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Sammanfattning

P̊a skolan i Revinge utbildar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
personer inom omr̊adena skydd mot olyckor och krisberedskap. Vid ett flertal
tillfällen har Kävlinge̊an översvämmat skolomr̊adet vilket resulterat i att verksam-
heten blivit stillast̊aende i flera veckor. Grundvattenniv̊an ligger nära markytan p̊a
skolomr̊adet och platsen är därför extra känslig för översvämningar b̊ade fr̊an ån
och extrem nederbörd.

För att kunna minimera konsekvenserna vid en översvämning identifierades oli-
ka objekt, byggnader och omr̊aden, som i rapporten är benämnda som skydds-
objekt, som drabbas mest vid översvämning. För att ta hänsyn till att framtida
väderförh̊allanden kan bli mer extrema undersöktes tv̊a klimatanpassade scenari-
er, höga flöden fr̊an ån och extrem nederbörd. Olika åtgärder mot översvämningar
som potentiellt kan passa skolomr̊adet togs fram och viktades utefter kostnader,
lagar och skyddskapacitet.

Skyddsobjekten som togs fram är skolans övningytor, kontorsbyggnader, hus med
källare, spillvattenbrunnar, omr̊aden som kan sprida miljöfarliga ämnen, elsk̊ap
samt fordonshall/förr̊ad. Skyddsobjekten viktades utefter översvämningskonsekven-
sernas direkta kostnader, hinder för utbildning samt fara för människor och natur,
i relation till hur sannolikt det är att objekten blir översvämmade. Övningsytor,
spillvattenbrunnar och omr̊aden som kan sprida miljöfarliga ämnen fick högsta pri-
oritet.

De åtgärder mot översvämning som undersöktes var gröna tak, regnmagasin, regn-
bäddar, träd, kontrollerad översvämningsyta och permanent vall. De fyra förstnäm-
nda bedömdes billiga och lagligt sett icke komplicerade i relation till permanent
vall och kontrollerad översvämningsyta. En summering av vilka skyddsobjekt var-
je åtgärd skyddar lades till. En effektivitetsfaktor togs fram i relation till vilka
scenarier åtgärderna verkar mot och i vilken grad de kan motverka ett scenario
p̊a egen hand. Detta gav värderingen, fr̊an högst till lägst, permanent vall, träd,
översvämningsyta, regnmagasin, regnbäddar och gröna tak.

Som ytterligare åtgärder rekommenderas det att utesluta användning av källare
helt och bestämmelser kring nybyggnation bör tas i relation till var det finns störst
risk för översvämning p̊a omr̊adet. Ett förslag till MSB finns om att ta kontakt
med Kävlinge̊a-projektet som arbetar med att utöka andelen v̊atmarker utmed
Kävlinge̊an, där ett av m̊alen för projektet är att motverka översvämningar. Arbe-
tet drivs av Kävlinge̊ans Vattenr̊ad, vilka ocks̊a kan ha mer information kring hur
regleringen av Vombsjön kan p̊averka risken för översvämning p̊a skolomr̊adet.
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2.1 Översvämningar nu och i framtidens klimat . . . . . . . . . . . . . . . . 2
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matanpassat 200-̊arsflöde i Kävlinge̊an alternativt klimatanpassad extrem
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matanpassat 200-̊arsflöde i Kävlinge̊an alternativt klimatanpassad extrem
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skyddsobjekten vid översvämning? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
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Ordlista

Alla definitionerna i ordlistan är inte allmängiltiga utan förklarar vad begreppen betyder
när de används i rapporten.

• ArcGIS: Ett geografiskt informationssystem (programvara) fr̊an Esri.

• ArcMap: Ett huvudprogram för ArcGIS som gör det möjligt att verkställa kartor
och omarbeta rumsliga data för GIS.

• Avrinningsomr̊ade: Ett topografiskt avgränsat omr̊ade där allt markvatten är kopp-
lat till samma vattendrag.

• Beräknat högsta flöde: Ett mycket omfattande flöde med en återkomsstid p̊a
10 000 år.

• Creative Commons Zero (CC0) Liscense: En datalicens som möjliggör att omarbe-
ta, dela, och bruka all medium kommersiellt utan betingelser.

• Fluvial översvämning: Översvämning d̊a ett vattendrag svämmar över.

• Flöde/Vattenflöde: Hur snabbt vattnet rinner i ett vattendrag.

• GIS: Geografiskt informationssystem (GIS) är ett kartverktyg som med hjälp av
en mängd olika geografisk data kan visa flera lager av information inom miljö,
samhällsbyggnad, vetenskapligt arbete med mera.

• Klimatanpassat 200-̊arsflöde: Ett vattenflöde i Kävlinge̊an som i genomsnitt kom-
mer inträffa en g̊ang p̊a 200 år.

• Klimatanpassad extrem nederbörd: Minst 108 mm/dygn. Klimatanpassningen in-
nefattar en ökning av storleken p̊a extrem nederbörd med 20 % (Länstyrelserna i
Stockholms & Västra Götalands län 2018). Extrem nederbörd utan klimatanpass-
ning defineras allts̊a som 90 mm/dygn (SMHI 2018a).

• Länsstyrelsen Geodatalog: En databas där öppen data, med till exempel v̊atmarker
eller skyfallskartering, som kan laddas ned med geografisk information som Länssty-
relserna i Sverige har tagit fram.

• Pluvial översvämning: Översvämning p̊a grund av extrem nederbörd.

• Rasterdata: Data med en matris av celler i ett rutnät, där varje cell inneh̊aller
information om exempelvis höjd.



• RCP 8,5: RCP st̊ar för Representative Concentration Pathways och används för att
beskriva framtida klimatscenarion i relation till människans p̊averkan p̊a klimatet.
RCP 8,5 st̊ar för klimatscenariot där mänskligheten fortsätter släppa ut höga halter
av växthusgaser i framtiden.

• Shapefile: En fil som kan används för att avgränsa ett specifikt omr̊ade p̊a en karta
eller punkt- och linjedata i vektorformat.

• Skyfall: Nederbörd p̊a minst 50 mm/h alternativt minst 1 mm/min.

• Swedish Reference Frame 1999, Transverse Mercator (SWEREF 99 TM): En pro-
jektion och referenssystem som används i Sverige i arbete med GIS, som exempelvis
i ArcMap för att kartlager ska bli korrekta.

• Utbildningsskuld: Den indirekta kostnaden för verksamheten som resultat av upp-
skjuten eller inställd utbildning, i denna rapport till följd av översvämningar.

• Vattenst̊and: Hur högt vattnet, i ett vattendrag eller vid en översvämning, st̊ar i
relation till markniv̊an eller havsniv̊an.

• Återkomsttid: Beskriver sannolikheten för hur ofta extrema väderförh̊allanden in-
träffar.

• Översvämning: Ett torrt landomr̊ade som temporärt blir täckt av vatten.



1 Inledning

Översvämningar p̊a grund av vattendrag som svämmar över och extrem nederbörd är ett
problem p̊a många platser i världen. Konsekvenserna av en översvämning varierar men
kan vara b̊ade kostsamma och farliga för b̊ade människor och miljön. I Lunds kommun, i
anslutning till Kävlinge̊an, ligger MSB:s skola. Det är en samhällsviktig skola d̊a Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utbildar cirka 4000 personer varje år inom
omr̊adena skydd mot olyckor och krisberedskap här (MSB 2020a). MSB har flera doku-
menterade fall d̊a Kävlinge̊an har svämmat över stora delar av skolomr̊adets övningsfält,
där vattnet sedan legat kvar i flera veckor. Detta resulterar i en förlust för skolan och
hela samhället d̊a utbildningstillfällen skjuts upp och ställs in. Klimatförändringarna
ökar sannolikheten för att Kävlinge̊ans högsta flöden kommer bli ännu högre (MSB
2020b) och att omr̊adet kommer drabbas av extrem nederbörden oftare (Baden et al.
2016). Risken för översvämning blir därmed större och konsekvenserna allvarligare. Det
är därför av stort intresse för MSB och för hela samhället att införa åtgärder som minskar
översvämningarnas p̊averkan.

1.1 Syfte och Fr̊ageställningar

Syfte
Identifiera riskerna med översvämning fr̊an Kävlinge̊an och extrem nederbörd för MSB:s
skola, samt ge förslag p̊a åtgärder för att skydda hela eller delar av omr̊adet fr̊an
översvämning med hänsyn till klimatförändringarna.

Fr̊ageställningar

• Vilka omr̊aden och byggnader är de högst prioriterade skyddsobjekten vid en
översvämning?

• Vilka åtgärder rekommenderas för att förhindra översvämning vid ett klimatan-
passat1 200-̊arsflöde i Kävlinge̊an alternativt klimatanpassad extrem nederbörd?

1.2 Avgränsningar

Översvämningsproblematik är ett omfattande problem där m̊anga faktorer och aktörer
spelar in. En faktor som rapporten inte g̊ar in p̊a i detalj är varför översvämning vid
MSB:s skola sker. Rapporten avgränsas istället till generell teori om översvämningars
uppkomst och MSB:s erfarenheter av översvämning p̊a omr̊adet. Olika relevanta lagar

1Klimatanpassningen gäller för scenariot RCP 8,5.

1



har tagits upp i rapporten i relation till åtgärdsförslag, men aktörer som är lagstiftande
och/eller beslutsfattande i relation till dessa lagar har inte kontaktats. I rapporten valdes
det att inte titta p̊a riskerna vid översvämning för beräknat högsta flöde, d̊a ett omr̊ade
större än MSB:s skola blir täckt av vatten vid ett s̊adant tillfälle. P̊a grund av r̊adande
pandemi har inte ett platsbesök p̊a skolomr̊adet varit möjligt.

2 Bakgrund och teori

I den här delen av rapporten tas grundläggande teori kring översvämningar nu och i
framtidens klimat upp. Bakgrund ges till omr̊adet som analyseras i rapporten och även
till översvämnings- och skyfallskarteringen som gjorts över skolomr̊adet.

2.1 Översvämningar nu och i framtidens klimat

Risken för översvämning är ett prioriterat klimatriskomr̊ade, speciellt om det hotar
samhällen, infrastruktur och företag (Hjerpe & Sjöström 2020). Framtidens klimat kom-
mer troligen resultera i mer extrema väderförh̊allanden och detta kan leda till fler al-
ternativt mer förödande översvämningar. Det är därför viktigt att ta hänsyn till kli-
matförändringarna vid framtagandet av åtgärder mot översvämningar (Klimatanpass-
ning 2021a).

2.1.1 Fluviala översvämningar

Vid höga flöden vid exempelvis snösmältning eller längre perioder av hög nederbörd
kan vattendrag svämma över. Fluviala översvämningar stod för ungefär 70 % av alla
översvämningar i Sverige mellan år 1901 och 2010 (MSB 2012). Risken för översvämning
till följd av extrema vattenflöden varierar b̊ade nationellt och lokalt i Sverige (Klimatan-
passning 2021b). Faktorer s̊asom reglering av vattendrag, infrastruktur och bebyggelse
p̊averkar översvämningsrisken i hög grad (Klimatanpassning 2021b). I stora drag kom-
mer klimatförändringarna orsaka fler fluviala översvämningar i södra Svealand, Götaland
och Norrlands nordvästliga delar. I norra Svealand och övriga Norrland beräknas risken
för fluviala översvämningar istället minska (Klimatanpassning 2021b).

2.1.2 Pluviala översvämningar

Översvämningar vid kraftigt och/eller ih̊allande regn sker i högre frekvens där det finns
stora ogenomträngliga ytor, hög vattenmättnad i marken, otillräckliga dagvattensystem
och tjäle i marken (MSB 2012). Varmare lufttemperatur till följd av klimatförändringar
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leder till att mer vatten̊anga kan h̊allas av atmosfären, vilket i sin tur kan leda till
nederbörd med högre intensitet (Klimatanpassning 2019a). Det kan även innebära färre
regntillfällen och högre intensitet när regnet väl kommer. Torra perioder medför ocks̊a att
jordens infiltrationskapacitet sjunker, vilket ökar risken för ytavrinningen vid nederbörd
(Belusic et al. 2019). Vid bebyggelse där det finns omr̊aden med h̊ardgjorda ytor, s̊asom
betong och asfalt, krävs det att det ocks̊a finns ytor som avleder nederbörd. Detta innebär
grönytor som infiltrerar och fördröjer och dagvattensystem som leder bort vatten. Dessa
resurser är sällan anpassade för extrem nederbörd vilket kan leda till översvämningar
(Asp et al 2015).

2.1.3 Grundvattenöversvämning

Grundvattenöversvämning innebär att grundvattenytan n̊ar markytan. I Sverige uppst̊ar
inte renodlade grundvattenöversvämningar. Däremot är grund-, mark- och ytvattnet
viktiga komponenter vid översvämning d̊a alla delar tillhör vattnets kretslopp (MSB
2011). Hög grundvattenniv̊a eller hög markfuktighet kan exempelvis p̊averka en regnskurs
effekt p̊a ett vattendrag. Om markfuktigheten är hög p̊a grund av l̊angvarigt regn eller
snösmältning kan det resultera i höga flöden för ett vattendrag (SMHI 2017).

2.2 Kävlinge̊ans avrinningsomr̊ade

MSB:s skola ligger i direkt anslutning till Kävlinge̊an. Kävlinge̊an rinner nedströms
Vombsjön i Lunds kommun, Sk̊ane, och mynnar sedan ut i Öresund. Majoriteten av
avrinningsomr̊adet best̊ar av jordbruksmark (Kävlinge̊ans Vattenr̊ad u.̊a.) men det finns
ocks̊a stora omr̊aden där mänsklig verksamhet begränsas i syfte att bevara och skydda
värdefulla arter och naturtyper. I nära angränsning till MSB:s skola finns ett Natura
2000-omr̊ade som sträcker sig upp till Vombsjön (Naturv̊ardsverket u.̊a.). Natura 2000-
omr̊aden är skyddade av EU-lag enligt art- och habitatdirektivet och f̊ageldirektivet och
är betraktade som särskilt skyddsvärda omr̊aden (Naturv̊ardsverket 2020).

Kävlinge̊ans avrinningsomr̊ade har genomg̊att stora förändringar p̊a grund av mänsklig
p̊averkan sedan 1800-talet (Kävlinge̊a-Projektet u.̊a.a). Historiskt sett har omr̊adet do-
minerats i mycket högre grad av v̊atmarker och sjöar som numera är torrlagda för
att göra plats åt bebyggelse och jordbruk. Mellan år 1995 och 2012 utökades andelen
v̊atmarker och dammar i Kävlinge̊ans avrinningsomr̊ade med cirka 370 ha för att höja
Kävlinge̊ans vattenkvalitet och minska övergödningen av Öresund (Kävlinge̊a-Projektet
u.̊a.b). Kävlinge̊ans vattenr̊ad har tagit fram ett Vattenv̊ardsprogram där en av målsättn-
ingarna ska verka för att hantera översvämningsproblematik och flödesreglering i Kävling-
e̊an (Kävlinge̊a-Projektet u.̊a.c). Under delprojektet Lokala vattenv̊ardsprojektet (LO-
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VA) anlades bland annat 3,5 ha v̊atmark i anslutning till Kävlinge̊an ungefär en kilometer
nedströms fr̊an MSB:s skola, som ska kunna f̊anga upp och kvarh̊alla vatten vid höga
flöden i ån (Ekologigruppen 2019).

Uppströms MSB:s skola ligger Vombsjön som regleras d̊a sjön används som dricksvat-
tentäkt för Malmö. Vombsjön har troligen varit reglerad redan fr̊an början av 1900-
talet. Under 1800-talet fanns ett stort v̊atmarksomr̊ade i anslutning till utflödet till
Kävlinge̊an som troligen bidrog till en dämpning av höga flöden i vattendraget. Nume-
ra regleras Vombsjön enligt vattendom fr̊an år 1969 som innefattar ett vattenuttag p̊a
maximalt 1500 l/s, en möjlig reglering av vattenst̊andet i sjön p̊a upp till 2,8 m och
en l̊agvattenföring i Kävlinge̊an p̊a minst 2 m3/s vid Högsmölla (Alström et al. 2017).
Kävlinge̊an kan bli h̊art belastad d̊a en stor tappning av Vombsjön sker i samband med
att vattenflödet redan är relativt högt i ån (Baden et al. 2016).

2.3 MSB:s skola i Revinge

2.3.1 Verksamhet

MSB:s skola är en verksamhet där MSB bedriver utbildning inom samhällsskydd och be-
redskap. P̊a MSB:s hemsida (MSB 2020a) g̊ar det att läsa mer om verksamheten. De skri-
ver bland annat att “I Revinge finns en unik kompetens och expertis inom samhällsskydd
och beredskap. Här arbetar brandingenjörer, operativ räddningstjänstpersonal och lärare
inom räddning och säkerhet, ledning, sjukv̊ard och krisstöd”. Ytterligare information om
omr̊adet har främst f̊atts genom personlig kommunikation med Dennis Göransson som
arbetar p̊a MSB:s skola i Revinge (Dennis Göransson 2021). Omr̊adet är uppdelat i tv̊a
delar. En del som kallas för övningsfältet samt en del som best̊ar främst av kontorsloka-
ler och förr̊ad. P̊a övningsfältet simuleras bland annat brandövningar och trafikolyckor.
Hela övningsfältet ägs av MSB medan en stor del av byggnaderna utanför övningsfältet
ägs av Specialfastigheter. En karta över hela omr̊adet har tillhandah̊allits fr̊an Dennis
Göransson (2021), som även godkänt användandet av kartan i denna rapport.

Kartan visas i figur 1, där övningsfältet ligger inom den orangea markeringen. P̊a kartan
uppe i högra hörnet ses även Kävlinge̊an i bl̊att som kommer spela en central roll i denna
rapport.
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Figur 1: Karta över skolomr̊adet i Revinge och Kävlinge̊an. Övningsfältet finns inom
den orangea markeringen och Kävlinge̊an syns i bl̊att.

2.3.2 Översvämningsproblem

Eftersom utbildningen som MSB bedriver i Revinge fyller en samhällsviktig funktion,
är det viktigt att verksamheten kan bedrivas som det är tänkt. Omr̊adet har historiskt
haft problem med fluviala översvämningar fr̊an Kävlinge̊an p̊a övningsfältet. I närtid har
större översvämningar inträffat mellan januari och april år 2003, 2007 och 2011. Detta
har medfört att delar av verksamheten har stannat av under perioder. För att MSB ska
kunna bedriva sin verksamhet optimalt är det därför viktigt att åtgärder sätts in för att
förmildra översvämningsproblemen (Dennis Göransson 2021).
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I ett mejl2 fr̊an Lars-Inge Knutsson fr̊an MSB Myndigheten Revinge har bilder fr̊an tv̊a
tidigare översvämningar tillhandah̊allits, se figur 2 och 3. Bilderna är tagna av Lars-Inge
(Lars-Inge 20212) och godkännande att använda dessa bilder har erh̊allits i ett separat
mejl.

Figur 2: Övningsfältet översvämmat.
Datum: 23/4-2007

Figur 3: Övningsfältet översvämmat.
Datum: 9/2-2011

Hela MSB:s omr̊ade ligger p̊a en lägre höjd i relation till kringliggande omr̊aden (Satellit-
karta 2021), vilket betyder att omr̊adet är en l̊agpunkt i Kävlinge̊ans avrinningsomr̊ade.
MSB har informerat om att grundvattenniv̊aerna p̊a omr̊adet ligger högt och att detta
skapar problem för verksamheten i form av översvämmade källare (Dennis Göransson
2021). Den höga grundvattenniv̊an ökar risken för grundvattenöversvämning och bidrar
till att omr̊adet blir extra känsligt vid pluviala och fluviala översvämningar.

2.4 Översvämningskartering utmed Kävlinge̊an

En översvämningskartering är en karta som visar hur stor utbredning en fluvial översväm-
ning skulle f̊a över ett omr̊ade vid olika vattenflöden. Översvämningskarteringar kan
användas som verktyg för att hitta risker och konsekvenser vid översvämning. Modellen
kalibreras mot mätningar av vattenföring och vattenst̊and (MSB 2020b).

För Kävlinge̊an gjordes en översvämningskartering av Norconsult AB och MSB år 2020,
där flödesinformation, höjddata, fysiska strukturer i vattendraget, lutning, bottenfriktion
samt landskapets topografi, geometri och friktion användes för beräkningar av vatten-
st̊and (MSB 2020b).

2Lars-Inge Knutsson, mejl, 2021-04-19 13:12
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Översvämningskarteringen gjordes med ArcGIS och Lantmäteriets Geografisk Sverige-
data för höjddata med upplösning 2x2 meter användes. Karteringen inneh̊aller flöden för
100-̊arsflöde, 200-̊arsflöde samt beräknat högsta flöde, vilka alla är klimatanpassade ef-
ter RCP 8,5. Karteringen åsk̊adliggör vilka landytor som löper risk för översvämning
(MSB 2020b). Data för den hydrauliska modellen användes och visualiserades med
hjälp av tvärsektioner, som ses som bruna linjer tvärs över ån i figur 4, där bland
annat vattenst̊and och flöde kan avläsas. I informationsrutan som visas i figur 4 s̊a
benämns vattenst̊and som niv̊a och flöde som hastighet. Bilden är hämtad fr̊an MSB:s
översvämningsportal (MSB 2021).

Figur 4: Karta fr̊an MSB:s översvämningsportal som visar tvärsektioner som bruna
streck och informationsruta med niv̊aer, hastighet och höjdsystem (MSB 2021).

För att göra beräkningarna till karteringen har antaganden gjorts, vilket leder till flera
osäkerheter. Exempel p̊a antaganden är att vattnet är rent fr̊an biomassa, att vägbankarna
längs ån är ogenomträngliga, att ingen kraftverkstappning sker i ån samt att det inte
sker n̊agon p̊averkan fr̊an vind och v̊agor. Det har även antagits att dammar och broar
förblir op̊averkade oavsett vattenflöde. En annan viktig aspekt att ta hänsyn till vid
analys av karteringen är att längre återkomsttider resulterar i större osäkerheter (MSB
2020b).
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2.5 Skyfallsskartering över Sk̊ane län

En skyfallskartering är en karta som visar omr̊aden som löper ökad risk för översvämning
när extrem nederbörd resulterar i att dagvattensystem och infiltrationskapaciteten i
marken inte räcker till. En skyfallskartering kan användas förebyggande för urbana
miljöer, eftersom ytor som klarar att hantera överskottsvatten minskar med byggna-
tion av h̊ardgjorda ytor d̊a flödesmotst̊andet och infiltration till marken minskar (MSB
2017).

Länsstyrelsen i Sk̊ane har tagit fram en skyfallskartering för ett klimatanpassat extremt
nederbördsscenario. Skyfallskarteringen gjordes i ArcGIS. L̊agpunkter togs fram med en
upplösning p̊a 10x10 meter. Beräkningarna till analysen är framtagna fr̊an skyfallsvolym
och intensitet för ledningsnätets kapacitet för vattenmassorna. N̊agra osäkerheter att ta
hänsyn till är att regnmängd, infiltrationsförmåga och markanvändning inte är med i
uträkningarna. Det är viktigt att poängtera att skyfallskarteringen därför inte är exakt,
utan syftet är att ge en överblick och kartlägga de mest känsliga omr̊adena (Wihlborg
et al. 2017).

3 Metod

För att besvara fr̊ageställningen ”Vilka omr̊aden och byggnader är högst prioritera-
de skyddsobjekten vid en översvämning?” gjordes en sammanfogning av skyfalls- och
översvämningskarteringen i ArcGIS för att f̊a en översikt över var p̊a skolomr̊adet det
finns risk för pluvial och fluvial översvämning. Höjddata lades till i översvämningskarteri-
ngen med hjälp av ArcGIS för att f̊a fram vattenst̊and p̊a skolomr̊adet vid ett 200-
årsflöde. Detta för att bättre kunna avgöra hur utsatta olika delar av omr̊adet blir
samt för att f̊a ett underlag om vilken kapacitet vissa åtgärder behöver ha för att ge
tillräcklig effekt. I nästa sektion finns mer detaljerad beskrivning kring dataunderla-
get och tillvägag̊angsättet. Efter samtal och mail-korrenspondens med MSB om risker-
na som kan uppkomma vid översvämning sammanställdes skyddsobjekt i text och p̊a
en karta över skolomr̊adet. Med underlag av resultaten fr̊an ArcGIS och skyddsobjekt-
sammanställningen viktades sedan skyddsobjekten med avseende p̊a direkta kostnader,
utbildningsskuld samt fara för människor och natur. Detta för att kunna avgöra vilka
skyddsobjekt som är högst prioriterade vid översvämning.

För att svara p̊a fr̊ageställningen ”Vilka åtgärder rekommenderas för att förhindra översv-
ämning vid ett klimatanpassat 200-̊arsflöde i Kävlinge̊an alternativt klimatanpassad ex-
trem nederbörd?” undersöktes olika alternativ till åtgärder i en litteraturstudie. Med
underlag av resultaten fr̊an litteraturstudien samt fr̊an analysen av skolomr̊adet viktades
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åtgärderna med avseende p̊a kostnad, lagar och effekt. Detta gjordes för att kunna avgöra
vilka åtgärder som potentiellt lämpar sig bäst för MSB:s översvämningsproblematik.

3.1 Vilka omr̊aden och byggnader är de högst prioriterade
skyddsobjekten vid en översvämning?

För att kunna besvara fr̊ageställningen gjordes en analys i ArcMap där tv̊a kartering-
ar togs fram, se figur 5 och 6. Genom kontakt med MSB samt tillhandah̊allna kar-
tor över skolomr̊adet kunde även skyddsobjekt sammanställas i en slutgiltig karta med
skyddsobjekten markerade, se figur 7. Kartorna framställda fr̊an karteringarna samt
den slutgiltiga kartan över skyddsobjekten användes därefter när viktningen av skydds-
objekten genomfördes. Objekten viktades med avseende p̊a faktorerna direkta kostna-
der, utbildningsskuld och fara för natur och människor. Detta möjliggjorde en grade-
ring över skyddsobjektens prioritet vid översvämning, se tabell 3. I sektionerna 3.1.1,
3.1.2 och 3.1.3 s̊a presenteras närmare de dataunderlag som har använts och sedan
tillvägag̊angssättet för analyserna.

3.1.1 Drabbade omr̊aden vid översvämning och vattenst̊and vid 200-̊arsflöde

Underlag
Baskarta OpenStreetMap
Baskartan OpenStreetMap valdes d̊a den visar MSB:s byggnader och övningsfält. Kartan
är tillgänglig under Open Database liscense och contributors och det är Trafikverket och
Lantmäteriet som har information till kartan, utöver OpenStreetMap, som är under
licensen CC0 (OpenStreetMap and contributors, CC-BY-SA 2021). Den finns tillgänglig
i ArcMaps egna bibliotek av baskartor.

MSB:s översvämningskartering
Översvämningskarteringen utmed Kävlinge̊an fr̊an MSB användes d̊a den berör MSB:s
skola, den gjordes år 2020. Den är hämtad fr̊an ArcGIS online via ArcMap, där karte-
ringar för klimatanpassat 200-̊arsflöde och karterat vattendrag användes.

Länsstyrelsen Sk̊ane:s skyfallskartering
Skyfallskarteringen över Sk̊ane län anses lämplig d̊a den visar var klimatanpassad extrem
nederbörd drabbar MSB:s skola mest. Den tillgängligjordes 2017 och laddades ned fr̊an
Länsstyrelsens geodatakatalog (Länstyrelsen u.̊a.) med licensen CC0. Connect to Folder
kan användas för ansluta filerna till ArcMap.

Lantmäteriets höjddata 50+ grid
Lantmäteriets höjddata med 50x50 meters upplösning behövdes för att visuellt kunna
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se skillnaden i höjd med konturlinjer samt för att kunna beräkna vattenst̊and över mar-
ken med hjälp av översvämningskarteringens tvärsektioner med licensen CC0. Den finns
tillgänglig p̊a Lantmäteriets öppna data (Lantmäteriet u.̊a.a) och databasen g̊ar bland
annat att öppna via Internet Explorer och Connect to Folder kan användas för ansluta
filerna till ArcMap.

Sammanfogning av översvämnings- och skyfallskartering med bakgrundskarta
När data utanför ArcMaps egna arkiv insamlats i Catalog, med rätt filformat och samma
projektion (SWEREF 99 TM) för att f̊a alla lager att passa ihop, p̊abörjades arbetet i
ArcMap. Sammanfogning gjordes genom att OpenStreetMap lades som bakgrund i Table
of Contents (ToC) genom att den importerades via Add Basemap under fliken File.
Översvämningskarteringen för 200-̊arsflödet lades till fr̊an Add Data from ArcGIS online
via samma flik med sökord MSB översvämning. Fr̊an Catalog kunde skyfallskarteringen
identifieras som en shapefile fr̊an den importerade mappen. Filerna lades in i ToC och
för skyfallskarteringen valdes lila som färg för att enkelt kunna identfieras, se figur 6 i
resultat.

Höjddata med konturlinjer och siffror i meter över havet
För att f̊a fram vattenst̊and över marken vid översvämning av 200-̊arsflödet gjordes en
karta med konturlinjer med siffror i meter över havet (m.ö.h.), vilket ses i figur 5 i resul-
tat. Först behövde Lantmäteriets höjddata bearbetas. Höjddatan för Sk̊ane fanns som
raster i sin mapp i Catalog, där endast en av fyra filer över Sk̊ane behövde användas till
att analysera just MSB:s omr̊ade. Filen lades in i ToC och kunde rekonstrueras därefter.
En shapefile och en fil med rasterdata gjordes för att avgränsa omr̊adet och förenkla
utformandet av konturlinjerna. En polygon shapefile gjordes genom verktygsraden Edi-
tor med verktyget Straight Segment. Shapefilen behövdes för att göra rasterdatan fr̊an
Lantmäteriet mindre och därför mer hanterbar. I shapefilen ing̊ar MSB:s skolomr̊ade
samt Kävlinge̊an, den ansluts automatiskt till ToC.

Extract by Mask (Spatial Analyst) användes för att beskära raster för höjddatan, med
hjälp av shapefilen som gjordes. Input raster valdes i första sökrutan, för input raster
or feature mask data valdes shapefilen och slutligen benämndes och placerades den nya
rasterdatan i önskad mapp för Output raster och anslöts till ToC.

Dessa filer möjliggjorde att konturlinjerna kunde göras snabbare fr̊an höjddatan. Med
hjälp av Contour (Spatial Analyst) började arbetet med att synliggöra konturlinjerna
p̊a kartan. Som Input raster lades den nya rasterdatan in. I Output feature class lades
den nyskapade shapefilen och för Contour interval valdes 0,5 meter för att f̊a önskat
konturintervall. Resterande sökrutor ändrades inte. Olika höjder prövades, men 0,5 meter
ans̊ags lämpligt för överslagsberäkning av vattenst̊and och för att höjdskillnaden inte
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var s̊a stor inom skolomr̊adet, se figur 5. Filen placerades i ToC automatiskt och kunde
därefter bearbetades genom att använda Open Attribute Table för att börja lägga in
siffrorna för m.ö.h. vid konturlinjerna. Med Table options användes Add field för att
lägga in ett index för siffrorna. Indexet beräknades genom att använda Field calculator, i
rutan skrevs [contour] mod (1) vilket visuellt gav ett bra antal siffror vid konturlinjerna,
se figur 5. Properties för filen öppnades, i Labels kryssades Labels features in this layer i
och Define classes of features and label each class differently valdes. Label field ändrades
till Contour och i SQL Query sattes index till 0. Apply synliggjorde siffrorna för höjd
över havet p̊a kartan för skolomr̊adet, se figur 5 i resultat.

Beräkna och infoga vattenst̊and till översvämningskartering
För att uppskatta vattenst̊and över marken vid översvämning subtraherades markens
höjd över havet fr̊an vattenniv̊an över havet för 200-̊arsflödet. Markens höjd över havet
valdes efter den höjden, längst in i landomr̊adet, som var närmast respektive tvärsektion.
Vattenniv̊an över havet togs fram fr̊an de sex tvärsektionerna som berör skolomr̊adet,
se figur 4. Detta gav sex olika vattenst̊and i centimeter över marken p̊a skolomr̊adet.
Verktygsraden Drawing användes för att skriva in bl̊a text för de nya vattenst̊anden,
vilket ses i figur 5 i resultat.

För att göra kartlagren till bilder användes Export Map. Bilderna sparades som PDF-filer
för att f̊a önskad upplösning, dessa presenteras i resultat i figur 5 och 6.

3.1.2 Skyddsobjekt

Underlag
Muntlig och skriftlig information
Den muntliga källan som främst användes var Dennis Göransson (2021) p̊a MSB Revinge.
Information har f̊atts fr̊an Dennis Göransson under flertalet möten och via mejlkontakt.
Även Kjell-Erik Jarlsborg (2021), som är enhetschef p̊a MSB Revinge, har tillfört in-
formation till rapporten i ett möte3. Informationen som tillhandah̊allits har varit infor-
mation om hur verksamheten hanterat de tidigare översvämningarna som varit, hur de
drabbat dem samt information om de byggnader och objekt som finns p̊a omr̊adet. In-
formation har även f̊atts om vad omr̊adets byggnader och omr̊aden fyller för syfte och
vad konsekvenserna skulle bli vid en eventuell översvämning.

Kartor
I figur 1 illustreras en karta över omr̊adet. Den kartan användes för att sammanställa
geografiskt var skyddsobjekten befinner sig p̊a omr̊adet. Liknande kartor med information

3Kjell-Erik Jarlsborg, möte 2021-05-06
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om brunnar, elsk̊ap och dagvatten erhölls av Dennis Göransson (2021).

Sammanställning av skyddsobjekt
För att vidare besvara p̊a fr̊ageställningen om vilka omr̊aden och byggnader som är högst
prioriterade skyddsobjekt vid en översvämning, undersöktes vilka omr̊aden och objekt
som skulle drabbas värst vid en översvämning. För att göra detta fördes en dialog med
MSB. Även underlag i form av kartor och karteringar studerades av projektgruppen.
Fokus i samtalen med MSB l̊ag i att ta reda p̊a vad för risker objekten var utsatta för,
vad för konsekvenser en översvämning skulle innebära för de olika objekten samt var alla
skyddsobjekten är belägna p̊a skolomårdet.

3.1.3 Viktning av skyddsobjekt

Underlag
Viktningsmatrisen samt motivering för skyddsobjektens värdering i viktningsmatrisen
har baserats p̊a resultaten i avsnittet om skyddsobjekt. Även resultaten fr̊an drabbade
omr̊aden vid översvämning har använts.

Viktning
Varje objekts skyddsvärde valdes att klassas utifr̊an fyra olika konsekvenser; ”direk-
ta kostnader”, ”utbildningsskuld” samt ”fara för natur och människor”. Viktningen av
skyddsobjekten gjordes genom att klassa varje konsekvens för vardera objekt p̊a en skala
1-5, där 5 st̊ar för störst konsekvenser. Klassningen är relativ, det vill säga en 5:a st̊ar
för störst konsekvenser i förh̊allande till de andra skyddsobjekten.

Ingen rangordning av hur allvarliga konsekvenserna är i förh̊allande till varandra gjordes.
Detta för att läsaren själv ska kunna avgöra ifall n̊agon/n̊agra av konsekvenserna anses
väga tyngre än de andra.

Samtliga klassningar för alla konsekvenser adderades sedan ihop s̊a att alla skyddsobjekt
gavs varsin summa. För att väga in sannolikheten att objekten drabbas av översvämning
tilldelades varje objekt en faktor mellan 0,25 och 1, som f̊ar representera en grov upp-
skattning av sannolikheten att objektet drabbas av en översvämning i framtiden. Valet
av faktor baserades p̊a 3 grunder. Dessa var utbredingen av tidigare översvämningar,
skyfallskarteringen samt översvämningskarteringen. Berörs objektet av alla tre tilldelas
objektet en faktor 1. Berörs objektet av tv̊a av grunderna fick den en faktor 0,75. Berörs
objeketet av en av grunderna tilldelas den en faktor 0,50. Berörs objektet endast mar-
ginellt av n̊agon av dessa eller inte alls tilldelas den en faktor 0,25. Det objekt som fick
högst tal efter att summan multiplicerades med faktorn är det som bör prioriteras högst
utifr̊an klassningen. För att viktningen skulle kunna användas i åtgärdsdelen lades yt-
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terligare en kolumn till i matrisen där de sannolikhetsviktade talen omvandlades till ett
värde mellan 1-5 utefter storleksordningen p̊a produkterna. Omvandlingen gjordes genom
att ta differensen mellan den högsta och lägsta produkten, sedan dividerades differensen
med fem. Detta gav ett femdelat intervall mellan den lägsta och högsta produkten. Den
lägsta produkten fick automatiskt värderingen 1 och den högsta produkten värderingen
5. De andra skyddsobjekten fick ett värde utefter var de hamnade p̊a intervallet. I tabell
1 visas viktningsmatrisen som har använts för viktning av skyddsobjekt.

Tabell 1: Viktningsmatrisens utformning för viktning av skyddsobjekt.

Skyddsobjekt Kostnad Utbildningsskuld Fara för människor och natur Summa Faktor Produkt Värdering
- 1-5 1-5 1-5 - 0.25,0.5,0.75,1 - 1-5
- . . . - . - .
- . . . - . - .
- . . . - . - .
- . . . - . - .
- . . . - . - .
- . . . - . - .
- . . . - . - .

3.2 Vilka åtgärder rekommenderas för att förhindra översvämning
vid ett klimatanpassat 200-̊arsflöde i Kävlinge̊an alternativt
klimatanpassad extrem nederbörd?

För att kunna besvara denna fr̊ageställning gjordes en litteraturstudie där lämpliga
översvämings̊atgärder för MSB:s skola togs fram. Därefter genomfördes en viktning av de
olika åtgärderna med avseende p̊a kostnad, lagar och effekt. Detta för att kunna avgöra
vilken eller vilka åtgärder som bör rekommenderas.

3.2.1 Åtgärder

Underlag
Valet av vilka åtgärder som litteraturstudien skulle fokusera p̊a diskuterades fram i pro-
jektgruppen. Urvalet av de åtgärder som tas upp baseras p̊a den förstudie som utförts,
samtal med MSB och den analys av omr̊adet som gjorts.

