Översvämningskarteringars tillförlitlighet
I ett tidigare nummer av Kart & Bildteknik beskrevs ett pågående forskningsprojekt som försökte ta reda på om
det finns en optimal kvalitet på geografisk information som underlag för detaljerad översvämningskartering (Bergquist, Brandt & Klang, 2008). Projektet är nu avslutat och avrapporterat i Brandt (2009) och Klang och Klang
(2009). Av resultaten framgår bland annat hur mycket tillförlitligheten av en översvämningskartering minskar med
graden av försämrad höjdmodell, vilken utgör ett av de viktigaste underlagen för en översvämningsanalys.
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I samband med EUs översvämningsdirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv, 2007) föranleder detta en
diskussion om vilka översvämningskarteringar som krävs för att uppfylla
direktivet. Direktivet föreskriver att preliminära bedömningar över vilka områden som är under översvämningsrisk
ska ha gjorts senast 2011, och för dessa
områden ska det senast 2013 och 2015
ha producerats översvämningsriskkartor respektive riskhanteringsplaner.
Eftersom nästan samtliga av Sveriges
större vattendrag redan har karterats
översiktligt med avseende på översvämning har det framförts att dessa kartor
kan användas för att uppfylla det första
steget i EUs översvämningsdirektiv. Till
exempel hävdas att ”De översiktliga
kartorna kan därför även ligga till grund
för den preliminära riskbedömningen
och de riskhanteringsplaner som enligt
Översvämningsdirektivet ska tas fram”
(Näslund-Landenmark & Widén, 2009,
s. 19). På senare tid har dock flera studier visat att de översiktliga karteringarnas användbarhet och tillförlitlighet kan
ifrågasättas (t.ex. SOU 2007:60).
De översiktliga karteringarna har utförts av ett flertal olika aktörer, på uppdrag av Räddningsverket, och de har
gemensamt att de är baserade på Lantmäteriets höjddatabas (GSD-Höjddata)
med ett höjdvärde per femtiometersruta, även om de i vissa små områden
har kompletterats med data från berörd
kommun (T. Yacoub, personlig kontakt,
2009). I de medföljande rapporterna
påpekas även att karteringarna har begränsad användbarhet och endast bör
användas till övergripande insatsplanering och översiktligt underlag vid riskhantering och samhällsplanering.

Klimat och sårbarhetsutredningen

Statens offentliga utredning (SOU
2007:60) ”Klimat och sårbarhetsutredningen” som publicerades i slutet av
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2007 tar upp vikten av att de statliga
myndigheterna fortsätter med uppgiften
att översiktligt kartera Sverige avseende
översvämningsrisker och risker för ras
och skred. Vid den tidpunkten hade
dåvarande Räddningsverket framställt
översiktliga översvämningskarteringar
över c:a 800 mil svenska vattendrag. Tyvärr har större delen av dessa karterade
vattendrag Lantmäteriets GSD-Höjddata
som underlag vid analyserna. Utredningen pekade därför på vikten av högupplösta höjddata som underlag för nya
karteringar och föreslog att Lantmäteriet
skulle tilldelas resurser för att ta fram en
ny nationell höjdmodell med motiveringarna: ”Den höjddatabas, GSD-Höjddata,
som Lantmäteriet slutförde i början på
1990-talet, har inte tillräcklig upplösning
och noggrannhet för många av de analyser som det finns behov av att utföra
i dag” (SOU 2007:60, s. 543) och ”Den
relativt dåliga upplösningen på höjddatabasen gör det svårt att använda den som
grund ens för översiktliga karteringar”
(SOU 2007:60, s. 544).
Som en del i Klimat och sårbarhetsutredningen undersöktes även hur kommunerna behandlar översvämningsrisker
och om de använder sig av Räddningsverkets översiktliga karteringar. Av de
136 kommuner som svarade hade mer
än hälften haft översvämningsrelaterade
skador och cirka 80 procent inkluderat
översvämningsrisker i planeringen, och
då framförallt i detaljplaner. Majoriteten av kommunerna hade inte gjort egna
översvämningskarteringar utan förlitade
sig på andras studier eller att de bedömde att ingen kartering behövde utföras,
till exempel på grund av resursbrist eller att ingen exploatering planerades
att ske i riskområden (SOU 2007:60, s.
538). Av de svarande kommunerna visste 58 att Räddningsverkets karteringar
existerade, vilket utredarna ansåg var en
låg siffra eftersom det fram till och med
2006 hade karterats vattendrag som be-

rörde 154 kommuner. Sammanlagt hade
45 kommuner använt sig av karteringarna och tyckt att de hade varit till stöd.
Ungefär två tredjedelar av kommunerna
som använt sig av karteringarna medgav
att dessa hade påverkat kommunens beslut och en tredjedel ansåg dessutom att
informationen i karteringarna är pålitlig
(SOU 2007:60, s. 538). Många kommuner har dock kompletterat karteringarna
med egna studier eller ansökningar om
bidrag för att minska skadeverkningarna av översvämningar och även angivit
att de behöver externt stöd i sitt arbete
(SOU 2007:60, s. 539). Av SOUs utredning framkommer därför tydligt att flera
kommuner använder de översiktliga
karteringarna till planering och i vissa
fall dessutom till detaljerad planering.

