområde, och förmågan hos varje given punkt i området att utveckla mättade förhållanden med 

avseende på topografin. Topografiskt vattenmättnadsindex (TVI) definieras som 𝑇𝑇𝑇 = ln � 𝑎
tan𝑏

�. Där 𝑎 är 

ackumulerad flödesarea, vilket för ett rasterdataset i ett GIS innebär det ackumulerade flödet, antal celler, till 

varje given rastercell. Och b är den lokala lutningen uttryckt i radianer. Två FAE har konstruerats från TVI, 

genomsnittligt TVI för hela avrinningsområdet och lokalt TVI i en buffertzon 50 meter uppströms längs de 

undersökta vägsträckor som korsar avrinningsområden. 

5.5 ANALYSMETOD 
5.5.1 KVALITATIV UNDERSÖKNING 
Metoden för att analysera FAE är i den här undersökningen av informell karaktär, vilket innebär att resultaten 

av analysen presenteras som kartor och diagram för att kunna tydliggöra mönster i data, som analyseras 

kvalitativt gentemot resultatet från vår litteraturstudie (Fotheringham et al, 2000). Metoden kan inte på ett 

absolut sätt styrka samband mellan variabler utan används i syfte att undersöka vilka typer av samband som 

kan finnas och skapar underlag för nya hypoteser som kan prövas enligt mer formella kvantitativa metoder 

(Fotheringham et al, 2000).  

Geografisk data i en punkt har ofta en relation till samma typ av data i en annan punkt. Det går därför att känna 

till ungefär hur landskapates topografi ser ut mellan två kända punkter(O’Sullivan och Unwin, 2003).  Skilda 

data som höjddata och vattendrag korrelerar även i vissa avseenden, då ytvattnet följer topografin. För en 

kvalitativ analys är förståelse för och kartläggning av sådana samband av stor vikt eftersom det möjliggör 
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förutsägelser om relationer mellan geografiska data och även hur ej kända förhållanden i landskapet relaterar 

till kända data, exempelvis tolkning av grundvattennivå utifrån höjddata.  

5.5.2 RISKKLASSNING 
En riskkarta produceras i ArcMap 10.2 för att kunna jämföra sannolikheten för översvämning i de studerade 

avrinningsområdena. Riskkartan görs utifrån en riskklassning av FAE. Varje FAE har ett framräknat numeriskt 

värde per avrinningsområde, som representerar en indikation på översvämningsrisk. Beroende på den specifika 

FAE motsvaras en stark indikation på översvämning av antingen ett högt eller lågt numeriskt värde. Det 

studerade avrinningsområden som har ett värde på FAE som motsvarar starkast indikation har således högst 

risk att översvämmas relativt de andra, med avseende på studerad FAE. Det innebär att det går att rangordna 

avrinningsområdena i riskklasser.  

För att göra riskklassningen har intervallet mellan högsta och lägsta värde på respektive FAE delats in i fem 

jämnstora intervall. Dessa fem intervaller blir till riskklasser med värde 1-5 där 5 innebär starkast indikation på 

översvämningsrisk och 1 svagast indikation. De nio studerade avrinningsområdena har därefter sorterats in i 

riskklasser beroende på i vilket intervall deras värde på FAE ligger. Varje avrinningsområde har därmed en 

risklass 1-5 för samtliga FAE. Den slutliga riskklassningen för ett avrinningsområde ges av medelvärdet av 

riskklasser för FAE. 

5.6 BRISTER MED METODEN OCH GENERALISERBARHET 
En brist med metoden är att alla inbördes relationer mellan variablerna inte är möjliga att undersöka kvalitativt 

eftersom att antalet möjliga interaktioner mellan variablerna kan beskrivas som: 

(1) 
!

k!(m k!)
m
−

(Fotheringham et al, 2000) 

där m är antalet variabler och k är antalet variabler som interagerar med varandra. När antalet variabler blir 

stort blir mängden möjliga kopplingar mellan mycket svårligen hanterbart. För att hantera detta krävs statistisk 

multivariatanalys eller att kvalitativt avgöra vilka kopplingar som kan anses viktiga. 

Potentiellt viktiga variabler kan vara okända och därför inte inkluderas i analysen. Det innebär en 

osäkerhetsfaktor i resultatet av analysen och därmed en brist i metoden.  

Om det går att uttyda samband mellan variabler kan, när det gäller analys av geografiska data, kausalitet ej 

beläggas (O’Sullivan och Unwin, 2003). Varför en variabel ger ett visst resultat måste undersökas med 

exempelvis experimentella försök. Även skalan på det undersökta området är av betydelse, analyser av 

regionala och lokala områden kan ge helt olika resultat (O’Sullivan och Unwin, 2003). I den här uppsatsen 

avgränsas underlaget för studien till två specifika översvämningar som inträffade under samma dygn och ett 

avgränsat geografiskt område. Med det begränsade underlaget begränsas generaliserbarheten av resultatet 

från analysen. Slutsatser av resultatet måste därför begränsas till hypoteser om vad som kan ha orsakat 

översvämningarna.  
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6 FORSKNINGSLÄGET 
I detta avsnitt kommer olika översvämningsmodeller översiktligt att behandlas samt hur olika platsspecifika 

egenskaper i landskapet med avseende på hydrologisk respons och markerosion påverkar sannolikheten att 

översvämning uppkommer.  

6.1 ÖVERSVÄMNINGSMODELLER 
6.1.1 HYDRAULISK OCH HYDROLOGISK MODELLERING 
Det finns olika sätt att göra prediktioner för var och hur översvämningar kan ske men de kan främst 

kategoriseras som antingen hydrologisk eller hydraulisk modellering (Åkesson, 2010). Hydrologisk modellering 

innebär att man modellerar avrinningen från ett avrinningsområde som en funktion av nederbörden och den 

fördröjning av vattnets färd som landskapet skapar. Hydraulisk modellering avser ungefär beräkningar av hur 

lång tid det tar för en vattenpartikel att färdas genom avrinningsområdet. Den baseras ofta på uppmätt 

vattenföring. De senaste årtiondenas hydrologiska forskning har i mycket ägnats åt att beskriva de processer 

och egenskaper som beskriver vattentransport genom naturliga avrinningsområden som funktioner av 

hydraulisk kanalströmning och geomorfologin, d.v.s. landskapets struktur och de processer som formar det.   