Litteraturstudie
Fr̊an samtal med MSB var det tydligt att anläggning av en permanent vall som skydd
mot översvämning var av intresse. Den önskas placeras mellan Kävlinge̊an och skolan,
i nära anslutning till åkanten, för att kunna skydda omr̊adet mot tillfälligt högt flöde
i vattendraget. Även kontrollerade översvämningsytor undersöktes d̊a de kan fungera
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som åtgärd b̊ade vid fluvial- och pluvial översvämning. Vidare valdes plantering av träd,
regnbäddar och regnmagasin ut fr̊an förstudien d̊a de motverkar pluvial översvämning och
problem med hög grundvattenniv̊a. D̊a nybyggnation planeras p̊a omr̊adet undersöktes
även gröna tak som åtgärd mot pluvial översvämning. Ett känt problem p̊a omr̊adet är
översvämningar i källare, och åtgärder i form av backventiler och pumpar finns p̊a plats.
Åtgärder som specifikt skyddar källare har dock inte tagits med i litteraturstudien, d̊a det
har framkommit att det bästa egentligen vore att utesluta källare helt p̊a omr̊adet.

Eftersom resultatet fr̊an litteraturstudien är underlaget till den viktning som gjordes
av åtgärderna, söktes information om följande parametrar som valts ut till viktningen:
relevanta lagar, information om åtgärdernas kostnad, effekten att lagra eller fördröja
vattenflöden samt vilka scenarier åtgärderna skyddar mot. De lagar som undersöktes i
studien är begränsade till Miljöbalken.

Informationen som redovisas i litteraturstudien kommer huvudsakligen fr̊an myndighets-
sidor, kommuner och länsstyrelser. Sökningar p̊a ovan nämnda sidor har gjorts, därtill
har även Google använts. Informationssöket har begränsats till svenska sidor och i huvud-
sak sidor uppdaterade inom de närmaste åren. Naturv̊ardsverkets kartverktyg “Skyddad
natur” samt Länsstyrelsen Sk̊anes kartverktyg “Strandskydd och Landskapsbildsskydd
Sk̊ane” har även nyttjats för att f̊a information om förbud och lagar som gäller p̊a skol-
omr̊adet.

Nedan listas ett urval av de sökord som använts vid sökningar.

• “markavvattning” “strandskydd”

• “skyddsvall” “kustskydd”

• “kontrollerad översvämningsyta”

• “naturbaserade lösningar översvämning”

• “kapacitet regntunna”

• “regnbädd” ”regnrabatt”

3.2.2 Viktning av åtgärder

Underlag
I naturv̊ardsverkets rapport “Naturanpassade åtgärder mot översvämning - Ett verktyg
för klimatanpassning” (Naturv̊ardsverket 2018) har en åtgärdsmatris för flödesdämpande
åtgärder tagits fram. Den fungerade som inspiration vid utformningen av den här rappor-
tens viktning. Viktningsparametrarna valdes efter den kunskap som f̊atts under förstudien
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och samtal med MSB. Informationen som tagits fram i litteraturstudien om de olika
åtgärderna fungerade som underlag vid motiveringarna till viktningen i de olika matri-
serna. Resultatet fr̊an analysen av omr̊adet som utförts användes för bedömning av vilka
objekt som skyddas för respektive åtgärd. Analysen av omr̊adet bidrog även med infor-
mation om skolomr̊adet som var relevant vid bedömningen av vilka scenarier åtgärdena
skyddar mot.

Viktning
En viktning av de olika åtgärderna som tagits fram i litteraturstudien gjordes utifr̊an
parametrarna kostnad, lagar, vilka objekt som åtgärden skyddar samt åtgärdernas effekt.
Syftet med viktningen var att f̊a en översiktlig bedömning av de olika åtgärderna för att
kunna värdera i vilken ordning en åtgärd bör prioriteras.

Ingen rangordning av de olika paramterarna gjordes. Detta för att läsaren själv ska kunna
prioritera vilken/vilka parametrar som är av störst betydelse.

I tabell 2 visas viktningsmatrisen som har använts för viktning av åtgärder. Matrisen är
uppbyggd av sju kolumner. I den första kolumnen listades åtgärderna, i den andra sum-
merades värdena för de skyddsobjekt åtgärden skyddar. I tredje och fjärde kolumnerna
”Lag” och ”Kostnad” klassades varje åtgärd till en siffra mellan 1 och 5. En femma för
kostnad innebär en l̊ag kostnad för åtgärden relativ övriga åtgärder och en femma för
lagar innebär att inga lagar som undersöktes berörs. I kolumnen ”Summa” summerades
klassningarna för lag, kostnad samt summa för skyddsobjekt.

I kolumnen ”Effektfaktor” klassades åtgärderna med avseende p̊a effekt. Här gjordes en
bedömning för vilket eller vilka översvämningsscenarion åtgärderna skyddar mot. Om
åtgärden tillsammans med andra åtgärder bedömdes kunna skydda skolomr̊adet mot
översvämning orsakat av ett av scenarierna 200-̊arsflöde respektive extrem nederbörd,
klassades den med faktorn 0,25. Om åtgärden tillsammans med andra åtgärder bedömdes
kunna skydda mot b̊ada scenarion klassades den med faktorn 0,5. Om åtgärden p̊a egen
hand bedömdes kunna skydda mot ett av scenarierna klassades den med faktorn 1.

Slutligen multiplicerades varje åtgärds summa med sin tilldelade effektfaktor, vilket re-
sulterade i en slutprodukt. Denna slutprodukt är åtgärdens slutgiltiga värdering, vilken
kan ses i den sista kolumnen. Den åtgärd som f̊ar högst värdering är den som bör prio-
riteras högst utifr̊an viktningen.

15



Tabell 2: Viktningsmatrisens utformning för viktning av åtgärder.

Åtgärd Summa fr̊an viktning av skyddsobjekt Lag Kostnad Summa Effektfaktor Värdering
- - 1-5 1-5 - 0.25,0.5,1 -
- - . . - . -
- - . . - . -
- - . . - . -
- - . . - . -
- - . . - . -

4 Resultat

I detta avsnitt redovisas resultaten för de b̊ada fr̊ageställningarna. I avsnitt 4.1 kan de
slutgiltiga GIS-kartorna ses, den sammanställda kartan över skyddsobjekten p̊a skol-
omr̊adet samt resultatet fr̊an viktningen av skyddsobjekt. Under 4.2 redovisas resultatet
fr̊an litteraturstudien samt viktningen av åtgärder.

4.1 Vilka omr̊aden och byggnader är de högst prioriterade
skyddsobjekten vid en översvämning?

Här redovisas resultatet som berör den första fr̊ageställningen. De kartor som framställts
i ArcMap kan ses i figur 5 och 6, följt av en sammanställd karta över skyddsobjekten p̊a
omr̊adet i figur 7. Den information som tagits fram om respektive skyddsobjekt redovi-
sas därefter. Viktningen av skyddsobjekten motiveras och resultatet presenteras i tabell
3.

4.1.1 Drabbade omr̊aden vid översvämning och vattenst̊and vid 200-̊arsflöde

I figur 5 är MSB:s omr̊ade och dess anslutning till Kävlinge̊an linjerat med ett svart
streck. Översvämningskartering för 200-̊arsflödet visas med en ljusbl̊a färg och Kävlinge̊an
syns som en mörkare bl̊a linje. Figur 5 visar ocks̊a bruna konturlinjer av omr̊adet, med
bruna siffror med höjd över havet, med lägst höjd p̊a 18,5 m.ö.h. och högst 21,5 m.ö.h.
Utöver dessa ses sex olika vattenst̊and med höjd över marken vid översvämning av 200-
årsflödet i mörkbl̊a text. I utkanten av omr̊adet som avgränsar till Revingeby n̊ar vat-
tenst̊andet 60 cm och i mitten av omr̊adet åt åns sida varierar niv̊an mellan 10 och 20
cm. P̊a övningsfältet n̊ar vattenst̊andet upp till 60 cm.
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Figur 5: Karta över MSB:s skola med konturlinjer med siffror i m.ö.h., svart linjering
för MSB:s omr̊ade och dess anslutning till Kävlinge̊an som syns med en bl̊a linje samt
MSB:s översvämningskartering för 200-̊arsflöde med vattenst̊and över mark i mörkbl̊a

text.

Figur 6 visar sammanfogningen av MSB:s översvämningskarteringen för 200-̊arsflödet i
bl̊att och skyfallskarteringen fr̊an Sk̊anes länsstyrelse i lila. Karteringarnas utbredning
överlappar p̊a en stor del av skolomr̊adet. Ett omr̊ade mitt p̊a skolomr̊adet täcks enbart
av översvämningskarteringen och över kontorsbyggnaderna finns ett omr̊ade som endast
skyfallskarteringen berör.
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Figur 6: Karta med svart linjerat omr̊ade för MSB med anslutning till Kävlinge̊an i bl̊a
linje, MSB:s översvämningskartering för 200-̊arsflöde i bl̊a samt Länsstyrelse Sk̊anes

skyfallskartering för extrem nederbörd i lila.

4.1.2 Skyddsobjekt

I figur 7 redovisas skyddsobjekten visuellt. Skyddsobjektet ”övningsytor” är inte utmar-
kerat i figur 7 utan syftar till flera markytor lokaliserade p̊a övningsfältet som finns inom
den orangea markeringen. Utöver skyddsobjekten visar kartan vattnets utbredning där
det varit översvämning i närtid i en ljusbl̊a färg.
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Figur 7: Slutgiltig karta över skyddsobjekten.

Elsk̊ap
Fyra elsk̊ap är placerade p̊a övningsfältet, se figur 7. De är cirka 1 meter höga och om de
täcks de av vatten kan problem uppst̊a. Om elen sl̊as ut kan det leda till utbildningsskuld,
d̊a till exempel rökmaskiner inte kan användas, samt att utrymningsdörrarna kan sluta
fungera (Dennis Göransson 2021). Stannar vattnet kvar efter översvämning finns risk
för strömföring i omkringliggande vatten vilket kan innebära fara för människor. Oftast
behöver elprodukter som inte är anpassade till vatten kontrolleras och i vissa fall kasseras
om de blivit vattenskadade (Elsäkerhetsverket 2021).

Spillvattenbrunnar
Spillvattenbrunnarna är en av tre typer av brunnar p̊a omr̊adet, fr̊an dessa pumpas spill-
vatten till ett reningsverk beläget i östra utkanten av övningsfältet, se figur 7. Spillvatt-
net inneh̊aller främst släckvatten där brandsläckningsskum använts. Vid en översvämning
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skulle brunnarna potentiellt kunna svämmas över och det orenade spillvattnet kan istället
transporteras ut i ån och resterande natur (Dennis Göransson 2021).

Byggnader med källare
Ett tydligt problem för omr̊adet är källarna i byggnaderna 40, 41, 43 och 2, se figur 7.
Hus 2 ligger utanför övningsomr̊adet och ägs av specialfastigheter, i den finns en restau-
rang och en lärosal i källaren, där utbildning inte kan ske om lärosalen översvämmas.
Översvämningen i hus 2 är dock s̊a frekvent att det finns stationära pumpar där som
jobbar dygnet runt. Hus 2 blir översvämmad p̊a grund av att grundvattnet är för nära
markniv̊an. I byggnad 40, 41, 43 pumpas vatten bort vid behov. Översvämningar i dessa
källare sker cirka 3 g̊anger per år, där grundvattnet igen antagligen är orsaken. I 41 och
43 har nya brunnslock installerats med backventiler för att förhindra översvämningar
(Dennis Göransson 2021).

Övningsytor
Med övningsytor menas de markytor som används till övningar lokaliserade p̊a övnings-
fältet. Byggnaderna p̊a omr̊adet best̊ar mestadels av containrar och pl̊atskjul. Mellan
övningsytorna finns grönytor, främst gräsmattor, som inte har n̊agon utbildningsfunk-
tion. Övningsytorna är mycket viktiga för utbildningen p̊a MSB:s skola och övningar
bedrivs mer eller mindre p̊a hela övningsfältet. Som en konsekvens vid inställda övningar
f̊ar MSB en utbildningsskuld som i sin tur ger en kostnad. Tidigare översvämningar fr̊an
Kävlinge̊an har resulterat i flera veckors utbildningsskuld och farh̊agor finns att mer
omfattande översvämningar kan stoppa utbildningen i flera månader (Dennis Göransson
2021).

Kontorslokaler
Kontorslokalerna ligger väster om övningsfältet, se figur 7. Vid översvämning av dessa
byggnader skulle återställningskostnaderna vara det största problemet (Dennis Göransson
2021). Det finns framtida planer för ombyggnation p̊a kontorsomr̊adet och även norr om
fordonshallen (Kjell-Erik Jarlsborg 2021).

Fordonshallen och förr̊adslokaler
I fordonshallen och förr̊adsbyggnaderna utanför övningsfältet finns en del dyra fordon och
objekt. Dessa kan ta skada vid översvämning och blir dyra att ersätta och kan förhindra
vissa utbildningsmoment (Kjell-Erik Jarlsborg 2021).

Omr̊aden med miljöfarliga ämnen
Vid översvämning finns risk att miljöfarliga ämnen eller föremål förs ut i till exempel
Kävlinge̊an. Tv̊a omr̊aden med miljöfarliga ämnen nämns speciellt. Ett är där kemis-
ka övningar utförs i nedre västra delen av övningsfältet, se figur 7. Det andra är vid
järnvägen i övre norra delen av övningsfältet, se figur 7, där t̊agolyckor simuleras. Vid
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denna typ av övning sprids plast och andra små partiklar i naturen som inte städas upp
tillräckligt noga enligt Dennis Göransson (2021). Utöver detta finns det många platser
p̊a övningsfältet där det bränns föremål och en stor mängd tändvätska används (Dennis
Göransson 2021).

4.1.3 Viktning av skyddsobjekt

Här presenteras hur de olika skyddsobjekten klassades med aveense p̊a direkta kostnader,
utbildningsskuld och fara för människor och natur. I tabell 3 finns helheten av viktningen
av skyddsobjekten.

Direkta kostnader
Direkta kostnader för spillvattenbrunnar, källare (40, 41, 43), övningsytor och omr̊aden
med miljöfarliga ämnen klassades alla till 1 d̊a ingen av skyddsobjekten ger n̊agra sto-
ra kostnader vid återställning. Elsk̊ap och källare (2) klassades b̊ada till 3 för direkta
kostnader eftersom elsk̊apen kan behöva ersättas helt vid översvämning, och källare (2)
anses ha viktiga funktioner som behöver återställas. Eftersom kontorslokalerna bedöms
vara dyra att reparera och fordonshall/förr̊ad innehar dyra fordon och objekt som kan
förstöras, klassades respektive skyddsobjekt till 5.

Utbildningsskuld
Utbildningsskulden för spillvattenbrunnar, kontorslokaler och omr̊aden med miljöfarliga
ämnen klassades till 1, d̊a dessa inte bedömdes hindra utbildning vid översvämning.
Fordonshall/förr̊ad klassades till 2 eftersom objekt eller fordon som används i utbildning
kan förstöras vid översvämning. För elsk̊apen och källare (2) klassas utbildningskulden
till 3. Ifall elen sl̊as ut p̊averkas en del av verksamheten, men en del av undervisningen
kan fortg̊a. För källare (2) kan översvämning leda till att lärosalen inte kan användas.
Källare (40, 41, 43) klassades till 3 eftersom lokalerna inte kan användas för utbildning vid
översvämning. Översvämmade övningsytor drabbar utbildningen som mest och därför
klassades detta objekt till 5.

Fara för människor och natur
Översvämning av källare (2), källare (40, 41, 43), övningsytor, kontorslokaler, och for-
donshall/förr̊ad ans̊ags inte kunna ge upphov till fara för natur eller människor och
klassades därför till 1. Vattenskadade elsk̊ap leder till risk för strömföring i omkringlig-
gande vatten och elavbrott som kan göra att utrymningsdörrarna slutar fungera, vilket
kan innebära fara för människor. Elsk̊apen som skyddsobjekt klassades därför till 3.
Spillvattenbrunnar och omr̊aden med miljöfarliga ämnen klassades till 5, d̊a spridning
av dessa ämnen l̊angsiktigt kan skada b̊ade människor och natur.
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Sannolikhetsfaktor
Fordonshall/förr̊ad har inte p̊averkats av tidigare översvämningar och berörs endast till
viss del av skyfallskarteringen och angränsar till översvämningskarteringens utberdning,
därför klassades sannolikhetsfaktorn till 0,25. Elsk̊apen och kontorslokalerna klassades till
sannolikhetsfaktorn 0,5. Elsk̊apen har n̊atts av vattnet vid tidigare översvämningar men
inte p̊averkats. Utifr̊an det beräknade vattenst̊andet i figur 5 för översvämningskartering
bedöms det bero p̊a att vattnet inte n̊ar högt nog för att resultera i vattenskador.
Elsk̊apen ligger dock i riskomr̊adet för skyfallskarteringen. Kontorslokalerna har inte
heller p̊averkats av närtida översvämningar men omr̊adet täcks till stor del av skyfallskar-
teringen.

Källare (2) klassades till sannolikhetsfaktorn 0,75 eftersom den nästintill alltid är p̊averkad
av översvämning och berörs av skyfallskarteringen.

Spillvattenbrunnarna, källare (40, 41, 43), övningsytorna och omr̊aden med miljöfarliga
ämnen klassades till sannolikhetsfaktorn 1 d̊a de alla är drabbade av närtida översvämnin-
gar samt b̊ada karteringarna.

Tabell 3 redovisar resultaten av viktingen av skyddsobjekten. ”Summa” st̊ar för addering-
en av värdena fr̊an konsekvensernas kostnad, utbildningsskuld samt fara för människor
och natur. Skyddsobjektet elsk̊ap f̊att högst summa och källare (40, 41, 43) lägst. ”Fak-
tor” st̊ar för sannolikhetsfaktorn att objektet blir översvämmat och ”Produkt” st̊ar för
produkten som f̊atts efter multiplicering av ”Summa” med ”Faktor”. Skyddsobjekten
miljöfarliga ämnen, övningsytor och spillvattenbrunnar har f̊att högst produkt och for-
donshall/förr̊ad har f̊att lägst. Kolumnen ”Värdering” st̊ar för det värde som sedan
används i viktningen av åtgärder, här st̊ar skyddsobjekten i storleksordning 1-5. Spill-
vattenbrunnar, övningsytor och miljöfarliga ämnen har f̊att högst värdering, följt av
källare (2), elsk̊ap, källare (40, 41, 43), kontorslokaler och sist fordonshall/förr̊ad.

Tabell 3: Viktning av skyddsobjekt.

Skyddsobjekt Kostnad Utbildningsskuld Fara för människor och natur Summa Faktor Produkt Värdering
Elsk̊ap 3 3 3 9 0,50 4,5 3
Spillvattenbrunnar 1 1 5 7 1 7 5
Källare (2) 3 3 1 7 0,75 5,25 4
Källare (40, 41, 43) 1 3 1 5 1 5 3
Övningsytor 1 5 1 7 1 7 5
Kontorslokaler 5 1 1 7 0,5 3,5 2
Fordonshall/Förr̊ad 5 2 1 8 0,25 2 1
Miljöfarliga ämnen 1 1 5 7 1 7 5
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4.2 Vilka åtgärder rekommenderas för att förhindra översvämning
vid ett klimatanpassat 200-̊arsflöde i Kävlinge̊an alternativt
klimatanpassad extrem nederbörd?

I detta avsnitt presenteras inledningsvis resultatet av litteraturstudien. De förslag p̊a
översvämnings̊atgärder som tas upp i denna studie är permanent vall, kontrollerade
översvämningsytor, träd, gröna tak, regnmagasin och regnbäddar. Avsnittet inneh̊aller
även lagar att ta hänsyn till vid anläggning av översvämnings̊atgärder som är relevanta
för omr̊adet kring MSB:s skola. Resultatet av viktningen som gjorts presenteras därefter
i tabell 4. I denna del redovisas även motiveringen till viktningen av åtgärderna.

4.2.1 Litteraturstudie

Lagar att ta hänsyn till vid implementering av större åtgärder
Markavvattning är en vattenverksamhet som avser åtgärder vars ändamål är att skydda
mot vatten eller avlägsna oönskat vatten, i syfte att göra marken lämplig för ett visst
ändamål (Länsstyrelsen Sk̊ane u.̊a.a). I Naturv̊ardsverkets vägledning i arbetet med mar-
kavvattningsärenden (2019) beskrivs det att det är syftet med åtgärden som är avgörande
för om det rör sig om markavvattning, samt att åtgärden ska ha en varaktig effekt. För
att klassas som markavvattning krävs det dessutom att skyddet ska vara placerat inom
ett vattenomr̊ade samt skydda mot förekomster inom vattenomr̊adet. Med hänvisning
till 11 kap. §2 Miljöbalken (SFS 1998:808) avses med ett vattenomr̊ade “ett omr̊ade
som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenst̊and”. Vattenomr̊adet skulle kunna
innefatta mark som översvämmas regelbundet till följd av förändringar av vattenniv̊a i
närliggande vattendrag (Naturv̊ardsverket 2019).

Allmänt r̊ader ett generellt förbud mot markavvattning i hela Sk̊ane län (Länsstyrelsen
Sk̊ane u.̊a.a). Enligt Naturv̊ardsverkets kartverktyg “Skyddad natur” gäller förbud mot
markavvattning för hela skolomr̊adet (Naturv̊ardsverket u.̊a.). Detta innebär i praktiken
att b̊ade dispens och tillst̊and behövs om åtgärden som vidtas kan klassas som mar-
kavvattning (Länsstyrelsen Sk̊ane u.̊a.a). Enligt 11 kap. §14 Miljöbalken (SFS 1998:808)
f̊ar länsstyrelsen meddela om dispens fr̊an ett förbud mot markavvattning. F̊as dispens
krävs tillst̊and enligt §9 11 kap. Miljöbalken, som även säger att tillst̊and krävs för all
vattenverksamhet. I §3 11 kap. I Miljöbalken (SFS 1998:808) definieras begreppet vat-
tenverksamhet, vilket avser bland annat bortledande av vatten fr̊an vattenomr̊adet. Med
hänvisning till §12 11 kap. Miljöbalken (SFS 1998:808) behövs däremot inte tillst̊and
“om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vatten-
verksamhetens inverkan p̊a vattenförh̊allandena”.
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Strandskyddet gäller vid vattendrag och omfattar enligt 7 kap. §14 Miljöbalken (SFS
1998:808) “land- och vattenomr̊adet intill 100 meter fr̊an strandlinjen vid normalt me-
delvattenst̊and”. Vidare enligt §15 7 kap. Miljöbalken är det inte till̊atet att vidta
åtgärder som “väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter” (SFS 1998:808).
Länsstyrelsen eller kommunen f̊ar i det enskilda fallet, enligt §18a och §18b 7 kap.
Miljöbalken, ge dispens fr̊an förbuden om det finns “särskilda skäl”, som listas i §18 c
(SFS 1998:808). Enligt Länsstyrelsen Sk̊anes kartverktyg “Strandskydd och Landskaps-
bildsskydd Sk̊ane” sträcker sig dock inte strandskyddet upp p̊a land vid skolomr̊adet
(Länsstyrelsen Sk̊ane u.̊a.b).

Permanent vall
En vall är en fysisk barriär vars syfte är att skydda ett omr̊ade mot vattenmassor (Na-
turv̊ardsverket 2018). Att anlägga en permanent vall är en lämplig åtgärd endast vid
översvämningar orsakade av tillfällig förhöjning av vattenniv̊a i vattendrag. Det är därför
av stor vikt att ytterligare åtgärder vidtas innanför vallen, till exempel m̊aste vattenvägar
anpassas för det vatten som normalt rinner till vattendraget men som hindras p̊a grund
av den anlagda vallen (Länsstyrelserna i Västra Götalands & Värmlands län 2011).
Eftersom instängda ytor skapas förhindras den naturliga avrinningen (Länstyrelserna
i Stockholms & Västra Götalands län 2018). Av dessa orsaker kan även vatten- och
avloppssystem behöva omdimensioneras (PBL Kunskapsbanken 2020).

Att uppföra en vall kan förflytta översvämningsproblematiken genom att flödet i vat-
tendraget p̊averkas b̊ade uppströms och nedströms. Vid anläggandet m̊aste det vara
säkerställt att vallen inte förvärrar situationen n̊agon annanstans (Länsstyrelserna i
Västra Götalands & Värmlands län 2011). En permanent vall kan dessutom ha stor
miljöp̊averkan, till exempel kan det störa ekosystemet vilket kan bli problematiskt om
naturvärden ska skyddas (PBL Kunskapsbanken 2020).

P̊a grund av att vallar är avancerade konstruktioner kan de bli dyra projekt att anlägga
(Kristianstads kommun 2021). Vid anläggandet är det viktigt att bevaka faktorer som
kan orsaka läckage genom vallen, till exempel ledningar som mynnar ut i vattendraget.
Med hjälp av backventiler kan läckage genom ledningar förhindras (Räddningsverket
2000). Viktigt är även att skydda vallen mot erosion ända upp till niv̊an för det högst
förväntade flödet (Räddningsverket 2000). För att vallen skall utgöra fullgott skydd är
det av stor betydelse att den dimensioneras rätt, eftersom den kan brista om oväntat
stora flöden leder till att vatten tränger upp över vallen. Vallen kan även brista till följd
av d̊aligt underh̊all (Länsstyrelserna i Västra Götalands & Värmlands län 2011). En vall
innebär även ökad belastning p̊a mark och kan därmed innebära en ökad risk för skred
(Länsstyrelsen i Västra Götalands län & Skogsstyrelsen 2018). Ofta krävs därför åtgärder
för att förstärka marken före anläggningen (Kristianstads kommun 2021).
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Invallning är ett exempel p̊a markavvattning (Klimatanpassning 2019b). Att uppföra en
vall i markavvattningssyfte omfattas även vidare av reglerna för dammsäkerhetstillsyn
(Naturv̊ardsverket 2019).

Kontrollerade översvämningsytor
En möjlig förebyggande åtgärd mot översvämningsproblem är ytor som periodvis kan
översvämmas, s̊a kallade översvämningsytor. Dessa typer av ytor skulle exempelvis kunna
vara parker eller grönomr̊aden som till̊ater infiltration. Denna typ av översvämningsyta
har allts̊a i normalfallet en annan funktion, men fungerar som åtgärd vid tillfälligt sky-
fall (Lunds kommun 2018). Kapaciteten som en kontrollerad översvämningsyta kan bära
beror p̊a hur stor yta som finns att tillg̊a i omr̊adet, nederbördsmängd och geografi (Jord-
bruksverket 2017). Åtgärdens ytbehov beror av platsens flödesutjämningsbehov (Stock-
holm Vatten och Avfall 2016). Ytans användningsomr̊ade avgör skötselbehovet, ytan
behöver sl̊as årligen men mer skötsel krävs om ytan är tänkt att användas som en park.
Växtlighet i form av träd och buskar bör avlägsnas fr̊an ytan, som även behöver torka
upp mellan nederbördstillfällena (Stockholm Vatten och Avfall 2016).

En översvämningsyta kan även fungera som åtgärd för översvämning orsakad av högt
vattenflöde fr̊an ett vattendrag. Dessa ytor utformas som en nedsänkning i marken, där
ett vegetationstäcke kan vara fördelaktigt för att minska risken för erosion. Ytan fun-
gerar som en damm eller ett utjämningsmagasin som placeras intill vattendraget med
tillhörande inflöde. Vid högt vattenst̊and fylls magasinet upp via inflödet och, beroen-
de p̊a hur bra infiltrationskapaciteten i den underliggande marken är, töms dammen
via ett utflöde tillbaka till vattendraget (Jordbruksverket 2017). Förutsättningar för att
översvämningsytan ska kunna användas effektivt är att den fr̊an början ska vara tom
och att det ska finnas en fast eller aktiv reglering av det inkommande flödet, i detta fall
av Vombsjön (Jordbruksverket 2017).

Det är sv̊art att förutse kostnaden som en kontrollerad översvämningsyta medför, d̊a
många olika parametrar spelar in. Faktorer som kan komma att kosta vid installering av
åtgärd är utvärdering av markvärdet, projektering och tillst̊andsansökan. Marken måste
allts̊a undersökas för att avgöra vilka förutsättningar den har, vilket i sin tur avgör hur
stora magasinvolymer som kan grävas upp och till vilket pris. Man f̊ar även räkna med
att det kan bli skador p̊a marken vid översvämning som kan behöva åtgärdas, samt extra
kostnader för tillsyn och underh̊all av ytan (Jordbruksverket 2017).

Träd
Träd kan omhänderta stora mängder vatten, b̊ade genom fördröjning av nederbörd via
bladverket samt infiltration till rotsystemen (Föreningen Sveriges Stadsbyggare et al.
u.̊a.). Vid regn kan träden genom interception f̊anga omkring 1 mm vatten per kvadrat-
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meter bladyta, vilket för ett stort träd resulterar i en p̊ataglig effekt för mängden dagvat-
ten som genereras p̊a platsen (PBL Kunskapsbanken 2019). Enligt PBL Kunskapsbanken
(2019) kan bladytan p̊a ett stort träd utgöra hela 1000 m2. Eftersom träd konsumerar
mycket grundvatten och har större evaporation än mer l̊agväxt vegetation, kan de även
minska risken för översvämning nedströms i ett avrinningsomr̊ade (Naturv̊ardsverket
2018).

Träden kan med fördel planteras i fuktiga svackor eller längs vattendrag för att motverka
ytavrinning eller för att fördröja flöden. Erosionsrisken i marken minskar även till följd
av rötternas förmåga att stabilisera jorden. Kostnaden för åtgärden är l̊ag jämfört med
många andra åtgärder för flödesdämpning (Naturv̊ardsverket 2018).

Gröna tak
Gröna tak är vegetationstäckta tak som kan utformas p̊a många olika sätt beroende p̊a
förutsättningar och behov. Takens egenskaper beror bland annat p̊a växtdjup, växtval
och taklutning (SMHI 2019a). Fördelarna med gröna tak är många. Förutom en rad
ekologiska vinster kan taken även bidra med avrinningshantering genom att belastningen
p̊a dagvattensystem minskar. Genom vegetationen kan vatten tas upp och sedan avdunsta
tillbaka till atmosfären. Till skillnad fr̊an h̊ardgjorda, traditionella tak har de gröna taken
även en god förmåga att b̊ade rena och h̊alla vatten. Flödet kan fördröjas upp till 30
minuter och den årliga avrinningen kan sänkas med 40-90 % beroende p̊a växtbäddens
djup (SMHI 2019a).

Att anlägga gröna tak är dyrare än att använd vanliga tak, de gröna taken kan dock änd̊a
resultera i ekonomiska fördelar. Eftersom de gröna taken fungerar isolerande minskar
energibehovet i huset (SMHI 2019a). För en tunnare variant, till exempel sedumtak eller
sedum-örttak med inslag av ängsvegetation kan kostnaden (exklusive takmaterial) grovt
uppskattas mellan 300 till 600 kronor per kvadratmeter. Utöver detta tillkommer även
underh̊allskostnader. För ovan nämnda tak kan man räkna med en årlig tillsyn samt
skötsel efter behov, cirka vartannat år (SMHI 2019a).

Vid anläggandet är det viktigt att tänka p̊a och räkna p̊a takets bärighet och husets egen-
skaper, eftersom ett vattenmättat grönt tak innebär extra belastning. Det är även viktigt
att taket är helt vattentätt, att rötter inte kan tränga igenom samt att takets dränering
är noggrant planerad. Det finns även en risk att gödsel läcker ut i dagvattensystemet
(SMHI 2019a).

Regnmagasin
Ett regnmagasin är en typ av åtgärd som används för trög avvattning. Det innebär
att man kopplar stuprör fr̊an tak till en tunna eller tank som samlar upp regnvatten
för att minska flödesvariationerna i avloppsledningsnätet och därmed jämna ut flödet i
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ledningarna (Lexell et al. 2016). Tunnornas kapacitet varierar beroende p̊a hur stor volym
vatten de beräknas behöva h̊alla. Vanligast är att anlägga mindre magasin med en volym
p̊a cirka 100 - 400 liter som kan omhänderta vatten fr̊an ungefär ett halvt hustak en vanlig
regnmånad under sommarperioden, men det finns även större tankar som kan hantera
hela taket eller större avrinningsytor (Svenskt vatten 2020). Investeringskostnaden för
regntunnor är l̊ag i relation till många andra översvämnings̊atgärder. Priset varierar
dock en del d̊a kostnaden ökar med storleken, detta p̊a grund av att materialet m̊aste
vara starkare om den ska kunna h̊alla mer vatten och för att tunnan i vissa fall kan
behöva grävas ner i marken (von Scherling 2018). En stor tank som rymmer cirka 3 m3,
med schakt och anslutning inräknat, beräknas kosta omkring 40 000-60 000 kronor. Det
kan även tillkomma kostnader för underh̊all d̊a det är viktigt att h̊alla tunnan ren och
inte l̊ata vatten st̊a för länge och bilda alger (von Scherling 2018). Mellan regnskurar
används vattnet ofta som bevattning p̊a omkringliggande grönomr̊aden/trädg̊ard, eller
s̊a l̊ater man det avdunsta (Svenskt vatten 2020).

Regnbäddar
Regnbäddar, även kallat regnrabatter eller biofilter, fördröjer flödet av de stora mängder
vatten som kan komma av ett skyfall. Bäddarna filtrerar och renar därtill det vatten som
runnit av h̊ardgjorda ytor (SMHI 2019b). Ett exempel p̊a implementering av regnbäddar
i h̊ardgjord miljö är vid Kvibergs multisportarena i Göteborg. Bäddarna är konstruerade
med en lutning för att överflödigt vatten ska kunna transporteras bort. Vattnet tas till
viss del upp av vegetationen, resterande vatten dräneras istället bort via ledningar efter
en fördröjning. Växtvalet till bäddarna präglas av förmågan att klara förh̊allanden med
periodvis stora mängder vatten och periodvis torka (SMHI 2019b).

Kostnaden för konstruktion av regnbäddar varierar, i Kviberg beräknades den (inklusive
material och arbetskostnader) till ungefär 3000 kronor per kvadratmeter. Underh̊allskost-
nader motsvarar ungefär underh̊allet för vanliga rabatter (SMHI 2019b).

4.2.2 Viktning av åtgärder

Här presenteras hur de olika översvämnings̊atgärderna klassades utifr̊an lagar, kostnad,
summa fr̊an skyddsobjekt samt effekt. I tabell 4 redovisas resultatet fr̊an viktningen, där
åtgärdernas slutgiltiga värdering kan ses.

Lag
För att anlägga en permanent vall krävs dispens fr̊an förbudet mot markavvattning som
r̊ader p̊a hela skolomr̊adet. Även strandskyddet bör undersökas vidare. För att anlägga en
vall behöver det dessutom vara säkerställt att vallen inte orsakar skada i form av markska-
dor, rubbning av ekosystem eller skada p̊a fastigheter, upp- eller nedströms skolomr̊adet.
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Därför klassades vallen till 1 för lagar. Anläggning av översvämningsyta kan klassas som
markavvattning. Strandskyddet bör dock inte vara relevant och åtgärden p̊averkar inte
n̊agot annat omr̊ade än skolomr̊adet. Av dessa orsaker klassades översvämningsytan till
2 för lagar. Inga lagar som undersökts i denna studie bedömdes relevanta vid placering
av övriga åtgärder, de klassades därför till 5 för lagar.

Kostnad
Kostnad för en permanent vall klassades till 1 d̊a den troligen är den dyraste av de
som undersökts i detta arbete. Bedömningen tar hänsyn till att vallen bör vara den mest
omfattande och arbetskrävande åtgärden, om den ska kunna skydda mot ett 200-̊arsflöde.
Dessutom skapar anläggning av en vall ett behov av fler åtgärder, s̊a som anpassade
vattenvägar och/eller backventiler.

Trots att det är sv̊art att säga vad kostnad för investering och drift för en översvämnings-
yta kan bli, kan änd̊a slutsatsen dras att det är en stor åtgärd som kräver mycket
plats, planering och underh̊all i förh̊allande till andra åtgärder som diskuterats. För att
översvämningsytan ska kunna ge effekt för översvämningsproblemen vid MSB:s skola
behövs en väldigt stor yta med tanke p̊a den volym vatten som medförs vid ett 200-
årsflöde eller vid extrem nederbörd. Den bedömdes dock inte vara en lika dyr anläggning
som en permanent vall, varför kostnaden klassades till 2.

Kostnaden för regnmagasin, träd och regnbäddar klassades till 4. I jämförelse med övriga
skydds̊atgärder är regnmagasin relativt billiga, b̊ade i anläggning och drift. Priset varierar
beroende p̊a magasinets storlek och kan stiga avsevärt med storleken, vilket innebär att
den inte blir det billigaste alternativet. Regnbäddar anses som relativt billiga b̊ade vid
anläggning och underh̊all, men ifall åtgärden ska implementeras p̊a stora omr̊aden kan
det änd̊a kosta en del. Kostnaden för att köpa in och plantera träd bedömdes som relativt
billig. Vid val av träd som ska planteras antogs att ett flertal träd köps in, samt att de är
större än unga skott vid plantering. Detta för att uppn̊a en snabbare effekt av åtgärden,
vilket gör åtgärden dyrare.

Gröna tak klassades till 5 för kostnad d̊a det bedömdes vara den billigaste åtgärden i
studien. Detta p̊a grund av att åtgärden är billig i relation till de större åtgärderna, samt
p̊a grund av de ekonomiska fördelar som taket innebär när det väl är anlagt. I relation
till kostnaden för att bygga nya hus innebär det inte heller en s̊a stor merkostnad med
gröna tak.

Summa fr̊an skyddsobjekt
En permanent vall i rätt dimensioner kan i princip ensam skydda hela omr̊adet mot ett
200-̊arsflöde, vilket innebär att den kan skydda alla skyddsobjekt utom kontorslokalerna
eftersom detta objekt endast p̊averkas av extrem nederbörd. Vallen bedömdes därför kun-
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na skydda elsk̊ap, spillvattenbrunnar, källare (40, 41, 43), övningsytor, fordonshall/förr̊ad
samt omr̊aden som innehar miljöfarliga ämnen. Summan av dessa objekts värderingar
är 22.

B̊ade träd och kontrollerad översvämningsyta skyddar mot b̊ade 200-̊arsflöde och extrem
nederbörd. Respektive åtgärd bedömdes kunna skydda elsk̊ap, spillvattenbrunnar, källare
(40, 41, 43), övningsytor, fordonshall/förr̊ad, kontorslokaler samt omr̊aden som innehar
miljöfarliga ämnen. Summan av dessa objekts värderingar är 24.

Gröna tak kommer kunna anläggas p̊a kontorslokalerna eftersom det endast är dessa
fastigheter som är planerade för ny- och ombyggnation. Gröna tak som åtgärd skyddar
därför bara kontorslokalerna. Värderingen för detta skyddsobjekt är 2.

