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Sammanfattning
Under senare tid har översvämningar alltmer uppmärksammats av allmänhet,
politiker, myndigheter och organisationer. Samtidigt har allt fler insett att det inte är
en fråga om en översvämning kommer att ske utan när och hur stor den blir. Detta
innebär att översvämningsrisker ständigt måste vara en närvarande del i politikers,
planerares och krisberedskapsorganisationers arbete. Ett sätt att vara väl förberedd
inför översvämningar är att ta fram översvämningsområden för olika stora
vattenflöden. Därför har det inom projektet KRIS-GIS®, beställt och finansierat av
Krisberedskapsmyndigheten, gjorts en mer detaljerad specialstudie över
översvämningar kring Eskilstunaån.
Tillförlitligheten hos framtagna översvämningsområden beror framför allt av två
faktorer: korrekt vattenflödessimulering och korrekt beskrivning av terrängen. I
denna studie har den endimensionella modellen HEC-RAS använts för
flödessimuleringen och för beskrivning av terrängen har en flygburen 3Dlaserskanning över området kring Eskilstunaån utförts. Dessutom har ekolodning
utförts för att möjliggöra beskrivning av bottentopografin i Eskilstunaån.
Samtliga höjddatapunkter kopplades ihop i ett GIS till ett triangulärt oregelbundet
nätverk, TIN. Därefter lades sektioner tvärs över vattendraget och omgivande
terräng. Dessa tvärsektioner tilldelades höjdvärden från TIN-modellen innan de
exporterades till HEC-RAS. Fyra olika vattenföringar simulerades i HEC-RAS:
medelvattenföringen på 23,7 m3/s, årsfloden på 70 m3/s, 100-årsflödet på 123 m3/s
samt högsta beräknade flödet på 198 m3/s. Dessutom har det gjorts några alternativa
körningar med varierande värden på Mannings n, dvs. markfriktion. Efter körningar i
HEC-RAS, exporterades resulterande vattennivåer tillbaka till GISet där ett
resultatraster skapades, där varje rastercell visades som översvämmad eller ej, och i
förekommande fall översvämmat djup.
Resultaten
av
översvämningsanalyserna
visar
att
betydligt
säkrare
översvämningsprognoser nu kan göras när tillgång till terrängmodeller av hög
kvalitet finns. Vid tidigare studier har Lantmäteriets höjddatabas använts, där höjder
finns representerade med ett värde per 50-metersruta. Från att terrängmodellen har
varit den begränsande faktorn övergår i stället en korrekt beskrivning av markens
råhet eller friktion, uttryckt som Mannings n, till att vara den begränsande faktorn.
Det rekommenderas därför att differentiera råhetsvärdena beroende på vilken
markanvändningstyp som finns längs med vattendraget. Speciellt viktigt är detta i
flacka områden. För Eskilstunaåns nordligaste delar är det viktigt att vattennivån i
Mälaren bedöms korrekt.
För att sprida och kunna dra nytta av resultaten framtagna i KRIS-GIS®-projektet
rekommenderas det att färdiga översvämningspolygoner kan användas av kommuner,
räddningstjänst osv. i deras arbete. De kan ringa eller automatiskt få information,
från t.ex. SMHI eller vattenregleringsföretag, som innehåller upplysningar om
förväntade flöden. Motsvarande polygon för förväntat flöde visas i ett GIS och direkt
har man lägesbilden klart för sig.
Utöver detta har även visualiseringsaspekter behandlats.