6.1.2 MODELLER FÖR PROGNOSER OCH PLANERING 
Översvämningsriskbedömningar kan delas in i två olika kategorier: modeller för prognoser och modeller för 

planering. Prognoser bygger på geometriska och geografiska data över avrinningsområdet, tidsserier över 

meteorologiska data och meteorologiska prognoser samt data för vattenföringar. Dessa kan användas för att 

exempelvis dimensionera vattenkraftverk, skyddsvallar och broar då man vill avgöra hur stora vattenflöden 

som kan förväntas uppkomma i ett givet skede. Modeller för planering utgår istället från var risker kan 

uppkomma om t.ex. extrem nederbörd inträffar. Dessa modeller använder därför mestadels geometriska och 

geografiska data (Plate, 2009, Nickman, 2014). Detta görs för att det kan för att det vara komplicerat att göra 

väl bedömda hydrauliska modelleringar av ett stort antal avrinningsområden när dessa saknar uppgifter om 

vattenföringar (Nickman, 2014). För att bedöma översvämningsrisk inom avrinningsområden identifieras ett 

antal platsberoende variabler som beskriver geomorfologiska och geometriska egenskaper hos 

avrinningsområdet som antas generellt påverka den hydrologiska responsen och markerosionen. I en studie av 

Oudin et al. (2010) fann de att fysiska likheter mellan avrinningsområden endast till 60 % kunde förutsäga den 

hydrologiska responsen för avrinningsområden utan känd vattenföring med avseende på de FAE som användes 

vid den studien.  
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6.2 LANDSKAPETS PÅVERKAN PÅ HYDROLOGISK RESPONS OCH MARKEROSION 
6.2.1 TOPOGRAFI 
Topografiska faktorer har betydelse för att bedöma översvämningsrisken då lutningen på terrängen avgör hur 

mycket gravitationen påverkar vattnets hastighet (Tehrany et al, 2014), och stor lutning ökar därmed 

sannolikheten för kraftig flöden. Stor höjdskillnad inom ett område kan därför ha betydande påverkan på 

vattenflödet och stor lutning på ett litet avsnitt av avrinningsområdet kan lokalt ha betydelse. Topografin kan 

också fungera uppsamlande genom naturliga och byggda barriärer i landskapet.  

Erosionen i ett område är även starkt beroende av topografin (Manoj och Umesh, 2000) genom att hög 

vattenhastighet som uppkommer vid sluttningar medför högre erosion. Därför är flöde av eroderat material 

beroende av en sluttnings lutning och längd (Wischmeier & Smith, 1978). Erosionens roll vid uppkomst av 

översvämning är främst kopplad till igensättning av vattenvägar, som exempelvis vägtrummor, vilket behandlas 

mer längre fram under 5.1.2.3 Vägar. 

Grundvattennivåns gradient kan approximeras som markytans lutning. Ett sätt att göra detta som även tar 

hänsyn till det ackumulerade flödet genom varje given punkt i landskapet är topografiskt vattenmättnadsindex 

(i engelskspråkig litteratur kallat Topographical Wetness Index). Det kan ses som en approximation av markens 

förmåga att uppnå mättade förhållanden i en given punkt. Det anses vara en av de starkaste indikatorerna för 

översvämningsrisk (Grabs et al, 2009; Nickman, 2014).  

TVI kan dock särskilt i platta landskap överskatta grundvattennivåns gradient då den inte tar hänsyn till 

påverkan av nedströms grundvattennivåer. I platta landskap är vattnets rörelse inte lika starkt definierad som 

längs brantare sluttningar och är mer beroende av andra faktorer än markytans lutning. För sådana områden är 

det av större vikt att använda sig av en dynamisk ansats som tar hänsyn till meteorologiska och hydrologiska 

data som tillägg vid modellering av markens förmåga uppnå mättade förhållanden (Grabs et al, 2009). I vissa 

fall kan det även gå att få en något bättre approximation av en specifik punkts möjlighet att uppnå mättade 

förhållanden genom att använda sig av en modell som baseras på berggrundens eller andra täta geologiska 

skikts topografi (Freer, 1997). 

6.2.2 HYDROGEOLOGI 
Hydrogeologin i ett avrinningsområde har visats av Yadav et al. (2007) ha stark koppling till den hydrologiska 

responsen vid studier av avrinningsområden utan känd vattenföring. Högre permeabilitet i jorden ger en 

långsammare hydrologisk respons, på grund av att jordens förmåga att fördröja vattenflöden ökar med den 

volym vatten som kan infiltreras i marken. Viktiga indikatorer för att förutsäga översvämningsrisker med 

avseende på hydrogeologin i området är även jordlagrets mäktighet och grundvattnets nivåer. När 

grundvattennivån är nära markytan och den omättade zonen alltså är relativt tunn, kan nederbörd leda till att 

vattnets trycknivå når ovanför markytan, vilket leder till att marken översvämmas. 

Erosion av mark uppkommen av rinnande vatten är främst kopplat till geologin genom jordartens 

kornstorleksordning, andelen sand, silt, ler och organiskt material (Manoj och Umesh, 2000; Rankka & Rydell, 
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2005). Mindre partiklar är mer lätteroderade än större pga. dess lägre massa. Kohesionsjord är dock mindre 

lätteroderat än friktionsjord, vilket innebär att sandiga jordar är de mest lätteroderade. Organiskt material och 

större korn som grus och block är mindre erosionsbenäget och fungerar därför som erosionsskydd i jordar.   