Regnmagasin ger endast effekt mot nederbörd. Eftersom åtgärden förutsätter installe-
ring i anslutning till tak kan inte spillvattenbrunnar, elsk̊ap eller omr̊aden som inne-
har miljöfarliga ämnen skyddas d̊a n̊agra av dem är placerade skilt fr̊an fastigheter.
Övningsfältet skyddas inte heller d̊a större delen är obebyggd. Regnmagasin bedömdes
därför endast kunna skydda källare och kontorslokaler. Summan av dessa objekts värderi-
ngar är 5.

Regnbäddar skyddar mot nederbörd och antas kunna planteras överallt där det finns
grönytor. Åtgärden bedömdes därför kunna skydda alla objekt som p̊averkas av ne-
derbörd vilket innefattar elsk̊ap, spillvattenbrunnar, källare (40, 41, 43), övningsytor,
kontorslokaler samt omr̊aden som innehar miljöfarliga ämnen. Summan av dessa objekts
värderingar är 23.

Eftersom källare 2 översvämmas till följd av högt grundvatten och inte p̊averkas av
varken extrem nederbörd eller 200-̊arsflöde, s̊a skyddas inte detta objekt av n̊agon av de
åtgärder som tagits upp i denna studie.

Effektfaktor
Regnbäddar, regnmagasin och gröna tak fungerar endast som åtgärd mot översvämning
orsakad av extrem nederbörd. Dessa åtgärder klassades därför till 0,25 för effekt. Eftersom
träd kan ta upp stora volymer markvatten kan plantering av träd resultera i att skol-
omr̊adets känslighet för b̊ade pluviala och fluviala översvämningar minskar. Därför kan
träd skydda skolomr̊adet b̊ade mot ett 200-̊arsflöde och extrem nederbörd. Även en kon-
trollerad översvämningsyta kan fungera som åtgärd b̊ade vid ett 200-̊arsflöde och extrem
nederbörd, eftersom denna åtgärd kan användas för att leda bort stora mängder vatten
fr̊an omr̊aden som riskerar att bli översvämmade. B̊ade träd och översvämningsyta klas-
sades därför till 0,5 för effekt. Vallens kapacitet att fr̊an Kävlinge̊an att n̊a skolomr̊adet
beror p̊a vallens dimensioner. Vid ett 200-̊arsflöde behöver vallen som mest klara en vat-
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tenhöjd av cirka 60 cm, se figur 5. Konstrueras vallen n̊agot högre än denna höjd ska den
p̊a egen hand fungera som åtgärd vid ett 200-̊arsflöde. Vallen fungerar dock endast som
åtgärd mot flödet fr̊an Kävlinge̊an, inte fr̊an översvämning orsakad av extrem nederbörd.
Vallens effekt klassades därför till 1.

I tabell 4 redovisas resultaten fr̊an viktningen av åtgärderna. ”Summa” st̊ar för adde-
ringen av värdena fr̊an summan fr̊an viktningen av skyddsobjekt, lag samt kostnad.
Träd har f̊att högst summa, följt av regnbäddar, översvämningsyta, vall, regnmagasin
och sist gröna tak. Produkten av åtgärdernas summa och effektfaktor kan ses i kolumnen
”Värdering”. Resultatet av den slutgiltiga värderingen av åtgärderna visar att vall har
värderats högst, följt av träd, översvämningsyta, regnbäddar, regnmagasin och sist gröna
tak.

Tabell 4: Viktning av åtgärder.

Åtgärd Summa fr̊an viktning av skyddsobjekt Lag Kostnad Summa Effektfaktor Värdering
Vall 22 1 1 24 1 24
Översvämningsyta 24 2 2 28 0,5 14
Träd 24 5 4 33 0,5 16,5
Gröna tak 2 5 5 12 0,25 3
Regnmagasin 5 5 4 14 0,25 3,5
Regnbäddar 23 5 4 32 0,25 8

5 Diskussion

Resultat och osäkerheter fr̊an analysen av omr̊adet diskuteras inledningsvis. Denna del av
diskussionen är uppdelad i framställningen av GIS-kartor och framtagandet av skydds-
objekt med tillhörande viktning. Hur fr̊ageställningen besvaras samt viktningsmatrisens
validitet diskuteras. En rekommendation av översvämnings̊atgärder som potentiellt kan
passa skolomr̊adet diskuteras därefter utifr̊an de resultat som tagits fram i viktningen av
åtgärder. Rekommendationer ges även för vad som bör undersökas vidare, vilka andra
aktörer som kan vara lämpliga att kontakta samt faktorer som inte tagits upp i detta
arbete men som kan vara lämpliga att ha i beaktande vid planering av åtgärder.

5.1 Vilka omr̊aden och byggnader är de högst prioriterade
skyddsobjekten vid en översvämning?

Översvämmade omr̊aden och vattenst̊and vid 200-̊arsflöde
Vattenst̊anden över marken är som högst 60 cm vid 200-̊arsflödet, bland annat vid
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övningsfältet, se figur 5, där flera skyddsobjekt har hög prioritet. Dessa bör därför un-
dersökas närmare. Stora omr̊aden kan bli drabbade av b̊ade fluvial- och pluvial översväm-
ning enligt skyfalls- och översvämningskarteringen, se figur 6. Om dessa scenarier skulle
inträffa samtidigt är det sannolikt att en större del av omr̊adet täcks av vatten. Vidare
undersökning av detta hade därför varit intressant.

Osäkerheterna i GIS-kartan i figur 5 med höjddata och vattenst̊and är betydelsefull, d̊a
den har använts vid viktningen av elsk̊ap och vid bedömning av dimensioner för en per-
manent vall. Vattenst̊anden hade blivit mer korrekta om höjddata med högre upplösning
hade använts. För b̊ade översvämningskartering och skyfallskartering har Lantmäteriets
höjddata med upplösning 2x2 meter använts vilket ersatts av Lantmäteriets höjdmodell
med 1x1 meter upplösning i dagsläget. Denna höjddata g̊ar att erh̊alla efter en av-
gift (Lantmäteriet u.̊a.b). Lantmäteriets öppna geodata som använts i metoden ger
dock endast tillg̊ang till 50x50 meter upplösning. Hur korrekta vattenst̊anden är för
tvärsektionerna som använts har inte undersökts, vilket skulle kunna göras för bättre
analys. Skyfall- och översvämningskarteringen är viktiga att ha i åtanke med sanno-
likhetsfaktorn för viktningen av skyddsobjekten, och för att kunna avgöra vilka objekt
som skyddas av de olika åtgärderna. I b̊ada fall finns antaganden och viktiga aspekter
som inte är med i karteringarnas beräkningar, exempelvis är inte infiltrationskapaciten
med i skyfallskarteringen och biomassa i vatten är inte med i översvämningskarteringen.
Det är givetvis sv̊art att efterlikna ett verklighetsscenario vid översvämning orsakad av
ett 200-̊arsflöde eller extrem nederbörd d̊a GIS-kartan i figur 6 inte är en exakt avbild
över framtida översvämningar. Trots osäkerheter för GIS-kartorna kan dessa ge en bra
överblick över riskomr̊aden, vilka kan vara givande att undersöka närmare.

Skyddsobjekt och viktning
Resultatet i tabell 3 visar att miljöfarliga ämnen, spillvattenbrunnar och övningsytor är
de objekt som värderas högst ur skyddssynpunkt. Att övningsytor värderas högt visar
p̊a att systemet för att ta fram värderingen av skyddsobjekt fungerar relativt bra, d̊a
det upplevts som det största problemet när projektet introducerades av MSB.

Spridning av miljöfarliga ämnen fr̊an övningsplatser och brunnar är inget som MSB ini-
tialt uttryckt som ett stort problem, men att det f̊ar en hög värdering här visar p̊a att
det kanske är n̊agot som bör tänkas p̊a i framtiden. Att se till att exempelvis brand-
skummet, som finns i spillvattnet, inte kommer ut i naturen är av hög prioritet, ocks̊a
enligt andra studier. Till exempel nämns det i en artikel fr̊an Sveriges Natur (Froster
2019) att brandskum kan förstöra dricksvatten och verka reproduktionshämmande samt
cancerframkallande. Det är därför viktigt att undersöka vidare vad konsekvenserna blir
när miljöfarliga ämnen riskerar att spridas d̊a omr̊adet blir översvämmat.
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Källarna bedöms som viktiga skyddsobjekt i rapporten, d̊a de används i verksamheten
samt blir översvämmade med jämna mellanrum. Det enklaste ur ett l̊angsiktigt per-
spektiv hade dock varit att inte använda källare alls p̊a omr̊adet p̊a grund av det höga
grundvattnet p̊a omr̊adet.

Eftersom konsekvensernas kostnad, utbildningsskuld samt fara för natur och människor
inte har värderats utifr̊an vilken av dessa som väger tyngst, finns det utrymme för att
ändra om i matrisen. Genom att lägga till en viktningsfaktor för n̊agon av konsekvenserna
kan n̊agon av dessa f̊a större inflytande p̊a resultatet än de andra.

Sv̊arigheten i sammanställningen av skyddsobjekten har legat i att det har funnits många
objekt som mer eller mindre skulle kunna ta skada vid en eventuell översvämning, och det
har varit sv̊art att prioritera vilka som är viktigast att skydda. Nästintill all information
har f̊atts via muntliga källor vilket är en osäkerhet i sig. De muntliga källorna har varit
bra och informativa, men det har varit sv̊art att uppfatta och f̊a med all information som
sagts. I efterhand kan det noteras att det hade varit bra att spela in samtalen för att
kunna f̊a mer av informationen. Att ett fysiskt besök av skolan inte kunde ske kan ses
som ett stort hinder för projektet. Ett platsbesök hade givit en tydligare överblick och
inneburit att det varit möjligt att göra en djupare undersökning av varje skyddsobjekt,
och därmed även utreda mer ing̊aende potentiella konsekvenser vid översvämning.

D̊a inga exakta kostnader för återställning av översvämmade objekt tagits med i rappor-
ten är det en stor osäkerhet i viktningen. Rangordningen har gjorts subjektivt utifr̊an
den informationen som erhölls fr̊an MSB. Värderingen av fara för natur och människor
har ocks̊a gjorts utifr̊an en grov uppskattning. Systemet som använts för matrisen i tabell
3 skulle kunna användas vidare om värderingarna för de olika skyddsobjekten bekräftas,
och eventuellt ändras om n̊agot inte skulle stämma överens med MSB:s önskem̊al. I
sannolikhetsfaktorn som multipliceras med Summa, se tabell 3, finns ocks̊a osäkerheter.
Framtagandet av faktorn har gjorts p̊a ett konsekvent sätt för alla skyddsobjekt, men
det finns osäkerheter i metoden som använts om faktorn är tänkt att representera en
sannolikhet. Tre olika scenarion har använts - tidigare översvämmning, p̊averkan av sky-
fallskarteringen samt p̊averkan av översvämningskarteringen. En osäkerhet ligger i att
alla dessa scenarier väger lika tungt. Detta kanske inte är helt korrekt om det ska repre-
sentera hur sannolikt det är att objektet drabbas av en översvämning. Denna förenkling
har dock gjorts för att p̊a ett konsekvent sätt kunna ta fram en faktor.
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5.2 Vilka åtgärder rekommenderas för att förhindra översvämning
vid ett klimatanpassat 200-̊arsflöde i Kävlinge̊an alternativt
klimatanpassad extrem nederbörd?

Permanent vall rankades som den högst prioriterade åtgärden, vilket man kan förvänta
sig d̊a det är den enda av åtgärderna som p̊a egen hand kan skydda mot ett 200-̊arsflöde.
Ingen av åtgärderna bedömdes p̊a egen hand kunna skydda mot översvämning orsakad
av extrem nederbörd. De mindre åtgärdernas skyddskapacitet i relation till varandra var
sv̊arare att förutse. Detta eftersom det inte fanns s̊a mycket kunskap om åtgärderna sen
innan, samt att det inte funnits möjlighet att besöka MSB:s skola p̊a grund av r̊adande
pandemi. Att f̊a se platsen och lokalisera byggnader, grönomr̊aden och andra objekt som
bör skyddas/användas för anläggning av åtgärder hade underlättat analysen av proble-
matiken. P̊a grund av den begränsade information som tagits fram i litteraturstudien,
är det möjligt att det finns relevanta uppgifter om de åtgärder som tagits upp som
inte täckts i detta arbete, och som kanske hade p̊averkat resultatet av viktningen. De
osäkerheter som diskuterats vid viktningen av skyddsobjekt fanns med även vid vikt-
ningen av åtgärder, i och med att värderingen av skyddsobjekt i stor grad har p̊averkat
åtgärdernas värdering. Viktningen bör därför i första hand ses som ett underlag för vidare
undersökningar i framtiden.

Utifr̊an de analyser som gjorts rekommenderar projektgruppen att tillämpa n̊agon av
de större åtgärderna (permanent vall eller kontrollerad översvämningsyta) tillsammans
med n̊agon eller flera av de mindre åtgärderna som komplement. Det är dock viktigt
att tänka p̊a de kompletterande åtgärder som behövs om en vall anläggs, för att skapa
nya vattenvägar och för att problematiken med högt grundvatten inte ska förvärras
p̊a omr̊adet. En vall fungerar inte heller som åtgärd vid extrem nederbörd, den kan
snarare förvärra översvämningsproblematiken i ett s̊adant fall eftersom vallen stänger in
vattnet p̊a omr̊adet och förhindrar den naturliga avrinningen. Det är även viktigt att
ta hänsyn till hur en vall kan p̊averka Kävlinge̊an samt omr̊aden upp- eller nedströms
skolomr̊adet.

Eftersom nybyggnationer planeras av skolans kontorslokaler rekommenderar projektgrup-
pen att utesluta källarplan helt. Detta p̊a grund av att källarna är extra utsatta vid en
översvämning, till följd av den höga grundvattenniv̊an p̊a omr̊adet. Detta har konsta-
terats fr̊an tidigare dokumenterade översvämningar, där källarna varit de objekt som
tagit störst skada. Plantering av träd kan sänka grundvattenniv̊an, detta beror dock p̊a
i hur stor skala åtgärden anläggs. Även övriga åtgärder kan indirekt ha en god effekt p̊a
grundvattenniv̊an, tack vare att vatten som skulle infiltrera marken istället samlas upp
eller avleds. Förslagsvis kan värdefulla objekt i de källare som redan finns i omr̊adet flyt-

33



tas till en plats som enligt översvämningskarteringarna inte berörs av extrem nederbörd
eller ett 200-̊arsflöde.

Eftersom vattenflödet i Kävliege̊an p̊averkas av hur Vombsjöns utlopp regleras, är detta
n̊agot som borde tas i beaktning vid planering av åtgärder. Vombsjöns reglering är dock
en komplex fr̊aga eftersom den p̊averkar fler omr̊aden än MSB:s skola och fler faktorer än
översvämningsproblematik, s̊a som Kävlinge̊ans vattenkvalitet och naturvärden. Vidare
kommunikation med Lunds kommun och Kävlinge̊ans Vattenr̊ad rekommenderas för att
undersöka den fr̊agan vidare.

V̊atmarker kan fungera flödesdämpande (Naturv̊ardsverket 2018) och skulle därför kunna
vara en lämplig åtgärd mot översvämning p̊a skolomr̊adet. Ett framg̊angsrikt exempel p̊a
användandet av v̊atmark som skydd mot översvämning är i Häckensta g̊ard i Västervik
kommun (SMHI 2018b). Före anläggandet av v̊atmarker var g̊arden ofta drabbad av
översvämning. Efter kraftig nederbörd kunde marken vara täckt av vatten i flera veckor.
Tack vare de anlagda v̊atmarkerna som kan f̊anga upp stora mängder vatten och bromsa
flöden är marken torrare nu (SMIH 2018b). Även i Getinge i Halmstads kommun har
anläggandet av v̊atmark fungerat som åtgärd mot översvämning (SMHI 2018c). I Ge-
tinge var orsaken till översvämningsproblemen att den intilliggande Suse̊an svämmades
över. Omr̊adet drabbades p̊a grund av dess begränsade förmåga att lagra och fördröja
dagvatten, till följd av det flacka landskapet. V̊atmarken som nu kan omhänderta vattnet
anlades i anslutning till ån, i kombination med skyddsvallar (SMHI 2018c). V̊atmarker
togs dock inte upp som åtgärd i denna rapport d̊a det ans̊ags finnas för liten yta att
anlägga n̊agot s̊adant p̊a skolomr̊adet. V̊atmarker är däremot en intressant åtgärd p̊a
större skala. D̊a det redan p̊ag̊ar ett stort arbete med att återinföra vattenomr̊aden utmed
ån rekommenderas vidare kontakt med Kävlinge̊a-projektet för mer information.

Vid implementering av åtgärder rekommenderas en bredare fördjupning i vilka lagar
som kan vara av betydelse, p̊a grund av de begränsningar som gjorts i litteraturstudien
i denna rapport. Andra aktörer som ocks̊a bör kontaktas vid planering av anläggning
av åtgärder är därför Sk̊ane länsstyrelse samt lämpligt konsultföretag som kan analysera
omr̊adet mer noggrant.

Ett tips p̊a vidare inläsning är en kommande rapport om bland annat översvämningsrisker
som MSB och SGI har f̊att i uppdrag av regeringen att producera. Syftet är att iden-
tifiera särskilda riskomr̊aden för klimatanpassad översvämning, ras, skred och erosion i
Sverige. I skrivande stund h̊aller denna p̊a att sammanställas och kommer att publiceras
31 maj 2021.
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6 Slutsats

6.1 Vilka omr̊aden och byggnader är de högst prioriterade
skyddsobjekten vid översvämning?

Fr̊an resultatet av viktningen av mest skyddsvärda objekt kan slutsatsen dras att övning-
sytor, miljöfarliga ämnen och spillvattenbrunnar bör prioriteras högst vid planering av
åtgärder mot översvämning. Källare (2) kommer näst, följt av källare (40, 41, 43) och
elsk̊ap. Därefter följer kontorslokarer, och lägst prioriteras fordonshall och förr̊ad. Vidare
undersökning om när och varför översvämningar p̊a omr̊adet sker bör utföras för att f̊a
en bättre inblick i problematiken.

6.2 Vilka åtgärder rekommenderas för att förhindra översvämning
vid ett klimatanpassat 200-̊arsflöde i Kävlinge̊an alternativt
klimatanpassad extrem nederbörd?

Fr̊an resultatet av den slutgiltiga viktningen av åtgärder i tabell 4 kan slutsatsen dras
att följande åtgärder bör undersökas vidare, med prioriteringsordning; permanent vall,
plantering av träd, kontrollerad översvämningsyta, regnbäddar, regnmagasin, gröna tak.
Rekommenderat är att installera n̊agon av de större översvämnings̊atgärderna, vall eller
översvämningsyta, i kombination med en eller flera av de mindre som tillsammans kan ge
stor effekt mot översvämningsproblemen. Användning av källare p̊a skolomr̊adet avr̊ads
och översvämnings- och skyfallskarteringarna bör konsulteras vid planering av nybygg-
nation. Vidare kommunikation med Kävlinge̊ans Vattenr̊ad, Lunds kommun och Sk̊ane
Länsstyrelse rekommenderas för fortsatt arbete med översvämningsproblematiken.
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ges Natur. Tillgänglig: https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/skumt-skum-nar-raddnings
tjansten-slacker-brander-med-pfas/ [2021-05-11]
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Kävlinge̊a-Projektet (u.̊a.b). Bakgrund. Tillgänglig: http://www.kavlingeaprojektet.se/Ba
kgrund1111.htm [2021-05-06]
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Länstyrelserna i Stockholms och Västra Götalands län (2018). Rekomendationer för
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SMHI (2018a). Extrem nederbörd. Tillgänglig: https://www.smhi.se/kunskapsbanken/mete
orologi/extrem-nederbord-1.23060 [2021-06-03]
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Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Administrativ rapport 

Dokumentkod 
W-21-86 / A-1 

Datum 
2021-04-08 

Ersätter 
- 

 Författare 
Sofia Olsson 

Handledare 
Johanna Mård 

Rapportnamn 
Allmänna riktlinjer i arbetet 

 
Roller och allmänna riktlinjer diskuterades.  



Tid: 11.30 
Plats: zoom  
 
Närvarande personer:  Hilda Anderberg, Frida Bjerklund, Frida Junegard, Therese Larsson, 
Sofia Olsson   
 
 
Roller inom gruppen: 

- Projektledare: Frida Junegard. Detta innebär framför allt ansvar som kontaktperson 
till handledare och uppdragsgivare 

- Protokollansvarig: Sofia Olsson 
- Mötesordförande: Hilda Anderberg 

 
Riktlinjer för arbetet inom gruppen: 

- Möte i zoom varje måndag kl. 09.15 
- Första brainstormingen imorgon, fredag, med padlet, för att komma igång med 

planeringen (8.15 kör vi igång), som ska redovisas på måndag (12/4) 14.25.  
- 15 minuters raster 
- Grupparbetet sker på arbetstid (inte kvällar och helger). Detta gäller så gott det går 

även i messengergruppen. 
 

Allmänt om arbetet med rapporten: 
- Vi ska använda Mendeley för referenshantering 
- Therese har kunskaper i Latex, så vi ska försöka skriva rapporten där 
 
Vid protokollet 
Sofia Olsson 
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Dokumenttyp 
Administrativ rapport 

Dokumentkod 
W-21-86 / A-2 

Datum 
2021-04-09 

Ersätter 
- 

 Författare 
Sofia Olsson, Hilda Anderberg, Frida Bjerklund, Therese Larsson och 
Frida Junegard 

Handledare 
Johanna Mård 

Rapportnamn 
Första projektplanen 

 
Sammanfattning 
 
Projektgruppens första möte där vi diskuterade frågeställningar, metod, huvudrapportens 
struktur och gjorde en grov tidsplan för arbetets gång.  



Tid: 8.15 - 15.15 
Plats: zoom  
 
Närvarande personer: Hilda Anderberg, Frida Bjerklund, Frida Junegard, Therese Larsson, 
Sofia Olsson   
 
Handledare: 
Johanna Mård 
 
Uppdragsgivare: 
MSB 
 
Bakgrund: 
MSB:s skola i Revinge, Lunds kommun, med tillhörande övningsområde för räddningstjänsten 
ligger i riskzonen för översvämning. Den statliga egendomen måste klimatanpassas enligt 
förordningen om myndigheters klimatanpassningsarbete. Översvämningar leder dessutom till 
att övningar ställs in eller flyttas, samt medför viss skada på byggnader.  
 
Syfte: 
Identifiera översvämningsrisker från skyfall och från Kävlingeån, samt ge förslag till åtgärder 
för att skydda hela eller delar av området från översvämning.   
 
Mål: 
Utvärdera översvämningsrisker och identifiera riskzoner i området. Presentera genomförbara 
åtgärder.  
 
Frågeställningar: 

- Vilka är riskzonerna för översvämning geografiskt sett? 
- Vilka är riskzonerna vid en översvämning sett från verksamhetsutövning?  
- Vilka blir de mest utsatta zonerna sett från både ett geografiskt och verksamhets 

perspektiv?  
- Vilka åtgärder behövs för att de mest utsatta zonerna inte ska bli översvämmade vid 

ett klimatanpassat 200-årsregn? 
- delmål: hur stora vattenmassor bildas vid de utsatta zonerna vid ett 200-årsregn? 

- Hur lång tid kommer det ta innan åtgärderna kan vara på plats? 
- Inom vilken prisklass kommer åtgärderna vara? 
- Vad är konsekvenserna för områden nedströms om åtgärderna som sätts in påverkar 

detta? 
- Vilka är de största faktorerna för översvämning?  

 
Avgränsningar: 
Vi kommer inte titta i detalj på vilken av översvämningsfaktorerna som väger tyngst, då det är 
väldigt svårt att hitta den informationen. Vi kommer istället lägga störst vikt vid att ta fram 
åtgärdsplaner. 
 
Tidsplan: 

- Se Excel-ark 



Milstolpar: 
M1 - projektplan redovisad (12/4) 
M2 - förstudie inlämnad (21/4) 
M3 - mittredovisning (28/4) 
M4 - minilitteraturstudie inlämnad (6/5) 
M5 - första versionen av slutrapporten inlämnad (12/5) 
M6 - preliminär slutrapport inlämnad (21/5) 
M7 - presentation och opponering (27/5) 
M8 - omarbetad preliminär slutrapport inlämnad (1/6) 
M9 - lista över “egen rapport” inlämnad (1/6) 
M10 - gemensamt reflektionsdokument inlämnat (3/6) 
M11 - rapporten läggs upp i Diva (3/6) 
M12 - individuell populärvetenskaplig sammanfattning inlämnad (3/6) 
M13 - individuella abstract inlämnade (3/6) 
M14 - avslutande seminarium (4/6) 
 
Metod: 
GIS-analys 
- Sammanställa översvämningskartering i GIS så att mått på höjd över havet finns med. 
- Analysera kartan i relation till bilder på området för att få en bättre inblick.  
- Analysera kartan i relation till de platser som är i riskzon i relation till verksamhet.  
 
Litteraturstudie 

- Kartlägga riskzoner (de mest känsliga områdena för översvämning i relation till var det 
är störst risk för översvämning) 

- Undersöka hur reglering av Vombsjön fungerar och vad konsekvenserna blir 
nedströms? 

- Vilken/vilka faktorer har störst påverkan för översvämningen - grundvatten, ån eller 
skyfall? (Detta undersöks med hjälp av data från tidigare översvämning i området) 

- Vilka kvantiteter av vatten blir resultatet av ett 100 - och 200 - års regn? 
 
Huvudrapporten: 

- Skrivs i LaTex 
- Referenser från Mendeley 
- Disposition: 

1 Inledning 
2 Syfte och frågeställning 
3 Teoretisk bakgrund 
4 Metod 
5 Resultat 
6 Diskussion 
7 Slutsats 
8 Referenser 
9 Bilagor/Appendix 
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vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Administrativ rapport
Dokumentkod
W-21-86 / A-3

Datum
2021-04-23

Ersätter
A-2

Författare
Hilda Anderberg

Handledare
Johanna Mård

Rapportnamn
Projektplan

Sammanfattning
Den andra utkastet på projektplanering. Här diskuteras syfte, mål, frågeställningar, avgränsningar,
tidsplan med milstolpar, metod och huvudrapportens struktur.

Projektgruppen
Hilda Anderberg
Frida Bjerklund
Frida Junegard
Therese Larsson
Sofia Olsson

Handledare
Johanna Mård

Uppdragsgivare
MSB

Bakgrund
MSB:s skola i Revinge, Lunds kommun, med tillhörande övningsområde för räddningstjänsten ligger i
riskzonen för översvämning. Översvämningar leder till att övningar ställs in eller flyttas, samt medför
viss skada på byggnader. Den statliga egendomen ska dessutom klimatanpassas enligt förordningen
om myndigheters klimatanpassningsarbete.

Syfte
Identifiera översvämningsrisker från skyfall och från Kävlingeån, samt ge förslag till åtgärder för att

skydda hela eller delar av området från översvämning med hänsyn till klimatförändringarna.

Mål
Visa på vilka faktorer som ökar risken för översvämning, kartlägga vilka byggnader och platser på
skolområdet som drabbas värst av översvämning och ta fram klimatanpassade åtgärder.

Frågeställningar

1. Vilka områden och byggnader är de högst prioriterade skyddsobjekten vid en översvämning?



2. Vilka åtgärder rekommenderas för att förhindra översvämning vid ett klimatanpassat

200-årsflöde i Kävlingeån alternativt ett klimatanpassat 100-årsregn? Klimatanpassningen

gäller för scenariot RCP 8,5.

Avgränsningar
➢ Ett platsbesök är ej möjligt.

➢ Inga egna mätningar kommer utföras.

➢ Åtgärderna kommer vara begränsade till MSB:s skolområde.

Tidsplan

Milstolpar
➢ M1 - projektplan redovisad (12/4)

➢ M2 - förstudie inlämnad (21/4)
➢ M3 - mittredovisning (28/4)
➢ M4 - minilitteraturstudie inlämnad (6/5)
➢ M5 - första versionen av slutrapporten inlämnad (12/5)
➢ M6 - preliminär slutrapport inlämnad (21/5)
➢ M7 - presentation och opponering (27/5)
➢ M8 - omarbetad preliminär slutrapport inlämnad (1/6)
➢ M9 - lista över “egen rapport” inlämnad (1/6)
➢ M10 - gemensamt reflektionsdokument inlämnat (3/6)
➢ M11 - rapporten läggs upp i Diva (3/6)
➢ M12 - individuell populärvetenskaplig sammanfattning inlämnad (3/6)
➢ M13 - individuella abstract inlämnade (3/6)
➢ M14 - avslutande seminarium (4/6)



Metod
1. Från MSB finns det tre dokumenterade fall då Kävlingeån har svämmat över skolområdet. De tre

fallen har inträffat mellan slutet av januari till början av mars under åren 2002, 2007 och 2011.

Revinge skola har också några byggnader vars källare ofta blir översvämmade på grund av hög

grundvattennivå. Av den här informationen så har mätdata valts ut från SMHI:s och SGU:s databaser.

Dygnsnederbörd, vattenföring i Kävlingeån, islossning vid Vombsjön och grundvattnets fyllnadsgrad

ska undersökas närmare för att få en bättre överblick över vad som kan ha orsakat översvämningarna.

➢ Hur stor vattenföring i Kävlingeån var det vid tiden för översvämningarna, skilde den sig från

medelvattenföringen för samma tidsperiod och hur stora var de högst flödena?

Metod: Vattenföringen för veckorna innan och efter tas fram där de högsta värdena också tas

fram. Medelvattenföringen för januari till mars tas fram för åren 1975 - 2020.

➢ Var det ovanligt mycket nederbörd under oktober till februari innan översvämningarna i

relation till medelnederbörden för samma period?

Metod: Den kumulativa nederbörden beräknas och medelvärdet tas fram för åren 1975 -

2020.

➢ Var det någon/några dagar av extrem nederbörd i samband med översvämningarna?

Metod: Extrem nederbörd innebär här minst 40 mm/dygn. Nederbördsdata granskas för

tiden runt översvämningarna och extremvärden tas fram.

(https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/extrem-nederbord-1.23060)

➢ Kan islossningen vid Vombsjön påverkat vattenföringen i Kävlingeån vid tiden för

översvämningarna?

Metod: Titta på datum för islossning och jämför med datum för översvämningarna och ifall de

överlappar, kolla på variation av vattenföringen innan och efter islossningen.

➢ Hur stor var grundvattnets fyllnadsgrad vid tiden för översvämningarna och skilde den sig från

medelfyllnadsgraden för samma tidsperiod?

Metod: Fyllnadsgraden för veckorna innan och efter tas fram. Medelfyllnadsgraden för

januari till mars tas fram för åren 1975 - 2020.

➢ Är det enbart hög grundvattennivå som skapar översvämning i skolans källare eller finns det

ett samband med extrem nederbörd?

Metod: Undersök ifall MSB har några exakta datum för källaröversvämningar och granska

nederbördsdata för veckan innan eventuella datum.

2. För att få fram vilka skyddsobjekt som är högst prioriterade skall främst Geografiskt

informationssystem (GIS) användas i samband med kontakt med personer som har erfarenhet av

översvämningar på området samt myndigheter som kan ha mer underlag.

Användning av GIS kommer göras för att få en visuell bild för området vid klimatanpassade

översvämningssituationer från skyfall, hög vattenföring från Kävlingeån och höga grundvattennivåer.

Karteringarna som används är skyfallskarteringen med 100-årsregn från Länsstyrelsen Skåne och

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/extrem-nederbord-1.23060


översvämningskarteringen med 100/200-årsflöden från MSB. Tillsammans med höjddata för från

Lantmäteriets öppna arkiv kan överskådliga karteringsdata tas fram för att angripa vilka områden som

löper störst risk vid översvämning i Revingeby. Lågpunktskarteringen togs fram i skyfallskartering och

visar lågpunkterna där vatten lätt ansamlas, skyfallskarteringen visar också hypotetisk vart

markavrinningen leder, med hjälp av topografin. Höjddatan kommer användas med karteringarna för

att undersöka volymberäkningar för vattenmassor dessa översvämningar leder till. Förhoppningen är

att göra volymberäkningar för översvämningarna till med åtgärder och utan åtgärder för att få fram en

hypotetisk jämförelse av hur stor inverkan dessa skulle göra visuellt i GIS.

För att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna sätta in åtgärder måste området undersökas

noggrant. Det är av stort intresse att veta var de största mängderna vatten ansamlas och ligger kvar

länge då det har framgått att de påverkar MSBs verksamhet mycket. Utöver det ska det även

undersökas vilka byggnader som är mest utsatta då området drabbas av en översvämning. Detta

kommer antagligen främst handla om byggnader med källare. Att lokalisera var dessa byggnader finns

är därför viktigt för att kunna sätta in åtgärder på bästa plats, samt veta om det behövs specifika

åtgärder för att skydda just dessa byggnader. Det ska även tas reda på vad för åtgärder det finns i

nuläget för att skydda utsatta byggnader. Detta för att kunna ta reda på om de insatserna fungerat bra

eller om de behöver förbättras. Andra utsatta objekt som elskåp ska lokaliseras då de kan ta skada av

översvämningar och det måste ses över om specifika åtgärder måste sättas in för att skydda just

dessa. Dagvattensystemet och dess kapacitet ska även undersökas. Detta för att veta vilka

vattenmängder som systemet klarar av, vilket är viktigt för att veta tydligare vilka vattenmängder det

gäller som åtgärderna som sätts in ska klara av. Till sist måste även nybyggnationer undersökas. Detta

för att se till att inga nya byggnader placeras på olämpliga platser. Att placera nya byggnader på

optimala platser kan eventuellt vara en viktig del när det kommer till åtgärder.

➢ GIS

○ Sätta ihop skyfalls- och översvämningskarteringen över Revinge.

○ Lägga till ett höjdskikt på den sammanlagda karteringen.

○ Eventuellt få in lågpunkter, markavrinning och dagvattensystemet.

➢ Undersöka dagvattensystemets dimensioner i relation till potentiella skyfall.

➢ Kartlägga vilka områden som historiskt sett varit utsatta för översvämningsproblematik där

hänsyn tas till hur viktiga områdena är för skolans verksamhet.

➢ Ta fram information om vilka byggnader som ska byggas om samt vilka områden dit

byggnaderna skulle kunna flyttas till.

3. För att kunna ge förslag på lämpliga åtgärder hämtas information om området från MSB i form av

bilder på området, kartor, markförhållanden samt särskilt utsatta byggnader. Utifrån denna

information kan begränsningar på vilka åtgärder som går att tillämpa tas fram, samt var i området

åtgärderna skulle vara lämpliga att placera.

För att analysera hur stora vattenmassor som åtgärderna behöver hantera utförs beräkningar utifrån

höjddata samt flödes- och skyfallskarteringar som tas fram i GIS. Vattenmassorna beräknas med

avseende på ett klimatanpassat 100-årsregn respektive 100-årsflöde.



När all relevant information är samlad kommer litteraturstudie användas för att hitta information om

åtgärderna som anses vara intressanta för området. I litteraturstudien undersöks hur åtgärderna

fungerar, hur stora vattenmassor de kan omhänderta, deras för- och nackdelar samt vilka lagar som

behöver tas i beaktning.

Huvudrapporten
➢ Skrivs i Overleaf.
➢ Referenser från Mendeley.
➢ Disposition

○ Inledning
○ Syfte och frågeställning
○ Teoretisk bakgrund
○ Metod
○ Resultat
○ Diskussion
○ Slutsats
○ Referenser
○ Bilagor/Appendix
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2021-05-04

Ersätter
A-3

Författare
Hilda Anderberg

Handledare
Johanna Mård

Rapportnamn
Projektplan

Sammanfattning
Den andra utkastet på projektplanering. Här diskuteras syfte, mål, frågeställningar, avgränsningar,
tidsplan med milstolpar, metod och huvudrapportens struktur.

Projektgruppen
Hilda Anderberg
Frida Bjerklund
Frida Junegard
Therese Larsson
Sofia Olsson

Handledare
Johanna Mård

Uppdragsgivare
MSB

Bakgrund
MSB:s skola i Revinge, Lunds kommun, med tillhörande övningsområde för räddningstjänsten ligger i
riskzonen för översvämning. Översvämningar leder till att övningar ställs in eller flyttas, samt medför
viss skada på byggnader. Den statliga egendomen ska dessutom klimatanpassas enligt förordningen
om myndigheters klimatanpassningsarbete.

Andra delar som ska vara med i bakgrund

- Teori om översvämningar och klimatförändringar

- Området (Geografiskt, Vombsjön, Kävlingeån, MSB:s verksamhet)

- Översvämnings- och skyfallskartering - hur de är gjorda, begränsningar

- GIS

Syfte
Identifiera översvämningsrisker från skyfall och från Kävlingeån, samt ge förslag till åtgärder för att

skydda hela eller delar av området från översvämning med hänsyn till klimatförändringarna.

Mål
Visa på vilka faktorer som ökar risken för översvämning, kartlägga vilka byggnader och platser på



skolområdet som drabbats värst av översvämning i tidigare dokumenterade fall samt vilka områden
som ligger i riskzonen för mer omfattande översvämningar i
framtiden. I kombination med detta skall klimatanpassade åtgärder tas fram.

Frågeställningar
1. Vilka områden och byggnader är de högst prioriterade skyddsobjekten vid en översvämning?

2. Vilka åtgärder rekommenderas för att förhindra översvämning vid ett klimatanpassat

200-årsflöde i Kävlingeån alternativt ett klimatanpassat 100-årsregn? Klimatanpassningen

gäller för scenariot RCP 8,5.

Avgränsningar
➢ Ett platsbesök är ej möjligt.

➢ Inga egna mätningar kommer utföras.

➢ Åtgärderna kommer vara begränsade till MSB:s skolområde.

Milstolpar
➢ M1 - projektplan redovisad (12/4)

➢ M2 - förstudie inlämnad (21/4)
➢ M3 - mittredovisning (28/4)
➢ M4 - minilitteraturstudie inlämnad (6/5)
➢ M5 - första versionen av slutrapporten inlämnad (12/5)
➢ M6 - preliminär slutrapport inlämnad (21/5)
➢ M7 - presentation och opponering (27/5)
➢ M8 - omarbetad preliminär slutrapport inlämnad (1/6)
➢ M9 - lista över “egen rapport” inlämnad (1/6)
➢ M10 - gemensamt reflektionsdokument inlämnat (3/6)
➢ M11 - rapporten läggs upp i Diva (3/6)
➢ M12 - individuell populärvetenskaplig sammanfattning inlämnad (3/6)
➢ M13 - individuella abstract inlämnade (3/6)
➢ M14 - avslutande seminarium (4/6)

Metod
➢ Analys 1: Sammanställa alla olika kartor från MSB för att få en överblick över skolområdets

olika komponenter och mer känsliga delar, exempelvis källare, elskåp m.m, och få med vilka

delar som blivit påverkade vid tidigare översvämningar. Skriva en text som förklarar deras

nuvarande problem med översvämningar - alt med i bakgrunden?