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Inledning
Under senare tid har översvämningar alltmer uppmärksammats av allmänhet,
politiker, myndigheter och organisationer. Allt fler har insett att översvämningar inte
är osannolika företeelser som bara inträffar i avlägsna länder. Ett flertal
översvämningar, spridda över hela Sverige, har vållat stora skador under de senaste
åren. Översvämningar är bl.a. resultat av stora regnmängder, eventuellt under långa
tidsperioder, dvs. det finns en uppenbar koppling till klimatet. Klimatforskare varnar
nu för att växthuseffekten, pga. ökade koldioxidutsläpp, börjar göra sig gällande. De
stormar och översvämningar vi hittills har sett kan alltså bara vara toppen av ett
isberg. Det är då inte en fråga om en översvämning kommer att ske utan när och hur
stor den blir. Detta innebär att översvämningsrisker ständigt måste vara en
närvarande del i politikers, planerares och krisberedskapsorganisationers arbete.
Exempel på detta kan vara planering av nya områden i närheten av vattendrag,
försäkringsärenden i samband med skada på egendom eller beredskapsfrågor för
räddningstjänst.
Ett sätt att vara väl förberedd inför översvämningar är att ta fram
översvämningsområden för olika stora vattenflöden. Dessa används när höga flöden
väntas eller t.ex. vid framtagande av en ny detaljplan. SMHI har på uppdrag av
Räddningsverket tagit fram just sådana översvämningsområden. Arbetet startade
1998 som ett femårsprojekt. De flesta stora vattendragen är nu slutkarterade, men
några stora samt ett flertal mindre vattendrag kvarstår att kartera (se
http://naturolyckor.srv.se/). SMHI rekommenderar att översvämningsområdena ej
används med högre upplösning än 1:50000, eftersom höjddatat som har använts är av
begränsad noggrannhet. Detta har lett till nya önskemål om bättre noggrannhet,
eftersom resultaten endast kan användas till översiktliga studier. Därför har det inom
projektet KRIS-GIS®, beställt och finansierat av Krisberedskapsmyndigheten, gjorts
en mer detaljerad specialstudie över översvämningar kring Eskilstunaån.
Totalförsvarsenheten på Lantmäteriet har haft projektledarfunktionen och ett antal
myndigheter och universitet har varit inblandade i olika delprojekt. Vad gäller den
specifika utbredningen av översvämningar har också SMHI deltagit i projektet. Detta
arbete fungerar därmed som en parallell studie till SMHIs, men är något mer
fokuserad mot skillnaderna i kvalitet av höjddata. Härmed vill jag tacka för beviljade
medel, motsvarande 25 arbetsdagar samt data, från Krisberedskapsmyndigheten via
projektet KRIS-GIS® för att kunna utföra studien.
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Studieområde och tidigare studier
Det studerade området avser den norrut rinnande Eskilstunaån, en sträcka på ungefär
22 km mellan Hjälmaren och Mälaren, samt omgivande mark (se Figur 1). De södra
delarna rinner genom en relativt trång dalgång medan de norra delarna uppvisar
betydligt flackare terräng längs ån. Stora delar av ån rinner genom tätbebyggt område
varför översvämningar kan väntas ha stor påverkan på kulturlandskapet och innebära
ekonomiska förluster för mark- och fastighetsägare.