6.2.3 VÄGAR 
Vägar är både utsatta för översvämningar och påverkar risken för översvämning, då de utgör en barriär för 

vattnets väg genom ett avrinningsområde (Wemple et al, 2001). För att vattnet ska kunna passera vägen 

anläggs vägtrummor. För att minska risken för vattenansamling vid vägen bör dessa placeras i vattnets 

flödeslinje och vara dimensionerande för att klara flöden som kan uppstå. Underhållet av vägtrummorna är 

även det av betydelse då jord och vegetation till följd av uppströms erosion kan fångas upp i kulvertar som 

igensätts och blockerar vattnets flöde. Skogsbilvägar bidrar också till flödet av eroderat material då vägbanken 

eroderar och transporteras med vattnet. Anläggning och användande av väg påverkar porositeten i jordlager 

under väg, vilket minskar markens permeabilitet och ökar pormättnadstrycket i vägbanken vilket kan öka risken 

för att vägbanken fallerar. Vid regn kan även vägar fungera som tillfälliga vattendrag då vatten kan rinna på den 

hårdgjorda vägytan. För små avrinningsområden har det visat att förekomsten av väg flerfaldigt ökar flödet 

efter ett regn (Perkins & Wigmosta, 2001). Hur stor påverkan av vägarna är osäkert då effekterna av 

skogsbilvägarna i studier sammanfaller med skogsavverkningen (se 5.1.2.6 Markanvändning) som också är en 

stor påverkan på flödet då avverkningen leder till en snabbare respons men också medför en högre förekomst 

av skogsvägar och grävda diken (Jones et al, 2000). 

6.2.4 VATTENDRAG 
Mängden vattendrag och dränerande stråk i ett avrinningsområde spelar en viktig roll för den hydrologiska 

responsen. I en studie av Pallard et al. (2009) på vattendragstäthetens betydelse för översvämning, visar att 

vattendragstätheten är en betydande indikator för översvämningsrisk för avrinningsområden. Anledningen till 

att det kan indikera översvämningsrisk är att vattendrag uppkommer vid dåliga infiltrationsmöjligheter pga. 

markens permeabilitet och grundvattnets trycknivå som i sin tur inte fördröjer vattenflödet. Kopplingen mellan 

vattendragstätheten och förekomsten av väg kan göras gällande som att vägen kan han en uppsamlande 

funktion där vattnet leds i diken, kanaler och kulvertar som är en konsekvens av vägens placering. Pallard et al. 

(2009) visar även att det kan ha en synkroniserande effekt på flöden från olika vattendrag som leder till ett 

högre maxflöde.  

6.2.5 AVRINNINGSOMRÅDENS GEOMETRI 
Formen och storleken på ett avrinningsområde påverkar den hydrologiska responsen. Ett stort 

avrinningsområde ansamlar en större mängd vatten vid nederbörd jämfört med ett mindre, och ett avlångt 

ackumulerar ett större flöde vid utströmningsområdet än ett cirkulärt. Storleken på ett område påverkar 

dräneringshastigheten, då ett mindre område dräneras fortare och större områden har längre 

koncentrationstid. Det finns en korrelation mellan bredd och längd, avståndet mellan utloppspunkten och 

”tyngdpunkten” i avrinningsområdet, om dess form generaliseras till en ellips, och två hydrologiska egenskaper 

för en enhetshydrograf, koncentrationstiden och maximal vattenföring (Moussa, 2002). 
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6.2.6 MARKANVÄNDNING 
Markanvändning påverkar markegenskaper såsom permeabilitet, infiltrationshastighet och erosion vilket gör 

den viktig att beakta. Bebyggd mark med hårdgjorda ytor, åkermark, våtmark, skogsmark ger alla olika effekter 

på den hydrologiska responsen, men skillnader finns även inom de grupperna och deras geografiska placering i 

ett avrinningsområde är också av betydelse. Våtmarker kan magasinera vatten och kan agera buffert av flöden 

vid stor nederbörd. Jordbruksmark har generellt högre total avrinning och flöden än icke-uppodlade områden. 

Där leds avrinnande vatten till diken och fåror, vilket gör att flödena koncentreras, och för med sig eroderat 

material. (O’Connell et al, 2007).  

Vad gäller skogsmark är det stor skillnad mellan skogsbeklädd och avskogad mark. En avskogning ger högre 

flöden, högre maximala vattenföringar och en snabbare hydrologisk respons. En högre grad av beskogning ger 

å andra sidan högre hydraulisk friktion, interception och vattenupptag i rotzonen, vilket sänker flödestoppar 

och även total avrinning (Kalantari et al, 2013). 
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7 RESULTAT AV GIS-ANALYS 
I detta avsnitt kommer en riskkarta att presenteras för att visualisera resultatet av en sammanvägning av FAE 

med avseende på hur stor sannolikheten att översvämning ska uppstå i ett givet avrinningsområde relativt de 

övriga studerade avrinningsområdena. Sammanvägningen sker utifrån en riskbedömning av varje enskild FAE.  

En kvalitativ undersökning görs av hur olika FAE inverkar på riskkarteringen och hur väl resultaten från denna 

stämmer överens med var de faktiska översvämningarna inträffade.  

Beräkningsunderlaget för tabeller och figurer finns redovisat i bilagorna. 

7.1 RISKBEDÖMNING MED FYSIKALISKA AVRINNINGSOMRÅDESEGENSKAPER 
FAE i kategorierna TVI, Topografi och Väg och vatten har behandlats enskilt och delats in i riskklasser enligt 

metoden för riskklassning beskriven i metodavsnittet. De FAE som kategoriseras under markanvändning och 

jordarter har behandlats sammanvägt för respektive kategori. Det innebär att det inom kategorin gjorts en 

viktning av underkategoriernas påverkan på sannolikheten för översvämning för att kunna tilldela varje 

avrinningsområde en riskklass för markanvändning och jordart. Riskbedömningen för respektive FAE har gjorts 

med avseende på hydrologisk respons och markerosion, enligt resultatet av litteraturstudien.  

För kategorin markanvändning har åker bedömts vara den starkaste indikatorn på översvämningsrisk. I fallande 

ordning därefter följer annan öppen mark utan skogskontur, annan öppen mark, skog samt våtmark och 

vattenytor.  

För kategorin jordarter har en avvägning mellan betydelsen av markerosionens och den hydrologiska 

responsens för översvämningsrisken gjorts. Inget är känt om den lokala beskaffenheten hos jordarna som kan 

variera stort. Torv klassas som den svagaste indikatorn pga. dess höga innehåll av organiskt material som 

medför låg erosion och dess vattenhållande kapacitet som generellt är större än hos de andra förekommande 

jordarterna. Isälvssedimentet klassas högst, främst med avseende på dess erosionsbenägenhet som bedöms 

vara högre pga. den är mer sorterad och har högre andel av små jordpartiklar, även om den förmodat har 

högre vattenhållande kapacitet än moränen. 