Data 1: Kartor och muntlig information från MSB.

➢ Analys 2: Lägg ihop översvämnings- och skyfallskartering i GIS för att få en helhetsbild över

vilka områden som blir drabbade vid översvämningar från både regn och Kävlingeån. Här

kommer också en höjdkarta adderas för att få fram ett ungefärligt vattenstånd vid

översvämning av Kävlingeån. Vattenståndet fås av att vattennivån för ett 200-årsflöde från

tvärsektionerna från översvämningskarteringen dras bort från områdets höjd.

Data 2: Översvämningskartering från MSB, skyfallskartering från Länsstyrelsen,

bakgrundskarta (OpenStreetMap) och höjdkarta från Lantmäteriet.



➢ Analys 3: Med hjälp av resultaten från analys 1 och 2 och vidare kommunikation med MSB tas

en viktningsmatris fram för att få en uppskattning om vilka områden och objekt som bör

prioriteras vid åtgärdsrekommendationer. I viktningen listas olika objekt/områden. Två olika

scenarion som undersöks i projektet påverkar dessa objekt/områden, ett kryss sätts i en av

dessa (eller båda) kolumner för varje objekt/område. De olika konsekvenserna (kon) har

tagits fram från samtal med MSB och projektgruppens egna uppfattning om vad som är de

stora riskerna med översvämning på området. För de olika konsekvenserna görs en klassning

från 1 till 5, där 5 står för störst konsekvenser. Val av siffra kommer motiveras i text och

faktorer som påverkar är information från MSB och hur stor en konsekvens är för ett objekt i

relation till hur stor konsekvensen är för de andra objekten (ex: priset för reparation för

förstörda elskåp sätts i relation till hur mycket det skulle kosta att återställa alla

kontorsbyggnader). Ingen rangordning av konsekvenserna görs för att läsaren lätt själv ska

kunna prioritera annorlunda ifall någon/några av konsekvenserna väger tyngre än de andra.

Det objekt som får högst summa är det som bör prioriteras högst utifrån klassningen. Nedan

visas ett första utkast på hur viktningsmatrisen kommer se ut.

Objekt/område Kon. - kostnad Kon. -
utbildning
sskuld

Kon. -
farligt för
människo
r

Kon. - farligt för
naturen

Summa

Elskåp

Spillvatten

Källare (2)

Källare (41, 42,
43)

Övningsfält

Kontor

Hus 8

Hus 25

Fordonshall

Data 3: Resultat från analys 1 och 2 och muntlig information från MSB.

➢ Analys 4: Beräkna vattenmassor vid översvämning. Med hjälp av resultatet från analys 2

kommer vattenståndet vid ett 200-årsflöde multipliceras med ytan för det området som blir

översvämmat. Beräkningen kommer ge en grov uppskattning på hur stora vattenmassor som

behövs för att åtgärderna ska kunna förhindra en översvämning av Kävlingeån.

Data 4: Resultat från analys 2.



➢ Analys 5: Ta fram åtgärdsförslag. Göra en litteraturstudie för att få fram förslag på åtgärder

med resultaten från analys 3 och 4 som riktlinje. Lägg till avgränsningar och dokumentation

av informationssökning.

Data 5: Resultat från analys 3 och 4. Litteratur från vetenskapliga databaser och information

från hemsidor (skriv in vilka).

➢ Analys 6: Ta fram en viktningsmatris för åtgärder. Med hjälp av resultatet från analys 3 och 5

och förstudien så tas en liknande matris fram som i analys 3. I viktningen listas olika åtgärder.

Två olika scenarion som undersöks i projektet tas med, ett kryss sätts i en av dessa (eller

båda) kolumner beroende på vilka scenarion åtgärderna motverkar. Kategorierna som sedan

ska klassas har valts efter kunskap som fåtts under förstudien och samtal med MSB och ska

representera de faktorer som påverkar ifall en åtgärd bör prioriteras eller ej. Kostnad, lagar,

effekt (hur stora vattenmassor åtgärden kan motverka) och tid (kanske kommer tas bort)

kommer ges en siffra från 1 till 5. En 5:a här står för det mest önskvärda scenariot för varje

kategori, t ex en 5:a på kostnad betyder låg kostnad. Val av siffra kommer motiveras i text och

faktorer som påverkar är information från MSB och hur stor en konsekvens är för en åtgärd i

relation till hur stor konsekvensen är för de andra åtgärderna (ex: Det är relativt lätt att

plantera träd relation till att bygga en vall med hänsyn till lagar). Ingen rangordning av

konsekvenserna görs för att läsaren lätt själv ska kunna prioritera annorlunda ifall

någon/några av konsekvenserna väger tyngre än de andra. I kolumnen “vilka objekt skyddas”

görs en klassning från 1 till 5 utifrån objektens summa från resultatet från analys 3. Summan

4-6 ger en 1:a, 7-9 en 2:a, 10-12 en 3:a, 13-16 en 4:a, 17-20 en 5:a.  Den åtgärd som får högst

summa är den som bör prioriteras högst utifrån klassningen. Nedan visas ett första utkast på

hur viktningsmatrisen kommer se ut.

Åtgärd Scenario
-
200-årsfl
öde

Scenario
-
100-årsr
egn

Vilka
objekt
skyddas?

Kostnad Lagar Effekt (Tid) Summa

Vall
(perman
ent)

Bassäng

Backven
tiler

Pumpar

Dränerin
g

Gröna
tak

Träd



Vombsjö
n

Data 6: Förstudien, muntlig information från MSB, resultat från analys 3 och 5.

Huvudrapporten
➢ Skrivs i Overleaf.
➢ Referenser från Mendeley.
➢ Disposition

○ Inledning
○ Syfte och frågeställning
○ Teoretisk bakgrund
○ Metod
○ Resultat
○ Diskussion
○ Slutsats
○ Referenser
○ Bilagor/Appendix
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Dokumenttyp 
Projektgruppsprotokoll 

Dokumentkod 
W-21-86 / P-1 

Datum 
2020-04-08 

Ersätter 
- 

 Författare 
Sofia Olsson 

Handledare 
Johanna Mård 

Rapportnamn 
Mötesprotokoll från första mötet med MSB 

 
Sammanfattning: Projektgruppens första mötet med uppdragsgivare från MSB. Mötet inleds 
med en presentation av uppdraget och relevant information från MSB, därefter ges tid för 
oss i projektgruppen att ställa frågor.  



Tid: 10.15 
Plats: zoom 
 
Närvarande personer:  Erik Barn, Dennis Göransson, Sara Nordmark, Johanna Mård, Hilda 
Anderberg, Frida Junegard, Frida Bjerklund, Therese Larsson, Sofia Olsson 
 
Anteckningar från presentationen: 
 

- Förordningen om myndigheters klimatanpassningsarbete säger att den statliga 
egendomen ska klimatanpassas. 

- Räddningstjänstperssonal utbildas på området. Konsekvenser av översvämning blir 
bl.a. inställda övningar. Inte så stora kostnader för skador, p.g.a. enkla byggnader i 
betong och containers. Framförallt källare som påverkas. Kostnader blir framför allt 
för flyttad/inställd övning.  

- Karteringar har gjorts under ca. 20 år, dessa finns samlade i en översvämningsportal 
på MSB:s hemsida. Syftet med karteringarna är som underlag i planeringen; var 
måste översvämningsskydd sättas upp, var är lämpligt att bygga o.s.v. 

- Det finns ett samspel mellan grundvattennivån och Kävlingeån som inte visas på 
översvämningskarteringen, dessa ses istället på som två separata variabler. 

- Boverket rekommenderar att alla byggnader ligger ovanför högsta flödet. Många 
kommuner vill att i alla fall att “viktiga” byggnader ligger ovanför denna nivå. Kan 
planeras så att nya byggnader ligger över den nivån. 

- Vallbyggning: om man räknar på högsta flödet blir vallen väldigt bred, eftersom 
vallarna normalt byggs i förhållandet 1:3. 

- Lantmäteriet har en höjdmodell som kan komma till användning för oss. 
 
Frågor: 
 
Vem kontaktar vi? 

- Skicka kopia till alla! 
 

Kan vi få tillgång till bilder på området? 
- Bilder och filmer kan fås vid ett möte. 

 
Hur mycket och på vilket sätt ska vi använda GIS? 

- För att få med höjden i kartorna. 
 
Finns det några åtgärder som gjorts i nuläget?  

- För flera år sedan gjordes en liten bit vall som inte fungerar. Däremot har de stängt 
vissa avlopp. Revingeskolan har mycket pumpkapacitet i form av mobila pumpar. En 
pump kan snabbt fås ut för att pumpa ut vatten. Kommunen (Lund) har gjort en 
skyfallskartering, denna kan vara intressant att kolla på, speciellt om en åtgärd är att 
bygga en vall eftersom det hindrar skyfallsvattnet att nå ån. Skulle en vall mot 
Kävlingeån för att stoppa akuta vattenstigningar vara aktuell? I så fall blir det 
problematiskt med samspel mellan ån och grundvattnet. Om en vall byggs så flyttas 
översvämningsproblemet nedströms, vad händer då? Finns det ytor nedströms som 
får översvämmas? Reglering uppströms ån är också en viktig faktor att tänka på.  

 



Ska vi ta hänsyn till några ekonomiska begränsningar?  
- Problemet måste lösas. Kanske önskas en rangordning på vilka åtgärder som är 

viktigast.  
 
Hur funkar dagvattenhantering idag?  

- Dagvatten från takytor o.s.v. går ut i ån. Restaurangen har pumpar 24/7 för att hålla 
källaren fri från vatten. Övningsfältets spillvatten: det finns tankar om en större tank 
(kanske 1000 kubik) som samlar upp så att spillvatten inte blandas med vattnet som 
ska till ån. Reningsverk: biologiskt, salixodling. 
 

Behöver vi begränsa oss? Vad är extra känsligt, ska vi fokusera på riskzooner? 
- Ja absolut. 

 
Ska vi beräkna översvämningsrisk för högsta flöde, 100- eller 200- årsflöde? 

- Intressant att lägga sig mellan. Åtminstone räkna på 200-årsflödet. Högsta flödet är 
omöjligt att räkna på eftersom i princip hela området då är översvämmat.  

 
 
 

Vid protokollet 
Sofia Olsson 
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 Författare 
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Johanna Mård 

Rapportnamn 
Första projektgruppsmötet 

 
Sammanfattning: Första projektgruppsmötet. Det diskuterades hur vi ligger till i arbetet med 
projektplanen, samt hur fortsatt arbete med förstudien skall läggas upp.   



Tid: 09.15 
Plats: zoom 
 
Närvarande: Hilda Anderberg, Frida Junegard, Frida Bjerklund, Therese Larsson, Sofia Olsson 
 
1)   Meddelanden 

Inget att notera. 
 

2)  Lägesrapport 
Inga avvikelser från planeringen. Arbetet med projektplanen fortsätter under dagen och 
redovisas under eftermiddagen. 
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Tankar om förstudien: Till att börja med ska alla sätta sig in i helheten och skriver ner 
information, med källhänvisning och dokumentation om hur vi sökt informationen. 
 

4)   Till nästa gång 
Nytt möte måndag den 19:e, två dagar innan förstudien ska vara inlämnad. 
 
Projektplanen redovisad. 
 
Fråga Johanna och/eller Cecilia om förstudien, om vilka avgränsningar vi kan ha inför 
förstudien, eftersom vi använder litteratur som metod. Om det inte finns tid för att 
diskutera detta under projektplansredovisningen planeras ett nytt möte med Johanna in, 
eventuellt mejlkontakt istället. Fråga även om vi får kopiera texten från förstudien in i 
huvudrapporten. 
 
Alla läser på om vårt ämne och försöker få en överblick, samt skriver ner egna noteringar 
(med referenser) inför sammanställande av förstudien.  

 
 
Vid protokollet 
Sofia Olsson 
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Diskussion efter första projektplansredovisningen.  



Tid: 14.25 
Plats: zoom 
 
Närvarande: Cecilia Johansson, Marcus Wallin, Hilda Anderberg, Frida Junegard, Frida 
Bjerklund, Therese Larsson, Sofia Olsson 
 
Anteckningar från mötet: 
 

- Markus tror att vi behöver ett par övergripande frågeställningar, snarare än så många 
som vi har.  

- Via SMHI finns det modellerad vattenföring som vi borde kunna använda oss av. Vi 
borde kunna få fram dygnsavrinning.  

- Hur har det här området drabbats av översvämningar tidigare? Utgå från en 
bakgrundskoll på området. 

- Vilken typ av information kan vi få tag på och vad kan vi då faktiskt göra? 
- Vilken översvämningsrisk verkar vara mest frekvent/ger mest effekt? Utifrån det 

komma fram till åtgärder i en prioriteringslista. 
- Korrelerar grundvattnet med vattenståndet i ån?  
- Om vi vill ha GIS-licenser så mejlar vi Cecilia. 
- Koppla det tillfället med översvämning som visades på mötet med MSB till flödesdata. 
- Läs på om fall där spridning av miljöfarliga ämnen förekommer. 
- Vi behöver komma fram till en tydlig metod! Definiera vem som gör vad. 
 
Vid protokollet 
Sofia Olsson 
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Sammanfattning: Projektgruppsmöte med handledare där projektets frågeställningar och 
förstudie diskuterades.  



Tid: 9.00 
Plats: zoom 
 
Närvarande: Johanna Mård, Hilda Anderberg, Frida Junegard, Frida Bjerklund, Therese 
Larsson, Sofia Olsson 
 
 
1)   Meddelanden 

Inga noteringar. 
 

2)  Lägesrapport 
Redovisning av projektplan igår, vi vill bolla projektets frågeställningar med Johanna. 
Johanna ser på vårat projekt som att vi har två delar: 
 
Del ett är den hydrologiska delen där vi kollar på risker utifrån översvämningar, här 
kommer översvämningskarteringen in. Vilka processer ligger bakom översvämningarna 
och vad händer om de sammanfaller med varandra? Finns det någon skyfallskartering? 
Finns det information kring grundvattnet? Titta på nederbördsdata kombinerat med 
vattenföringsdata från området. 
 
Del två: Åtgärder. Vilka byggnader inom området är mest utsatta? Vilka byggnader 
planerar de att bygga om? Johanna tycker inte att vi behöver ha en frågeställning om 
prisklasserna för åtgärderna, snarare att vi faktiskt kommer med åtgärdsförslag där vi tar 
hänsyn till de olika orsakerna. En åtgärd kan även vara vart nya byggnader ska placeras. 
 
Vilka åtgärder kan vara rimliga att ta med och hur utförligt ska vi beskriva åtgärderna? 
Johanna säger att det viktigaste är att faktiskt komma fram till åtgärder. Sedan: vilka 
åtgärder skulle lämpa sig för området? Vilka åtgärder har de redan på plats? Är de 
åtgärderna tillräckliga? 
 
Johanna tycker att GIS är ett bra verktyg för att visualisera, t.e.x. var det lämpar det sig 
med åtgärder. Fråga Dennis om byggnaderna: vilka planeras att bygga om och vilka är 
extra utsatta. Läs även på om hur karteringarna har gjorts. Därefter kan vi komma fram 
till vilka analyser vi vill göra i GIS. När vi kommit fram till detta kan Johanna hjälpa oss 
med GIS. (OBS: man måste ha PC för att GIS ska fungera!) 
 
Råd om hur förstudien kan läggas upp med avgränsningar, o.s.v: Johanna tycker att en bra 
början är att kolla på rapporter från SMHI och information kring karteringarna. SMHI har 
gjort en sammanställning över framtida klimatextremer.  
En viktig del i förstudien: vilken data finns tillgänglig? Detta kan vara avgörande för vilka 
begränsningar vi behöver. 
 
Avgränsningar för själva informationssöket: komma överens om vilka sökmotorer vi ska 
använda (lämpligt med web of science, google scholar, SMHI, MSB, klimatanpassning.se). 
Hur vi ska begränsa oss kan även vara geografiskt, t.e.x. att vi begränsar oss till Sverige.  
 
Kolla på kommun- och länstyrelsenivå om lagstiftning - detta kan avgöra vilka åtgärder 



som kan implementeras. Boverket ansvarar för risker i bebyggd miljö. 
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Detta diskuteras vidare på nytt möte med enbart projektgruppen. 
 

4)   Till nästa gång 
Ta kontakt med MSB om vilka data som finns tillgängligt. Även undersöka detta själva. 
Nytt möte med Johanna bokas in på måndag den 19:e klockan 13.00 
 
 
 
Vid protokollet 
Sofia Olsson 
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Johanna Mård 

Rapportnamn 
Projektgruppsmöte  

 
Sammanfattning: Projektgruppsmöte där förstudiens upplägg diskuterades.   



Tid: 10.15 
Plats: zoom 
 
Närvarande: Hilda Anderberg, Frida Junegard, Frida Bjerklund, Therese Larsson, Sofia Olsson 
 
 
1)   Meddelanden 

Vi går en runda och kollar hur alla tänker och känner sig efter mötet med handledaren: 
Therese: det känns lite klarare men fortfarande förvirrat.  
Sofia: känner sig också förvirrad. 
Frida J: frustrerad.  
Frida B.: det känns lite tydligare.  
Hilda: instämmer. Lite orolig över GIS. Vill börja läsa på. 
Allmänt: Vi behöver mer information, framför allt om det hydrologiska. Vore skönt att ses 
fysiskt.  
 

2)  Lägesrapport 
Ska vi skriva förstudien i LaTex? Nej, vi skriver i valfritt program. 
 
Vi diskuterar övergripande ansvarsområden i förstudien: 
Hilda och Frida B. kollar närmare på teoretisk hydrologi och klimat. 
Frida J. kollar närmare på området, vilken information som finns tillgänglig o.s.v. 
Therese och Sofia kollar närmare på åtgärder. 
 
Hilda tar på sig att komponera ihop G-rapporten som ska utgöra förstudien, samt skriva 
ihop en text om vårt informationssök. 
 
Hilda rensar Mendeley. 
 
Specifika databaser, behöver vi begränsa oss? Vi kommer använda myndighetssidor (som 
MSB och SMHI) samt databaser som har vetenskapliga artiklar (t.e.x. web of science). Vi 
försöker begränsa informationssöket i största mån till Sverige, eller i alla fall till 
geografiskt lämpligt område. 
 
Vi väntar med att uppdatera projektplanen tills efter förstudien. 
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Mejla Dennis om data och bilder, samt vilka byggnader som skall byggas om och vilka som 
är extra utsatta. Även om han har någon lista på farliga ämnen som används i 
verksamheten. Har han mer specifika datum för när översvämningar skett? Vad har 
pumparna som de har idag för kapacitet? 
 
Alla skriver varsin L-rapport inom sitt ansvarsområde inför förstudien. 
 
G-rapport för hela förstudien ska skrivas. 
 

4)   Till nästa gång 



Vi påbörjar förstudien individuellt. Måndag kl. 09.15 ses vi på Geo. Förutsatt att alla är 
friska! 
 

 
 
Vid protokollet 
Sofia Olsson 
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Sammanfattning: Projektgruppsmöte med avstämning om hur arbetet med litteraturstudien 
går, samt planering av vad som ska göras nästa vecka.  



Tid: 9.15 
Plats: zoom 
 
Närvarande: Hilda Anderberg, Frida Junegard, Frida Bjerklund, Therese Larsson, Sofia Olsson 
 
1)   Meddelanden 

Måndagsmötet blir i zoom eftersom Sofia känner sig lite krasslig och Frida J. är i 
Stockholm. 
 

2)  Lägesrapport 
Frida B.: har kommit fram till att vissa hydrologiska metoder är för svåra för oss. 
Hilda: det går framåt, behöver mer information om vad vi har för data för att kunna gå 
vidare.  
Frida J.: har haft mejlkontakt med MSB under veckan, väntar fortfarande svar om vissa 
grejjer. Har fått en lång rapport med olika kemikalier och information om vilka byggnader 
som är extra utsatta. Har även kollat SMHI vilka mätstationer som finns. 
Therese: det går framåt. 
Sofia: vill söka mer information om olika åtgärder, specifikt om översvämningsskydd från 
ån. Lagar är svårt. 
 
Tankar om vår metod: vi har GIS-kartering. Lägger in höjder. Undersök hur det har sett ut 
runt tidigare översvämningstillfällen. Då kan vi se vilka faktorer som har orsakat 
översvämning. 
Analysen av åtgärder: vad är det för dimensioner på dagvattensystemet (hur mycket regn 
kan det tas upp)? Finns det säkra platser för nya byggnader? Analysera var lågpunkter 
finns. Brunn på området?  
 
Vattenatlas är användbar.  
 
Mer fokus behöver läggas på att få mer data.  
 
Mejlkontakt med kommuner o.s.v. som kan vara relevant: Frida J. har en meljadress 
avsedd för projektet, alla får inlägget så kan fler än Frida J. mejla.  
Kontakta kommunen. 
Kontakta vattenrådet: har de översvämningsdokumentation, vattenstånd. 
Kontakta räddningstjänsten. 
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Måndagsmöte kl. 11.00 istället för 9.15!  
Sammanställning av litteraturstudien under onsdag, med start 8.15 på zoom. 
Uppdatera projektplanen på torsdag, kl 9.15 på Geo (om alla är friska).  
 

4)   Till nästa gång 
Jobba vidare med individuella litteraturstudier.  
Skriv och ladda upp reflektionsdokument idag. 

 
 



Vid protokollet 
Sofia Olsson 
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Tid: 9.15
Plats: zoom

Närvarande: Hilda Anderberg, Frida Junegard, Frida Bjerklund, Therese Larsson, Sofia Olsson

1)   Meddelanden
Sofia har tagit Covid test men mår bra. Vi avvaktar för att se hur det blir med mötet på
torsdag. Antagligen negativt och om alla mår bra så ses vi på geo.

2) Lägesrapport
Hilda: Inte så mycket som hänt sen sist, men har läst lite mer. Känner att det skulle va
skönt att gå igenom metoden innan mötet med Johanna. Formulera lite frågeställningar
till Johanna.

Frida B: Har gått in lite mer på området. Svårt att skriva mer om bara översvämning. Mer
rapporter om just Kävlingeån. Hittat mycket material om det. Gått in lite på statistiska
metoder.

Frida J: Inte så mycket sen sist, lång rapport om miljögifter och liknande som jag inte
riktigt vet vad jag ska göra av. Svårt att veta vad jag ska fokusera på då det går in mycket i
andras ansvarsområden.

Therese: Det har inte hänt så mycket sen sist. Mycket information men svårt vad som är
relevant. Vet inte om man lägger massa tid på saker som är onödigt.

Sofia: Känner att det är svårt att veta vilken info som är relevant. Försökt valt ut lite mer
intressanta rapporter/källor och försökt sammanfatta. Lite svårt med lagar. Lite oklart
med vem som äger viss mark. Äger MSB hela marken? Svårt att veta vart åtgärderna ska
placeras.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter

Ny protokollansvarig: Frida J
Ny “protokoll-läsare”: Hilda

På torsdag på mötet så gör vi en tydligare plan för arbete.

Frågeställningar till Johanna:

- Ta upp hur vi tänker grovt kring vårt tillvägagångssätt. Och fråga om hennes åsikt
- Markanvändning nedströms? Översvämning nedströms med vallar?
- Dagvatten?
- Uppdatering om GIS?



Frida kollar upp vart vattenatlas kommer från alltså information. Skyfallskartering, vart
kommer det ifrån?

4)   Till nästa gång
Ses kl 8.15 på Onsdag för att börja sammanställa förstudien.

Kom ihåg att färdiga rapporter ska laddas upp i PDF.

Vid protokollet
Frida Junegard
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Frågeställningar till Johanna:

- Ta upp hur vi tänker grovt kring vårt tillvägagångssätt. Och fråga om hennes åsikt

Det låter bra att vi först och främst kollar på bakgrundsdata varför det blir en översvämning.
Hon undrade vad för mätstationer för nederbörden som vi har sett att vi har tillgång till. Vi sa
att vi hade kollat SMHIs men att det inte fanns någon station precis vid området utan att den
närmsta låg en bit bort.

Johanna frågade om det fanns skyfallskartering. Vi svarade att det inte verkade som det men
att vi har sett att det finns på vattenatlas och att vi ska försöka få fram vad de har för källa på
det. Vi ska kolla upp med länsstyrelsen om det finns skyfallskartering och sedan undersöka
om skyfallet är en viktig komponent. Johanna sa att vi ska vara försiktiga med att ta bort
skyfall helt och hållet.

Johanna nämnde en studie som gjorts i malmö som tar upp olika karaktärer på nederbörd
och vad det fått för effekter. Hon tyckte att vi skulle läsa denna.

- Markanvändning nedströms? Översvämning nedströms med vallar?

Johanna tolkade denna punkt som att vi ska ha i åtanke om det finns platser nedströms som
kanske tar mindre skada av att bli översvämmade och som kanske är ok att det blir det för
att rädda området vi undersöker. Vi ska tänka på att alla åtgärder kommer ge effekter i sin
tur. Men att ha en åtgärdsplan åt alla platser nedströms ligger utanför vår uppgift. Ett
perfekt ämne att diskutera i diskussionen sedan. Vi ska mest fokusera på själva området vi
blivit tilldelade.

Det är en bra ide att ta kontakt med länsstyrelsen och vattenrådet för att veta vad den större
planen är och vad de redan har gjort för åtgärder osv. Fråga t.ex om dom har
skyfallskartering och någon klimatanpassning.

- Uppdatering om GIS, hur mycket tid?

Ta reda på först vilka analyser vi ska göra och vad för data vi har. Svårt att säga utan detta
underlag. Prioritera. Vilka analyser är verkligen viktiga. Vilka kan vi göra om vi har tid över.
Det tar ofta längre tid än vad man tror. Tänk på att det mest är rumsliga analyser.

Nytt möte

Måndag kl 9.00



Tilldelade uppfifter

Frida J
Kontakta länstyrelsen och vattenrådet för att veta vad den större planen är. Om dom har
skyfallskartering och någon klimatanpassningsplan. Kontakta även VA-ansvariga i kommunen
om detta. Fråga också om GIS karta på dagvattensystemet och siffror på dimensioneringen
kring området vi vill undersöka. VA syd kan ha fler svar. Skriv med och fråga om mätstationer.

Kontakta Vattenrådet. Översvämningsplan generellt sätt. Pågående projekt med våtmarker,
kartor med mer detaljer. Har dom mätstationer?

Hilda och Frida B
Kolla upp studien om malmö.

Frida B och Sofia
Vad finns det för GIS-analyser man kan göra. (Frida B och Sofia)

Alla

Om man känner sig klar med sin L-rapport tillhörande förunderstudien kan man börja med
strukturen för G-rapporeten.
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1)   Meddelanden
Frida J har svårt att ta sig till Uppsala innan måndag så hon är med på länk på mötet på
torsdag medan de andra ses på plats för att få till en ny projektplan.

2) Lägesrapport

Frida J: Det går bra. Känner sig klar men har lite svårt med källorna.

Hilda: Haft det lite svårt att ta in text de senaste dagarna

mejla johanna om dokumentet

försökte med GIS, funkade inte men ska försöka igen, datorn borde klara av det iaf.

Sofia:  Det har gått bra. Det finns mycket information. Det går att hitta mer men det tar ju
väldigt lång tid. Vi får välja ut några som vi får fördjupa oss i. Försökte läsa på om GIS men
gick inte så bra. Finns öppen data på lantmäteriet.

Frida B: Fixade till texten så den blev bättre. Sökte info om GIS. LAddade ner GIS till datorn
för att se om det skulle funka, slutförde inte men ska fortsätta ikväll. Svårt att förstå exakt
vad vi kan göra i GIS.

Therese: Det finns väldigt mycket information. Det ska bli skönt att prata ihop sig med Sofia.
Lagarna känns som det svåra. Annars har det gått bra.



3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter

Frida J, Frida B och Hilda skriver ihop sina delar och jobbar i ett breakoutroom.
Therese och Sofia skriver ihop sina delar och jobbar i ett breakoutroom.

4)   Till nästa gång
Möte med Dennis: Fråga om han kan på måndag, efter mötet med johanna kl 9.00
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1) Meddelanden
Inga meddelanden

2) Lägesrapport

Frida J: Det känns bra, känns mycket tydligare nu efter att vi gjorde en ny projektplan igår.

Sofia: Instämmer.

Therese: Instämmer.

Hilda: Instämmer.

Frida B:Instämmer.

Ändringar och åtgärder/uppgifter:

Frågor till Dennis:

- Förklara mer om kartorna
- Fråga om grundvattendata
- Vart har vattnet legat kvar längst, är det där fotona är som översvämningen varat

längst och varit värst?
- Områden för åtgärder?
- Hur ser det ur kring ån?
- Kan han ta mer bilder eller filma?

Träffas idag Fredag 14:00 för att öva overleaf med Therese.

Till nästa gång:

Mötesprotokoll nästa vecka: Therese skriver, Frida B kontrolläser
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Tid: 9.00
Plats: zoom

Närvarande: Johanna Mård, Hilda Anderberg, Frida Junegard, Frida Bjerklund, Therese
Larsson, Sofia Olsson

1)   Meddelanden
Inga noteringar.

2) Lägesrapport

Johanna har laddat upp feedback på förstudien. (Finns inte på studium än men det kommer)
Hon tycker överlag det ser bra ut men saknar presentation av frågeställning. Informationen
är väldigt “upplistad”, vill ha mer koppling till vår studie så att det blir tydligare. Det är många
korta stycken vilket går det väldigt hackigt att läsa.

Hon har även tittat på den nya projektplanen. Bakgrund syfte och mål är bra. I
frågeställningen undrar hon: I frågeställningen skriver vi att vi ska kolla på historiska
översvämningar men förstudien pratar vi mycket om prognoser men. Så hon undrar om vi ska
skriva om det? Hon tycker vi ska få in ett “framtidsscenario” och vad man förväntar sig i olika
säsongsflöden etc. Ha med det i frågeställningen så att vi inte bara utgår från historisk data.

Johanna saknar förklaringar på vissa saker, främst metod och varför vi gjort vissa
begränsningar osv.  För en läsare som inte är insatt måste man tänka på att sånt inte är
självklart. Skriv ut förklaringar till antaganden/begränsningar/metoder: vilken information vill
vi får ut? Hur hjälper det oss att besvara frågeställningarna. Tänk på att metoden ska matcha
frågeställningarna.

Tänk på att ha i åtanke att t.ex 100-årsregn och 100-årsflöde kan infalla samtidigt. Kolla på
risker om det händer.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
Detta diskuteras vidare på nytt möte med enbart projektgruppen.

4)   Till nästa gång
Ingen nytt möte planerat. Vi hör av oss till Johanna nästa gång vi vill ha ett möte.

Vid protokollet
Therese Larsson
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Tid: 8.00
Plats: Geocentrum

Närvarande: Hilda Anderberg, Frida Junegard, Frida Bjerklund, Therese Larsson, Sofia Olsson

1)   Meddelanden
Inga noteringar.

2) Lägesrapport
Alla känner sig klara med sin del, behöver prata ihop oss för att komma vidare i arbetet.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
Under detta möte har gruppen fördelat om arbetsuppgifterna då vi har insett att vi behöver
samla mer information om området innan vi väljer vilka åtgärder vi vill föreslå. Vi har även
omformulerat våra frågeställningar och ändrat/utvecklat vår metod.

4)   Till nästa gång
Gruppen ska ses imorgon igen på Geocentrum kl 9.00.

Vid protokollet
Therese Larsson
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Tid: 8.00
Plats: Geocentrum

Närvarande: Hilda Anderberg, Frida Junegard, Frida Bjerklund, Therese Larsson, Sofia Olsson

1. Bilderna - vart är dom på kartan?
Svar från Dennis: Ja vi har fattat rätt.
Någon ska bygga en stor anläggning vid torpet för fler övningar. Typ containers -
kommer de börja flyta omkring? förankras
Där vid torpet, det är gammal sumpmark fyllt med lera.

2. Vilka platser ligger vattnet kvar?
Svar från Dennis: Hela högra delen av området var täckt i vatten vid 2002.

3. Elskåp, har dom haft problem med dom innan och vad skulle kunna hända ifall
de blir övertäckta?
Svar från Dennis:
Ingen ström. svårt med övningar. Nödöppningssystemet (dörrar med magnet) kan blir
drabbat. Om vattnet går upp så att elskåpen blir täckta - kan bli ström i vattnet några
meter runt då elskåpen inte är jordade. Ungefär 1 m höga.

4. Rangordning av konsekvenserna
Svar från Dennis:
Kontorsdelen - kostar mycket att återställa
Övningsfälten - kostar inte lika mkt att återställa men kostar lika mkt iom
utbildningsskuld.
Vall - trycka bort vattnet. Pumpa bort resten av vattnet som kommer från
grundvattnet. Motorsprutorna - finns på området redan
Prio ett blir det området som blir drabbade av översvämningskarteringen.



Det som är viktigt är deras unika övningsfält - måste gå att använda. Samhällsviktig
plats.

Han tycker vall eller nån större åtgärd är av störst vikt för dom. Backventiler
sekundärt.

5. Källaröversvämningar. skillnad mellan de olika husen? Är det kopplat till regn i
resturangen eller alltid översvämmat? Hur ofta? Årstider?
Svar från Dennis:
De längst till höger är det översvämning varje år - inte så mycket jobb men det tar tid
och merarbete att fixa med dom. - backventiler i golvbrunnarna
Resturangen - 24/7 är pumparna på. alltid översvämning
Nya byggnader han pratade om - inte lika stora problem med dom.
- Ungefär hur högt i tak är det i källarna?  Ungefär 2,4 m.
Ettan - också källare med lite översvämning men det är inte stort problem
Källaröversv (främst i de längst till höger) Kopplat till att de öppnat dammarna vid
Vombsjön - vatten kommer upp från Kävlingeån i brunnarna. Behövs fler backventiler
pga detta.

6. Grundvattennivån, har dom mätningar?
Svar från Dennis:
Verkar no go. WSP

7. Har dammarna på området någon funktion idag?
Svar från Dennis:
Syddammen - oljeutsläpp - används till övning. Speciellt djurliv, sötvattenssnäckor.
Används också för tankolycka. De använder en grävskopa för att rensa ut den då o
då.
Andra dammen - ingen speciell funktion.
Damm D - kopplat till reningsverkets process. Kommer efter biosteget.
Spillvattnet som kommer i rören mot reningen - kommer åka ut vid översvämning och
beblandas med kvälingeån.
- Göra en stor cementbassäng och pumpa upp vattnet där vid förväntad
översvämning som åtgärd.

Miljöa och hälsa avdelningen i Lund - hör med dom
Specialfastigheter - vilka hus ska flyttas
Vombsjöns reglering.
WSP - grundvattennivån
Natura 2000 runt området
Tanja kan visa 360 film på nästa möte
Budget är inte så viktigt - är viktigt att få bukt med översvämningarna. Kan vara 10
miljoner.

1:an - kontor, gammal byggnad. ska byggas om.

Lervall. Kan då ha ringväg utanför området.



Vid protokollet
Therese Larsson



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod
W-21-86 / P-14

Datum
2021-05-04

Ersätter
-

Författare
Frida Bjerklund

Handledare
Johanna Mård

Rapportnamn
Projektsgruppsmöte

Sammanfattning
Projektgruppsmöte där läget diskuterades och arbetet med slutrapporten delades upp.



Tid: 14:30
Plats: Geocentrum

Närvarande: Hilda Anderberg, Frida Bjerklund, Frida Junegard, Therese Larsson och Sofia
Olsson

1)   Meddelanden
Inga noteringar

2) Lägesrapport
Alla har fortsatt arbetat med sina respektive arbeten.

Frida B: GIS-arbetet har fortsatt djupare med höjdkartor, haft möte med Johanna för GIS
etc.

Frida J: Mer sammanställning av området, med hjälp av mejl, kartor och muntligt från
Dennis etc.

Hilda: kollat upp reglering av Vombsjön och gjort vår struktur av vår projektplan.

Sofia: Minilitteraturstudien har gjorts och har skickats in, mer undersökningar på
åtgärder.

Therese: Kollat mer om åtgärder, bland annat markavrinning etc.

Strukturerat upp mer i rapporten och resten av arbetet, finns ganska mycket arbeten
kvar att göra i nuläget.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
Dela upp uppgifter och mer vad som behövs till underrubriker, vem som skriva vart etc.

Frida B: Bakgrund: Översvämningskartering, skyfallskartering, vad är GIS,
OpenStreetMap och Lantmäteriets höjdkarta. Metod: Datadel - vilken jag använder/ hur
och varför jag gör mina egna kartor, Resultat: Redovisa och förklara kartorna

Frida J: Bakgrund: MSBs område: Revinge skola Metod: Data som används (kartor,
muntligt, mejl), Hur: Hur sammanställningen görs etc. Resultat: Redovisa
sammanställande kartor, förklara dom

Hilda: Bakgrund: Kävlingeån/Vombsjön, Klimatanpassning, Beräkningar Metod: Data:
Litteratur, Hur: Litteraturstudie, volymberäkningar Resultat: Beräkningar etc.

Sofia: Metod: Data: Litteratur, Hur: Litteraturstudie för hur viktningen åtgärder görs, hur
sökningen gick till etc, Resultat: Redovisa viktningen, åtgärder

Therese: Metod: Data: Litteratur, Hur: Litteraturstudie för hur viktningen för åtgärder



görs, hur sökningen gick till etc.  Resultat: Redovisa viktningen, åtgärder

4)   Till nästa gång
Arbeta med tilldelade underrubriker.

Vid protokollet
Frida Bjerklund



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
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Dokumentkod
W-21-86 / P-15

Datum
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Författare
Hilda Anderberg

Handledare
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Rapportnamn
Projektsgruppsmöte

Sammanfattning
Projektgruppsmöte där kompletteringen, presentation och opponering togs upp.



Tid: 10:00
Plats: Geocentrum

Närvarande: Hilda Anderberg, Frida Bjerklund, Frida Junegard, Therese Larsson och Sofia
Olsson

1)   Meddelanden
Inga noteringar

2) Lägesrapport
Alla har börjat jobba med komplettering av sina delar. Frida B har några funderingar kring
vissa kommentarer som bör tas upp med Johanna. Hilda har ett förslag på ny struktur på
rapporten.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
Möte med Johanna för diskussion om rapportens struktur och lite förtydligande kring
vissa kommentarer.

Inför presentation och opponering så är gruppen uppdelad i två grupper utefter att båda
grupperna ska ha bra koll på alla delar inom rapporten.
Hilda och Sofia
Therese, Frida J och Frida B

4)   Till nästa gång
Ha skickat in komplettering och börjat arbetet med presentation och opponering.