Väster ås
Västerås

M
älaren
Mälaren

Eskilstuna
Eskilstuna
Hjälmaren

Eskilstunaån

Stockholm

100 km
N

Figur 1. Studieområdet kring Eskilstunaån.

Den tidigare översiktliga studien av SMHI (2001) byggde dels på statistisk beräkning
av 100-årsflödet och dels på flödesberäkningar i HBV-modellen, där avrinningen
beräknas utifrån given nederbörd, evaporation, markvattenhalt osv. I denna modell
inkluderades maximalt ogynnsamma förhållanden av regn, snösmältning, hög
markfuktighet, högt vattenstånd i sjöar samt magasinsfyllning i reglerade vattendrag.
Resultatet blev ett beräknat högsta flöde som, liksom 100-årsflödet, sedan användes i
MIKE 11, en hydrodynamisk programvara för endimensionell modellering, för att
beräkna högsta vattenståndet längs hela Eskilstunaån.
Yang, Grönlund och Tanzilli (2001, 2002) och Yang och Rystedt (2001) använde sig
däremot av den tvådimensionella MIKE 21-modellen för att beräkna vattennivåerna
vid översvämning. Deras största bidrag var ett tilläggsprogram för att kunna föra
över data och resultat mellan MIKE 21 och ArcInfo GIS samt diskussioner över till
vilken grad översvämningarna påverkar fastigheter i området. För samtliga tidigare
studier gäller att vattennivåerna sedan har överförts till GIS för beräkning av
översvämningsutbredning och visualisering. Nuvarande KRIS-GIS®-projekt bygger
vidare på tidigare erfarenheter samt, med den väsentliga skillnaden, att högupplösta
höjddata har tillkommit.
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Material och metoder
Tillförlitligheten hos framtagna översvämningsområden beror framför allt av två
faktorer: korrekt vattenflödessimulering och korrekt beskrivning av terrängen. För
flödessimuleringen finns en uppsjö av tillgängliga modeller att tillgå. Som redan har
påtalats, har både den endimensionella MIKE 11 och den tvådimensionella MIKE 21
använts tidigare. Tvådimensionella modeller har den fördelen att de bättre kan
simulera flöden över stora flacka områden, men de är också mer känsliga för
numeriska beräkningsfel och att korrekta in-data används. Även tredimensionella
modeller existerar, men de är fortfarande under utveckling och har ingen större
spridning. I denna studie har den endimensionella modellen HEC-RAS använts
(Hydrologic Engineering Center, 2002b), vilken är en motsvarighet till MIKE 11.
Horrit och Bates (2002) undersökte flera en- och tvådimensionella modeller och fann
att HEC-RAS mycket väl kunde konkurrera med mer sofistikerade modeller. För
flödessimulering i väl avgränsade vattendrag duger alltså endimensionella modeller
utmärkt.
Den andra faktorn, korrekt beskrivning av terrängen, är den som ur
översvämningssynpunkt spelar störst roll. Tidigare studier har använt sig av
Lantmäteriets höjddatabas, där höjder finns representerade med ett värde per
femtiometersruta (1 punkt/2500 m2 eller 0,0004 punkter/m2). För denna studie
utförde TopEye AB den 13/4 2004 en flygburen 3D-laserskanning över området
kring Eskilstunaån. Skanningen gjordes från 300 m höjd och ca 41 miljoner
höjdpunkter mättes in, dvs. ungefär 2 punkter/m2, och positionsbestämdes med GPS
och tröghetsnavigering. TopEye AB filtrerade antalet punkter till ungefär 4,6
miljoner för att möjliggöra en praktisk hantering av datat. Filtreringen utfördes med
avsikt att bevara terrängens brytlinjer och variation och endast ta bort de punkter som
inte skulle påverka terrängmodelleringen. Datat förväntades ha en noggrannhet på
mindre än 0,5 m horisontellt och mindre än 0,15 m vertikalt, dvs. avsevärt mycket
bättre än Lantmäteriets höjddatabas.
För att kunna modellera vattenflödet behövs dessutom bottennivåer i Eskilstunaån.
Ekolodning utfördes 14-16/6 2004 av Myrica AB. 12127 punkter ekolodades och
positionsbetämdes med GPS. För att göra terrängmodellen komplett har också noder
från Lantmäteriets 5-meterskurvor från topografiska kartan använts. Dessa kurvor
påverkar senare analyser i viss grad, dvs. i områden som ej täcks av laserskannade
data, men är framför allt med för att kunna visualisera hela områdets höjdvariation
(se Bilaga 1). Samtliga punkter från de tre dataseten, dvs. skannade data, ekolodning
och höjdkurvor, kopplades sedan ihop till ett triangulärt oregelbundet nätverk, TIN
(se Figur 2).
Det har utvecklats ett tilläggsprogram till ArcView GIS (Hydrologic Engineering
Center, 2002a), för kommunikation mellan detta och HEC-RAS. I ArcView kan
sektioner läggas tvärs över vattendraget och omgivande terräng (se Figur 3).
Tvärsektionerna ges olika längder beroende på hur pass långt från vattendraget en
översvämning kan förväntas. Dessa tvärsektioner tilldelas sedan höjdvärden från
TIN-modellen innan de exporteras till HEC-RAS tillsammans med annan
information, t.ex. friktionsvärden för marken och längder mellan sektionerna.
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500 m

Figur 2. Datapunkter och triangulärt oregelbundet nätverk (TIN) över del av området kring
Eskilstunaån.

2 km

Figur 3. Tvärsektioner skapas i GIS som sedan exporteras till HEC-RAS.