För TVI, lutning, vägtäthet, vattendragstäthet samt avstånd mellan dräneringslinje och vägtrumma är högre 

värden starkare indikatorer i enligt med resultatet från litteraturstudie. För antal vägtrummor per meter väg 

har lägre värden bedömts vara starkare indikatorer. 

I riskkarteringen har de identifierade FAE vilkas, utifrån genomgång av forskningsläget, relation till den 

hydrologiska responsen bedömts vara för komplicerad att hantera inom ramen för denna analys utelämnats. 

Dessa är de geometriska: avrinningsområdets area och form.  
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7.2 RISKKARTA 

Riskkartan (se Figur 2) visar att det område som givits den högsta riskklassningen efter den sammanvägda 

bedömningen av FAE är avrinningsområde 4. De översvämmade avrinningsområdena 3 och 9 har givits den 

näst högsta respektive lägsta riskklassningen.  

7.3 KVALITATIV UNDERSÖKNING AV OMRÅDET 
De FAE som använts i analysen undersöks här kvalitativt för att redovisa hur de förhåller sig till översvämmade 

respektive ej översvämmade avrinningsområden. 

 

 

Figur 2. Riskkarta där högre värden indikerar större risk för översvämning. 
Numreringen avser avrinningsområdena. 
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Tabell 2. Andel skog i 
avrinnavrinningsområdena. 

7.3.1 MARKANVÄNDNING 
Markanvändningen utgörs i samtliga avrinningsområden mestadels av skog, vilket visas i Tabell 2. Skogen i det 

studerade området är till största del produktiv skog, vilket innebär att områden avverkas och därmed är i 

förändring. Resultatet från litteraturstudien visar att det är stor 

skillnad mellan skogsbeklädd och avskogad mark, med avseende 

på hydrologisk respons och markerosion, och därmed 

översvämningsrisk. De geografiska data som är underlag för 

analysen visar inte huruvida skogsmark vid det aktuella 

översvämningstillfället var avverkad eller inte, vilket är en av de 

absolut viktigaste indikatorerna för översvämningsrisk vad gäller 

markanvändning. Övriga data för markanvändning (se Bilaga 2) 

behandlas ej i detta avsnitt då skogsmarken utgör den största 

andelen i samtliga avrinningsområden.  

 

 

7.3.2 TOPOGRAFISKT VATTENMÄTTNADSINDEX 
Topografiskt vattenmättnadsindex (TVI) har visats vara en av de viktigaste indikatorerna för sannolikheten att 

översvämning sker i ett avrinningsområde. Ur Figur 3 kan utläsas att avrinningsområde nio som är 

översvämmat uppvisar det högsta värdet för det genomsnittliga TVI, medan avrinningsområde 3 har ett lågt 

värde. De absoluta skillnaderna mellan de högsta och lägsta värdena är små. För det lokala TVI som är beräknat 

i anslutning till vägen (se Figur 4) sticker endast avrinningsområde 4 utifrån mängden med ett högt värde. 

Vilket också är det område om fick det högsta värdet i riskkarteringen.  
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Figur 3. Genomsnittligt TVI för 
avrinningsområdena. Översvämmade 
avrinningsområden i ljusgrått. 
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Figur 4. Genomsnittligt lokalt TVI för buffertzon 50 
meter från väg. Översvämmade avrinningsområden 
i ljusgrått. 
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7.3.3 TOPOGRAFI 
Lutning påverkar som tidigare visat möjligheten för 

vatten att snabbt röra sig genom terrängen och föra 

med sig eroderat material. Vilket gör att på korta 

sträckor kan avrinningsområden få en snabb respons 

och kraftigt erodera marken vilket medför stort flöde av 

jord och vegetation om området har stor höjdskillnad 

lokalt. Ur Figur 5 kan utläsas att det översvämmade 

avrinningsområde 3 har stor lutning lokalt vid vägen, 

medan det andra översvämmade avrinningsområdet (9) 

har flack terräng vid vägavsnittet, se höjdprofilerna i 

Figur 6 och Figur 7 (för övriga höjdprofiler längs 

dräneringslinje se Bilaga 5). Noterbart är också att 

område 4 som fick högst riskklassning har flackast 

lutning invid vägen.  
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Figur 5. Gernomsnittlig lokal lutning för buffertzon 
100 meter från väg. Översvämmade 
avrinningsområden i ljusgrått. 

Höjdprofil längs dräneringslinje, Avrinningsområde 3
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Figur 6. Höjdprofil längs dräneringslinje 200 meter från 
väg, avrinningsområde 3. 

Höjdprofil längs dräneringslinje, Avrinningsområde 9
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Figur 7. Höjdprofil längs dräneringslinje 200 meter från 
väg, avrinningsområde 9. 
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Figur 10. Genomsnittligt antal vägtrummor per meter 
väg i avrinningsområdena. Översvämmade 
avrinningsområden i ljusgrått. 

7.3.4 VÄG OCH VATTEN 
Vattendrags- och vägtäthet har båda visat sig vara indikatorer på sannolikhet för översvämning, där högre 

värden innebär starkare indikation. Båda FAE har en liknande trend över avrinningsområdena vilket sannolikt 

följer av att anläggning av väg medför anläggning av vattendrag i form av diken. Resultatet av analysen för 

vägtätheten har inte givit indikationer på betydelse för översvämningsrisk, då resultatet inte utmärker sig 

varken för avrinningsområden som översvämmats eller fått höga värden vid riskkarteringen. Avrinningsområde 

3 och 4 skiljer ut sig i resultat mellan vattendragstäthet och vägtäthet från de andra avrinningsområdena, då 

båda har avsevärt högre värden för vattendragstäthet jämfört med vägtäthet. Detta kan indikera en högre 

förekomst av naturliga vattendrag i dessa områden se Figur 8 och Figur 9.  