Vid protokollet
Hilda Anderberg



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Grupprapport 

Dokumentkod 
W-21-86/G-2 

Datum 
2021-04-27 

Ersätter 
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 Författare 
Sofia Olsson 

Handledare 
Johanna Mård 

Rapportnamn 
Mini-litteraturstudie 

 
Sammanfattning 
Syftet med denna litteraturstudie är att fungera som ett stöd vid författandet av en 
populärvetenskaplig sammanfattning. I rapporten beskrivs vad en populärvetenskaplig 
sammanfattning är och vad den bör innehålla. Några användbara skrivtips tas även upp. 

  



Att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning 
 
Populärvetenskap definieras enligt Nationalencyklopedin (u.å.) som vetenskaplig 
information vars målgrupp inte är fackmän. Eftersom läsaren inte behöver vara expert på 
området ska den populärvetenskapliga texten vara lättsam och enkel att förstå (Skolverket 
u.å.). Skillnaderna mellan en populärvetenskaplig text och en forskningspublikation ligger 
dels i att ett mindre formellt språk används, dels skiljer sig texternas uppbyggnad åt. 
Inledningen i en populärvetenskaplig text är i princip vad forskaren avslutar med, det vill 
säga slutsatser, resultat och konsekvenser (Johnsson 2021). För att fånga läsarens intresse 
berättas alltså det viktigaste först, metoden och bakgrunden behöver inte lika mycket 
utrymme (Johnsson 2021).  
 
Lunds tekniska högskola, LTH, har utformat en användbar guide till studenter och lärare för 
skrivandet av en populärvetenskaplig sammanfattning av exjobbet. Där kan läsas att syftet 
med sammanfattningen är en chans till reflektion genom att se på sitt arbete ur ett bredare 
perspektiv. Vidare ger skrivandet övning i att beskriva sitt arbete på ett säljande sätt, till 
exempel för att fånga framtida arbetsgivare och kollegors intresse (Lindgärde 2014). 
 
Den populärvetenskapliga sammanfattningen består av rubrik, ingress och brödtext. 
Rubriken bör vara kort, inte längre än en rad (Lindgärde 2014). Rubriken är viktig! En 
slagkraftig formulering fångar läsarens intresse (Johnsson 2021). Efter rubriken kommer 
ingressen. Syftet med den är att läsaren ska bli intresserad av att läsa vidare. Ingressen 
sammanfattar det viktigaste, till exempel resultatet av arbetet, på ett engagerande sätt. 
Längden på den här delen bör vara omkring 200 tecken (Lindgärde 2014). 
 
Huvuddelen av sammanfattningen utgörs av brödtexten. Här skrivs all övrig information som 
man vill lyfta fram (Lindgärde 2014). En rimlig längd på den totala sammanfattningen är 
någonstans mellan 1500 och 4000 tecken (Lindgärde 2019). Ett sätt att komma igång med 
skrivandet kan vara att börja med brödtexten, det kan då bli lättare att därefter formulera 
huvudbudskapet och förmedla kärnan av arbetet i ingress och rubrik (Lindgärde 2014).  
 
Det som bör finnas med i sammanfattningen är dels resultatet av arbetet, dels varför det 
som undersökts är relevant. Vilka konsekvenser får resultatet av arbetet, kommer det till 
användning? Det kan även vara bra att skriva om någon rolig detalj med arbetet, en 
överraskning för läsaren som egentligen inte måste finnas med, men som ökar intresset 
(Lindgärde 2014). 
 
Språket ska vara levande, det vill säga varierat och gärna med vardagliga ord. Ett sätt att öka 
läsbarheten är att variera längden på meningarna (Lindgärde 2014). Facktermer bör 
undvikas, framför allt i inledningen. I den mån facktermer ändå används bör de förklaras på 
ett begripligt sätt så att läsaren förstår (Lindgärde 2014). Vidare kan sambandsord underlätta 
för läsaren. Uttryck som exempelvis ”orsaken är”, ”detta beror på”, ”å ena sidan”, ”på 
samma sätt” eller ”sammanfattningsvis” gör det lättare för läsaren att hänga med i texten 
(Skolverket u.å.). 
 
Vid författandet av sammanfattningen kan det vara bra att tänka på en del skrivtips som tas 
upp i LTH:s guide för den populärvetenskapliga sammanfattningen. Ett sådant tips är att 



exemplifiera generella resonemang. Konkreta, gärna vardagliga exempel gör det lättare för 
läsaren att relatera till innehållet (Lindgärde 2014). Det är också bra att försöka sätta arbetet 
i ett större sammanhang. Exempel som ges på detta i LTH:s guide är ”varje år dör x personer 
av sjukdomen y” och ”avgaser från bensindrivna fordon innehåller det giftiga ämnet y” 
(Lindgärde 2014).  
 
Avslutningsvis kan ett bra tips för att underlätta skrivandet ytterligare vara att föreställa sig 
läsaren som en specifik person, någon som inte är insatt i ämnet. Detta skulle till exempel 
kunna vara en familjemedlem. Det kan sedan vara hjälpsamt att låta den personen läsa 
igenom texten för att få bekräftat att det som skrivits väcker engagemang och är tillräckligt 
enkelt att förstå (Johnsson 2021).  
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Rapportnamn
Förstudie

Sammanfattning
Rapporten börjar med att ta upp definitioner och faktorer kopplade till översvämningar i Sverige.
Nästa del av förstudien redovisar för vilka former av underlag, såsom bilder, kartor och karteringar
som potentiellt kommer användas i projektet. Sedan följer ett avsnitt om avrinningsområdet som
Revingeby ligger i, Vombsjön och en flödesrapport om Kävlingeån.

I avsnittet om åtgärder ges förslag på möjliga åtgärder för att förebygga översvämningar, samt vilka
lagar man behöver ta hänsyn till vid installering av åtgärder i det drabbade området. Det diskuteras
även begränsningar angående markanvändning då delar av det berörda området är utpekat som ett
natura 2000-område. Det är även förbud mot markavvattning i hela området enligt Miljöbalken, vilket
försvårar processen att hitta en lämplig lösning på översvämningsproblemet.



Inledning och syfte
Förstudiens syfte är att bredda projektgruppens kunskaper inom ämnen som kommer underlätta
resterande arbete med projektet. Det fanns behov av att få en teoretisk grund i vad som menas med
begreppet översvämning och att få inspiration om hur andra undersökt översvämningsproblematik.
Det blev också tydligt att vi behövde veta mer om det geografiska området projektet berör, få
kunskap om vilken sorts underlag som finns tillgänglig och en överblick av vad det finns för olika
åtgärder mot översvämningar. Då ämnet var nytt och mängden fakta stor så innefattade förstudien en
inläsning av en mängd olika ämnen där en del ämnen klassades som ej relevanta för projektet och
resterande har dokumenterats i denna rapport.

Översvämningar och klimatförändringarnas inverkan på översvämningar
Begreppet översvämning defineras som ett torrt landområde som temporärt blir täckt av vatten
(Klimatanpassning 2019). Det finns tre olika varianter av översvämningar som är relevanta för den här
rapporten, översvämning av vattendrag (fluvial översvämning), skyfall (pluvial översvämning) och högt
grundvatten (MSB 2012).

Översvämningsrisken bedöms vara ett prioriterat klimatriskområde, speciellt om det hotar samhällen,
infrastruktur och företag (Hjerpe & Sjöström 2020). Framtidens klimat kommer troligen resultera i
mer extrema väderförhållanden och detta kan leda till fler alternativt mer förödande översvämningar.
Det är därför viktigt att ta hänsyn till klimatförändringarna vid framtagandet av åtgärder mot
översvämningar (Klimatanpassning 2021c).

Översvämningsrisker, konsekvenser och åtgärdsplanering i Sverige
Med fokus på främst riskområden tar MSB och SGI i samband med andra myndigheter fram
indikatorer och mått för översvämningsrisker. Varje enskild kommun ska också enligt Plan- och
Bygglagen (PBL, 2010:900) ta fram, i en översiktsplanering, risker för översvämning och en strategi för
hur skador kan minska. Svenskt Vatten (VASS) har tagit fram ett hållbarhetsindex som ska användas
vid förebyggande av översvämningar, bestämning av bland annat byggnation, säkerhet och
höjdsättning när dagvattensystemet överbelastas. VASS har även femårsmedel-data över
översvämningar orsakade av VA-ledningsnätet. Hos Svensk försäkring går det att hitta data för
skadekostnader i samband med översvämning (Hjerpe & Sjöström 2020).

Översvämning av vattendrag
Vid höga flöden vid exempelvis snösmältning eller längre perioder av hög nederbörd kan vattendrag
svämma över. Mellan 1901 och 2010 beräknas ungefär 70 % av alla översvämningar i Sverige vara av
fluvial karaktär och de flesta har uppstått i samband med snösmältning (MSB 2012).
Klimatförändringarna kan leda till förhöjda havsnivåer vilket kan ändra flödesmönster hos vattendrag
som i sin tur kan resultera i både färre och fler översvämningar (Klimatanpassning 2021a). Varmare
lufttemperatur till följd av klimatförändringarna bidrar till att snösmältning som orsak till
översvämningar kommer minska i södra Sverige medan långvarigt regn under höst och vinter kommer
öka (Belusic et al. 2019).

Översvämning till följd av skyfall
SMHI:s definition av ett skyfall är att det ska regna minst 50 mm/timme alternativt minst 1 mm/min
(Klimatanpassning 2021b). Extrema regn med olika återkomsttider, exempelvis 100-årsregn, är svåra
att definiera med endast en tid och en vattenmängd. Skyfall resulterar i översvämning i högre
frekvens ifall det finns stora ogenomträngliga ytor såsom asfalt och betong, hög vattenmättnad i
marken, otillräckliga dagvattensystem och tjäle i marken (MSB 2012). Varmare lufttemperatur som en
följd av klimatförändringar leder till att mer vattenånga kan hållas av atmosfären vilket kan leda till
kraftigare skyfall (Klimatanpassning 2019). Atmosfärens förmåga att hålla mer vatten kan också leda
till att det regnar färre gånger och sedan med högre intensitet när regnet väl kommer. Torra perioder
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leder till att jordens infiltrationskapacitet sjunker vilket ökar ytavrinningen vid nederbörd (Belusic et
al. 2019).

Grundvattenöversvämning
Grundvattenöversvämning innebär att grundvattenytan når markytan. I Sverige uppstår inte
renodlade grundvattenöversvämningar. Däremot är grund-, mark- och ytvattnet en viktig komponent
vid översvämning då alla delar tillhör vattnets kretslopp (MSB 2011). Markfuktigheten kan exempelvis
påverka en regnskurs effekt på ett vattendrag. Om markfuktigheten är hög på grund av långvarigt
regn eller snösmältning kan det resultera i höga flöden för ett vattendrag (SMHI 2017).

Underlag
Det underlag som var viktigast att få fram under förstudien var information om MSB:s verksamhet, att

få en bättre överblick över skolområdet, Kävlingeån och hur det sett ut i verkliga fall då det blivit

översvämning. Detta för att kunna avgöra bättre vilka områden som skulle kunna ingå som

skyddsobjekt och även vilka åtgärder som skulle kunna passa på området. Även översvämnings- och

skyfallskarteringen bedömdes som viktiga underlag för projektet av liknande syfte. Då analyser och

tolkningar av karteringarna troligtvis skulle göras fanns det också ett behov av att få större förståelse i

hur karteringarna är gjorda.

Kartor

Norconsult har efter beställning från MSB gjort en översvämningskartering över Kävlingeån som vi har

tillgång till. Utöver det finns en hemsida, Vattenatlas, med andra kartlager som det finns möjlighet att

använda sig av. Från antagande av det som står i översvämningskarteringsrapporten verkar det som

att det bör vara möjligt för oss att få tag på höjdkartan de använt som underlag från Lantmäteriet.

Skyfallskarteringen som finns tillgänglig på Vattenatlas ska enligt vattenatlas lathund (Vattenatlas

2020) gjorts av länsstyrelsen. Länsstyrelsen för Skåne län har kontaktats och mer info kring

skyfallskarteringen inväntas.

Från Dennis Göransson på MSB har information1 getts om vilka byggnader som oftast har problem då
översvämning sker. Det gemensamma för dessa byggnader är att de har källare. Den ena byggnaden
ligger i västra delen av området och är en byggnad med restaurang samt en lektionssal i källaren.
Specialfastigheter äger denna byggnad. De andra tre byggnaderna som har problem ligger inom
övningsfältet i den östra delen och därmed intill Kävlingeån. Dessa tre byggnader äger MSB. Kartor
över detta har tillhandahållits.

I ett annat mejl2 från Dennis Göransson från MSB fick vi även fler ritningar över området. Mer info
kring vad dessa ritningar beskriver ska tas reda på i ett möte med Dennis Göransson.

Även ritningar för el-ledningar och elskåp har tillhandahållits av Dennis Göransson. I mejlet3 med den
skickade ritningen skriver Dennis Göransson att det finns en del elskåp i markplan som eventuellt kan
bli ett problem. Detta får undersökas vidare.

I ännu ett mejl4 från Dennis Göransson får vi en ritning över vart nybyggen och ombyggnationer
planeras ske. Mer info om detta ska fås i framtida möte.

4 Dennis Göransson, MSB Revinge, mejl, 2021-04-19 20:29

3 Dennis Göransson, MSB Revinge, mejl, 2021-04-19 20:08

2 Dennis Göransson, MSB Revinge, mejl, 2021-04-19 19:46

1 Dennis Göransson, MSB Revinge , mejl, 2021-04-15
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MSB och VA-Syd har blivit tillfrågade om mer information och kartor om dagvattensystemet. Inväntar
svar.

Historiska översvämningar
I ett mejl5 från Lars-Inge Knutsson från MSB Myndigheten Revinge har bilder från två tillfällen då
Kävlingeån översvämmats tillhandahållits. I mejlet fås information om att dessa översvämningar har
dokumenterats med bilder den 23/1 2007 samt den 9/2 2011. Lars-Inge skriver även att
översvämningarna påverkade dem i ca 2-3 veckor.

Bilder
MSB har nämnt att vi ska få bilder på skolområdet och även för när det var översvämning. Det har
också talats om en film på området. Bilder från översvämningar har fåtts i det tidigare nämnda mejlet
från Lars-Inge Knutsson. Två av bilderna som fåtts visas i figur 1 och 2 nedan. Bilderna är tagna av
Lars-Inge och godkännande att använda dessa bilder har fåtts i ett separat mejl6.

Figur 1: Bild från översvämningen 2007 på MSBs övningsområde i Revinge. Fotad av Lars-Inge Knutsson den

23/1 2007.

6 Lars-Inge Knutsson, MSB Revinge, mejl, 2021-04-20 12:33

5 Lars-Inge Knutsson, MSB Revinge, mejl, 2021-04-19 13:12
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Figur 2: Bild från översvämningen 2011 på MSBs övningsområde i Revinge. Fotad av Lars-Inge Knutsson den 9/2

2011.

Översvämningskartering utmed Kävlingeån

En översvämningskartering är en karta som visar på hur stor utbredning en fluvial översvämning

skulle få över ett område vid olika vattenflöden. I utformandet av Kävlingeåns översvämningskartering

har verktyget ArcGIS använts. Karteringen omfattar enbart naturliga flöden och bygger på

flödesberäkningar, hydrauliska modellberäkningar och GIS-hantering. Flödesdata, höjddata, fysiska

strukturer i vattendraget, lutning, bottenfriktion och landskapets topografi, geometri och friktion tas

med i beräkningarna. Modellen kalibreras mot andra mätningar av vattenföring och vattenstånd (MSB

2020).

För optimalt resultat vid analys av karteringen rekommenderas användaren välja upplösning 1:10000.

Ett skriftligt godkännande av MSB krävs för användning av karteringen då materialet skyddas av

upphovsrättslagen (1960:729). Ett ytterligare tillstånd behövs från Lantmäteriet vid användning av

underlagskartor (MSB 2020).

Återkomsttiden för de olika årsflödena är framtaget med hjälp av SMHI:s hydrologiska stationer (MSB

2020). Begreppet återkomsttid används för att beskriva sannolikheten för extrema väderförhållanden,

ett 100-årsflöde sker exempelvis alltså i genomsnitt en gång på hundra år (Asp et al. 2015).

Klimatanpassningen för 100- och 200-årsflödet samt det beräknat högsta flödet gäller för RCP 8,5

(MSB 2020), vilket innebär att mänskligheten fortsätter släppa ut höga värden av växthusgaser i

framtiden (SMHI 2018).
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Den hydrauliska modellen visualiseras med hjälp av tvärsektioner som täcker en tillräckligt stor del av

land så att de potentiellt översvämmade områdena ryms. Höjder för tvärsektionerna har fåtts från

Lantmäteriets höjdmodell Geografisk Sverigedata med en upplösning på 2 meter, även kallad

GSD-höjddata grid 2+, (MSB 2020).

Från MSB:s rapport (2020) finns följande antaganden vid beräkningarna:

“Alla dammar och broar står kvar vid höga flöden. Simuleringarna bygger på att vattnet är rent. I

verkligheten följer träd, buskar och jord med. Simuleringarna förutsätter att alla vägbankar är täta. I

verkligheten kan de vara genomsläppliga eller så kan det finnas trummor som vattnet kan rinna

igenom. Här spelar kommunens lokalkännedom en viktig roll. Ingen tappning sker genom

kraftverkens turbiner vid de flöden som har simulerats. Vid 100- och 200-årsflödet har havets nivå

antagits vara +1,81 meter i höjdsystem RH2000. Detta motsvarar beräknad medelhögvattennivå

(MHW) år 2100. Vid beräknat högsta flöde har havets nivå antagits vara +1,71 meter i höjdsystem

RH2000. Detta motsvarar högsta högvattenstånd (HHW) och observerades vid Barsebäck år 2013

under stormen Sven. Ingen hänsyn har tagits till vind- och vågpåverkan vid beräkning av vattenstånd.”

Antaganden är förenklingar av verkligheten. Höga flöden kan få vägbankar och broar att rasa. Vattnet

är egentligen inte rent, buskar, träd och jord i vattnet kan skapa extra dämning. Erosion är inte en

parameter i beräkningarna, men möjlig erosion kan påverka vattenflödet. Vattennivåerna är

beräknade med en två decimeters noggrannhet och medelflödet för Kävlingeån är 11 m3/s (MSB

2020).

Följande osäkerheter för karteringen bör tas med vid analys. Växtligheten längs ån varierar under

årets gång och beroende på rensning, vilket påverkar en översvämnings utbredning. Flödena har

beräknats med beaktning till den senaste IPCC:s rapporten och nuvarande kunskaper om

klimatförändringarna vilket kan ändras i framtiden (MSB 2020).

Skyfallskartering över Revinge skola

Skyfallskarteringar är ett intressant och väsentligt hjälpmedel till att ta reda på riskområden vid

översvämningar. I vår studie är det just intressant att veta vart våra problemområden vid skyfall är för

att kunna veta bättre vart man ska placera åtgärder.

MSB (2017) skriver i sin rapport att anledningen till att göra en skyfallskartering är för att det är

förebyggande för urbana miljöer, eftersom ytor som klarar att hantera överskottsvatten minskar med

byggnation av hårdgjorda ytor. Ett perfekt ledningsnät för att leda bort vattnet skulle vara omöjligt

och väldigt dyrt, så därför är det nödvändigt att veta hur en stad klarar av skyfall i simuleringar. Det

huvudsakliga målet är en skyfallstålig stad, med rätt höjdsättning, anpassade ytor som kan leda bort

vatten och ge minst skada. Resultaten från skyfallskartingen används för att ta fram en

konsekvensanalys som kommer kunna användas vid ny- och ombyggnation, vilket i sin tur kan

användas som underlag till strukturplan för vatten (MSB 2017).

Nödvändigt underlag för kartering av lågpunkter, markavrinning och ledningsnät är detaljerad

höjddata, markanvändning, jordartskarta, regndata samt ledningsdatabas (MSB 2017). Lågpunkter

och markavrinning framtaget i GIS kan ta fram teoretiska flödesvägar som används för att ta fram

ytavrinning på markytan och gör det möjligt att beskriva det teoretiska vattendjupet vid skyfall (MSB

2017).
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MSB (2017) skriver att det är bra att kontakta ledningsägare, som Trafikverket, kommunala väghållare,

markägare och andra tänkbara personer för markanvändningen. Prestanda och kvalitet bör också

undersökas för flera moment till exempel för dagvattenpumpstationer, dimensioner samt

ledningsnätets knutpunkter och utlopp. Slutligen är det viktigt att granska data för flöde- och

vattenstånd och undersöka om det finns digitalt underlag för markanvändningen (MSB 2017).

Lantmäteriets GSD-höjddata rekommenderas, men ibland kan kommunerna ha information på egna

höjddata med högre upplösning (MSB 2017). Andra viktiga aspekter är markens infiltrationskapacitet

som kan uppskattas med hjälp av SGU:s digitala jordartskartor (MSB 2017).

Enligt MSB (2017) sker skyfall oftast under juli och augusti månad då grundvattennivån oftast är

relativt låg. Skyfallskarteringen bör inkludera regn med en återkomsttid på minst 100 år bland annat

därför att osäkerheterna blir större desto närmare ledningsnätets kapacitet regnet är (MSB 2017).

Kringliggande områden
Kävlingeån - Huvudavrinningsområde

Revingeby skola ligger i Lunds kommun, Skåne. Området tillhör Kävlingeåns avrinningsområde vilket

också är det närmsta vattendraget. I närområdet ligger Krankesjön och Vombsjön. Avrinningsområdet

är 1204 km2 varav 78 % består av åkermark, 16 % av skog, 0,6 % tätorter, 3,6 % övrig mark och 2 % är

sjöyta. Mellan år 1961 - 1990 var årsmedeltemperaturen 7,9 ℃, årsmedelnederbörden 666 mm,

årsmedelavrinningen 8-12 l/s km2 och medelvattenföringen mellan 1976 - 1990 var 11,3 m3/s

(Kävlingeåns Vattenråd u.å).

Vombsjön
Kävlingeåns början är från sjön Vombsjön. Vombsjön är för tillfället vattentäkt till Malmö och
vattenståndet i sjön regleras därför. Sjön omringas av åkermark och att den största delen av
tillrinningsområdet är åkermark har bidragit till att sjön är mycket näringsrik. Kraftiga
blågrönalgsblomningar sker årligen i sjön. Något möjligtvis värt att poängtera är att sjön är utpekad
som nationellt värdefullt vatten och strandskydd gäller hela sjöstranden. Naturreservat gäller
Klingavälsåns dalgång samt västra stranden. Natura 2000 gäller landområde västra stranden och
existerar på grund av fågellivet. Riksintressen för natur gäller för sjöns norra och södra strand. Inget
riksintresse finns för friluftsliv. Riksintresse för kultur finns för sjöns norra strand. Vombsjön är
utpekat som nationellt värdefullt vatten. Hela sjön och landområde i söder är utpekat som
vattenskyddsområde (Ekologgruppen i Landskrona AB 2012).

Vombsjön har troligen varit reglerad redan från början av 1900-talet. Under 1800-talet fanns ett stort

våtmarksområde i anslutning till utflödet till Kävlingeån som troligen bidrog till en dämpning av höga

flöden i Kävlingeån. Numera regleras Vombsjön en vattendom från år 1969 som innefattar ett

vattenuttag på maximalt 1500 l/s, en möjlig reglering av vattenståndet i sjön på upptill 2,8 m och en

lågvattenföring i Kävlingeån på minst 2 m3/s vid Högsmölla (nedströms om MSB:s verksamhet). Den

lägsta vattenföringen vid Högsmölla är viktigt då det tidigare funnits problem med höga halter av

föroreningar i nedre delen av Kävlingeån vid för låga flöden (Alström et al. 2017).

Regleringen som sker vid Vombsjön har stor betydelse i relation till vattenföringen nedströms

Vombsjön (Baden et al. 2016). Kävlingeån kan riskera att bli hårt belastad då en stor tappning av

Vombsjön sker i samband med att vattenföringen redan är relativt hög i ån (Baden et al. 2016).
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Flödesrapport Kävlingeån
Havsvattenståndet har en stor betydelse för avrinningsområdets södra delar och regleringen för
vattenstånd som sker vid Vombsjön har stor betydelse när det angår vattenföring nedströms. Enligt
rapporten har SMHI beräkningar som tyder på en ökning av 100 mm årsmedelbörd till år 2050 (Baden
et al. 2016).

En översvämning i Revingeby år 2002 orsakades av höga flöden i Kävlingeån som gjorde att vatten

kom upp i dagvattensystemet. Rapporten beskriver flertalet områden och tillfällen det skedde med

höga och låga vattenflöden i Kävlingeåns avrinningsområde. Vattenvårdsprogrammet med

vattenrådet Kävlingeån och ’Kävlingeå-projektet’ hade anlagt 400 hektar dammar och våtmarker

sedan 1996. Rapporten poängterar att jämna ut flödena inte var det primära målet med dessa

våtmarker och dammar utan att bevara biologiskt mångfald (Baden et al. 2016).

Åtgärder för att förebygga översvämning
Vid skyfall fyller regnvattnet snabbt upp till exempel markförlagda ledningar eller öppna
dagvattensystem, varför ytterligare åtgärder placerade ovan mark behövs för att avleda extrem
nederbörd (Föreningen Sveriges Stadsbyggare et al. u.å.). Lämpliga åtgärder skulle kunna vara
avrinningsstråk eller översvämningsytor, men även anläggning av gröna tak, plantering av träd eller
växtbäddar som kan fylla liknande funktion (Föreningen Sveriges Stadsbyggare et al. u.å.). Områdets
förutsättning är avgörande för vilka åtgärder som lämpar sig bäst (Lunds kommun 2018). Åtgärdens
kapacitet att lagra vattenvolym är ett mått på hur effektivt den minskar risken för översvämning
(Naturvårdsverket 2018).

MSB:s förstärkningsresurser för att förebygga översvämning

MSB har förstärkningsresurser som kan användas om kommunens och regionens egna resurser är

uttömda. Dessa innefattar tillfälliga s.k. “tubvallar”, sandsäckar, sandfyllningsmaskiner som kan fylla 6

sandsäckar åt gången och högkapacitetspumpar. Det finns två typer av högkapacitetspumpar där den

ena har en kapacitet på 20 m3/min och kan pumpa stora mängder vatten men endast kortare sträckor.

Den andra pumpen har en mindre kapacitet på 15 m3/min men den kan pumpa vattnet en längre

sträcka, upp till 4 km. Denna typ av pump är därför användbar även vid skogsbränder (MSB 2021). Allt

översvämningsmaterial som samlas upp av dessa redskap vid händelse av översvämning magasineras

i Kristinehamn (MSB 2021).

Naturanpassade åtgärder

Delar av området kring Kävlingeån och Vombsjön är Natura 2000-områden enligt Fågeldirektivet (SPA)

och Art- och habitatdirektivet (SCI)  (Naturvårdsverket 2020). Detta innebär att landskapet innehar

arter och växter med särskilda skyddsvärden, varför naturen är värdefull ur ett EU-perspektiv.

Områden som pekas ut som Natura 2000-områden ingår i ett nätverk inom EU som ska verka

ekologiskt sammanhängande. Målet är därför att bevara och skydda den biologiska mångfalden

(Naturvårdsverket 2020). Det är därmed en viktig parameter att ha i åtanke vid undersökning av

lämpliga åtgärder vid översvämning i Revingeby.

Vid översvämning kring bebyggelse är bortledning av vatten eller att bygga upp barriärer idag de

vanligaste sätten att lösa problemet. Dessa är effektiva metoder för att undvika översvämning men

kan ha oönskade bieffekter på omkringliggande landskap och biologisk mångfald (Naturvårdsverket

2018). Att öka vattnets avledningsförmåga eller att sätta upp barriärer i det drabbade området kan

7



orsaka torka i området och flyttar ofta problemen nedströms. Det kan uppstå erosion, snabbt

fluktuerande vattenstånd och en större mängd sediment som transporteras dit vattnet förs. Att

använda barriärer som vallar in området man vill skydda kan även orsaka jordskred om grunden är

instabil, då barriärerna ökar belastningen på marken. Om man ser till dessa aspekter kan det därför

vara fördelaktigt att använda sig av naturanpassade åtgärder för att lösa översvämningsproblem.

Naturanpassade åtgärder är också att föredra då det ger långsiktigt hållbara lösningar i högre grad

samt positiva bieffekter. Det innebär att man fokuserar på att hålla grundvattenmagasinen välfyllda

genom att hålla kvar vattnet i området (Naturvårdsverket 2018). Ett bra sätt att lösa problemen med

översvämning kan därför vara att fördröja vattnet högt upp i landskapet och sätta in åtgärder där. Att

vattnet får en längre uppehållstid är bra för ekosystemet då det ökar den biologiska mångfalden. Ett

jämnare flöde i vattendraget skapar fler och stabilare livsmiljöer för djur och växter. Dessutom krävs

enklare och billigare insatser om man applicerar dem högre upp i avrinningsområdet då flödet är

mindre där (Naturvårdsverket 2018).

Översvämningsytor och grönområden
Vid kraftig nederbörd kan möjliga förebyggande åtgärder mot översvämningsproblem vara ytor som
periodvis kan översvämmas, så kallade översvämningsytor. Denna typer av ytor skulle exempelvis
kunna vara parker eller grönområden som tillåter infiltration. Dessa ytor har i normalfallet en annan
funktion, men fungerar som åtgärd vid tillfälligt skyfall (Lunds kommun 2018). Översvämningsytor
utformas som nedsänkta ytor i marken, där ett vegetationstäcke kan vara fördelaktigt för att minska
risken för erosion. Ett utlopp kan behövas om infiltrationskapaciteten i den underliggande marken är
begränsad (Stockholm Vatten och Avfall 2016).

En fördel med översvämningsytor är att de även kan användas för rekreation. De kan dessutom
fungera som rening av vattnet och säkerhetsriskerna bedöms försumbara. En nackdel är dock
ytbehovet, vilket beror av platsens flödesutjämningsbehov (Stockholm Vatten och Avfall 2016).
Storleken på en översvämningsyta ska utgöra 10 % av avrinningsområdets yta om vattendjupet vid ett
100-årsregn får vara 0,25 m (Lunds kommun 2018). Skötselbehovet beror på ytans
användningsområde, ytan behöver slås årligen men mer skötsel krävs om ytan är tänkt att användas
som en park. Växtlighet i form av träd och buskar bör avlägsnas från ytan, som även behöver torka
upp mellan nederbördstillfällena (Stockholm Vatten och Avfall 2016).

Våtmark
Våtmarker kan fungera som flödesdämpare, men även bidra som naturligt reningsverk samt öka
mångfalden. Ur ett klimatperspektiv är det fördelaktigt att anlägga dessa på näringsrika marker, då
avgången av växthusgaser minskas. Åtgärden anses också vara kostnadseffektiv, även om kostnaden
bedöms som stor för anläggning och medel för underhåll. Detta på grund av den stora förmågan att
lagra vatten. Hur bra åtgärden fungerar som flödesdämpare beror framför allt av dess fyllnadsgrad vid
normalflöden samt placeringen i landskapet (Naturvårdsverket 2018).

Vegetation
Plantering av träd kan vara extra viktig då de kan ses som mer effektiva än annan växtlighet, då de
omhändertar stora mängder regnvatten både genom fördröjning via bladverket samt infiltrationen till
rotsystemen (Föreningen Sveriges Stadsbyggare et al. u.å.). Generellt kan räknas på en fördröjning av
1 mm vatten per kvadratmeter bladyta, vilket för ett stort träd kan ge en påtaglig effekt (PBL
Kunskapsbanken 2019). Träd konsumerar även mycket grundvatten och har större evaporation än mer
lågväxt vegetation och kan därför minska risken för översvämning nedströms i ett avrinningsområde
(Naturvårdsverket 2018).
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Träd och buskar kan med fördel planteras tvärs över sluttningar, i fuktiga svackor eller längs
vattendrag för att motverka ytavrinning eller för att fördröja flöden. Erosionsrisken i marken minskar
även till följd av rötternas förmåga att stabilisera jorden. Kostnaden för åtgärden är låg jämfört med
många andra åtgärder för flödesdämpning (Naturvårdsverket 2018).

Regnbäddar
Regnbäddar, även kallat regnrabatter eller biofilter, filtrerar och renar vatten som runnit av
hårdgjorda ytor. Vid skyfall kan regnbäddarna fördröja vattenflödet och även rena vattnet på grund av
deras speciella utformning. Den exakta utformningen kan variera men komponenter som bland annat
inlopp, fördröjningszon, olika lager av jord samt avvattnande system är gemensamt för alla bäddar
(SMHI 2019). Ett exempel på implementering av regnbäddar i hårdgjord miljö är vid Kvibergs
multisportarena i Göteborg. Bäddarna är konstruerade med en lutning för att överflödigt vatten ska
kunna transporteras bort. Vattnet tas till viss del upp av vegetationen, resterande vatten dräneras
istället bort via ledningar efter en fördröjning. I Kviberg utgör rabatterna 700 kvadratmeter (cirka 5 %
av den totala avrinningsytan). Växtvalet till bäddarna präglas av förmågan att klara förhållanden med
periodvis stora mängder vatten och periodvis torka. Kostnaden för konstruktion av regnbäddar
varierar, i Kviberg beräknades den (inklusive material och arbetskostnader) till ungefär 3000 kronor
per kvadratmeter. Underhållskostnader motsvarar ungefär underhållet för vanliga rabatter (SMHI
2019).

Vall
Den enklaste lösningen för återkommande översvämningar kan vara en permanent vall. Det är då
viktigt att ha koll på faktorer som kan orsaka läckage genom vallen, till exempel ledningar som
mynnar ut i vattendraget utanför vallen. Viktigt är även att skydda vallen mot erosion ända upp till
nivån för det högst förväntade flödet (Räddningsverket 2000).

Vid anläggning av temporära vallar är det viktigt att ha koll på grundläggningsförhållandena på
platsen. Olika metoder för temporär invallning finns, vilken som lämpar sig bäst beror av faktorer som
till exempel förväntad vattennivå, vallens omfattning samt hur skyndsamt vallen måste installeras. Ett
exempel på en tillfällig invallningsmetod är sandsäcksinvallning. Denna invallning kan göras ett par
meter hög, det är då viktigt att säckarna inte är fyllda till bredden för att en tät vall skall skapas. Jord
kan även användas som extra fyllnadsmaterial. Nackdelar med denna metod är att det är en tung
konstruktion vilken kan ge markskador, samt att det är ett tungt och tidskrävande arbete både med
uppbyggnad men även efterarbetet då säckarna måste tömmas och torkas (Räddningstjänsten 2000).

Temporära jordvallar, pallbarriärer och tubvallar är andra sätt att konstruera tillfällig invallning, vilka i
stort sett fyller samma funktion som sandsäcksinvallningen. Jordvallarna är tunga konstruktioner,
men arbetsinsatsen som krävs är mindre än vid sandsäcksinvallning. Pallbariären byggs upp med
lastpallar, det krävs då ett relativt plant underlag för en stabil konstruktion. Fördelen med denna
metod är att den kräver mindre arbetsinsats. För en tubvall är fördelarna att den kräver minst
arbetsinsats samt att skador på mark i samband med invallningen är relativt små. Vallen kan dock
endast byggas till cirka en meters höjd  (Räddningstjänsten 2000). Som tidigare nämnt finns denna
typ av barriär som resurs vid översvämning för förfogande hos MSB (MSB 2021).

Byggnation i angränsning till vattendrag
Vid nybyggnation är det viktigt att tänka på höjdsättning av byggnaderna som åtgärd mot
översvämning (Lunds kommun 2018). Enligt Plan- och Bygglagen (PBL 2010:900) ligger ansvaret hos
kommunerna när det kommer till nybyggnation med avseende på risker för bl.a. översvämning.
Kommunerna har däremot ingen lagstyrd förpliktelse med avseende på att skydda befintlig
bebyggelse. Det är i stället fastighetsägarens skyldighet att vidta förebyggande åtgärder (Lunds
kommun 2018). I Lunds översvämningsplan (2018) finns riktlinjer för befintlig- och ny bebyggelse på
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tidigare exploaterad mark. För befintlig bebyggelse gäller att samhällsviktiga funktioner ska “klara ett
100-årsregn med klimatfaktor” samt “skyddas till så hög nivå som anses rimligt i förhållande till
konsekvenser och kostnader”. Även för ny bebyggelse är det eftersträvansvärt med säkring mot ett
100-årsregn med klimatfaktor (Lunds kommun 2018).

För att förebygga översvämning i källare listar VA SYD (2021) olika åtgärder som kan vidtas, till
exempel regnvattenuppsamling med hjälp av en regnvattentunna, avledning av vattnet med hjälp av
till exempel ränndalsplattor, samt användande av avstängningsbar golvbrunn. Andra exempel på
åtgärder som tas upp är anläggande av grönt tak samt att pumpa vattnet med en dräneringspump (VA
SYD 2021).

Åtgärder presenterade av Räddningsverket och Boverket

Rapporten “Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner” (Räddningsverket och Boverket 2006)  har

boverket och räddningsverket tillsammans utformat som en vägledning för kommuner i

detaljplanearbetet vid säkerhetsfrågor. Där listar de förslag på åtgärder för att förebygga olika typer

av skadehändelser, bland annat översvämningar orsakade av olika faktorer. Man brukar dela upp

åtgärderna i två kategorier beroende på när i byggskedet de utformas och hur de förhåller sig till

omkringliggande byggnader: markåtgärder och byggnadsåtgärder. Markåtgärder är de som sker före

bygget eller vid sidan av en byggnad, medan byggnadsåtgärder appliceras i byggskedet. Eftersom

området som undersöks redan är bebyggt kommer fokus vara på den förstnämnda kategorin.

Markåtgärder i sin tur delas upp i två fack: markåtgärder respektive separations-/barriäråtgärder.

Markåtgärder

Markbeläggning

Genom att välja olika typer av ytbeläggningar kan man bestämma markens genomsläpplighet,

beroende på vad för typ av skydd man vill ha. Man kan förse marken med exempelvis grus, gräs, asfalt

eller marksten. Vid översvämning är det fördelaktigt att ha en mark med god genomsläpplighet.

Nackdelen med en genomsläpplig yta är att kemikalier kan spridas i mark och vatten

(Räddningsverket och Boverket 2006).