Fyra olika vattenföringar simulerades i HEC-RAS: medelvattenföringen på 23,7
m3/s, årsfloden på 70 m3/s, 100-årsflödet på 123 m3/s samt högsta beräknade flödet
på 198 m3/s. Återkomsttiden för sistnämnda flöde kan ej anges men förväntas ligga i
storleksordningen 10000 år (SMHI, 2001). Samtliga vattenföringar är beräknade av
SMHI. Dessutom har det gjorts några alternativa körningar med varierande värden på
Mannings n, dvs. markfriktion. Flödessimuleringen gjordes som stationär strömning
(steady flow), dvs. det sker ingen variation av flödet. Detta kan leda till en
underskattning av resulterande vattenytor om högsta flödet endast förekommer under
en kort tid, men detta är inget som har studerats i detalj eller ligger inom ramen för
detta delprojekt.
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Efter körningarna i HEC-RAS (se Figur 4), exporterades resulterande vattennivåer
till ArcView GIS. Först skapades ett vattennivå-TIN, med höjdvärden från
vattenytorna i tvärsektionerna, som sedan rastrerades. Därefter skapades ett raster
med samma utbredning men med höjdvärden från terräng-TIN-modellen. Dessa två
raster jämfördes med varandra och ett resultatraster skapades där varje rastercell
visades som översvämmad eller ej, och i förekommande fall översvämmat djup (se
Figur 5 samt Hydrologic Engineering Center, 2002a, för mer detaljerad
metodbeskrivning).

Figur 4. Vattennivåer från HEC-RAS. Överst visas ett exempel från en tvärsektion och nederst visas
hela längdprofilen.

500 m

Figur 5. Vattennivå-TIN (till vänster) och resultatraster där översvämningsdjup visas med olika färg
(till höger).

Liksom för SMHI (2001) beräknas vattennivåerna endast för Eskilstunaån och ej för
tillflöden. Vattnet tillåts dock översvämma tillflöden till Eskilstunaåns nivå. Vidare
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tas ingen hänsyn till erosions- och depositionsprocesser samt att befintliga broar ej
påverkar flödet, och att motsvarande mängd vatten som tillrinner också släpps genom
dammluckor.
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Resultat
Resultat från den hydrauliska modelleringen och efterföljande översvämningsanalys
kan ses i Figurer 6-14 (i Bilaga 1 redovisas vilka indata som har använts i de olika
analyserna samt vilket område laserdatat täcker). Figur 6 visar de fyra olika
vattenföringarna för hela sträckan mellan Hjälmaren och Mälaren. Den högupplösta
terrängmodellen användes och resultaten har rastrerats till 1-metersrutor (se även
Bilaga 2).
23,7 m3/s

70 m3/s

123 m3/s

198 m3/s

2 km

3

3

Figur 6. Fyra olika översvämningsscenarier. 23,7 m /s är medelvattenföring, 70 m /s är årsfloden på,
123 m3/s är 100-årsflödet och 198 m3/s är högsta beräknade flöde.

Om terrängmodellen med hög markupplösning används som grund men rastreras till
olika upplösning vid översvämningsanalysen kommer slutresultaten att försämras.
Figur 7 visar översvämningsresultaten för medelvattenföringen (23,7 m3/s) vid olika
upplösning, och Figur 8 visar översvämningsresultaten för högsta beräknade flödet
(198 m3/s) vid olika upplösning.
1 m upplösning

10 m upplösning

50 m upplösning

100 m upplösning

2 km

3

Figur 7. Eskilstunaån vid medelvattenföring (23,7 m /s). Fyra olika rastreringar av den högupplösta
terrängmodellen visas.
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1 m upplösning

10 m upplösning

50 m upplösning

100 m upplösning

2 km

Figur 8. Eskilstunaån vid högsta beräknade flöde (198 m3/s). Fyra olika rastreringar av den
högupplösta terrängmodellen visas.

För att studera effekten av olika upplösningar visas två områden i detalj. Som grund
ligger den högupplösta terrängmodellen, men resultaten har rastrerats till olika
upplösning. Figur 9 visar ett område där tvärsektionerna har branta sluttningar och
Figur 10 visar ett område med flacka sluttningar. Båda figurerna visar högsta
beräknade flöde och med flygfotografier som bakgrund.
1 m upplösning

10 m upplösning

50 m upplösning

100 m upplösning

100 m
3

Figur 9. Högsta beräknade flöde (198 m /s) vid olika upplösning i område där tvärsektionerna har
branta sluttningar. (Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2005-03-21).
1 m upplösning

10 m upplösning

50 m upplösning

100 m upplösning

200 m
3

Figur 10. Högsta beräknade flöde (198 m /s) vid olika upplösning i område där tvärsektionerna har
flacka sluttningar. (Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2005-03-21).