 

För resultatet av tätheten mellan vägtrummorna 

för de vägavsnitt som korsar avrinningsområde 

(väg 746 och 751) kan utläsas att de drabbade 

avrinningsområde skiljer sig markant från 

varandra (se Figur 10). Avrinningsområde 9 har 

ett genomsnittligt avstånd mellan vägtrummorna 

som är ungefär 6 gånger tätare. Att de korsas av 

olika vägar kan inte anses vara en sannolik 

anledning till detta då resultatet varierar stort 

inom de grupper av avrinningsområden som 

korsas av väg 751 (1-5) och väg 746 (6-9). Att 

vägavsnitten som översvämmats återfinns både 

bland de högsta och lägsta värdena är 

anmärkningsvärt då anläggning av vägtrummor är ett av de få medel som står till buds för att väg inte ska 

förhindra vattenflöden och översvämma vägen. Resultatet pekar på att de avrinningsområden som kan ha 

ansetts ha förhöjd risk vid höga flöden av vägprojektören är avrinningsområde 2, 5, 7 och 9 sett till tätheten 

0.00000

0.00100

0.00200

0.00300

0.00400

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Va
tt

en
dr

ag
st

ät
he

t [
m

-1
] 

Avrinningsområden 

Vattendragstäthet 

Figur 8. Vattendragstäthet i 
avrinningsområdena. Översvämmade 
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Figur 9. Vägtäthet i avrinningsområdena. 
Översvämmade avrinningsområden i ljusgrått. 
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mellan vägtrummorna. Vägavsnitten som korsar avrinningsområde 2,5 och 7 är dock korta och antalet 

vägtrummor som återfinns i dessa områden är två för område 2 och en för område 5 och 7.  Här skiljer 

avrinningsområde 9 ut sig med 8 vägtrummor längs vägsträckan (se Figur 11).  

 

 

För att undersöka möjligheten att avvattningen 

av vägarna är felkonstruerad undersöktes 

avståndet från där dräneringslinjens skär vägen 

till närmaste vägtrumma. Resultaten av analysen 

från den FAE visas i Tabell 3. Betydande skillnader 

uppvisas endast för icke översvämmade 

områden, även de dock sannolikt inom 

felmarginalen för upplösningen på geografiska 

data. 

  

Figur 11. Topografisk karta över Avrinningsområde 9. 

Tabell 3. Avstånd från vägtrumma till 
dräneringslinje i avrinningsområdena. 
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I Figur 12 och Figur 13 visas avstånd och höjdprofil mellan respektive översvämning och närmaste vägtrumma. 

För avrinningsområde 9 lutar vägen tydlig mot översvämningen. Den uppmätta utbredningen av 

översvämningen var 48 meter vilket skulle kunna indikera att översvämningen uppstod vid vägtrumman då det 

även är den vägtrumma som ligger längs områdets dräneringslinje. För avrinningsområde 3 dokumenterades 

översvämningen på 380 meters avstånd från dräneringslinjen och närmaste vägtrumma och med en utbredning 

på 89 meter. För detta avrinningsområde är höjdprofilen längre mer böljande och flertalet sänkor skiljer 

översvämningen från vägtrumman även om trendlinjen för lutningen är sluttande mot översvämningen. Med 

anledning av detta finns ingen given indikation på att ett direkt samband skulle finnas mellan översvämningen 

och en igensättning av vägtrumman alternativt att trumman skulle vara underdimensionerad för det flöde som 

uppstod.   

Att notera gällande avrinningsområde 3, vilket kan läsas ur karta för avrinningsområdet (Figur 14) och 

höjdprofil (Figur 12), är att vattenströmningen mot dräneringslinjen i det område som ligger norr om 

vägtrumman och avgränsas av topografin åt alla håll förutom mot vägen. Vilket innebär att 

grundvattenströmning måste ske genom eller under vägbanken då vägen i den här sektionen saknar 

vägtrumma.  

 

 

Figur 13. Höjdprofil längs väg mellan vägtrumma och översvämning, avrinningsområde 9. 

Höjdprofil längs väg mellan vägtrumma och översvämningshändelse, Avrinningsområde 9
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Figur 12. Höjdprofil längs väg mellan vägtrumma och översvämning, avrinningsområde 3. 

Höjdprofil längs väg mellan vägtrumma och översvämningshändelse, Avrinningsområde 3
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7.3.5 JORDARTER 
Jordarternas fördelning visas i Tabell 4. Avrinningsområde 3 har låg andel torv och hög andel isälvssediment, 

vilket indikerar en högre sannolikhet för översvämning, vilket medför att den har givits den högsta 

riskklassningen för FAE jordarter. Avrinningsområde 9 har hög andel torv och inget isälvssediment vilket 

indikerar låg sannolikhet för översvämning.  

 

Figur 14. Topografisk karta över Avrinningsområde 3. 

Tabell 4. Fördelning av jordarter för avrinningsområdena. 
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7.3.6 GEOMETRI 
De geometriska indikatorerna area och form behandlades inte i riskkarteringen men noterbart är att 

avrinningsområde 1 och 6 har störst area. Det översvämmade avrinningsområdet 9 har tredje störst area, dock 

med en betydande area nedströms översvämningen. Alla avrinningsområden utom 7 och 8 bedöms ha en tydlig 

elliptisk form (resultat för övriga avinningsområden redovisas i Bilaga 7). En komplicerande faktor, jämfört med 

litteraturstudiens underlag, är att analysen särskilt behandlar strömning vid vägsektioner. Vissa vägsektioner 

skär avrinningsområden över en betydande längd och är inte belägna vid avrinningsområdens 

utströmningspunkter. Med anledning av detta och den komplicerade relationen mellan avrinningsområdets 

geometri och den hydrologiska responsen bedöms resultaten från denna FAE vara för svårtolkat för att ingå i 

den sammanvägda analysen. 

7.3.7 BREDDNING AV VATTENDRAG 
Metoden förutsätter att översvämningen sker pga. mättade förhållanden uppströms i avrinningsområdet. Ett 

annat potentiellt scenario för översvämningen i avrinningsområde 3 är att väg 751 översvämmats av breddning 

av stora flöden i Hårkan eftersom att vägen går längs med vattendraget.  Höjdprofilen i Figur 15 visar avstånd 

och höjdskillnad från Hårkans strand till vägen. Höjdskillnaden är nästan 5 meter och avståndet som mäter 

ungefär 100 meter från väg till vattendragets strand.  