Bassäng/kassun/invallning

En bassäng/kassun/invallning fungerar som en buffert som samlar upp stora vattenflöden eller

utsläpp. Det är en effektiv lösning vid såväl översvämning som högt skyfall och dagvattenstigning. Det

hindrar även spridning av farliga ämnen och det magasinerade vattnet kan även användas till att

släcka bränder.  Åtgärden kan dock innebära en extra kostnad då det förutsätter schaktning och

eventuella betongarbeten. Det krävs även kontinuerlig kontroll och tömning av invallningen

(Räddningsverket och Boverket 2006).

Dike

Ett dike kan, precis som invallning, fungera som en buffert för översvämningar, högt skyfall och

dagvattenstigning. Risk för spridning av kemikalier finns men kan motverkas om man lägger en tät

mark i diket. Det är ett billigare alternativ än invallning då det sällan krävs nyinvesteringar och

rutinmässig kontroll är inte lika nödvändigt, förutom att diket måste rensas från växtlighet ibland

(Räddningsverket och Boverket 2006). Enligt Miljöbalken (11 kap 9 §) kan tillstånd krävas om diket

innebär avvattning (SFS 1998:808).
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Separations-/barriäråtgärder

Vall

Vallar består av jordmassor som placeras mellan skydds- och riskobjektet. Det bildar därmed en

skyddsbarriär som kan skydda mot översvämningar. Vallarna kräver inte mycket underhåll, men de tar

upp stor plats i landskapet vilket kan vara en nackdel (Räddningsverket och Boverket 2006).

Mur

Muren består av en tät konstruktion och är ca 2 m hög och funkar som en barriär mellan skydds- och

riskobjekt. Underhåll kan behövas i form av stöttning av muren eller förstärkning av marken.

Vattenverksamhet och markavvattning
Markavvattning är en vattenverksamhet som avser åtgärder vars ändamål är att skydda mot vatten
eller avlägsna oönskat vatten, i syfte att göra marken lämplig för ett visst ändamål. För denna
vattenverksamhet behövs alltid en ansökan om tillstånd göras. Om det råder markavvattningsförbud
behövs det även ansökas om dispens. Allmänt råder ett generellt förbud mot markavvattning i hela
Skåne län (Länsstyrelsen Skåne u.å.). Enligt Naturvårdsverkets kartverktyg “Skyddad natur” gäller
förbud mot markavvattning för hela övningsområdet (Naturvårdsverket u.å.). Detta innebär i
praktiken att både dispens och tillstånd behövs om åtgärden som vidtas kan klassas som
markavvattning.

Enligt 2§ 11 kap. Miljöbalken (SFS 1998:808) avses med markavvattning en åtgärd i syfte att avvattna
mark eller skydda mot vatten, där syftet är att varaktigt öka fastighetens lämplighet för ett visst
ändamål. I Naturvårdsverkets vägledning i arbetet med markavvattningsärenden (2019) kan läsas att
det är syftet med åtgärden som är avgörande för om det rör sig om markavvattning, samt att
åtgärden ska ha en varaktig effekt. Det vatten som avses vid markavvattning skulle kunna vara allt
annat än dagvatten. Vidare skriver Naturvårdsverket (2019) att med begreppet “skydda mot vatten”
avses de åtgärder som utförs för att varaktigt skydda markområdet mot översvämning, där begreppet
“varaktighet” avser effekten av åtgärden. Naturvårdsverket (2019) menar att åtgärder som
exempelvis temporära diken inte ska ses som en varaktig åtgärd och därmed inte är markavvattning.
Däremot skulle en sådan åtgärd kunna utgöra en annan vattenverksamhet och därmed vara
tillståndspliktig. Åtgärder med syfte att skydda mot ytligt vatten i samband med till exempel regn bör
inte heller ses som markavvattning (Naturvårdsverket 2019).

För att klassas som markavvattning krävs det dessutom att skyddet ska vara placerat inom ett
vattenområde samt skydda mot förekomster inom vattenområdet. Vattenområdet skulle kunna
innefatta mark som översvämmas regelbundet till följd av förändringar av vattennivå i närliggande
vattendrag (Naturvårdsverket 2019). Med hänvisning till 11 kap. §2 Miljöbalken (SFS 1998:808) avses
med ett vattenområde “ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd”.

Enligt 11 kap. §14 Miljöbalken (SFS 1998:808) får länsstyrelsen meddela om dispens från ett förbud
mot markavvattning. Fås dispens krävs tillstånd enligt §9 11 kap. Miljöbalken, som även säger att
tillstånd krävs för all vattenverksamhet. I §3 11 kap. I Miljöbalken (SFS 1998:808) definieras begreppet
vattenverksamhet, vilket avser bland annat bortledande av vatten från vattenområdet. Med
hänvisning till §12 11 kap. Miljöbalken (SFS 1998:808) behövs däremot inte tillstånd “om det är
uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan
på vattenförhållandena”.

I Naturvårdsverkets handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet miljöbalken (2009)
listas åtgärder som inte är markavvattning. En sådan listad åtgärd är tillfälligt skydd mot
översvämning. Ett exempel som tas upp är tillfällig invallning, vilket dock klassas som markavvattning
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om vallen byggs i syfte att skydda mot framtida översvämningar. En tillfällig vall är däremot alltid en
vattenverksamhet (Naturvårdsverket 2009). Att uppföra en vall i markavvattningssyfte omfattas även
vidare av reglerna för dammsäkerhetstillsyn (Naturvårdsverket 2019).
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Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Brainstorm 

Dokumentkod 
W-21-86/L-01 

Datum 
2021-04-09 

Ersätter 

 Författare 
Hilda Anderberg 

Handledare 
Johanna Mård 

Rapportnamn 
Första brainstorm inför projektplan 

 
Sammanfattning 
  
Inför start av planering av projektplan så hade vi en padlet brainstorm övning i 45 min där vi 
efter lite utrensning kom fram till följande punkter.  
 

● Mätbara mål: sätta in åtgärder som ska motsvara de vattenmassor som finns på 
området vid översvämning visa i våra resultat att vid översvämning så går det att ta 
sig fram överallt Regnbädd som åtgärd?  

● Om man bygger vall kan översvämningsproblemet flyttas nedströms, vad innebär 
det? 

●  kan man integrera mått och höjd över havet på deras karta utan att hålla på med 
GIS?  

● Vad ska dokumenteras, vad ska inte, exempelvis egna undersökningar, etc.  
● workshop i latex  
● Hur exakt funkar detta med alla olika typer av rapporter som ska göras?  
● Kan man utöka växtligheten på något sätt så att det hindrar översvämning? 

(långtidslösning)  
● Q200 klimatanpassat efter RCP 8,5 
● räkna ut hur stora vattenmassor översvämningen genererar.  
● Många plaster har brist på vatten under sommarhalvåret hur ser det ut i Revinge?  
● Bilder från området, skolan och MSBs egna kartor får användas som bilder i 

rapporten?  
● Glöm ej att fira och ha belöningar!  
● möjlig avgränsning. Ej kolla på vad som påverkar översvämningsrisk mest, svårt för 

oss. men att kolla på åtgärder som täcker alla tre varianterna.  
● Lantmäteriet hade bakgrundskartor till Kävlingeån, om vi vill använda dom får vi det? 

(Bilder) Hur ska vi använda 3D-modell och video på området av skolan? 
● vart är det lämpligt att de nya byggnaderna står. uppdatering på vilka byggnader det 

gällde och deras storlek och syfte. 
● vilka lagar måste vi ta hänsyn till? 
● metod för att analysera deras grundvattendata  
● intressepersoner: någon inom kommunen? vombsjönsperson? någon som kan hjälpa 

oss med GIS? 
● Långtidslösning, korttidslösning, flera lösningar eller fokus på att identifiera den som 

gör det bäst?  
● skyfallskartering?  



● Vart ska vattnet pumpas till finns det något område nedströms som är ok att det blir 
översvämmat?  

● Går det att på något sätt dränera området, sänka grundvattennivån? 
● Hydraulisk modell - hur vattnet flödar, hastighet, djup 
● gröna tak på det som ska byggas nytt 
●  Vilka saker ska vi skippa att undersöka och vilka ska ha mer fokus? 
● Dennis pratade om att de planerade att bygga väg runt hela området. kolla upp mer 

om det, kan påverka våra åtgärder  
● problemet är dels skador på deras fastigheter men framförallt att de inte kan utföra 

utbildning. kan vi ta fram någon kreativ lösning på det? 
● anläggning av våtmark någonstans dit man kan leda vattnet. positivt för faunan. dock 

säkerställa att vattnet inte är förorenat 
●  Biologiska reningsverket, kan man använda det på nåt sätt för att minska mängd 

vatten? 
● regnvattenuppsamling från taken för att minska belastningen på ån  
● Vattenrådet, vad vet dom? 
●  odla träd som åtgärd 
●  kolla igen om de hade någon avgränsning gällande hur mkt det fick kosta deras 

största ekonomiska faktor är att det tar tid innan vattnet försvinner bygga vall.  
● kolla på vad det är för jord/grund 
●  Kan vattnet transporteras nån annanstans på ett bra sätt, i förebyggande syfte 

(reglera Vombsjön, med vall så vattnet kommer längre ner, dika etc?  
● riskanalys. vad är svagheterna. Svårt att avgöra vad som påverkar översvämning 

mest  
● avgränsningar litteraturstudie  
● Övningsfält med möjliga miljögifter, PFAS, Cd 
● Hur funkar regleringen vid vombsjön?  
● vad är det för kapacitet på deras pumpar? l 
● itteraturstudien. vad för metod för att analysera det som fås av den?  
● vattenuppsamling, vall, vattenpump etc.  
● vad har grundvatten och Kävlingeån för samverkan 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Brainstorm 

Dokumentkod 
W-21-86/L-02 

Datum 
2021-04-09 

Ersätter 
 

 Författare 
Hilda Anderberg 

Handledare 
Johanna Mård 

Rapportnamn 
Instuderingsfrågor 

 
Sammanfattning 
 
För att få en klarare bild av vad vi behöver ta reda på hade vi en brainstorm i padlet där vi kom 
fram till frågorna nedan.  
 
Hur definieras översvämning?  
Vilka varianter på översvämning finns det? 
Under vilka förutsättningar skapas översvämningar?  
Nackdelar vs. fördelar med översvämningar? (finns det fördelar för ex ekosystem?)  
Lista på alla olika sorters åtgärder som finns tillgängliga. Nackdelar och fördelar 
Hur ska vi begränsa oss? Kolla enbart på liknande klimat, europa, nordamerika? Bara åar i 
glesbygd? Bara rapporter from 2000?  
Hur analyserar man översvämningskarteringar?  
Vem ska vi kontakta för att få hjälp med GIS?  
Hur lång tid tar det att få effekt för olika åtgärder?  
hur kartlägger vi riskzonerna sett till verksamhetsutövning?  
vad har MSB för pumpar?  
Vilka organisationer kan ha mer information som är nyttigt för oss? 
Hur funkar regnvattenuppsamling? 
Hur funkar dränering för ett stort område med bebyggelse?  
Vad innebär en skyfallskartering? finns det någon vi kan använda?  
Vad finns det för markanvändning nedströms? 
Hur funkar regleringen vid vombsjön?  
Läs på om vattenrådet Hur räknar man på vattenmassor vid översvämning?  
Vilka lagar behöver vi ta hänsyn till?  
Finns tillgängliga priser för olika åtgärder? 
Vad har liknande projekt använt för metod? 
Hur är översvämningsfrekvensen kopplat till klimatförändringar?  



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Brainstorm 

Dokumentkod 
W-21-86/L-03 

Datum 
2021-04-13 

Ersätter 
L-02 

 Författare 
Hilda Anderberg, Sofia Olsson 

Handledare 
Johanna Mård 

Rapportnamn 
Instuderingsfrågor 

 
Sammanfattning 
 
Uppdatering av instuderingsfrågor efter möte med Cecilia och Marcus.   
 
Hur definieras översvämning?  
Vilka varianter på översvämning finns det? 
Under vilka förutsättningar skapas översvämningar?  
Nackdelar vs. fördelar med översvämningar? (finns det fördelar för ex ekosystem?)  
Lista på alla olika sorters åtgärder som finns tillgängliga. Nackdelar och fördelar 
Hur ska vi begränsa oss? Kolla enbart på liknande klimat, europa, nordamerika? Bara åar i 
glesbygd? Bara rapporter from 2000?  
Hur analyserar man översvämningskarteringar?  
Vem ska vi kontakta för att få hjälp med GIS? - Johanna Mård  
Hur lång tid tar det att få effekt för olika åtgärder?  
hur kartlägger vi riskzonerna sett till verksamhetsutövning?  
vad har MSB för pumpar?  
Vilka organisationer kan ha mer information som är nyttigt för oss? - SMHI 
Vilka intressepersoner är relevanta för projektet?  
Hur funkar regnvattenuppsamling? 
Hur funkar dränering för ett stort område med bebyggelse?  
Vad innebär en skyfallskartering? finns det någon vi kan använda?  
Vad finns det för markanvändning nedströms? 
Hur funkar regleringen vid vombsjön?  
Läs på om vattenrådet Hur räknar man på vattenmassor vid översvämning?  
Vilka lagar behöver vi ta hänsyn till?  
Finns tillgängliga priser för olika åtgärder? 
Vad har liknande projekt använt för metod? 
Hur är översvämningsfrekvensen kopplat till klimatförändringar?  
Vad har SMHI:s för avrinningsdata? (modellerad vattenföring, dygnsavrinning) 
Finns det data för vattenståndet i ån? 
Hur räknar man på översvämningsdata?  
Vad finns det för hydrologiska metoder? 
Korrelerar grundvattnet med vattenståndet i ån?  
Läs på om fall där spridning av miljöfarliga ämnen förekommer. (ex. PFAS) 
Vilka data finns från översvämningen (2002) som de dokumenterat?  
Finns det fler fall av översvämningar dokumenterade? 



 
FOKUS FÖRSTUDIEN 

 
● Hydrologiska metoder - vilka finns, hur funkar de 
● modellerad vattenföring från SMHI - vilka tidsperioder, finns det för vårt område, vad 

för slags data finns 
● Markanvändning i området - vem äger marken, vad används den till, finns det några 

framtida planer 
● Olika åtgärder. Hur funkar dom, fördelar, nackdelar, pris, tid, lagar 
● Analys av översvämningskarteringar  
● Analys av skyfallskarteringar 
● Undersök skolans verksamhet och plats närmare. Vilka ämnen är farliga (kolla teori 

på sprindningsrisk i vatten etc), hur ser området mer i detalj ut från den data vi har.  
● Finns det dokumenterat översvämningar från andra datum än MSB har i 

närområdet? 
 

1. Teoretiskt kring hydrologi och klimat- 200-årsregn,vilka processer finns bakom 
översvämning, metoder, karteringar(hur har de gjorts), vattenföring SMHI, 
översvämningar - MSB:s rapporter, SMHI sammanställning av klimatextremer,  

2. Området - skolområdet, markanvändning, vombsjön, miljögifter kopplade till 
verksamheten och deras spridning, finns det någon mätstation i området 

3. Åtgärder - vilka finns, hur funkar dom, fördelar, nackdelar,(pris, tid), lagar 
4. Vilken data finns tillgänglig, SMHI, MSB, vattenatlas, mätstation, Dennis 
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Sammanfattning

Teori om översvämning och klimatförändringarnas inverkan på översvämningar. Sammanfattning av
hur en översvämningskartering är gjort och vilken sorts underlag vi har tillgång till. I rapporten finns
också tankar om möjlig metod, intressepersoner för projektet och ämnen som bör undersökas vidare.

Översvämningar och klimatförändringarnas inverkan på översvämningar

Enligt Klimatanpassning.se (2019) så definieras översvämning som ett torrt landområde som
temporärt blir täckt av vatten. Det finns tre olika varianter av översvämningar som är relevanta för
den här rapporten, översvämning av vattendrag (fluvial översvämning), skyfall (pluvial översvämning)
och högt grundvatten (MSB 2012). Klimatförändringarna förväntas ge mer regn under vintern och
mindre regn under sommaren (Tyréns 2010). Framtidens klimat kommer troligen resultera i mer
extrema väderförhållanden och detta kan leda till fler alternativt mer förödande översvämningar. Att
klimatanpassa åtgärder för översvämningar är därmed för att på lång sikt minska skador som ger
ekonomiska kostnaderna och minimera hälsorisker för människor, djur och natur
(Klimatanpassning.se 2021c).

Översvämning av vattendrag
Vid höga flöden vid exempelvis snösmältning eller längre perioder av hög nederbörd så kan
vattendrag svämma över. Mellan 1901 och 2010 så beräknas ungefär 70 % av alla översvämningar i
Sverige vara av fluvial karaktär och de flesta har uppstått i samband med snösmältning (MSB 2012).
Klimatförändringarna kan leda till förhöjda havsnivåer vilket kan ändra flödesmönstren hos
vattendrag som i sin tur kan resultera i både färre och fler översvämningar (Klimatanpassning.se
2021a). Varmare lufttemperatur i följd av klimatförändringarna bidrar till att snösmältning som orsak
till översvämningar kommer minska i södra Sverige medans långvarigt regn under höst och vinter
kommer öka (Belusic et alt. 2019).

Översvämning till följd av skyfall
SMHI:s definition av ett skyfall är att det ska regna minst 50 mm/timme alternativt minst 1 mm/min
(Klimatanpassning.se 2021b). Extrema regn med olika återkomsttider, exempelvis 100-årsregn, är
svåra att definiera med endast en tid och en vattenmängd. I MSB:s rapport för vägledning av
skyfallskartering (2017) så visar figur 15 på hur man kan illustrera vad som menas med 10-årsregn etc.
Skyfall resulterar i översvämning i högre frekvens ifall det finns stora ogenomträngliga ytor så som
asfalt och betong, hög vattenmättnad i marken, otillräckliga dagvattensystem och tjäle i marken (MSB
2012). Varmare lufttemperatur som en följd av klimatförändringar leder till att mer vattenånga kan



hållas av atmosfären vilket kan leda till kraftigare skyfall (Klimatanpassning.se 2019). Atmosfärens
förmåga att hålla mer vatten kan också leda till att det regnar färre gånger och sedan med högre
intensitet när regnet väl kommer. Torra perioder leder till att jordens infiltrationskapacitet sjunker
vilket ökar ytavrinningen vid nederbörd (Belusic et alt. 2019).

Grundvattenöversvämning
I Sverige uppstår grundvattenöversvämningar sker endast i kombination med andra faktorer (MSB
2012). Beroende på markfuktigheten kan ett regn få olika effekter på ett vattendrag. Om
markfuktigheten är hög på grund av långvarigt regn eller snösmältning kan det resultera i höga flöden
för ett vattendrag (SMHI 2017).

Översvämningskartering, hur är den gjord

ArcGis har använts. Karteringen omfattar enbart naturliga flöden. Bygger på flödesberäkningar,

hydrauliska modellberäkningar och GIS-hantering. Flödesdata, höjddata, fysiska strukturer i

vattendraget, lutning, bottenfriktion och landskapets topografi, geometri och friktion tas med i

beräkningarna. Modellen kalibreras mot andra mätningar av vattenföring och vattenstånd (MSB

2020).

Om möjligt, använd upplösning i skala 1:10 000 vid analys av GIS-skikten. För att kunna använda

karteringen måste vi få skriftligt godkännande av MSB då materialet skyddas av upphovsrättslagen

(1960:729). Ett ytterligare tillstånd behövs från Lantmäteriet vid användning av  underlagskartor.

Återkomsttiden för 200-årsflödet är framtaget med hjälp av SMHI:s hydrologiska stationer.

Stationerna har bidragit med flödesdata som använts i flödesberäkningarna. Beräkningarna bygger på

frekvensanalys av hur stor vattenföringen varit under olika tidsperioder (MSB 2020).

Klimatanpassningen gäller för RCP 8,5 (MSB 2020) vilket innebär att mänskligheten fortsätter släppa

ut höga värden av växthusgaser i framtiden (SMHI 2018). Flöden med en återkomsttid på 100 och 200

år är framräknade med hjälp av frekvensanalys på vattenföringsserier från främst mätstationerna

Högsmölla [2171], Kävlinge [189], Ellinge [2126] och Klingavälsån [2116]. Dygnsmedelvärden har

använts som konstanta inflöden i den hydrualiska modellen (MSB 2020).

Den hydrauliska modellen visualiseras av tvärsektioner som täcker en tillräckligt stor del av land för

att de potentiellt översvämmade områdena är med. Vattendragets friktion har beräknats med hjälp

av Mannings tal och kalibrering mot kända flöden och vattennivåer. Höjder för tvärsektionerna har

fåtts från Lantmäteriets höjdmodell GSD-höjddata grid 2+. Bottenprofil och djup har beräknas med

hjälp av damm- och broritningar (MSB 2020).

Modellverktyget MIKE 11, som bygger på Saint-Venants ekvationer, har använts vid

vattenståndsberäkningarna (MSB 2020).

Från MSB:s rapport (2020) så finns följande lista av antaganden vid beräkningarna.

“Alla dammar och broar står kvar vid höga flöden. Simuleringarna bygger på att vattnet är rent. I

verkligheten följer träd, buskar och jord med. Simuleringarna förutsätter att alla vägbankar är täta. I

verkligheten kan de vara genomsläppliga eller så kan det finnas trummor som vattnet kan rinna

igenom. Här spelar kommunens lokalkännedom en viktig roll. Ingen tappning sker genom

kraftverkens turbiner vid de flöden som har simulerats. Vid 100- och 200-årsflödet har havets nivå



antagits vara +1,81 meter i höjdsystem RH2000. Detta motsvarar beräknad medelhögvattennivå

(MHW) år 2100.1 1. Vid beräknat högsta flöde har havets nivå antagits vara +1,71 meter i höjdsystem

RH2000. Detta motsvarar högsta högvattenstånd (HHW) och observerades vid Barsebäck år 2013

under stormen Sven. Ingen hänsyn har tagits till vind- och vågpåverkan vid beräkning av vattenstånd.”

Höga flöden kan få vägbankar och broar att rasa. Vattnet är egentligen inte rent, buskar, träd och jord

i vattnet kan skapa extra dämning. Erosion är inte en parameter i beräkningarna, men möjlig erosion

kan påverka vattenflödet (MSB 2020).

Vattennivåer: 2 decimeters nogrannhet

Vattenföring (50-årsflöde): 93 m3/s

Medelflöde: 11 m3/s

Osäkerheter för karteringen: Växtligheten längs ån varierar under årets gång och beroende på

rensning vilket påverkar en översvämnings utbredning. Flödena har beräknats med beaktning till den

senaste IPCC:s rapporten och nuvarande kunskaper om klimatförändringarna vilket kan ändras i

framtiden (MSB 2020).

Vad för slags underlag har vi tillgång till

Mätdata

SMHI:s databas ger oss nederbörd, lufttemperatur, vattenföring i Kävlingeån, Islossning i Vombsjön
och grundvattnets fyllnadsgrad (relaterat till grundvattennivån). All data sträcker sig över tidsperioden
år 1975 till 2021, förutom islossningen där insamlad data finns till och med år 2014. Vi har också data
från en rapport från WSP där de undersökningen av spridning av miljögifter såsom PFAS och
tungmetaller från verksamheten. Möjligtvis kommer vi få tillgång till MSB:s egna mätningar på
grundvattennivån. Vi väntar också på att höra om Kävlingeåns vattenråd har några mätningar av
vattenståndet i Kävlingeån.

Kartor

Norconsult har efter beställning från MSB gjort en översvämningskartering som vi har tillgång till.
Utöver det finns en hemsida, Vattenatlas, med andra kartlager som det finns möjlighet att använda
sig av. Från antagande av det som står i översvämningskarteringsrapporten så verkar det som att det
bör vara möjligt för oss att få tag på höjdkartan (GSD-Höjddata, grid 2+) de använt som underlag från
Lantmäteriet. Utöver detta så har vi en mer detaljerad karta över skolans verksamhet med
information över vilka byggnaders källare som oftast blir översvämmade samt vilka byggnader som
ska byggas om.

Fråga MSB och ansök från VA-Syd om information och kartor på dagvattensystemet.

Bilder

MSB har nämnt att vi ska få bilder på skolområdet och även för när det var översvämning. Det har
också talats om en film på området.



Historiska översvämningar

MSB har minst en dokumenterad översvämning som vi ska få ta del av. Mail till räddningstjänsten
samt Kvälingeåns vattenråd har skickats ut för att undersöka ifall det finns fler dokumenterade
översvämningar med datering. Grundvattendata visar på potentiell översvämning 1981-02, 1994-03,
1995-02, 2002-03 och 2007-03.

Tankar och förslag på metod

För att undersöka i vilka situationer risken för översvämning är större så behöver vi få fram datum då
det faktiskt har varit översvämningar. Vi har ett datum och förhoppningsvis får vi in fler datum inom
den tidsperiod vi har mätdata. Vi bör kunna undersöka vattenföringen i ån, nederbördens mängd och
möjligtvis intensitet och grundvattnets fyllnadsgrad under den perioden. Ifall det är relevant för
datumen går det också att ta med islossning samt hur temperatur och nederbörd varit i perioden
innan. Av det kan man möjligtvis sammanväga faktorerna som skapar översvämning och få fram en
bild av vart vattnet kommer ifrån. Ifall det finns bilddokumentation eller liknande så kanske det också
går att identifiera vilka delar av området som är utsatta och räkna dem som extra utsatta.

Förslag på åtgärder bör tas fram med hjälp av med hjälp av litteraturstudie där översvämningsrisken
på området måste tas i beaktning. Markanvändningen nedströms och regleringen uppströms ska tas
med i analysen. Går det sedan att beräkna hur stora vattenflöden åtgärderna kan stoppa bör en
GIS-analys kunna göras för att illustrera åtgärdernas effekt.

Skyfall och lågpunkter - ifall Vattenatlas verkar ha goda källor för hur de utvecklat dessa karteringar så
kan de användas i analysen, annars blir det svårt för oss att ta hänsyn till. MSB (2018) gjorde den här
avgränsningen “Översvämningar från skyfall ingår inte i bedömningen för att identifiera områden med
betydande översvämningsrisk. Sveriges tätorter är olika sårbara för översvämning från skyfall.
Sårbarheten beror bland annat på topografin, markens infiltrationsförmåga, dagvattensystemets
kapacitet och samhällsviktiga funktioners lägen. MSB saknar möjlighet att på nationell nivå göra en
analys av konsekvenser av skyfall. MSB bedömer att en lågpunktsanalys inte är relevant för
ändamålet.”.

Skyfallsrisken är svårt att avgöra främst på grund av få och otillräckliga mätstationer då skyfall är
lokala och för intensiva för mätstationerna (Olsson & Josefsson 2015).

Från rapporten WSP tagit fram verkar det inte nödvändigt för oss att ta hänsyn till spridningen av
miljöföroreningar.

Möjligt hjälpmedel

● Visual Water - ett verktyg för att reda ut problem inom vattenhantering och översvämningar.

Finns en guide med problemformuleringar och vägledning till svar (Linköping universitet u.å).

Från den guiden (Linköping universitet u.å):

Dagvattensystem

Var finns utlopp och bräddpunkter? GIS-underlag från kommunen/MSB, VA-huvudmannen.



Finns det kända problem i systemet? ex om skyfall skapar översvämningar alt. om dagvattnet rinner

ut i ån som bidrar till översvämning av ån. Fråga Dennis, det var något om att delar av systemet var

avstängt? Hur ser underhåll av brunnar etc ut?

Klimataspekt, är systemet dimensionerat för framtida väderförhållanden? Ytavrinning, hur stora delar

av området är av ogenomträngligt material och hur stor kapacitet har dagvattensystemet?

Markavvattnings- och dikningsföretag

Leds dagvatten till markavvattningsföretag inom eller utanför verksamhetsområdet? Är diket

dimensionerat för att klara dagens dagvattenflöde? Länsstyrelsen har digitaliserad dokumentation om

markavvattningsföretag

Finns det kända problem kopplade till markavvattnings- eller dikesföretag som hanterar dagvatten?

Fråga Dennis

Klimataspekt, tillämpa framtida flöden på det som finns idag. Kolla HYPE-data (klimateffekter), här

behövs data: total avrinning, klimatanpassad avrinning. Studera planerad markanvändning.

Översvämningar

Har området problem med översvämningar? Svar ja. Undersök vilket flöde Kvälingeån hade vid

översvämningen feb/mars 2002. Undersök om det finns fler dokumenterade översvämningar (Sjöbo

2007-07, Rögle 2007-07-05, Gårdstånga 2002-02 - (MSB 2012)). Finns data? Finns det andra aktörer

som vet mer om den översvämningen, räddningstjänsten, vattenrådet, andra drabbade verksamheter.

Kolla MSB:s “Vägledning för utredning av översvämningar”, “Översvämningar i Sverige 1901-2010”

och “Översyn av områden med betydande översvämningsrisk”.

Finns översvämningskartering? Svar ja. Läs “Vägledning för översvämningskartering av vattendrag”

s.23-25.

Vilka ytor riskeras att översvämmas? Konsekvenser och risker? Kolla PP från MSB. Tidsfaktorn

viktigast, de kan inte ha övningar, vattnet försvinner långsamt. Risk - spridning av miljögifter.

Identifiera ogenomträngliga ytor där stora vattenflöden kan bildas. Modifieringar i ån? Rätningar,

kulverteringar, sänkningar? Läs. “Naturbaserade lösningar mot översvämningar - En handbok” -

Länsstyrelsen (2018)

”Naturanpassade åtgärder mot översvämningar – ett verktyg för klimatanpassning” - Länsstyrelsen
Västra Götaland (2018).

Ämnen som behövs undersökas vidare

Är det möjligt att jämföra karteringen och vattenflödena på denna med olika åtgärders dimensioner
för att få fram hur effektiva de skulle vara i detta sammanhang?

Vad för slags GIS-analyser kan man göra med vår tidsram?

Kan vi få fram dimensioner och utlopp på dagvattensystemet?



Hur ska vi behandla och sedan sammanväga existerande mätdata för att visa på översvämningsrisk?

Vilka statistiska beräkningar behövs för att illustrera osäkerheter för översvämningsrisk och
åtgärdernas effekt?

Dahlströms formel , Z-metoden (Tyréns 2010) . Dahlström B, Regional fördelning av
nederbördsintensiteten - klimatologisk analys, rapport R18:1979.

Frågor till kommunen: Vad finns det för dokumentation om dikningsföretag som är gjorda på
området.

Kan VattenAtlas lägga till översvämningskarteringen på deras verktyg?

Potentiella intressepersoner

Lunds kommun

Räddningstjänsten

VA – Syd

MSB, våra tre kontaktpersoner

Kävlingeåns vattenråd

Lantmäteriet

Länsstyrelsen

Norconsult AB

Redovisning av informationssökning

Jag har nästan uteslutande fått fram min information från myndighetssidor. Väl inne på SMHI, MSB,
SGU, klimatanpassning.se så har jag klickat mig från på deras hemsidor och fått fram olika rapporter,
mätdata och faktasidor. Jag har även varit inne på kävlingeåns hemsida där jag hittade till VattenAtlas.
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Åtgärder

Vid skyfall fyller regnvattnet snabbt upp till exempel markförlagda ledningar eller öppna
dagvattensystem, varför ytterligare åtgärder placerade ovan mark behövs för att avleda
extrem nederbörd. Lämpliga åtgärder skulle kunna vara avrinningsstråk eller
översvämningsytor, men även anläggning av gröna tak, plantering av träd eller växtbäddar
som kan fylla liknande funktion (Föreningen Sveriges Stadsbyggare et al. u.å.). Områdets
förutsättning är avgörande för vilka åtgärder som lämpar sig bäst (Lunds kommun 2018).
Åtgärdens kapacitet att lagra vattenvolym är ett mått på hur effektivt den minskar risken för
översvämning (Naturvårdsverket 2018).

Översvämningsytor och grönområden

Vid kraftig nederbörd kan möjliga förebyggande åtgärder mot översvämningsproblem vara
ytor som periodvis kan översvämmas, så kallade översvämningsytor. Denna typer av ytor
skulle exempelvis kunna vara parker eller grönområden som tillåter infiltration. Dessa ytor
har alltså i regel en annan funktion, men fungerar som åtgärd vid tillfälligt skyfall (Lunds
kommun 2018). Översvämningsytor utformas som nedsänkta ytor i marken, där ett
vegetationstäcke kan vara fördelaktigt för att minska risken för erosion. Ett utlopp kan
behövas om infiltrationskapaciteten i den underliggande marken är begränsad (Stockholm
Vatten och Avfall 2016).

En fördel med översvämningsytor är att de även kan användas för rekreation. De kan
dessutom fungera som rening av vattnet och säkerhetsriskerna bedöms försumbara. En
nackdel är dock ytbehovet, vilket beror av platsens flödesutjämningsbehov (Stockholm
Vatten och Avfall 2016). Storleken på en översvämningsyta ska utgöra 10 % av
avrinningsområdets yta om vattendjupet vid ett 100-årsregn får vara 0,25 m (Lunds kommun
2018). Skötselbehovet beror på ytans användningsområde, ytan behöver slås årligen men
mer skötsel krävs om ytan är tänkt att användas som en park. Växtlighet i form av träd och
buskar bör avlägsnas från ytan, som även behöver torka upp mellan nederbördstillfällena
(Stockholm Vatten och Avfall 2016).

Våtmark

Våtmarker kan fungera som flödesdämpare, men även bidra som naturligt reningsverk samt
öka mångfalden. Ur ett klimatperspektiv är det fördelaktigt att anlägga dessa på näringsrika
marker, då avgången av växthusgaser minskas. Åtgärden anses också vara kostnadseffektiv,
även om kostnaden bedöms som stor för anläggning och medel för underhåll. Detta på grund
av den stora förmågan att lagra vatten. Hur bra åtgärden fungerar som flödesdämpare beror
framför allt av dess fyllnadsgrad vid normalflöden samt placeringen i landskapet
(Naturvårdsverket 2018).

Vegetation

Plantering av träd kan vara extra viktig då de kan ses som mer effektiva än annan växtlighet,
då de omhändertar stora mängder regnvatten både genom fördröjning via bladverket samt
infiltrationen till rotsystemen (Föreningen Sveriges Stadsbyggare et al. u.å.). Generellt kan
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räknas på en fördröjning av 1 mm vatten per kvadratmeter bladyta, vilket för ett stort träd
kan ge en påtaglig effekt (PBL Kunskapsbanken 2019). Träd konsumerar även mycket
grundvatten och har större evaporation än mer lågväxt vegetation och kan därför minska
risken för översvämning nedströms i ett avrinningsområde (Naturvårdsverket 2018).

Träd och buskar kan med fördel planteras tvärs över sluttningar, i fuktiga svackor eller längs
vattendrag för att motverka ytavrinning eller för att fördröja flöden. Erosionsrisken i marken
minskar även till följd av rötternas förmåga att stabilisera jorden. Kostnaden för åtgärden är
låg jämfört med många andra åtgärder för flödesdämpning (Naturvårdsverket 2018).

Regnbäddar

Regnbäddar, även kallat regnrabatter eller biofilter, filtrerar och renar vatten som runnit av
hårdgjorda ytor. Vid skyfall kan regnbäddarna fördröja vattenflödet och även rena vattnet på
grund av deras speciella utformning. Den exakta utformningen kan variera men komponenter
som bland annat inlopp, fördröjningszon, olika lager av jord samt avvattnande system är
gemensamt för alla bäddar (SMHI 2019). Ett exempel på implementering av regnbäddar i
hårdgjord miljö är vid Kvibergs multisportarena i Göteborg. Bäddarna är konstruerade med
en lutning för att överflödigt vatten ska kunna transporteras bort. Vattnet tas till viss del upp
av vegetationen, resterande vatten dräneras istället bort via ledningar efter en fördröjning. I
Kviberg utgör rabatterna 700 kvadratmeter (cirka 5 % av den totala avrinningsytan). Växtvalet
till bäddarna präglas av förmågan att klara förhållanden med periodvis stora mängder vatten
och periodvis torka. Kostnaden för konstruktion av regnbäddar varierar, i Kviberg beräknades
den (inklusive material och arbetskostnader) till ungefär 3000 kronor per kvadratmeter.
Underhållskostnader motsvarar ungefär underhållet för vanliga rabatter (SMHI 2019).

Vall

Den enklaste lösningen för återkommande översvämningar kan vara en permanent vall. Det
är då viktigt att ha koll på faktorer som kan orsaka läckage genom vallen, till exempel
ledningar som mynnar ut i vattendraget utanför vallen. Viktigt är även att skydda vallen mot
erosion ända upp till nivån för det högst förväntade flödet (Räddningsverket 2000).

Vid anläggning av temporära vallar är det viktigt att ha koll på grundläggningsförhållandena
på platsen. Olika metoder för temporär invallning finns, vilken som lämpar sig bäst beror av
faktorer som till exempel förväntad vattennivå, vallens omfattning samt hur skyndsamt vallen
måste installeras. Ett exempel på en tillfällig invallningsmetod är sandsäcksinvallning. Denna
invallning kan göras ett par meter hög, det är då viktigt att säckarna inte är fyllda till bredden
för att en tät vall skall skapas. Jord kan även användas som extra fyllnadsmaterial. Nackdelar
med denna metod är att det är en tung konstruktion vilken kan ge markskador, samt att det
är ett tungt och tidskrävande arbete både med uppbyggnad men även efterarbetet då
säckarna måste tömmas och torkas (Räddningstjänsten 2000).

Temporära jordvallar, pallbarriärer och tubvallar är andra sätt att konstruera tillfällig
invallning, vilka i stort sett fyller samma funktion som sandsäcksinvallningen. Jordvallarna är
tunga konstruktioner, men arbetsinsatsen som krävs är mindre än vid sandsäcksinvallning.
Pallbariären byggs upp med lastpallar, det krävs då ett relativt plant underlag för en stabil
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konstruktion. Fördelen med denna metod är att den kräver mindre arbetsinsats. För en
tubvall är fördelarna att den kräver minst arbetsinsats samt att skador på mark i samband
med invallningen är relativt små. Vallen kan dock endast byggas till cirka en meters höjd
(Räddningstjänsten 2000).

Nybyggnation och befintlig bebyggelse

Vid nybyggnation är det viktigt att tänka på höjdsättning av byggnaderna som åtgärd mot

översvämning (Lunds kommun 2018). Enligt Plan- och Bygglagen (PBL 2010:900) ligger
ansvaret hos kommunerna när det kommer till nybyggnation med avseende på risker för bl.a.
översvämning. Kommunerna har däremot ingen lagstyrd förpliktelse med avseende på att
skydda befintlig bebyggelse. Det är i stället fastighetsägarens skyldighet att vidta
förebyggande åtgärder (Lunds kommun 2018). I Lunds översvämningsplan (2018) finns
riktlinjer för befintlig- och ny bebyggelse på tidigare exploaterad mark. För befintlig
bebyggelse gäller att samhällsviktiga funktioner ska “klara ett 100-årsregn med klimatfaktor”
samt “skyddas till så hög nivå som anses rimligt i förhållande till konsekvenser och
kostnader”. Även för ny bebyggelse är det eftersträvansvärt med säkring mot ett 100-årsregn
med klimatfaktor (Lunds kommun 2018).