Effekten av förändrad upplösning i Figur 9 och 10 är proportionell mot förändringen
av upplösning. När en sämre terrängmodell används som grund för analyserna, dvs.
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Lantmäteriets höjddatabas med pixelstorlek 50 m, försämras resulterande
översvämningsområden ytterligare. Figur 11 visar översvämmat område vid högsta
beräknade flöde när terrängmodellen består av 50-metersrutor. HEC-RAS har körts
med två alternativa tvärsektioner; en med hög upplösning (dvs. från laserskanningen
och ekolodning) och en körning med tvärsektioner med låg upplösning (dvs. från 50metersrutor och ekolodning). Figur 12 visar översvämningar gjorda i de tidigare
studierna av SMHI (2001) och Yang et al. (2001), vilka båda använde sig av 50metersrutor till sin terrängmodell.
Höjdmodell med
hög upplösning

Höjdmodell med
låg upplösning (50 m)
men med tvärsektioner
med hög upplösning

Höjdmodell med
låg upplösning (50 m)

2 km

Figur 11. Högsta beräknade flöde (198 m3/s) baserat på terrängmodeller av olika kvalitet. Till vänster
visas utbredningen med högupplöst laserskannat höjddata; i mitten visas utbredning när
tvärsektionerna är baserade på laserskannade data men terrängmodellen har låg upplösning (50 m),
och till höger visas när tvärsektionerna enbart är baserade på 50-metersrutorna.
SMHI (2001)

Yang et al. (2001)

2 km

Figur 12. Resultat från tidigare studier: Översvämmade områden för högsta beräknade flöde (198
m3/s) (SMHI, 2001) och 100-årsflödet (Yang et al., 2001).
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Förutom terrängmodellernas upplösning har markens råhet eller friktion, dvs.
Mannings n, betydelse vid analys av översvämmat område. Figur 13 visar
översvämmade områden vid värden på n = 0,033; n = 0,100; n = 0,200 samt en
kombination där n = 0,033 i vattendraget och n = 0,100 i områden utanför
vattendraget. Ett värde på 0,1 motsvarar t.ex. flöde över mark täckt av buskar.
Mannings n = 0,033

Mannings n = 0,1

Mannings n = 0,2

Mannings n = 0,033 och 0,1

2 km

Figur 13. Översvämmade områden för högsta beräknade flöde men med olika värden av Mannings n.

En sista analys gjordes för alternativ vattennivå i Mälaren, 0,6 m i stället för 2 m, för
att påvisa känsligheten av översvämning i de norra delarna av Eskilstunaån (Figur
14).
Mälaren = 2,0 m.ö.h.

Mälaren = 0,6 m.ö.h.

2 km

Figur 14. Översvämmade områden vid högsta beräknade flöde men vid olika vattenstånd i Mälaren.
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Visualiseringsaspekter
Att ta fram tillförlitliga resultat som kan användas i t.ex. krishanteringssituationer
betyder inte att resultaten får den spridning de förtjänar. Därför kan det vara viktigt,
förutom att överskådliga kartor för rätt skalor tas fram, att även ta fram visuellt
attraktiva bilder som kan framhäva betydelsen av resultaten. Tack vare det
laserskannade datat kan tredimensionella modeller visas direkt där man får en
uppfattning av översvämningsläget vid en fastighet. Nedan visas två sådana områden
(Figur 15-16).

Figur 15. Översvämning i koloniområdet nordväst om Lindhaga.