 

7.3.8 SAMMANFATTNING AV KVALITATIV UNDERSÖKNING 
Både avrinningsområde 3 och 4 fick en hög riskklassning vilket innebär att de haft generellt starka indikatorer 

på översvämning. Den FAE där det översvämmade avrinningsområde 3 framför allt skiljer sig från 

avrinningsområde 4, men även resterande avrinningsområden, är lokal lutning där avrinningsområde 3 fick ett 

mycket högre värde. Det översvämmade avrinningsområde 9 skiljer bara ut sig med en stark indikator är för 

genomsnittlig TVI för hela avrinningsområdet. För det stora flertalet av FAE har området svaga eller 

genomsnittliga indikatorer, vilket återspeglas i riskklassningen som är låg.  

  

Figur 15. Höjdprofil från översvämning i Avrinningsområde 9 till vattendraget 
Hårkans strandlinje. 

Höjdprofil, översvämningshändelse vid väg 751 till Hårkan
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8 DISKUSSION 

8.1 FYSIKALISKA AVRINNINGSOMRÅDESEGENSKAPER 
Modellen för kartering av översvämningsrisk baserad på platsspecifika egenskaper i landskapet är beroende av 

vilka faktorer som undersöks. Det innebär att handhavandet och konstruerandet av FAE är centralt för den typ 

av modell som använts i denna studie. Det finns ingen etablerad, färdig uppsättning av FAE att använda för 

översvämningsanalyser utan nya kan konstrueras och tidigare identifierade FAE kan användas på olika sätt. Det 

är möjligt att hur stark indikator på översvämningsrisk någon variabel är beror av beskaffenheten hos det 

specifika landskap som är föremål för undersökning, och att metoden därmed måste ses som dynamisk och 

platsspecifik.  Utvecklingen av analysmetoden är en pågående process, och korrelation mellan någon FAE och 

översvämningar är inte något absolut fastlagt utan relativt andra FAE. För att komma närmare en uppfattning 

om vilka FAE som är de starkaste indikatorerna på att översvämningsrisk föreligger, krävs fortsatta studier och 

konstruerande av FAE. Ett stort underlag av dokumenterade översvämningar krävs för att kunna hitta mönster i 

data och fastställa korrelation.  

Metodiken bygger på att FAE konstrueras så att de kan kvantifieras. Det betyder att egenskaper hos, eller 

processer i, ett landskap, som till sin natur är heterogena och svårkarterade, av praktiska skäl måste 

generaliseras och bli statiska. Beroende på datakvalitet kan det resultera i stora generaliseringar och 

förenklingar. Det är även problematiskt när forskning inte entydigt pekar åt något bestämt håll för hur en 

företeelse påverkar risken för översvämning, vilket. 

Det kan också finnas motsättningar mellan olika FAE. I analysen som genomförts i denna studie ger till exempel 

våtmarker ett högt TVI-värde, medan förekomst av våtmarker under kategorin markanvändning indikerar 

vattenmagasinerande förmåga och därmed lägre relativ risk än annan markanvändning.  

Om det finns flera utlösande faktorer till att en översvämning uppstår kan dessa skymma varandra och ha olika 

funktion beroende på vilken typ av översvämning som skett. Det kan vara komplicerat att göra försök att 

uttyda ett mönster bland ett flertal variabler där vissa är betydelsefulla i någon typ av översvämningsfall men 

inte andra. Det är allmänt ett problem att använda variabler för att kartera risken för var översvämning kan ske 

och samtidigt ta reda på vilka variabler som är viktiga just för att kartera risken.   

8.2 GEOGRAFISKA DATA 
En modell som bygger på geografiska data är beroende av kvaliteteten på data, och tillgängligheten till den. 

Vilken typ av data som ligger till grund för modellen påverkar vad som kan undersökas och vilken noggrannhet 

och tillförlitlighet en undersökning har. Konstruerandet av välfungerande FAE begränsas av otillräckliga, 

lågupplösta data. Det är, som nämnt under rubriken 7.1 Fysikaliska avrinningsområdesegenskaper, ett allmänt 

problem att omsätta processer och företeelser i naturen till kvantifierbara, hanterliga variabler i form av 

geografiska data. Det innebär i regel en grov generalisering av dynamiska, heterogena variabler. 

Karteringsmetoder påverkar statusen på data, t.ex. kan en kartering med hjälp av ortofoto omfatta stora 

arealer men ha en betydande felmarginal medan in-situ-mätningar ger en detaljrikedom men är resurs- och 
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tidskrävande. Vissa variabler som är av intresse för översvämningsriskkartering är svåra att finna data för och 

även praktiskt svåra att kartera, som grundvattentrycknivås fluktuation.  

Geografisk data kan vara föränderliga över tid, vilket är något som går förlorat då datainsamlingen endast ger 

information om hur förhållandena var vid insamlingstillfället.  När undersökning av FAE kopplat till specifika 

översvämningar sedan görs måste hänsyn tas till att egenskaper i landskapet, och därmed förutsättningarna för 

analysen, vid översvämningstillfället, kan ha förändrats i förhållande till situationen som rådde när data 

samlades in. 

Utöver kvaliteten på data, utgör även kvaliteten på den mjuk- och hårdvara hos datorer som används för att i 

ett GIS analysera geografiska data en faktor för hur väl analysen kan genomföras. Hur väl datorer kan hantera 

stora mängder högupplöst data avgör vilka undersökningar som kan göras i ett GIS. Det kan vara nödvändigt att 

komprimera data för att den ska bli hanterlig. 

8.3 BEGRÄNSNINGAR MED MODELLEN 
En riskkartering finns presenterad i resultatdelen. Den utfördes för att undersöka utfallet om vi utifrån en 

riskklassning analyserade FAE sammanvägd, och hur det sammanföll med förekomsten av dokumenterade 

översvämningar. För att närmare undersöka vilken roll respektive FAE kan ha spelat samt beakta de 

osäkerheter och brister i metoden som problematiserats i avsnitt 6.1 och 6.2 utfördes även en kvalitativ 

undersökning. Riskkarteringen indikerade inte att det förelåg störst risk för översvämning i de 

avrinningsområdena med dokumenterade händelser. Det är därför av intresse att utreda möjliga orsaker till att 

resultat av analysen och det faktiska utfallet skiljer sig. 