För att förebygga översvämning i källare listar VA SYD (2021) olika åtgärder som kan vidtas,
till exempel regnvattenuppsamling med hjälp av en regnvattentunna, avledning av vattnet
med hjälp av till exempel ränndalsplattor, samt användande av avstängningsbar golvbrunn.
Andra exempel på åtgärder som tas upp är anläggande av grönt tak samt att pumpa vattnet
med en dräneringspump (VA SYD 2021).

Vattenverksamhet och markavvattning

Markavvattning är en vattenverksamhet som avser åtgärder vars ändamål är att skydda mot
vatten eller avlägsna oönskat vatten, i syfte att göra marken lämplig för ett visst ändamål. För
denna vattenverksamhet behövs alltid en ansökan om tillstånd göras. Om det råder
markavvattningsförbud behövs det även ansökas om dispens. Allmänt råder ett generellt
förbud mot markavvattning i hela Skåne län (Länsstyrelsen Skåne u.å.). Enligt
Naturvårdsverkets kartverktyg “Skyddad natur” gäller förbud mot markavvattning för hela
övningsområdet (Naturvårdsverket u.å.). Detta innebär i praktiken att både dispens och
tillstånd behövs om åtgärden som vidtas kan klassas som markavvattning.

Enligt 2§ 11 kap. Miljöbalken (SFS 1998:808) avses med markavvattning en åtgärd i syfte att
avvattna mark eller skydda mot vatten, där syftet är att varaktigt öka fastighetens lämplighet
för ett visst ändamål. I Naturvårdsverkets vägledning i arbetet med markavvattningsärenden
(2019) kan läsas att det är syftet med åtgärden som är avgörande för om det rör sig om
markavvattning, samt att åtgärden ska ha en varaktig effekt. Det vatten som avses vid
markavvattning skulle kunna vara allt annat än dagvatten. Vidare skriver Naturvårdsverket
(2019) att med begreppet “skydda mot vatten” avses de åtgärder som utförs för att varaktigt
skydda markområdet mot översvämning, där begreppet “varaktighet” avser effekten av
åtgärden. Naturvårdsverket (2019) menar att åtgärder som exempelvis temporära diken inte
ska ses som en varaktig åtgärd och därmed inte är markavvattning. Däremot skulle en sådan
åtgärd kunna utgöra en annan vattenverksamhet och därmed vara tillståndspliktig. Åtgärder
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med syfte att skydda mot ytligt vatten i samband med till exempel regn bör inte heller ses
som markavvattning (Naturvårdsverket 2019).

För att klassas som markavvattning krävs det dessutom att skyddet ska vara placerat inom ett
vattenområde samt skydda mot förekomster inom vattenområdet. Vattenområdet skulle
kunna innefatta mark som översvämmas regelbundet till följd av förändringar av vattennivå i
närliggande vattendrag (Naturvårdsverket 2019). Med hänvisning till 11 kap. §2 Miljöbalken
(SFS 1998:808) avses med ett vattenområde “ett område som täcks av vatten vid högsta
förutsebara vattenstånd”.

Enligt 11 kap. §14 Miljöbalken (SFS 1998:808) får länsstyrelsen meddela om dispens från ett
förbud mot markavvattning. Fås dispens krävs tillstånd enligt §9 11 kap. Miljöbalken, som
även säger att tillstånd krävs för all vattenverksamhet. I §3 11 kap. I Miljöbalken (SFS
1998:808) definieras begreppet vattenverksamhet, vilket avser bland annat bortledande av
vatten från vattenområdet. Med hänvisning till §12 11 kap. Miljöbalken (SFS 1998:808)
behövs däremot inte tillstånd “om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda
intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena”.

I Naturvårdsverkets handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet miljöbalken
(2009) listas åtgärder som inte är markavvattning. En sådan listad åtgärd är tillfälligt skydd
mot översvämning. Ett exempel som tas upp är tillfällig invallning, vilket dock klassas som
markavvattning om vallen byggs i syfte att skydda mot framtida översvämningar. En tillfällig
vall är däremot alltid en vattenverksamhet (Naturvårdsverket 2009). Att uppföra en vall i
markavvattningssyfte omfattas även vidare av reglerna för dammsäkerhetstillsyn
(Naturvårdsverket 2019).
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MSB:s förstärkningsresurser för att förebygga översvämning:
Översvämningsbarriärer

- Barriärerna har en dämningshöjd på 0,8 meter.

Högkapacitetspumpar

- MSB har två typer av pumpar. Den ena har en kapacitet på 20 m^3/min och kan pumpa stora

mängder vatten men endast kortare sträckor. Den andra pumpen har en minder kapacitet på

15 m^3/min men den kan pumpa vattnet längre sträcka, upp till 4 km. Denna typ av pump är

därför användbar även vid skogsbränder.

Sandsäckar

Sandfyllningsmaskiner (kan fylla 6 sandsäckar åt gången)

Allt översvämingsmaterial magasineras i kristinehamn (MSB 2021).



Naturanpassade åtgärder

Delar av området kring Kävlingeån och Vombsjön är Natura 2000-områden enligt Fågeldirektivet

(SPA) och Art- och habitatdirektivet (SCI). Detta innebär att landskapet innehar arter och växter med

särskilda skyddsvärden, varför naturen är värdefull ur ett EU-perspektiv. Områden som pekas ut som

Natura 2000-områden ingår i ett nätverk inom EU som ska verka ekologiskt sammanhängande. Målet

är därför att bevara och skydda den biologiska mångfalden (Naturvårdsverket 2020). Det är därmed

en viktig parameter att ha i åtanke vid undersökning av lämpliga åtgärder vid översvämning i

Revingeby.

Vid översvämning kring bebyggelse är bortledning av vatten eller att bygga upp barriärer idag de

vanligaste sätten att lösa problemet. Dessa är effektiva metoder för att undvika översvämning men

kan ha negativa bieffekter på omkringliggande landskap och biologisk mångfald. Att öka vattnets

avledningsförmåga eller att sätta upp barriärer i det drabbade området kan orsaka torka i området

och flyttar ofta problemen nedströms. Det kan uppstå erosion, snabbt fluktuerande vattenstånd och

en större mängd sediment som transporteras dit vattnet förs. Att använda barriärer som vallar in

området man vill skydda kan även orsaka jordskred om grunden är ostabil, då barriärerna ökar

belastningen på marken. Om man ser till dessa aspekter kan det därför vara fördelaktigt att använda

sig av naturanpassade åtgärder för att lösa översvämningsproblem. Om man vill hitta en lösning som

är långsiktigt hållbar och ger fler positiva bieffekter kan det därför vara fördelaktigt att använda sig av

naturanpassade åtgärder. Det innebär att man fokuserar på att hålla grundvattenmagasinen välfyllda

genom att hålla kvar vattnet i området. Ett bra sätt att lösa problemen med översvämning kan därför

vara att fördröja vattnet högt upp i landskapet och sätta in åtgärder där. Att vattnet får en längre

uppehållstid är bra för ekosystemet då det ökar den biologiska mångfalden. Ett jämnare flöde i

vattendraget skapar fler och stabilare livsmiljöer för djur och växter. Dessutom krävs enklare och

billigare insatser om man applicerar dem högre upp i avrinningsområdet då flödet är mindre där

(Naturvårdsverket 2018).



Åtgärder presenterade av Räddningsverket och Boverket

Rapporten “Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner” (Räddningsverket och Boverket 2006)  har

boverket och räddningsverket tillsammans utformat som en vägledning för kommuner i

detaljplanearbetet vid säkerhetsfrågor. Där listar de förslag på åtgärder för att förebygga olika typer

av skadehändelser, bland annat översvämningar. Man brukar dela upp åtgärderna i två kategorier

beroende på när i byggskedet de utformas och hur de förhåller sig till omkringliggande byggnader:

markåtgärder och byggnadsåtgärder. Markåtgärder är de som sker före bygget eller vid sidan av en

byggnad, medan byggnatsåtgärder appliceras i byggskedet. Eftersom området vi undersöker redan är

bebyggt kommer vi främst fokusera på den förstnämnda kategorin. Markåtgärder i sin tur delas upp i

två fack: markåtgärder resp. separations-/barriäråtgärder.

Markåtgärder

1. Markbeläggning (genomsläpplig eller tät)

2. Bassäng/kassun/invallning

3. Dike

1. Markbeläggning

Genom att välja olika typer av ytbeläggningar kan man bestämma markens genomsläpplighet,

beroende på vad för typ av skydd man vill ha. Man kan förse marken med exempelvis grus, gräs,

asfalt eller marksten. Vid översvämning är det fördelaktigt att ha en mark med god

genomsläpplighet. Nackdelen med en genomsläpplig yta är att kemikalier kan spridas i mark och

vatten (men det verkar inte vara något problem med det i Revinge?). (Räddningsverket och Boverket

2006)

Lagar att ta hänsyn till:

5 kap. 3 § PBL “En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det

huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden och en karta som visar det område som berörs.

Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets

karaktär och ungefärliga omfattning”,

5 kap 7 § punkt 4 och 6 PBL “utformning av allmän plats med enskild huvudman och utformning av

tomt”. (Hittar ej, har lagen ändrats?) (PBL, 2010)

2. Bassäng/kassun/invallning

En bassäng/kassun/invallning fungerar som en buffert som samlar upp stora vattenflöden eller

utsläpp. Det är en effektiv lösning vid såväl översvämning som högt skyfall och dagvattenstigning. Det

hindrar även spridning av farliga ämnen och det magasinerade vattnet kan även användas till att

släcka bränder.  Åtgärden kan dock innebära en extra kostnad då det förutsätter schaktning och

eventuella betongarbeten. Det krävs även kontinuerlig kontroll och tömning av invallningen.

(Räddningsverket och Boverket 2006)

Lagar att ta hänsyn till:

5 kap PBL (PBL, 2010)



3. Dike

Ett dike kan, precis som invallning, fungera som en buffert för översväminingar, högt skyfall och

dagvattenstigning. Risk för spridning av kemikalier finns men kan motverkas om man lägger en tät

mark i diket. Det är ett billigare alternativ än invallning då det sällan krävs nyinvesteringar och

rutinmässig kontroll är inte lika nödvändigt, förutom att diket måste rensas från växtlighet ibland.

(Räddningsverket och Boverket 2006)

Lagar att ta hänsyn till:

Enligt Miljöbalken (11 kap 9 §) kan tillstånd krävas om diket innebär avvattning.  (Miljöbalken, 1998)

Separations-/barriäråtgärder

4. Vall

5. Mur/plank

6. Plushöjd (går det att göra i efterhand?)

4. Vall

Vallar består av jordmassor som placeras mellan skydds- och riskobjektet. Det bildar därmed en

skyddsbarriär som kan skydda mot översvämningar. Vallarna kräver inte mycket under underhåll,

men de tar upp stor plats i landskapet vilket kan vara en nackdel. (Räddningsverket och Boverket

2006)

Lagar att ta hänsyn till:

5 kap. 7 § PBL (PBL, 2010)

5. Mur

Muren består av en tät konstruktion och är ca 2 m hög och funkar som en barriär mellan skydds- och

riskobjekt. Underhåll kan behövas i form av stöttning av muren eller förstärkning av marken.

Lagar att ta hänsyn till:

5 kap. 7 § PBL

kap 8, 9 PBL (bygglovsplikt och anmälsplikt) (PBL, 2010)
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Flödesrapport Kävlingeån
Enligt Ekogruppens flödesrapport ska havsvattenståndet ha en stor betydelse för
avrinningsområdet södra delar och regleringen för vattenstånd som sker vid Vombsjön
har stor betydelse när det angår vattenföring nedströms. Enligt rapporten har SMHI
beräkningar som tyder på en ökning av 100 mm årsmedelbörd till år 2050 (Baden et al.
2016).

Ekogruppen nämner år 2002 för Revingeby som ett år med höga flöden från ån och
vatten kom upp i dagvattensystemet och orsakade översvämning. Rapporten beskriver
flera områden och tillfällen det skedde med höga och låga vattenflöden i Kävlingeåns
avrinningsområde. Vattenvårdsprogrammet med vattenrådet Kävlingeån och
’Kävlingeå-projektet’ hade anlagt 400 hektar dammar och våtmarker sedan 1996. Rapporten
poängterar att jämna ut flödena inte var det primära målet med dessa våtmarker och dammar
utan att bevara biologiskt mångfald. Vombsjön regleras kraftigt i vattendom sedan 1969, det är
också den enda vattendomen (år 2016) som kan regleras i Kävlingeån. Det är en bestämd
tappningsplan som reglering baseras på, när planen fastställdes finns det ingen närmare
information i rapporten utan nämns bara att det var ”längesedan” och att intressen kring miljö
och vattenuttag kan antagligen ändrats sedan de gjorde den. Länsstyrelsen ska enligt rapporten
undersöka om vattendomarna längs Kävlingeån ska rivas eller åtgärdas, detta för att förbättra
vandringsvägar för faunan i vattnet (Baden et al. 2016).

Scenariodata
Scenariodata: 1961-2100
Historisk data från 1961
Avrinningsområde, (exempel: RCP8.5, År eller årstid, Distrikt som inkl. Kävlingeån)
laddas ned som excelfiler med olika klimatmodeller med ett valt Nederbördsindex:
Nederbörd, Största dygnsnederbörd, Antal dagar med kraftig nederbörd, Årets största
7dygnsnederbörd samt årets längs torrperiod.
https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/ladda-ner-scenariodata/

Klimatanpassning
Översvämningsrisken bedöms vara ett prioriterat klimatriskområde, speciellt om det

https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/ladda-ner-scenariodata/


hotar samhällen, infrastruktur och företag skriver SMHI i sin publikation om
klimatanpassning (Hjerpe et al. 2020). Fokusområde är främst riskområden, MSB och
SGI i samband med andra myndigheter tar fram indikatorers anpassning och möjlighet.
Översvämningarna bedöms orsakas av bland annat att havsnivån höjs, ökande och mer
intensiva skyfall, ökning av flöden, markvattens förändring som grundvattenshöjning.
Publikationen tar upp att enligt PBL (2010:900) ska kommunerna ta fram i sin
översiktsplanering risker för översvämning och en strategi för hur skador kan minska.
VASS har femårsmedeldata uppföljande översvämningar orsakade av VA-ledningsnätet
(Hjerpe & Sjöström 2020).

Rapporten nämner hållbarhetsindex framtaget av Svenskt Vatten kallat VASS,
förebyggande för översvämning, bestämning av bland annat byggnation, säkerhet och
höjdsättning när dagvattensystemet överbelastas. Svensk försäkring har data på
skadekostnad (Hjerpe & Sjöström 2020).

Hydrologiska metoder
I en rapport för simuleringar av översvämning i Byälven beskrivs ett endimensionellt
hydrauliskt modelleringsprogram MIKE till där modelleringar för vattenstånd och
flöden kan togs fram (Midbøe & Persson 2005). Simuleringsmodellens resultat kunde
användas för att ta fram översvämningskartor men också förutbestämma vattennivåer.
Till en början togs en hydraulisk strömningsmodell fram av Nationellt centrum för
älvsäkerhet (NÄS). Översvämningen här berodde främst på högvattenstånd vilket
modellen anpassades till, som att undersöka vilka påverkningar hindren i flödet medför
från Byälven. Modellen användes också för att undersöka om kapaciteten i magasinet i
Glasfjorden skulle avta, om invallning skulle ske. Det finns därtill modeller som tar fram
data om avrinningsberäkningar som kallas HBV-modellen och Rainfall runoff. Modellen
skulle också dokumenteras för att kunna utvecklas och användas för fortsatta studier för
NÄS och SMHI (Midbøe & Persson 2005).

En rapport med inriktning främst om hur skyfall påverkar översvämningar använder sig
av modellering med MIKE 21 Flow model (Elfström & Stefansson 2021). Tar upp att
skyfallskartering används för att prognostisera just översvämningsrisker med skyfall
och hur dagvattensystem inte klarar av att ta bort allt vatten när det blir för intensivt
regn, vilket är baserat på statistik över extremregn, som oftast lokalt. Radardata från
SMHI användes för att analysera hur detta gick till. I modelleringar antogs regnskurarna
vara normalfördelade över mark och att från ovan kunde modellen ses som en
ellipsformad ”gaussklocka”. Beräkningar och undersökningar kunde därefter göras i ett
urbant simulerat område i MIKE (Elfström & Stefansson 2021).

Hur konstrueras skyfallskartering (först, har vi tillgång till någon?)
Hur Lund gjorde sin kartering är refererat till MSB rapport om som förklarar
vägledningen till skyfallskartering från 2017. Lunds egna skyfallskartering har inte



området för Revingeby men Vattenatlas har en egen skyfallskartering med områden för
Revingeby.

MSB skriver i sin rapport att anledningen till att göra en skyfallskartering är för att det
är förebyggande för urbana miljöer, eftersom ytor som klarar att hantera
överskottsvatten minskar med byggnation av hårdgjorda ytor. Ett perfekt ledningsnät
för att leda bort vattnet skulle vara omöjligt och väldigt dyrt så därför är det nödvändigt
att veta hur en stad klarar av skyfall i simuleringar. Det huvudsiktliga målet är en
skyfallstålig stad, med rätt höjdsättning, anpassade ytor som kan leda bort vatten och ge
minst skada. Samt att resultaten från skyfallskartingen används för att ta fram en
konsekvensanalys (MSB 2017).

I kapitel 3 och 4 beskrivs det steg för steg vad som behöver göras i MSB rapport:
-kartering av lågpunkter
-kartering av markavrinning
-kartering av markavrinning och ledningsnät

Skärmbild från MSBs rapport 2017: (tabell 1, s. 21)

Lågpunkter framtaget i GIS kan ta fram teoretiska flödesvägar och markavrinning som
används för att ta fram ytavrinning på markytan. Jämförelse mellan dessa gör det
möjligt att beskriva vattendjupet med skyfallen (MSB 2017).

MSB skriver om ett praktiskt fall i Umeå där kommunen ger rekommendationer, bland
annat att det är bra att kontakta ledningsägare, som Trafikverket, kommunala
väghållare, markägare och andra tänkbara personer inom markanvändningen.
Prestanda och kvalitet bör undersökas för flera moment till exempel för
dagvattenpumpstationer, dimensioner samt ledningsnätets knutpunkter och utlopp.



Viktigt är också att granska data för flöde- och vattenstånd och undersöka om det finns
digitalt underlag för markanvändningen  (MSB 2017).

Lantmäteriets GSD-höjddata rekommenderas men ibland kan kommunerna ha
information på egna höjddata med högre upplösning (MSB 2017). Andra viktiga
aspekter är markens infiltrationskapacitet (grus bättre än lera exempelvis) SGU har data
på digitala jordartskartor. MSB framställer att skyfall oftast sker under juli och augusti
månad men då är oftast grundvattennivån lägre (MSB 2017).

Återkomsttiden rekommenderas vara minst 100 år, denna genomsnittliga tid beskrivs
vara den tid det tar för en händelse med samma omfattning att återupprepas (MSB
2017). För att göra en hydraulisk modell krävs detaljerad info om vattengångar och
dimensioner för brunnar och ledningar. Med ett praktikfall i Malmö där det blev en
översvämning år 2014 poängterades det dock att det är viktigt att
nederbördsstationerna ligger nära varandra för att observera så verklighetstrogen data
som möjligt (MSB 2017).

Vattenmodell SMHI
SMHI har hjälpt till att utveckla modellering för hydrologi och hydrauliska metoder för
MSB som använder sig av lokaldata med klimat i tidsserier (Person et al. 2015). En
distributionsbaserad skalering (DBS) samt en statistisk metod för globala klimatdata
med hjälp av Göteborgs universitet beskrivs i den här rapporten. Beräkningarna
beskriver en ökning i årsmedeldata för både flöde och nederbörd för dessa modeller i
verklighetsbaserade scenarios, vilket i det här fallet gjordes i Ätran och i Torneälven.
Beräkningarna använder sig av två fall för RCP, 4.5 med kraftig klimatpolitik och 8.5 med
fortsatt höga värden av koldioxid (Person et al. 2015).

DBS metoden som SMHI använder sig av utnyttjar observerad information till
anpassade statistiska fördelningar vilket förbättrar flertalet statistiska moment, såsom
medelvärde och varian. För att få fram trovärdiga statistiska data behövs en längre
mätningperiod för klimatscenarios, SMHI använder sig av en 30-årsperiod (Person et al.
2015).

Den statistiska metoden Göteborgs universitet har tagit fram är en modell som skalar
ner scenariodata för globala klimatförhållanden (GCM). I projektet som rapporten
beskriver används modellen för att undersöka enskilda nederbördstillfällen. För att göra
det verklighetsbaserat gjordes en skala för tio tillstånd i torr- och våthet för
nederbördintensitet, vilket bedömdes lämpligt för att för ett större avrinningsområde
(Person et al. 2015).

(Har en översiktlig beskrivningsmall om hur metodiken för hydrauliska
modellberäkningar och GIS-bearbetning går till vilket ses här i ”Figur 46.” s.42)



I rapporten används Lantmäteriets höjddata och fältbesök gjordes, vilket inte är en
möjlighet i vårt projekt men kanske att vissa element kan användas på samma sätt. Den
hydrauliska modelleringen gav underlag till vattennivåerna som användes som
GIS-skikt. Tolv mätstationer användes för att få data med nederbörd vid extremskurar.
För havsvattenstånd användes den närmst belägna; i Varberg i stället för Falkenberg där
undersökningar gjordes (Person et al. 2015).

GIS-analys (Vilka typer kommer vi kunna göra? Vilken typ av underlagsdata
kommer behövas?)

Jönköpings länsstyrelse har tagit fram en detaljerad skyfallskartering med användning
av GIS, ArcMAP 10.1-10.3 (Skyfallskartering i GIS – Arbetssätt och metod. Länsstyrelsen
i Jönköpings län, meddelande nr 2014:28, hänvisad från MSBs rapport).

Går att hämta GIS-skikt från MSBs översvämningsportal:
https://gisapp.msb.se/apps/oversvamningsportal/hemta-data.html

200-årsregn
Definition: ”Regn som statistiskt sett sker en gång under 200 år” (MSB 2017).

Spridning av miljöfarliga ämnen i vatten
Statens geotekniska institut (SGI) skriver i en rapport om spridning av föroreningar om
det sker översvämningar (Andersson-Sköld et al 2007). Fyra situationer undersöks då
spridning av föroreningar kan ske med beräkningar i rapporten:
-normala förhållanden som hanteras som en referens
-förhöjd grundvattennivå

https://gisapp.msb.se/apps/oversvamningsportal/hemta-data.html


-förhöjd grundvattennivå och ökat grundvattenflöde
-översvämning då markföroreningar kan tas sig till ytan (ej hårdgjord markyta)

Enskilda tillfällen anses inte ge en större påverkan men med ökade översvämningar
kommer det bli mer föroreningar, exempelvis då nederbörd ökar. Spridningen beror på
flera olika faktorer, som marken porositet, hur mycket nederbörd det är, fördelning av
makroporer, grundvattennivåer, hydrauliska gradient och vilken sorts förorening det
berör. Via spill- och dagvattenledningar kan föroreningar spridas vidare eftersom de
ökande flöden kan upplagra sediment i VA-system (Andersson-Sköld et al. 2007).

(Exempel med belastningsmätning i Göta älv, där dagvatten och avrinning från skog och
odlad mark ingår, area, årsnederbörd och schablonvärde, enligt deras känslighetsanalys
påverkade årsnederbörden mest.)
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oan-sege-a-hoje-a-kavlingean-saxan-och-raan/rcp85/winter/precipitation

Läst igenom men tror ej dessa är nödvändig att ta med nåt om

(sökord: flood risk sweden, bib, träffar: 16299)
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:302737/FULLTEXT01.pdf Uppsala, 2010
Sammanställning i dåläget om översvämningsrisk och hantering.

(sökord: ”flood risk” AND Sweden, bib, träffar: 1758)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jfr3.12162 Karlstad, 2015
Artikeln är en undersökning hur EU översvämningsdirektiv (2007) implementeras i
Sverige.

(sökord: flood* AND sweden, bib, )
https://hess.copernicus.org/articles/19/771/2015/hess-19-771-2015.pdfClimate
impact on floods: changes in high flows in Sweden in the past and the future
(1911-2100), 2015
Rapporten tar upp en HYPE model, också kallad Swedish multi-basin model system.
Poängterar att analyserna berör större floder i Sverige och nämner att det
undersökningarna inte är så relevant i småskaliga scenarion med intensiv nederbörd.
(Irrelevant för oss antaligen)

Mätstation för vattenföring belägen vid Vombsjöns “slut” och Kävlingeåns början, enligt
https://vattenatlas.se/ Finns skyfallskarting, ej Lunds egna, vet ej källan.

Utgångspunkter vid översvämningsrisk, Boverket, 2020
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsen
s-tillsyn/tillsynsvagledning_naturolyckor/tillsynsvagledning-oversvamning/stod-till-lan
sstyrelsen-vid-riskbedomning/utgangspunkter/
Om hur översvämningsrisker ska ta till hänsyn vid bebyggelse. Kommunerna ska göra
en granskning i kvalifikation och länsstyrelsen har ansvar för tillsyn. Förebyggande och
sannolikhetsårgärder. (åtgärd)

Översvämningsprocesser
Skyfall, markavrinning, grundvattennivå, vattenstånd, havsvattenstånd,
nederbördstatistik, dagvattenleder, VA-ledningsnät, brunnar, markanvändning, jorddart

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:302737/FULLTEXT01.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jfr3.12162
https://hess.copernicus.org/articles/19/771/2015/hess-19-771-2015.pdf
https://vattenatlas.se/
https://vattenatlas.se/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledning_naturolyckor/tillsynsvagledning-oversvamning/stod-till-lansstyrelsen-vid-riskbedomning/utgangspunkter/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledning_naturolyckor/tillsynsvagledning-oversvamning/stod-till-lansstyrelsen-vid-riskbedomning/utgangspunkter/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledning_naturolyckor/tillsynsvagledning-oversvamning/stod-till-lansstyrelsen-vid-riskbedomning/utgangspunkter/


etc. Mycket av det här finns på Lunds vattenatlas, men informationen och källan till vart
det är baserat på är svårt att hitta.

https://www.lund.se/globalassets/regelsamling/renhallning_och_vatten/va-utbyggnad
splan_lundskommun.pdf VA-utbyggnadsplan beslutad av kommunfullmäktige, 2015

Revingefältet är ett Natura 2000 område. (detaljer:
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2c30d6f167c5e8e7c01bbc/15453316958
23/Revingef%C3%A4ltet%20bevarandeplan.pdf)

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:946005/FULLTEXT01.pd
Kartläggning Hallsberg, 2016
Fanns i Mendeley, tar upp 1D-modell för ån och 2D-modell för sjön. MIKE används igen.

Hur konstrueras översvämningskarteringar
MSB översvämningskartering, samt artiklar som förklarar hur flera scenarios kan göras i
MIKE (ovan).  Finns tillgänglig till vårt område av MSB.
https://rib.msb.se/filer/pdf/27432.pdf

SMHIs skyfallsuppdrag från regeringen. 2015
(http://smhi.diva-portal.org/smash/get/diva2:948110/FULLTEXT01.pdf
sökord: vattenmodell, sökt på SMHI, 7 träffar)
Sammanställning om kunskapsläget då (2015).

https://www.lund.se/globalassets/regelsamling/renhallning_och_vatten/va-utbyggnadsplan_lundskommun.pdf
https://www.lund.se/globalassets/regelsamling/renhallning_och_vatten/va-utbyggnadsplan_lundskommun.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2c30d6f167c5e8e7c01bbc/1545331695823/Revingef%C3%A4ltet%20bevarandeplan.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2c30d6f167c5e8e7c01bbc/1545331695823/Revingef%C3%A4ltet%20bevarandeplan.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2c30d6f167c5e8e7c01bbc/1545331695823/Revingef%C3%A4ltet%20bevarandeplan.pdf
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:946005/FULLTEXT01.pd
https://rib.msb.se/filer/pdf/27432.pdf
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Mätstationer och data

När det kommer till nederbörd har SMHI ingen mätstation för nederbörd lokalt i Revingeby, men det
finns ett flertal mätstationer omringat området. Den närmsta mätstationen ligger i Vomb, ca 8 km
från Revingeby fågelvägen, vilket uppskattades från SMHIs karta över mätstationer.

Den närmsta stationen för vattenföring som SMHI har är där Kävlingeån mynnar ut från Vombsjön.
Stationsnamnet är Vombsjön övre. Från denna mätstation kan dygnsvärden laddas ner från oktober
1969 fram tills nutid. Det finns även månadsvärden tillgängliga. Vattenföringen har mäts i m3/s.

På VattenAtlas.se finns det mycket användbar information. Skyfallskarteringen som finns tillgänglig
på Vattenatlas ska enligt vattenatlas lathund (Vattenatlas 2020) gjorts av länsstyrelsen. Länsstyrelsen
för Skåne län har kontaktats och mer info kring skyfallskarteringen inväntas.

Farliga ämnen
I en rapport utförd av WSP (WSP 2020) i uppdrag från MSB har det tagits prover i området
kring MSBs skola i Revinge. Proverna togs under försommaren och hösten 2020, och prover
togs på ytvatten, grundvatten, sediment och avloppsvatten inom skolans område. I
rapporten framgår att de flesta ämnen ligger långt under riktvärden som man vill uppnå. De
sägs även att utifrån resultaten så kan man inte se att det finns en mätbar påverkan som
verksamheten skulle stå för som skulle påverka Kävlingeån. Det enda som nämns som man
bör vara vaksam för är höga fosforhalter. Utifrån dessa resultat tolkar vi det som att vi kan
göra en avgränsning i vårt arbete och välja att inte fokusera mycket mer på detta område i
vår slutliga rapport.

Mer om området
Från MSB har information1 getts om vilka byggnader som oftast har problem då översvämning sker.
Det gemensamma för dessa byggnader är att de har källare. Den ena byggnaden ligger i västra delen
av området och är en byggnad med restaurang samt en lektionssal i källaren. Specialfastigheter äger
denna byggnad. De andra tre byggnaderna som har problem ligger inom övningsfältet i den östra
delen och därmed intill Kävlingeån. Dessa tre byggnader äger MSB. Kartor över detta har
tillhandahållits.

I ett annat mejl2 från Dennis Göransson från MSB fick vi även fler ritningar över området.
Mer info kring vad dessa ritningar beskriver ska tas reda på i ett möte med Dennis
Göransson.

Även ritningar för el-ledningar och elskåp har tillhandahållits av Dennis Göransson. I mejlet3

med den skickade ritningen skriver Dennis Göransson att det finns en del elskåp i markplan
som eventuellt kan bli ett problem. Detta får undersökas vidare.

3 Dennis Göransson, , mejl, 2021-04-19 20:08

2 Dennis Göransson, , mejl, 2021-04-19 19:46

1 Dennis Göransson, , mejl, 2021-04-15



I ännu ett mejl4 från Dennis Göransson får vi en ritning över vart nybyggen och
ombyggnationer planeras ske. Mer info om detta ska fås i framtida möte.

Historiska översvämningar

I ett mejl5 från Lars-Inge Knutsson från MSB Myndigheten Revinge har bilder från två tidigare
översvämningar tillhandahållits. I mejlet fås information om att dessa översvämningar har
dokumenterats med bilder den 23/1 2007 samt den 9/2 2011. Lars-Inge skriver även att
översvämningarna påverkade dem i ca 2-3 veckor.

Bilder
Bilder från översvämningar har fåtts i det tidigare nämnda mejlet från Lars-Inge Knutsson. Bilderna är
tagna av Lars-Inge och godkännande att använda dessa bilder har fåtts i ett separat mejl6.

Bild 1: Bild från översvämningen 2007 på MSBs övningsområde i Revinge. Fotad av Lars-Inge
Knutsson den 23/1 2007.

6 Lars-Inge Knutsson, mejl, 2021-04-20 12:33

5 Lars-Inge Knutsson, , mejl, 2021-04-19 13:12

4 Dennis Göransson, , mejl, 2021-04-19 20:29



Bild 2: Bild från översvämningen 2011 på MSBs övningsområde i Revinge. Fotad av Lars-Inge
Knutsson den 9/2 2011.

Vombsjön
Kävlingeåns början är från sjön Vombsjön. En rapport om Vombsjön (Ekologgruppen i Landskrona AB
2012) har utfärdats av Ekologgruppen i Landskrona AB 2012. Vombsjön är för tillfället vattentäkt till
Malmö och vattenståndet i sjön regleras därför. Vattenståndet regleras med drygt 2,5 m. Sjön
omringas av åkermark och att den största delen av tillrinningsområdet är åkermark har bidragit till att
sjön är mycket näringsrik. I rapporten så skrivs det att det årligen sker kraftiga
blågrönalgsblomningar. Något möjligtvis värt att poängtera är att sjön är utpekad som nationellt
värdefullt vatten. I rapporten kan man läsa om kemiska parametrar som Fosfor, kväve, siktdjup, färg,
alkalinitet och klorofyll. Dessa är tillstånd från 2008-2010. Det rapporteras att statusen för
miljökvalitetsnormer ansågs som God då rapporten utfärdades. I rapporten går det även att läsa om
vilka områden kring Vombsjön som är skyddade. Strandskydd gäller hela sjöstranden. Naturreservat
gäller Klingavälsåns dalgång samt västra stranden. Natura 2000 gäller landområde västra stranden
och gäller på grund av fåglar. Riksintressen för natur gäller för sjöns norra och södra strand. Inget
riksintresse finns för friluftsliv. Riksintresse för kultur finns för sjöns norra strand. Vombsjön är
utpekat som nationellt värdefullt vatten. Hela sjön och landområde i söder är utpekat som
vattenskyddsområde.
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Metod
Litteraturstudie

I denna litteraturstudie tas underlag fram för olika åtgärder som kan vara relevanta för att

skydda delar eller hela området mot översvämning vid ett klimatanpassat 200-årsflöde

alternativt extrem nederbörd. I litteraturstudien undersöks även vilka lagar som behöver tas

hänsyn till vid implementering av åtgärderna. De lagar som undersökts i denna studie är dock

begränsade till Miljöbalken. Den information som tas fram i denna studie är underlaget till

den viktning som skall göras av åtgärderna. Därför söks information på de egenskaper som

valts ut till viktningen, det vill säga utöver information om relevanta lagar, även information

om åtgärdernas kostnad, effekten att lagra eller fördröja vattenflöden samt vad åtgärderna

skyddar mot.

Informationen som redovisas i litteraturstudien kommer huvudsakligen från myndighetssidor,

kommuner och länsstyrelser. Sökningar på ovan nämnda sidor har gjorts, därtill har även

Google använts. Informationssöket har begränsats till svenska sidor, och i huvudsak har sidor

uppdaterade inom de senaste åren använts.  Naturvårdsverkets kartverktyg “Skyddad natur”

samt Länsstyrelsen Skånes kartverktyg “Strandskydd och Landskapsbildsskydd Skåne” har

även nyttjats för att få information om förbud och lagar som gäller på skolområdet.

Nedan visas ett urval av de sökord som använts

“markavvattning” “strandskydd”

“skyddsvall” “kustskydd”

“kontrollerad översvämningsyta”

“gröna tak” “kapacitet regntunna”

“regnbädd”

“naturbaserade lösningar översvämning”

Underlag

Urvalet på de åtgärder som tas upp i litteraturstudien baseras på den förstudie som utförts,

samtal med MSB samt den analys av området som gjorts. Från samtal med MSB var det

tydligt att en vall som skydd mot översvämning från Kävlingeån var av intresse. Vid

anläggning av vall måste även kompletterande åtgärder has i åtanke, på grund av den kända

problematiken med högt grundvatten. Dessutom bör åtgärder mot översvämning orsakade

av extrem nederbörd tas med. I denna studie undersöks därför även plantering av träd,

kontrollerade översvämningsytor, regnbäddar och regnmagasin. Eftersom nya byggnader

planeras på området har även gröna tak som åtgärd mot nederbörd undersökts. Det har även

framkommit från analysen av skolområdet att översvämningar i källare är ett känt problem,

dock har åtgärder redan vidtagits i form av backventiler intstallerade i brunnar. Det har

dessutom framkommit att det klokaste vore att inte använda källare över huvud taget. Därför

har åtgärder som specifikt skyddar källare inte tagits med i litteraturstudien.

Osäkerheter
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Informationen som tagits fram i studien är begränsad, troligt är att det finns mycket

information som är relevant men som inte tagits med i denna studie på grund av

prioriteringar gjorda av projektgruppen till följ av den givna tidsramen.

Resultat
Lagar att ta hänsyn till vid implementering av större åtgärder

Markavvattning är en vattenverksamhet som avser åtgärder vars ändamål är att skydda mot
vatten eller avlägsna oönskat vatten, i syfte att göra marken lämplig för ett visst ändamål
(Länsstyrelsen Skåne u.å.a). I Naturvårdsverkets vägledning i arbetet med
markavvattningsärenden (2019) kan läsas att det är syftet med åtgärden som är avgörande
för om det rör sig om markavvattning, samt att åtgärden ska ha en varaktig effekt. För att
klassas som markavvattning krävs det dessutom att skyddet ska vara placerat inom ett
vattenområde samt skydda mot förekomster inom vattenområdet. Med hänvisning till 11
kap. §2 Miljöbalken (SFS 1998:808) avses med ett vattenområde “ett område som täcks av
vatten vid högsta förutsebara vattenstånd”. Vattenområdet skulle kunna innefatta mark som
översvämmas regelbundet till följd av förändringar av vattennivå i närliggande vattendrag
(Naturvårdsverket 2019).

Allmänt råder ett generellt förbud mot markavvattning i hela Skåne län (Länsstyrelsen Skåne
u.å.a). Enligt Naturvårdsverkets kartverktyg “Skyddad natur” gäller förbud mot
markavvattning för hela skolområdet (Naturvårdsverket u.å.). Detta innebär i praktiken att
både dispens och tillstånd behövs om åtgärden som vidtas kan klassas som markavvattning
(Länsstyrelsen Skåne u.å.a). Enligt 11 kap. §14 Miljöbalken (SFS 1998:808) får länsstyrelsen
meddela om dispens från ett förbud mot markavvattning. Fås dispens krävs tillstånd enligt §9
11 kap. Miljöbalken, som även säger att tillstånd krävs för all vattenverksamhet. I §3 11 kap. I
Miljöbalken (SFS 1998:808) definieras begreppet vattenverksamhet, vilket avser bland annat
bortledande av vatten från vattenområdet. Med hänvisning till §12 11 kap. Miljöbalken (SFS
1998:808) behövs däremot inte tillstånd “om det är uppenbart att varken allmänna eller
enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena”.