Figur 16. Översvämning i industriområdet söder om Eklunda.
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Diskussion
Det råder inga tvivel om att översvämningars utbredning kan förutsägas om de data
som används är av hög kvalitet och för ändamålet riktiga. Trots att laserskannade
data har använts för att skapa en terrängmodell visar resultaten att små ändringar av
andra faktorer kan förändra översvämningsutbredningen så pass mycket att de
motsvarar användandet av sämre terrängmodeller. Säkraste resultaten, vad gäller
utbredning, erhålls i områden med branta sluttningar tvärs vattendraget. Då spelar det
inte så stor roll om terrängmodellen inte är av högsta kvalitet, såtillvida vattendraget
ej är så smalt att det helt försvinner om pixlarna är för stora. Dessutom spelar
markens råhet, uttryckt som Mannings n, inte heller så stor roll, eftersom den våta
perimetern endast ökar marginellt med ökat vattenflöde. Flacka områden, däremot,
drabbas både av terrängmodeller med låg upplösning med osäkerhet i korrekt
höjdangivning och en avsevärt större ökning av den våta perimetern vid ökat
vattenflöde. Om inte Mannings n är korrekt uppskattat i de flacka områdena kan de
modellerade översvämningsytorna bli helt felaktiga. Ser man närmare på resultaten i
denna studie visar sig ovanstående resonemang, dvs. större osäkerhet i utbredning,
stämma bra i de nordliga flackare områdena.
När resultaten jämförs med de tidigare studierna från 2001 visar det sig på nytt att
avvikelserna är störst i de flacka områdena i norr och minst i söder. Resultaten i
Yang et al. (2001) visar den största utbredningen, och det trots att bara 100-årsflödet
har använts. Detta beror sannolikt på att den tvådimensionella MIKE 21-modellen
behöver ingångsdata av ännu bättre kvalitet än som var tillgängligt då. Det ska i
sammanhanget påpekas att Lantmäteriets höjddatabas är behäftad med systematiska
fel. Tydligast är det i norra Eskilstuna där en väst-östlig linje framträder. Dessa linjer
finns ej i verkligheten. Intressant är också att översvämningarna baserade på den
sämre terrängmodellen både har större och mindre utbredning än översvämningarna
baserade på den bättre terrängmodellen. Det går alltså inte att säga att översvämmat
område antingen blir mindre eller större beroende på vilken terrängmodell som
används. För Eskilstunaån gäller dessutom att modelleringen är ytterst känslig för
vattennivån i Mälaren, eftersom det är en marginell höjdskillnad i de nordligaste
delarna av ån.
Den ekolodning som utfördes var i stort sett fullt tillräcklig för analyserna. Vid några
tillfällen tillfördes interpolerade värden för att säkerställa att vissa smala kanaler och
liknande områden skulle hamna under vatten. Trots att tätheten av ekolodade punkter
inte alls var i paritet med de flygskannade punkterna har det antagligen ringa
inflytande på översvämningsmodelleringen. Eftersom beräknat högsta flöde är
ungefär åtta gånger så stort som normalt flöde, utgör den del av tvärsektionen som är
ekolodad endast en liten del av den totala tvärsnittsarean. Det är alltså en korrekt
beskrivning av omgivande terräng som har störst betydelse. Dock visade det sig att
användandet av flygskannade data producerade en så bra terrängmodell att
tvärsektionerna inte kunde representeras korrekt i den hydrauliska modellen.
Tvärsektioner i HEC-RAS får endast innehålla upp till 500 mätpunkter. I vissa fall
överskreds detta med det dubbla. Dessa tvärsektioner filtrerades så att antalet punkter
blev 500 med försök att bibehålla tvärsnittsareans utseende så väl som möjligt.
Vad gäller tredimensionell visualisering så finns nu möjligheten att direkt kunna
modellera översvämningarna runt åtminstone större hus eller dylikt, utan att ha