Urvalet av FAE är begränsat och gjort utifrån vilka FAE som ansågs relevanta att studera enligt resultatet från 

litteraturgranskningen av forskningsläget, samt tillgång till data. En möjlig orsak till att riskkarteringen inte 

överensstämmer med dokumenterade översvämningar är att potentiellt starka indikatorer, FAE, ej har 

konstruerats och behandlats. Metoden kan inte skilja ut hur en översvämning har uppstått, vilket är 

betydelsefullt för vilka FAE som är avgörande för det specifika fallet. I platt låglänt landskap kan t ex TVI vara en 

viktig variabel eftersom den indikerar stor risk för att mättade förhållande. I kuperad terräng där vägen 

blockerar vattnets väg är flöde av eroderat material och snabb hydrologisk respons mer betydelsefullt vilket gör 

att andra FAE kan vara starkare indikatorer för en sådan händelse.  

Om metoden ska fungera att använda översiktligt, som vid riskkarteringen, är det av vikt att FAE används på ett 

sådant sätt att dess påverkan på översvämningsrisken framkommer i resultatet. TVI är exempelvis en lokal 

variabel som kan användas både som ett genomsnitt för ett helt avrinningsområde, men även lokalt vid en 

intressant sektor. Därför är det viktigt att undersöka när och hur varje FAE är en relevant indikator på 

översvämningsrisk. Då det av litteraturstudien inte framkommer hur den bör hanteras för att ge högst 

träffsäkerhet som prognosverktyg.   
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I riskklassningen har en viktning av underkategorierna till jordarter och markanvändning utförts, där 

underkategorierna sorterats efter hur stark relativ indikator de bedöms vara på sannolikhet för översvämning.  

Den sorteringen är gjord efter bedömning av jordarter och markanvändningens generella egenskaper i liknande 

landskap och hänsyn har inte tagits till specifik lokal beskaffenhet, då data inte finns tillgänglig för det. Vidare 

har alla FAE sorterats in i en femgradig riskskala, vilket innebär att skalan för varje FAE är relativ. Det betyder 

att avrinningsområdena bedöms med riskklass 1-5 oavsett om skillnaden i värde mellan områden för olika FAE 

är stor eller liten. Möjligt är även att samtliga områden har värden som indikerar låg risk men då de bedöms 

relativt sinsemellan får något avrinningsområde ändå högsta riskklass och det inte finns underlag att bedöma 

vad som kan sortera som starka eller svaga indikatorer. 

I riskkarteringen har alla FAE givits samma vikt, då litteraturstudien inte gav tydligt stöd att göra en viktning 

mellan olika FAE. Litteraturstudien gav dock resultat att FAE är olika starka indikatorer på översvämningsrisk, 

vilket betyder att en oviktad sammanvägning blir något missvisande. Det betyder till exempel att FAE 

konstruerade utifrån jordartsdata som är lågupplöst tillmäts samma vikt som de FAE som konstruerats från 

höjddata som har god, 2 meters, upplösning, samt TVI, som litteraturstudien pekar mot är en av de viktigaste 

FAE. Det kan dock anses vara en rimlig avvägning, då en godtycklig viktning inte har stöd i litteraturstudien, 

samt att den kvalitativa undersökningen fördjupar analysen av enskilda FAE. 

8.4 VAD FÖRANLEDDE ÖVERSVÄMNINGARNA? 
Vår riskkartering föranledde väldigt få möjligheter att dra slutsatsen att en översvämning skulle vara mer 

sannolik i avrinningsområde 9 än i andra avrinningsområden. Tvärtom pekade den i det flesta avseenden på att 

översvämning där var mindre sannolik och fick i enlighet med detta den lägsta riskklassningen. Vägsträckan är i 

detta område väldränerad med ett stort antal vägtrummor, vilket är en god förutsättning för att kunna 

avvattna vägen i händelse av en snabb hydrologisk respons. TVI för avrinningsområde 9 var relativt sett högst 

för alla avrinningsområde. Det är, vilket framgår av litteraturgranskningen, en stark indikator för 

översvämningsrisk då det betecknar områdets förmåga att uppnå mättade förhållanden i mark. Skillnaderna 

mellan områdena är emellertid, med avseende på denna FAE, små i absoluta tal vilket gör att slutsatser utifrån 

detta resultat inte kan sägas vara entydiga. Förutsatt att igensättning av vägtrummor är den utlösande faktorn 

för den här översvämningen, vilket resultatet av analysen av vägtopografin och översvämningens läge och 

utbredning medger är möjligt, finns inget i analysen av FAE som tyder på att risken för flöde av eroderat 

material från det här avrinningsområdet skulle varit större än för de andra avrinningsområdena. 

Avrinningsområde 3 fick det näst högsta värdet i riskkarteringen och hade således generellt sett starka 

indikatorer för översvämningsrisk relativt de andra områdena. Tydligast skilde området ut sig med avseende på 

lokal lutning som var mycket stor i jämförelse med alla andra områden, bortsett från avrinningsområde 1 som 

dock hade en lägre riskklassning sammantaget. Analysen medger dock inte möjlighet att dra slutsatsen att 

detta skulle ha varit den viktigaste faktorn i det här specifika fallet då resultatet överlag inte är entydigt. 

Avrinningsområde 3 hade ett i sammanhanget lågt värde för antal vägtrummor per meter väg vilket indikerar 

att vattnet har få vägar att ta sig genom avrinningsområdet, speciellt om det skulle ske igensättning av en eller 
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flera vägtrummor. Analysen av topgrafin längs vägen och uppströms från översvämningen visar att det område 

som ligger i anslutning till översvämningen inte kan avvattnas av någon vägtrumma samt att om vägtrumman 

som ligger i dräneringslinjen satts igen kommer vatten att åtminstone delvis strömma i riktning mot läget för 

översvämningen. Vattnet som ansamlas här måste därför strömma förbi vägen om mättade förhållanden 

uppstår. Om jordlagren i och under vägbanken inte är tillräckligt permeabla för att strömningen ska ske snabbt 

nog kommer vattenströmningen ske över markytan och vägen överströmmas av vatten. 