Jämförande studier över detaljerad respektive översiktlig
kartering

Ny teknik i form av flygburen laserskanning har möjliggjort mer detaljerad
kartering. För att bedöma kvaliteten av
de översiktliga karteringarna har därför
några studier specifikt demonstrerat hur
mycket resulterande översvämningsutbredning avviker mellan analyser baserade på olika kvalitet av höjddata. I projektet KRIS-GIS® (Lantmäteriet, 2005)
genomfördes två parallella studier över
Eskilstunaån (Brandt, 2005; Yacoub
m.fl., 2005), vilka båda visade på betydande skillnader mellan karteringar
baserade på lågupplösta höjddata och
högupplösta höjddata. Dessa har sedan
kompletterats med ytterligare studier
av andra. Vähäkari (2006) undersökte
nedre Dalälven nordväst om Tärnsjö
och det är påfallande hur mycket översvämningsutbredningarna skiljer mellan
hög- respektive lågupplösta höjddata.
Utbredningen är i vissa fall underskattad så att gränsen ligger mer än 3 km
fel. Vähäkari (2006, s. 25) uttrycker det
som att ”det är oroväckande att Rädd33

ningsverkets modell har så stora svagheter då utbyggnad av infrastruktur och
stadsplanering ofta inkluderar studier av
Räddningsverkets översvämningskarteringar” och att ”det är mycket möjligt
att felaktiga beslut tas i kommuner eller på Räddningsverket på grund av en
översvämningsmodell med dålig noggrannhet”. Erdal (2009, s. 28-29) kommer till samma slutsats i en liknande
studie i Linköping, det vill säga att ”den
skepsis som finns mot Räddningsverkets
översiktliga karteringar verkar inte vara
grundlös” och ”att använda de översiktliga karteringarna till översvämningsdirektivet kan alltså starkt ifrågasättas …,
framför allt i urbana områden”. Även
Lim (2009, s. 36) för Testeboån och
Brandt (2009, s. 35) för Eskilstunaån uttrycker sig i liknande ordalag, dvs. ”…
showed the inappropriateness of the map
it produced … [which] … brings to a bigger question as to the reliability of all inundation maps for the different rivers in
the country that to date have been produced for the Swedish Rescue Agency” respektive ” är det tveksamt om de tidigare
översiktliga översvämningsstudierna kan
användas till annat än där mycket låga
krav finns på översvämningskartornas
tillförlitlighet”.
Ovanstående slutsatser är ej förenliga
med Näslund-Landenmark och Widén
(2009, s. 19) som menar att ”För dessa
frågor kan den översiktliga översvämningskarteringen utgöra en indikation på
om mer detaljerade undersökningar måste
göras i varje enskilt fall”. Jämförelser mellan översvämningsutbredning med de två
olika höjdmodellerna visar oftast att mindre än 50 procent av de översvämmade
ytorna är gemensam mellan modellerna
(se Figur 1 som exempel på detta). Risken
är därför mycket stor att en mer detaljerad
studie inte utförs bara för att den översiktliga karteringen felaktigt inte visar omfattande översvämning, med eventuellt stora
skador på bebyggelse och infrastruktur
som följd. Omvänt är det lika stor risk att
detaljerad kartering utförs helt i onödan,
med onödiga kostnader som följd, eller att
områden helt undantas från planering.

Framtid

Den snabba teknikutvecklingen de senaste decennierna har förbättrat prestanda på de applikationer och verktyg
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Figur 1. Skillnad i översvämningsutbredning beroende på underliggande höjdmodell. De olika
linjerna representerar översvämningsutbredningar baserade på höjdmodeller med olika punktavstånd eller cellstorlek. Observera att den gröna linjen har framtagits genom interpolation från
laserskannade data och den röda är baserad på GSD-Höjddata (Källa Brandt, 2009).

Figur 2. Strandlutningens och kvalitet på höjdmodellens inverkan på osäkerheten för prediktering av strandlinjens läge. De tvärgående linjerna representerar den minimiosäkerhet som
det måste tas hänsyn till för respektive höjdmodellskvalitet (Källa Brandt, 2009).

som utnyttjas för och vid översvämningsanalyser. Även möjligheterna att ta
fram mycket högupplösta höjdmodeller
till rimliga kostnader har ökat markant
de senaste åren. Eftersom översvämningskarteringar utförts under denna tid
av utveckling återfinns karteringar med
mycket skiftande tillförlitlighet. Beaktat
detta borde det ses över hur analyserna

illustreras i syfte att lätt kunna avgöra
vilken tillförlitlighet en viss kartering
har. Det framgår ofta dåligt eller inte alls
vilken upplösning höjdmodellen som
underlag till översvämningsanalysen
har och även om det framgår finns idag
en okunnighet om vad det innebär för
tillförlitligheten i översvämningskartan.
Ett sätt att öka trovärdigheten för dessa
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karteringar är att framställa osäkerheten för gränsen för översvämningsytan
i form av en buffertzon. Buffertzonen
blir med naturlighet bredare med försämrad upplösning på underliggande
höjdmodell samt minskad strandlutning. Buffertzonen skulle då verka som
en ”osäkerhetsfaktor” vilket skulle ge
kommunens planhandläggare ett bättre
beslutunderlag. Strandlutningens inverkan på utbredningsosäkerheten finns
diskuterad i Brandt (2009) och baserad
på resultat från Eskilstunaån har en figur
tagits fram för att grovt kunna uppskatta
minimiosäkerheten relaterad till kvaliteten på underliggande höjdmodell (Figur
2). Exempelvis skulle en strandlutning
på 0,2 m/m ge en osäkerhet på minst 10
m för en höjdmodell med 2 m cellstorlek medan osäkerheten blir minst 30 m
för en höjdmodell med 25 m cellstorlek.
Med fler undersökta vattendrag bör osäkerheten ännu bättre kunna uppskattas.
Andra viktiga parametrar vid översvämningsanalys är korrekta beskrivningar av dammar, broar, markfriktion
samt inte minst vattendragets djup-
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