19

egentliga byggnadsritningar till hands för att kunna sätta höjder till husen. De två
exempel som används i denna studie visar att stora hus mycket väl kan representeras
med ett TIN och att det inte är något tvivel om vad som representeras. Till och med
träd blir synliga. Exemplet över koloniområdet visar att dessa hus är något för små
för att korrekt kunna representeras av ett TIN, men de är klart synliga och ger en
bild, om än ej helt realistisk, av hur översvämningar påverkar området. Tyvärr fanns
de flesta av husen inte representerade i det flygskannade datat, varför detaljerade
studier ej har utförts. Klart är dock att större hus inne i Eskilstuna centrum kan bli
mycket väl representerade av TIN-modeller.
Slutligen måste man ta ställning till vilken vattenföring som ska användas. 100årsfloden låter intuitivt riktigt, men är det verkligen det? Ofta är 100-årsperioden
baserad på en begränsad mängd mätdata och om klimatförändringar sker kommer
den statistik som hittills har tagits fram eventuellt inte längre att gälla. En 100-årsflod
idag kan vara ett 10-årsflöde inom en snar framtid. Därför finns det all anledning att
frångå statistiska representationer av flöden och istället använda sig av ett så kallat
högsta beräknat flöde. Alternativet är att hoppas på samhällsplanerare som använder
sig av tilltagna marginaler vid planering av t.ex. nya bostadsområden i närheten av
vattendrag.
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Slutsatser och framtidsperspektiv
Som framgår av resultaten kan betydligt säkrare översvämningsprognoser göras när
tillgång till terrängmodeller av hög kvalitet finns. Den begränsande faktorn övergår i
stället till att vara en korrekt beskrivning av markens råhet, uttryckt som Mannings n.
Det rekommenderas därför att differentiera råhetsvärdena beroende på vilken
markanvändningstyp som finns längs med vattendraget. Speciellt viktigt är detta i
flacka områden. För Eskilstunaåns nordligaste delar gäller dessutom att vattennivån i
Mälaren bedöms korrekt.
Lantmäteriet för just nu en diskussion om framtagande av framtida höjdmodeller.
Vilken upplösning krävs och hur ska datat se ut och vara insamlat? För
översvämningsstudier visar denna studie att laserskannade data insamlade från luften
ger överlägsna resultat jämfört med den äldre höjddatabasen med 50-metersrutor.
Dock finns det vissa saker som bör förbättras. I TopEyes data hade höjder från de
flesta husen antingen inte registrerats eller filtrerats bort. Det hade ingen större
inverkan på dessa resultat eftersom ytterst få hus blev översvämmade, men i
kommande studier bör samtliga hus finnas representerade så att de kan utgöra en
naturlig del av terrängens råhet. Dessutom underlättar det för tredimensionell
visualisering runt byggnader. Ovanstående bör beaktas vid en eventuell upphandling
av höjddata för Lantmäteriets framtida höjddatabaser.
För att sprida och kunna dra nytta av resultaten framtagna i KRIS-GIS®-projektet
rekommenderas det att färdiga översvämningspolygoner kan användas av kommuner,
räddningstjänst osv. i deras arbete. De kan ringa eller automatiskt få information från
t.ex. SMHI eller vattenregleringsföretag som innehåller upplysningar om förväntade
flöden. Motsvarande polygon för förväntat flöde visas i ett GIS och direkt har man
lägesbilden klart för sig.
Slutligen gäller att eftersom ingen kalibrering av simulerade flöden mot kända flöden
har gjorts, rekommenderas det att använda SMHIs översvämningspolygoner vid
planering eller riskbedömning.
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Bilaga 1 - Data använt i HEC-RAS-körningarna
Tabell 1. Olika parametrar som har använts i HEC-RAS.
Flöde
Vattenföring
Mannings n Vattennivå i Vattennivå i
Hjälmaren
Mälaren
Medelvattenföring
23,7 m3/s
0,033
22,1 m
0,6 m
Årsflödet
70 m3/s
0,033
22,5 m
0,9 m
0,033
22,84 m
1,14 m
100-årsflödet
123 m3/s
0,033
23,85 m
2m
Beräknat högsta flöde
198 m3/s
Beräknat högsta flöde
Beräknat högsta flöde

198 m3/s
198 m3/s

0,1 och 0,2
0,033

23,85 m
23,85 m

Se Figur

6, 7
6
6, 18
4, 5, 6, 8, 9, 10,
11, 13, 15, 16, 19
2m
13
0,6 m
14

Samtliga flöden är beräknade av SMHI (2001)
Vattennivåer för 100-årsflödet och beräknat högsta flöde är enligt SMHI (2001). Vattennivåer för medelvattenföring är tagna
från ekolodningstillfället. Vattennivån för årsflödet är uppskattat.
Mannings n = 0,033 är i enlighet med SMHI.

2 km

Figur 17. Täckningsområde av laserskannade data samt utbredning av översvämmade områden vid
högsta beräknade flöde (198 m3/s). Översvämmade områden utanför täckningsområdet är osäkra.
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Bilaga 2 - Resulterande översvämningar
Godkänd från sekretessynpunkt för spridning
Lantmäteriverket 2005-03-21

2 km
Figur 18. 100-årsflödet (123 m3/s).
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Godkänd från sekretessynpunkt för spridning
Lantmäteriverket 2005-03-21

2 km
Figur 19. Beräknat högsta flöde (198 m3/s).
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