Det alternativa scenariot är att vägen skulle ha överströmmats pga. extrema flöden i det näraliggande 

vattendraget Hårkan. Analysen av topografin och avståndet till vattendragets strand tyder dock på att det är en 

mer osannolik förklaring då både avståndet och höjdskillnaden mellan vägen och vattendraget är stort. 

8.5 GÅR DET ATT FÖRUTSÄGA VAR ÖVERSVÄMNINGAR SKA UPPSTÅ? 
Resultatet av analysen är att det i dagsläget med enkla modeller och tillgänglig data göra prediktioner med hög 

träffsäkerhet över var översvämningar ska uppstå är behäftat med stor osäkerhet. Osäkerheten i både 

kvaliteten på data och hur dessa ska användas i modellerna är stor. God kännedom om hydrologiska och 

geomorfologiska processer samt hur dessa ska appliceras i geografiska informationssystem krävs därmed för 

att resultaten inte ska bli missvisande.  

Det finns möjligheter att utveckla säkerheten kring vilka FAE som är de starkaste indikatorerna på att 

översvämningsrisk föreligger, vilket skulle öka träffsäkerheten i modellen. För det krävs ett omfattande 

underlag av dokumenterade översvämningar, för att belägga korrelation mellan FAE och översvämning. Andra 

studier på området som görs med större underlag och mer sofistikerade statistiska modeller ökar kunskapen 

om metoden kan förbättras. Möjligheten föreligger att metoden i mer tydligt definierade riskområden som 

kraftigt kuperade landskap har en högre träffsäkerhet då exempelvis de FAE.s som är kopplade till topografin 

blir mer tydligt definierade.  

Analysen av resultatet gör gällande att tid är en viktig variabel som inte beaktas i modellen. Om tidsvariabler i 

högre grad inkluderas i analysen skulle den nå högre träffsäkerhet och tillförlitlighet. Resultatet av 

litteraturstudien har visat på att det är särskilt intressant för markanvändning, då en förändrad 

markanvändning har betydande påverkan på hydrologisk respons och markerosion och därmed sannolikhet för 

översvämning. Det gäller inte minst skogsmark och vad gäller brukad skog är förändring i form av avverkning 

något som sker med en regelbundenhet. Om uppgifter fanns om när och var en avverkning planerar att 

genomföras skulle det kunna inkluderas i modellen. Utifrån det skulle en simulering kunna göras för att 

undersöka inte bara var utan också när risk för översvämning föreligger.  

En FAE som behandlar hur stor area inom ett avrinningsområde vars avrinning måste passera ett vägavsnitt 

som saknar dränering, i form av en vägtrumma eller dylikt, innan det når dräneringslinje skulle utifrån 

resultatet av analysen vara intressant att undersöka närmare. 
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9 SLUTSATS 
Litteraturstudien visar att det finns en korrelation mellan ett flertal FAE och risken för översvämning. Det kan 

dock göras gällande från resultatet att dessa inte är så entydiga att det med användning av FAE går att allmänt 

förutsäga översvämningsrisk för det undersökta området. Lokal lutning respektive TVI tycks ha haft större 

betydelse för de översvämmade områdena än andra FAE i undersökningen, men resultaten är delvis 

motstridiga. Den kvalitativa undersökningen av de översvämmade avrinningsområdena tyder på att 

avrinningsområde 3 kan ha översvämmats pga. stor tillströmning av vatten till ett område längs vägen som 

saknade anlagd dränering. För avrinningsområde 9 pekar inget av resultaten från undersökningen på att vägens 

avvattning varit bristfällig. 

Slutsatsen gällande om det går att applicera den här metoden allmänt för att kartera översvämningsrisk för 

andra områden är att det i dagsläget är komplicerat och osäkert att göra den här typen av kartering. Med 

förfinade metoder och noggrannare kartering kan den här typen av modellering få större träffsäkerhet då 

sambanden mellan platsspecifika egenskaper i landskapet och översvämningsrisken är vetenskapligt belagd. 
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BILAGOR 
De avrinningsområden där översvämning har dokumenterats är Avrinningsområde 3 och Avrinningsområde 9. 
De är inte särskilt utmärkta i följande bilagors bifogade tabeller. 

BILAGA 1. RISKKLASSNING 
Risknivå 1-5 för respektive avrinningsområde för varje FAE, samt den sammanvägda riskklassen. 
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BILAGA 2. MARKANVÄNDNING 
Tabellen visar markanvändning som procentandel av avrinningsområdets area. Underkategorin Våtmark och 
ytvatten, till övervägande del våtmark, överlappar annan markanvändning. Därför är totalsumman av 
andelarna av underkategorierna större än 100 %.  

 

BILAGA 3. TOPOGRAFISKT VATTENMÄTTNADSINDEX 

 

BILAGA 4. TOPOGRAFI 
Tabellen visar genomsnittlig lutning 100 meter uppströms undersökt vägsträcka, uttryckt i procent. 
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BILAGA 5. HÖJDPROFILER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höjdprofil längs dräneringslinje, Avrinningsområde 1
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Höjdprofil längs dräneringslinje, Avrinningsområde 2
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Höjdprofil längs dräneringslinje, Avrinningsområde 4

Avstånd till väg [m]
2001901801701601501401301201101009080706050403020100
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Höjdprofil längs dräneringslinje, Avrinningsområde 5

Avstånd till väg [m]
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Höjdprofil längs dräneringslinje, Avrinningsområde 6

Avstånd till väg [m]
2001901801701601501401301201101009080706050403020100
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Höjdprofil längs dräneringslinje, Avrinningsområde 7

Avstånd till väg [m]
2001901801701601501401301201101009080706050403020100
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Höjdprofil längs dräneringslinje, Avrinningsområde 8

Avstånd till väg [m]
2001901801701601501401301201101009080706050403020100
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BILAGA 6. VÄG OCH VATTEN 

 

BILAGA 7. GEOMETRI 
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