Strandskyddet gäller vid vattendrag och omfattar enligt 7 kap. §14 Miljöbalken (SFS
1998:808) “land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt
medelvattenstånd”. Vidare enligt §15 7 kap. Miljöbalken är det inte tillåtet att vidta åtgärder
som “väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter” (SFS 1998:808). Länsstyrelsen
eller kommunen får i det enskilda fallet, enligt §18a och §18b 7 kap. Miljöbalken, ge dispens
från förbuden om det finns “särskilda skäl”, som listas i §18 c (SFS 1998:808). Enligt
Länsstyrelsen Skånes kartverktyg “Strandskydd och Landskapsbildsskydd Skåne” sträcker sig
dock inte strandskyddet upp på land vid skolområdet (Länsstyrelsen Skåne u.å.b).

Vall som skydd mot översvämning från Kävlingeån

En vall är en fysisk barriär vars syfte är att skydda ett område mot vattenmassor
(Naturvårdsverket 2018). Att anlägga en permanent vall är en lämplig åtgärd endast vid
översvämningar orsakade av tillfällig förhöjning av vattennivå i vattendrag. Det är därför av
stor vikt att ytterligare åtgärder vidtas innanför vallen, till exempel måste vattenvägar
anpassas för det vatten som normalt rinner till vattendraget men som hindras på grund av
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den anlagda vallen (Länsstyrelserna i Västra Götalands & Värmlands län 2011). Eftersom
instängda ytor skapas förhindras den naturliga avrinningen (Länstyrelserna i Stockholms &
Västra Götalands län 2018). Av dessa orsaker kan även vatten- och avloppssystem behöva
omdimensioneras (PBL Kunskapsbanken 2020).

Att uppföra en vall kan förflytta översvämningsproblematiken genom att flödet i vattendraget
påverkas både uppströms och nedströms. Vid anläggandet måste det vara säkerställt att
vallen inte förvärrar situationen någon annanstans (Länsstyrelserna i Västra Götalands &
Värmlands län 2011). En permanent vall kan dessutom ha stor miljöpåverkan, vilket kan bli
problematiskt om naturvärden ska skyddas (PBL Kunskapsbanken 2020).

På grund av att vallar är avancerade konstruktioner kan de bli dyra projekt att anlägga
(Kristianstads kommun 2021). Vid anläggandet är det viktigt att bevaka faktorer som kan
orsaka läckage genom vallen, till exempel ledningar som mynnar ut i vattendraget. Med hjälp
av backventiler kan läckage genom ledningar förhindras (Räddningsverket 2000). Viktigt är
även att skydda vallen mot erosion ända upp till nivån för det högst förväntade flödet
(Räddningsverket 2000). För att vallen skall utgöra fullgott skydd är det av stor betydelse att
den dimensioneras rätt, eftersom den kan brista om oväntat stora flöden leder till att vatten
tränger upp över vallen. Vallen kan även brista till följd av dåligt underhåll (Länsstyrelserna i
Västra Götalands & Värmlands län 2011). En vall innebär även ökad belastning på mark och
kan därmed innebära en ökad risk för skred (Länsstyrelsen i Västra Götalands län &
Skogsstyrelsen 2018). Ofta krävs därför åtgärder för att förstärka marken före anläggningen
(Kristianstads kommun 2021).

Invallning är ett exempel på markavvattning (Klimatanpassning 2019). Att uppföra en vall i
markavvattningssyfte omfattas även vidare av reglerna för dammsäkerhetstillsyn
(Naturvårdsverket 2019).

Träd

Träd omhändertar stora mängder regnvatten, både genom fördröjning via bladverket samt
infiltration till rotsystemen (Föreningen Sveriges Stadsbyggare et al. u.å.). Vid regn kan träden
genom interception fånga omkring 1 mm vatten per kvadratmeter bladyta, vilket för ett stort
träd resulterar i en påtaglig effekt för mängden dagvatten som genereras på platsen (PBL
Kunskapsbanken 2019). Enligt PBL Kunskapsbanken (2019) kan bladytan på ett stort träd
utgöra hela 1000 m2. Eftersom träd konsumerar mycket grundvatten och har större
evaporation än mer lågväxt vegetation, kan de även minska risken för översvämning
nedströms i ett avrinningsområde (Naturvårdsverket 2018).

Träden kan med fördel planteras i fuktiga svackor eller längs vattendrag för att motverka
ytavrinning eller för att fördröja flöden. Erosionsrisken i marken minskar även till följd av
rötternas förmåga att stabilisera jorden. Kostnaden för åtgärden är låg jämfört med många
andra åtgärder för flödesdämpning (Naturvårdsverket 2018).

Gröna tak
Gröna tak är vegetationstäckta tak som kan utformas på många olika sätt beroende på
förutsättningar och behov. Takens egenskaper beror bland annat på växtdjup, växtval och
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taklutning (SMHI 2019a). Fördelarna med gröna tak är många. Förutom en rad ekologiska
vinster kan taken även bidra med avrinningshantering genom att belastningen på
dagvattensystem minskar. Genom vegetationen kan vatten tas upp och sedan avdunsta
tillbaka till atmosfären. Till skillnad från hårdgjorda, traditionella tak har de gröna taken även
en god förmåga att både rena och hålla vatten. Flödet kan fördröjas upp till 30 minuter och
den årliga avrinningen kan sänkas med 40-90 % (SMHI 2019a).

Att anlägga gröna tak är dyrare än att använd vanliga tak, de gröna taken kan dock ändå
resultera i ekonomiska fördelar. Eftersom de gröna taken fungerar isolerande minskar
energibehovet i huset (SMHI 2019a). För en tunnare variant, till exempel sedumtak eller
sedum-örttak med inslag av ängsvegetation kan kostnaden (exklusive takmaterial) grovt
uppskattas mellan 300 till 600 kronor per kvadratmeter. Utöver detta tillkommer även
underhållskostnader. För ovan nämnda tak kan man räkna med en årlig tillsyn samt skötsel
efter behov, cirka vartannat år (SMHI 2019a).

Vid anläggandet är det viktigt att tänka på och räkna på takets bärighet och husets
egenskaper, eftersom ett vattenmättat grönt tak innebär extra belastning. Det är även viktigt
att taket är helt vattentätt, att rötter inte kan tränga igenom samt att takets dränering är
noggrant planerad. Det finns även en risk att gödsel läcker ut i dagvattensystemet (SMHI
2019a).

Regnbäddar
Regnbäddar, även kallat regnrabatter eller biofilter, fördröjer flödet av de stora mängder
vatten som kan komma av ett skyfall. Bäddarna filtrerar och renar därtill det vatten som
runnit av hårdgjorda ytor (SMHI 2019b). Ett exempel på implementering av regnbäddar i
hårdgjord miljö är vid Kvibergs multisportarena i Göteborg. Bäddarna är konstruerade med
en lutning för att överflödigt vatten ska kunna transporteras bort. Vattnet tas till viss del upp
av vegetationen, resterande vatten dräneras istället bort via ledningar efter en fördröjning.
Växtvalet till bäddarna präglas av förmågan att klara förhållanden med periodvis stora
mängder vatten och periodvis torka (SMHI 2019b).

Kostnaden för konstruktion av regnbäddar varierar, i Kviberg beräknades den (inklusive
material och arbetskostnader) till ungefär 3000 kronor per kvadratmeter.
Underhållskostnader motsvarar ungefär underhållet för vanliga rabatter (SMHI 2019b).
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Ordlista
● Alla definitionerna i ordlistan är inte allmängiltiga utan förklarar vad begreppen betyder när

de används i rapporten.
● \begin{itemize}
● \item Avrinningsområde: Ett geografiskt område där allt markvatten är kopplat till samma

vattendrag.
● \item Beräknat högst flöde: Är ett mycket omfattande flöde som uppskattas ungefärligt till ett

10 000-årsflöde (MSB 2020a).
● \item Klimatanpassad extrem nederbörd: Minst 108 mm/dygn (SMHI 2018b).

Klimatanpassningen innefattar en ökning av storleken på extrem nederbörd med 20 \%
(Länsstyrlesen 2018).

● \item Fluvial översvämning: Översvämning då ett vattendrag svämmar över (MSB 2012).
● \item Flöde/Vattenflöde: Hur snabbt, i meter per sekund, vattnet rinner i ett vattendrag

(behövs källa? isf Asp et al. 2015).
● \item Klimatanpassat 200-årsflöde: Ett vattenflöde i Kävlingeån som i genomsnitt kommer

inträffa en gång på 200 år. Storleken på flödet är mellan 0,26 - 0,38 m/s (MSB 2020a).
● \item Pluvial översvämning: Översvämning på grund av extrem nederbörd (MSB 2012).
● \item RCP 8,5: RCP står för Representative Concentration Pathways och används för att

beskriva framtida klimatscenarion i relation till människans påverkan på klimatet. RCP 8,5 står
för klimatscenariot där mänskligheten fortsätter släppa ut höga värden av växthusgaser i
framtiden (SMHI 2018a).

● \item Skyfall: Minst 50 mm/timme alternativt minst 1 mm/min (Klimatanpassning 2021a)
● \item Vattenstånd: Hur högt vattnet, i ett vattendrag eller vid en översvämning, står i relation

till marknivån eller havsnivån (Behövs källa?).
● \item Återkomsttid: Beskriver sannolikheten för hur ofta extrema väderförhållanden inträffar

(Asp et al 2015).
● \item Översvämning: Ett torrt landområde som temporärt blir täckt av vatten

(Klimatanpassning 2019).
● \item Creative Commons Zero (CC0) Liscense: En datalicens där som möjliggör att omarbeta,

dela, och bruka kommersiellt för all medium utan betingelser.



Avgränsningar
Översvämningsproblematik är ett omfattande problem där många faktorer och aktörer spelar in. En

faktor som rapporten inte går in på i detalj är varför det blir översvämning på skolområdet, den

stannar vid generell teori om översvämningars uppkomst och MSB:s erfarenheter av översvämning på

området. Olika relevanta lagar har tagits upp i rapporten i relation till åtgärdsförslag, men aktörer

som är lagstiftande och/eller beslutsfattande i relation till dessa lagar har inte kontaktats. För att

undersöka lämpligheten av olika åtgärder behövs närmare analys av marken och områdets topografi

utföras. På grund av rådande pandemi så har inte ett platsbesök på skolområdet varit möjligt.

Inledning
Översvämningar på grund av vattendrag som svämmar över och extrem nederbörd är ett problem på

många platser i världen. Konsekvenserna av en översvämning varierar men kan vara både kostsamma

och farliga för både människor och natur. I Lunds kommun, i anslutning till Kävlingeån, ligger Revinge

skola. Det är en samhällsviktig skola då Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utbildar

räddningspersonal här. MSB har flera dokumenterade fall då Kävlingeån har svämmat över stora delar

av skolområdets övningsfält, där vattnet legat kvar i flera veckor. Översvämningar här resulterar

därmed i en förlust för hela samhället då utbildningstillfällen skjuts upp och ställs in.

Klimatförändringarna ökar sannolikheten för att Kävlingeåns högsta flöden kommer bli ännu högre

(MSB 2020) och att nederbörden på området kommer öka (Baden et al. 2016). Risken för och

magnituden av översvämningar i framtiden blir därmed större och konsekvenserna allvarligare. Därför

är det av stort intresse för MSB och för hela samhället att införa åtgärder som minskar

översvämningarnas påverkan och därmed ökar säkerheten i hela samhället i form av utbildad

räddningspersonal.

Översvämningar nu och i framtiden

Översvämningar bedöms vara ett prioriterat klimatriskområde, speciellt om det hotar samhällen,

infrastruktur och företag (Hjerpe & Sjöström 2020). Varje enskild kommun ska, enligt Plan- och

Bygglagen (PBL, 2010:900), ta fram risker för översvämning och en strategi för hur skador kan minska.

Svenskt Vatten (VASS) har tagit fram ett hållbarhetsindex som ska användas vid förebyggande av

översvämningar, bestämning av bland annat byggnation, säkerhet och höjdsättning när

dagvattensystemet överbelastas (Hjerpe & Sjöström 2020). Framtidens klimat kommer troligen

resultera i mer extrema väderförhållanden och detta kan leda till fler alternativt mer förödande

översvämningar. Det är därför viktigt att ta hänsyn till klimatförändringarna vid framtagandet av

åtgärder mot översvämningar (Klimatanpassning 2021c).

Pluviala översvämningar
Vid höga flöden vid exempelvis snösmältning eller längre perioder av hög nederbörd kan vattendrag
svämma över. Mellan 1901 och 2010 beräknas ungefär 70 % av alla översvämningar i Sverige vara av
fluvial karaktär (MSB 2012). Klimatförändringarna kan leda till förhöjda havsnivåer vilket kan ändra
flödesmönster hos vattendrag som i sin tur kan resultera i både färre och fler översvämningar
(Klimatanpassning 2021a). Varmare lufttemperatur till följd av klimatförändringarna bidrar till att
snösmältning som orsak till översvämningar kommer minska i södra Sverige medan långvarigt regn
under höst och vinter kommer öka (Belusic et al. 2019).

Fluviala översvämningar
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Vid bebyggelse där det finns stora områden med hårdgjorda ytor, såsom betong och asfalt, krävs det
att det också finns ytor som avleder nederbörd. Detta innebär gröna ytor som infiltrerar och fördröjer
och dagvattensystem som leder bort vattnet. Ofta är dessa resurser inte anpassade för extrem
nederbörd vilket kan leda till översvämning (Asp et al 2015). Fluviala översvämningar sker i högre
frekvens ifall det finns stora ogenomträngliga ytor, hög vattenmättnad i marken, otillräckliga
dagvattensystem och tjäle i marken (MSB 2012). Varmare lufttemperatur som en följd av
klimatförändringar leder till att mer vattenånga kan hållas av atmosfären vilket kan leda till nederbörd
med högre intensitet (Klimatanpassning 2019). Atmosfärens förmåga att hålla mer vatten kan också
leda till att det regnar färre gånger och sedan med högre intensitet när regnet väl kommer. Torra
perioder leder till att jordens infiltrationskapacitet sjunker vilket ökar ytavrinningen vid nederbörd
(Belusic et al. 2019).

Grundvattenöversvämning
Grundvattenöversvämning innebär att grundvattenytan når markytan. I Sverige uppstår inte
renodlade grundvattenöversvämningar. Däremot är grund-, mark- och ytvattnet en viktig komponent
vid översvämning då alla delar tillhör vattnets kretslopp (MSB 2011). Markfuktigheten kan exempelvis
påverka en regnskurs effekt på ett vattendrag. Om markfuktigheten är hög på grund av långvarigt
regn eller snösmältning kan det resultera i höga flöden för ett vattendrag (SMHI 2017).

Kävlingeån

Kävlingeån - Huvudavrinningsområde

Revinge skola ligger i direkt anslutning till Kävlingeån. Kävlingeån rinner nedströms om Vombsjön i

Lunds kommun, Skåne, och mynnar ut i Öresund. Medelvattenföringen i Kävlingeån är 11 m3/s och ån

tillhör ett avrinningsområde på 1204 km2. Majoriteten av avrinningsområdet består av jordbruksmark

(Kävlingeåns Vattenråd u.å) men det finns också stora områden av skyddad natur. I nära angränsning

till Revinge skola finns exempelvis ett Natura 2000 område som sträcker sig upp till Vombsjön

(Naturvårdsverket u.å). Kävlingeåns avrinningsområde har genomgått stora förändringar på grund av

mänsklig påverkan, speciellt sedan 1800-talet (Kävlingeå-Projektet u.å.a). Historiskt sett har området

dominerades i mycket högre grad av våtmarker och sjöar som numera är torrlagda. Människans

påverkan har resulterat i att Kävlingeåns vattenkvalitet försämrats, främst i form av övergödning

(Kävlingeå-Projektet u.å.a). År 1995 påbörjade Kävlingeåprojektet därför ett arbete med att återställa

och utöka andelen våtmarker och dammar i Kävlingeåns avrinningsområde och år 2012 hade totalt

cirka 370 hektar nya vattenmiljöer anlagts (Kävlingeå-Projektet u.å.b). Kävlingeåns vattenråd har

sedan dess tagit fram ett Vattenvårdsprogram för Kävlingeån där en av målsättningarna ska verka för

att hantera översvämningsproblematik och flödesreglering i Kävlingeån (Kävlingeå-Projektet u.å.c). De

nya satsningarna har redan satts igång och under delprojektet LOVA så anlades bland annat en 3,5 ha

våtmark i anslutning till Kävlingeån cirka 1 km nedströms från Revinge skola (Ekologigruppen 2019).

En av syftena med våtmarken är att motverka konsekvenserna vid höga flöden i ån (Ekologigruppen

2019).

Uppströms om Revinge skola ligger Vombsjön. Vombsjön är för tillfället vattentäkt till Malmö och

vattenståndet i sjön regleras därför. Vombsjön har troligen varit reglerad redan från början av

1900-talet. Under 1800-talet fanns ett stort våtmarksområde i anslutning till utflödet till Kävlingeån

som troligen bidrog till en dämpning av höga flöden i Kävlingeån. Numera regleras Vombsjön enligt

vattendom från år 1969 som innefattar ett vattenuttag på maximalt 1500 l/s, en möjlig reglering av

vattenståndet i sjön på upptill 2,8 m och en lågvattenföring i Kävlingeån på minst 2 m3/s vid

Högsmölla. Den lägsta vattenföringen vid Högsmölla är viktigt då det tidigare funnits problem med
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höga halter av föroreningar i nedre delen av Kävlingeån vid för låga flöden (Alström et al. 2017).

Regleringen som sker vid Vombsjön har stor betydelse i relation till vattenföringen nedströms

Vombsjön (Baden et al. 2016). Kävlingeån kan riskera att bli hårt belastad då en stor tappning av

Vombsjön sker i samband med att vattenföringen redan är relativt hög i ån (Baden et al. 2016).

Översvämmad yta: ca 26 ha = 260 000 m2 (Lantmäteriet u.å.)
Medeldjup: 0,3 m
Volym, vatten: 260 000 * 0,3 = 78 000 m3 = 78 miljoner liter
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BAKGRUND

Revinge skola

Verksamhet
Revinge skola är en verksamhet där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, förkortat MSB,
bedriver utbildningsverksamhet. På MSBs hemsida (MSB 2021) går det att läsa mer om deras
verksamhet i Revinge. De skriver bland annat att “I Revinge finns en unik kompetens och expertis
inom samhällsskydd och beredskap. Här arbetar brandingenjörer, operativ räddningstjänstpersonal och
lärare inom räddning och säkerhet, ledning, sjukvård och krisstöd.” Informationen om området har
främst fåtts genom personlig kommunikation med Dennis Göransson som arbetar på MSB Revinge
(Dennis Göransson 2021). Området är uppdelat i två delar. En del som kallas för övningsfältet samt en
del som består främst av kontorslokaler och förråd. På övningsfältet simuleras bland annat
brandövningar och trafikolyckor. Hela övningsfältet ägs av MSB medan en stor del av byggnaderna
utanför övningsfältet ägs av Specialfastigheter. Från Dennis Göransson (Dennis Göransson 2021) har
en karta över hela området tillhandahållits och godkännande för att använda kartan i denna rapport har
godkänts av honom. Kartan visas nedan där övningsfältet som nämnts ovan är inringat med en orange
färg. På kartan uppe i högra hörnet ser vi även Kävlingeån som kommer spelar en central roll i denna
rapport.



Figur 1: Karta över skolområdet med markering av övningsfältet som illustrerats i efterhand av
projektgruppen

Översvämningsproblematik
På grund av den viktiga utbildning som MSB driver på området kan verksamheten i Revinge ses som
att ha en samhällsviktig funktion. Det är därför viktigt att deras verksamhet kan bedrivas som den är
tänkt. Området har historiskt har haft problem med översvämningar och detta har medfört att delar av
verksamheten behövt avstanna under perioder då lokaler och övningsområden varit påverkade av
översvämningar. För att MSB ska kunna bedriva sin verksamhet optimalt är det därför viktigt att
åtgärder sätts in för att förmildra problemen (Dennis Göransson 2021).

Som nämndes i avsnittet om avgränsningar kommer det inte undersökas exakt vad det är som gett
uppkomst till översvämningarna på MSBs område i Revinge. Det går dock att säga några saker utifrån
vår kontakt med MSB samt generell fakta om området. Det ska börja med att nämnas att Skåne
relativt platt och är ett landskap som har återkommande problem med översvämningar. Hela MSBs
område ligger på en höjd mellan ca 17-19 möh, detta kan man se på höjdkarta över sverige som
återfinns på satelitkarta.se (Satelitkarta 2021). Det går även att utläsa att kringliggande områden från
alla riktningar ligger högre. Från vår kontakt med MSB och Dennis Göransson (Dennis Göransson
2021) har vi även fått information om höga grundvattennivåer. Högre grundvattennivåer upplevs vara
ett problem i hela området och på vissa platser så höga att det ger permanenta översvämningsproblem
i källare. Det låga läget med det höga grundvattnet i kombination med närheten till Kävlingeån blir
tillsammans tillräckligt för att skapa översvämningproblematiken på området.



METOD

Framtagande av skyddsobjekt
För att ta reda på vilka områden och objekt som eventuellt riskerar att ge negativa konsekvenser vid
en översvämning, fördes en dialog med MSB i kombination med att underlaget som fåtts av MSB
studerades av projektgruppen. Fokus i samtalen med MSB låg i att ta reda på vad för risker objekten
var utsatta för, vad för konsekvenser en översvämning skulle innebära för de olika objekten samt var
alla skyddsobjekten är belägna på skolomårdet.

Underlag

Muntlig och skriftlig information
Den muntliga källan som främst användes var Dennis Göransson (Dennis Göransson 2021) på MSB
Revinge. Information har fåtts från Dennis Göransson under flertalet möten och via mejlkontakt.
Även Kjell-Erik Jarlsborg (Kjell-Erik Jarlsbord 2021), som är enhetschef på MSB Revinge, har tillfört
information till rapporten i ett möte\footnote{Kjell-Erik Jarlsborg, möte 2021-05-06}.

Kartor
I figur 1 illustreras en karta över området. Den kartan användes för att sammanställa geografiskt var
skyddsobjekten befinner sig på området. Liknande kartor med information om brunnar, elskåp och
dagvatten erhölls av Dennis Göransson (Dennis Göransson 2021).

Bilder

I ett mejl1 från Lars-Inge Knutsson från MSB Myndigheten Revinge har bilder från två tidigare
översvämningar tillhandahållits. I mejlet fås information om att dessa översvämningar har
dokumenterats med bilder den 23/1 2007 samt den 9/2 2011. Lars-Inge skriver även att
översvämningarna påverkade dem i ca 2-3 veckor. Bilderna är tagna av Lars-Inge och godkännande
att använda dessa bilder har fåtts i ett separat mejl2.

2 Lars-Inge Knutsson, mejl, 2021-04-20 12:33

1 Lars-Inge Knutsson, , mejl, 2021-04-19 13:12



Figur 2: Bild från 23/4-2007

Figur 3: Bild från 23/4-2007



Figur 4: Bild från 9/2-2011

Figur 5: Bild från 9/2-2011



Figur 6: Bild från 9/2-2011

Figur 7: Bild från 9/2-2011

Osäkerheter
Eftersom ett besök av platsen ej har varit möjlig ligger en stor osäkerhet i att all information om
området är i form av andrahandskällor, då det är möjligt att det blivit missförstånd i
kommunikationen. Ett besök hade kanske gett fler perspektiv på problematiken i området.

Ta fram och vikta skyddsobjekt

Varje objekts skyddsvärde valdes att klassas utifrån fyra olika konsekvenser; direkta kostnader,
utbildningsskuld samt fara för natur och människor. Viktningen av skyddsobjekten gjordes genom att
klassa varje konsekvens för vardera objekt på en skala 1-5, där 5 står för störst konsekvenser.



Rangordningen är relativ, det vill säga en 5:a står för störst konsekvenser i förhållande till de andra
objekten. Ingen rangordning av hur allvarliga konsekvenserna är i förhållande till varandra gjordes.
Detta för att läsaren själv ska kunna avgöra ifall någon/några av konsekvenserna anses väga tyngre än
de andra.

Samtliga värden för alla konsekvenser adderades sedan ihop så att alla skyddsobjekt gavs varsin
summa. För att väga in sannolikheten att objekten drabbas av översvämning tilldelades varje objekt en
faktor mellan 0,25 och 1. Valet av faktor baserades på 3 grunder. Dessa var utbredingen av tidigare
översvämningar, skyfallskarteringen samt översvämningskarteringen. Berörs objektet av alla tre
tilldelas objektet en faktor 1. Berörs objektet av två av grunderna fick den en faktor 0,75. Berörs
objeketet av en av grunderna tilldelas den en faktor 0,50. Berörs objektet endast marginellt av någon
av dessa eller inte alls tilldelas den en faktor 0,25. Det objekt som fick högst värde efter att summan
multiplicerades med faktorn är det som bör prioriteras högst utifrån klassningen. För att viktningen
skulle kunna användas i åtgärdsdelen lades ytterligare en kolumn till i matrisen där de
sannolikhetsviktade värdena omvandlades till ett värde mellan 1-5 utefter storleksordningen på
summorna.

Motivering för klassningar
Elskåp:

Vid översvämning av elskåp finns det en risk för att elen slås ut. All verksamhet som är beroende av
den elen skulle därför påverkas. Eftersom all verksamhet inte är beroende av el får elskåp en 3:a i
utbildningsskuld. En eventuell reparation av utslagna elskåp kan möjligtvis bli aktuell, därför sätts
direkta kostnader till en 3:a. Ingen direkt fara för miljön ses med översvämmade elskåp, däremot finns
en viss risk för fara för människor. Detta är baserat på en oro då el kombineras med vatten. Det finns
en viss risk att strömföring uppstår, därför sätts fara för miljö och människor till 3. Från historiska
översvämningar vet vi att vattnet nått till vissa av elskåpen men de har ej påverkats. Endast med
översvämningskarteringar ser elskåpen heller inte ut att drabbas då vattenståndet inte blir tillräckligt
högt. Däremot med skyfallskarteringen kombinerat med översvämningskarteringen finns det en risk
att elskåpen blir helt täckta och därmed riskerar att drabbas. Elskåpen får därför en faktor 0,50.

Spillvatten:
Både direkta kostnader och utbildningsskuld får en 1:a. Dock medför det både hälsorisker och risker
för naturen då spillvattnet tar sig ut i naturen utan att bli renat som det var tänkt. Främst fara för
naturen. Faran för miljö och människor ger en 5:a. Majoriteten av brunnarna berörs av både
skyfallskarteringen och översvämningskarteringen. Historiskt sett har också en stor del av brunnarna
täckts av översvämningarna. Faktorn får ett värde på 0,75.

Källare hus 2:
Översvämning av källaren i hus 2 ger både direkta kostnader och utbildningsskuld. Höga direkta då
det är känt att pumpar behövts dygnet runt historiskt då den blivit översvämmad, detta för att lokalen
är viktig att skydda. Detta gör att direkta kostnader hamnar på en 5:a. Utbildningsskulder kan ske om
lärosalen i källaren inte kan användas på grund av översvämning, den får därför en 4:a. Medför ingen
direkt skada för varken människa eller miljö, båda får en 1:a. Skyfallskarteringen berör hus 2 samt
tidigare översvämningar. Faktorn blir 0,75.

Källare 40,41,43:



Främst utbildningsskuld då lokalerna inte kan användas vid översvämning. Utbildingsskulden bedöms
till en 4:a. De direkta kostnaderna bedöms som väldigt låga vilket ger en 1:a. Medför ingen direkt
skada för varken människa eller miljö. Både fara för miljö och fara för människa får en 1:a. Berörs av
historiska översvämningar, skyfallskartering och översvämningskartering. Faktorn blir 1.

Övningsytor:
Det kommer främst bidra till en utbildingsskuld då ytorna inte går att använda vid översvämning.
Utbildingsskulden ökar ju längre tid det tar för vattnet att rinna bort. Utbildingsskulden värderas till en
5:a. Fara för miljö och människa beror vart vattnet når men detta bedöms i separata kategorier, som
tex elskåp. Här bedöms endast ytorna i sig. Faran för både miljö och människa blir därför 1. Dom
direkta kostnaderna kommer också att vara låga och får därför en 1:a. Berörs av historiska
översvämningar, skyfallskartering och översvämningskartering. Faktorn blir 1.

Kontorslokaler:
Kontorslokalerna ses som dyra att reparera vid översvämningsskador därför sätts direkta kostnader till
en 5:a. De resterande parametrarna sätts till 1:or. Kontorslokalerna har inte berörts av historiska
översvämningar och förväntas endast beröras av vattenståndet från skyfallkarteringen. Därför sätts
faktorn till 0,50.

Fordonshall och förråd(23):
En översvämning av fordonshallen skulle kunna vara kostsamt och fordonen inte flyttas. Skada av
föremål i förråden skulle medföra en viss kostnad. Den direkta kostnaden bedöms till en 5:a.
Utbildingsskulden bedöms till en 2:a då det finns en tanke att fordon eller objekt i förråden som
behövs för utbildningen skulle kunna förstöras. Ingen direkt fara för miljö eller människa, parameter
sätts till 1. Berörs inte direkt av varken historisk översvämning, skyfallskartering eller
översvämningskartering. Dock omringas förrådshallen av vattenståndet från
översvämningskarteringen. Faktorns sätts till 0,25 eller 0,5.

Områden med risk att sprida miljöfarliga ämnen:
Då övningsfältet täcks av vattnet kan det antas att fler områden med miljöfarliga ämnen berörs. Detta
kan handla om rester från brandövningar till exempel. Då vattnet når till dessa platser riskerar
miljöfarliga ämnen att föras bort med vattnet ut i naturen. Faran för miljön graderas därför till en 5:a.
Faran för människor ses som relativt låg men kan inte uteslutas helt. Faran för människor graderas
därför till en 2:a. Både den direkta kostnaden och utbildningsskulden ses som väldigt låg. Båda sätts
därför till 1:or. Områdena har delvis berörts av historiska översvämningar och ser ut att helt drabbas
av både skyfallskartering och översvämningskartering. Faktorn sätts till 1.

Osäkerheter viktning
Det finns en del osäkerheter i denna värdering av skyddsobjekten som bör nämnas. Tiden som fåtts för
att utreda området har varit begränsad och informationen om konsekvenserna av att de nämnda
skyddsobjekten blir översvämmade är därför begränsad. En stor osäkerhet är kostnaderna då specifika
summor inte har kunnats ta fram. Både utbildingsskulden och direkta kostnader är baserade på
uppskattningar utifrån den informationen vi sammanställt i avsnittet om skyddsobjekten. Även faran
för natur och faran för människor är en grov uppskattning, då det inte funnits tid att gå in djupare på
de exakta konsekvenserna.

RESULTAT (analys av området)



Skyddsobjekt
Övningsfält
Utbildningen som sker på området är till stor del praktisk och sker alltså inte endast inomhus i
lärosalar. Övningsplatser som både består av byggnader men även öppna ytor är viktiga för att kunna
genomföra den tänkta utbildningen. Övningar visar sig bedrivs mer eller mindre på hela övningsfältet
vilket har gjort det svårt att peka ut en specifik yta som extra viktig. Det går dock att konstatera att det
finns en hel del gräsytor på övningsfältet, vilka kan konstateras vara relativt oviktiga för
verksamheten. De ska mest vara där för att bygga upp en verklighetstrogen miljö. Att ytor på
övningsfältet blir översvämmade är dock ett stort problem. Då ytor de vanligtvis bedriver övningar på
blir översvämmade kan den tänkta utbildningen inte ske under tiden vattnet sjunker bort. Då den
tänkta utbildningen inte kan ske skapas en utbildningsskuld som följd som i sin tur ger en kostnad
(Dennis Göransson 2021).

Byggnader med källare
Under utredningen av området blev det tydligt att byggnader med källare var ett problem för
verksamheten. Det visade sig att de byggnader i området som hade källare var byggnad 40,41,43,11,1
och 2. De värst drabbade husen visar sig vara 40,41,42, som ligger tillsammans i den östra delen av
området, samt hus 2 som ligger i västra delen av området. Hus två ligger utanför övningsområdet och
ägs av specialfastigheter. I hus 2 finns bland annat en restaurang samt en lärosal i källaren. Lärosalen i
källaren har visat sig vara ett problem då verksamheten inte kan ske där om den översvämmas.
Byggnad 2 visar sig bli översvämmad så frekvent att de för närvarande är stationära pumpar där som
är igång dygnet runt. Hus 2 ligger relativt långt från kävlingeån och blir istället översvämmad på
grund av att grundvattnet ligger så nära marknivån, ett problem visar sig beröra hela skolområdet mer
eller mindre. I byggnad 40,41,42 finns det inga stationära pumpar utan källarna pumpas på vatten då
det behövs. Översvämningar i dessa källare sker varje år och ofta ca 3 gånger per år. I två av dessa tre
byggnader har nya brunnslock installerats med backventiler för att förhindra översvämningar. Det ska
även finnas källare i byggnad 1 och 11 men utifrån den info som givits är det inte lika stora problem
med dessa källare i förhållande till källare i hus 2,40,41 och 42. Takhöjden i källarna ligger ungefär på
standard takhöjd, det vill säga ca 2,4 m (Dennis Göransson 2021).

Övriga byggnader
Andra byggnader som kan ta skada av översvämningar utöver byggnader med källare är
kontorslokalerna utanför övningsfältet. Även andra lokaler utanför övningsfältet kan skadas av en
eventuell översvämning då byggnaderna utanför övningsfältet är riktiga byggnader. Vissa av dessa
byggnader innehåller även föremål som kan ta skada, ett exempel är Fordonshallen och förrådslokaler.
Vid en eventuell översvämning av fordonshallen skulle fordon behöva flyttas för att undvika skada.
Till skillnad från byggnaderna på övningsfältet skulle en skada av byggnaderna utanför övningsfältet
orsaka en direkt kostnad så skador ska ersättas. Ca 90% av byggnaderna utanför övningsfältet ägs av
Specialfastigheter (Kjell-Erik Jarlsborg 2021).

Planerade ombyggnationer
Det finns planer på ombyggnationer främst i området med kontorslokaler som finns markerat på den
slutgiltiga karta i figur 8. Även en verkstad fanns det planer om att bygga norr om fordonshallen. De
ombyggnationer som talats om är endast framtida önskningar om området och inget som i nuläget är
pågående. Detta till stor det på grund av de kostnader det skulle innebära. I planerna kring
ombyggnationer måste det tas i aktning hur det ser ut med översvämningarna. Att bygga nya
byggnader med källare ses till exempel inte som ett alternativ. Källaren i hus 2, som tidigare nämnts



på grund av sin översvämningsproblematik, uttrycks även som något som måste tas itu med i
framtiden (Kjell-Erik Jarlsborg 2021).

Elskåp
Det finns en del elskåp i markplan i området som behöver tas hänsyn till. Elskåpen i fråga är fyra
stycken och det visar sig att alla är lokaliserade i övningsområdet. Det visar sig att elskåpen är ca 1
meter höga och skulle kunna bli ett problem om de helt täcktes med vatten. Under de tidigare
översvämningarna har elskåpen inte varit ett problem men kan bli det i framtiden om en
översvämning blir mer omfattande än de som skett historiskt. Det som teoretiskt skulle kunna hända,
som är av störst vikt, är att elen kan slås ut. Att elen slås ut skulle medföra en utbildingsskuld då vissa
delar i verksamheten som använder el inte skulle kunna användas. Ett exempel på detta är
rökmaskiner som används under en del av övningarna (Dennis Göransson 2021).

Det finns en del elskåp i markplan i området som behöver tas hänsyn till. Elskåpen i fråga är fyra
stycken och det visar sig att alla är lokaliserade i övningsområdet. Det visar sig att elskåpen är ca 1
meter höga och skulle kunna bli ett problem om de helt täcktes med vatten. Under de tidigare
översvämningarna har elskåpen inte varit ett problem men kan bli det i framtiden om en
översvämning blir mer omfattande än de som skett historiskt. Det som teoretiskt skulle kunna hända,
som är av störst vikt, är att elen kan slås ut. Att elen slås ut skulle medföra en utbildingsskuld då vissa
delar i verksamheten som använder el inte skulle kunna användas. Ett exempel på detta är
rökmaskiner som används under en del av övningarna (Dennis Göransson 2021)

Det kan även finnas en viss fara för människor då elskåpen eventuellt blir översvämmade. På
Elsäkerhetsverkets hemsida (Elsäkerhetsverket 2018) kan man läsa att då elskåpen skadas finns det en
risk att de kan bli strömförande. De skriver även att det är “viktigt att vattenskadade elprodukter
kasseras eller kontrolleras korrekt. Om produkten behöver sanseras bör endast personer med god
kunskap om produkten göra detta. Elprodukter som utsatts för vatten, och som inte är anpassade för
detta, behöver vanligtvis kasseras.”

Områden med risk att sprida miljöfarliga ämnen
Vid en översvämning finns det risk att vattnet för med sig skadliga ämnen eller föremål ut i till
exempel kävlingeån som annars hade stannat kvar på övningsfältet. Ett område som nämnts är den
kemiska övningsplatsen de har nere i vänstra hörnet av övningsfältet. En annan plats oro uttryckts för
är vid järnvägen, där de simulerar tågolyckor och därför tar sönder bilar. Det finns svårigheter att
städa upp alla rester från övningen och vid en översvämning skulle plaster och annat från bilarna
kunna föras med ut i Kävlingeån. Det nämns även att de bränner olika föremål på många platser och
använder en stor del tändvätska. För att begränsa denna rapport kommer det inte gås in på specifikt
vad för miljöfarliga ämnen som riskerar att föras med med vattnet från en eventuell översvämning.
Det kommer att konstateras att det finns som ett problem generellt och fokus kommer mest ligga på
att förhindra översvämningar på utsatta platser. Vad för specifika ämnen det handlar om kommer inte
behandlas i denna rapport (Dennis Göransson 2021).

Spillvatten och brunnar
De brunnar som finns på området kan delas upp i tre kategorier. Först så finns det brunnar som är
avlopp där vattnet slussas bort från området. Sedan finns det två andra typer, en typ där vattnet går
direkt ut i Kävlingeån och en typ där vattnet pumpas till ett reningsverk som finns på området. Detta



reningsverk är lokaliserat uppe i högra hörnet av övningsfältet. De brunnar som leder till
reningsverket är till för att behandla spillvatten och främst då släckvatten. Släckvatten är de vatten
som blir från brandövningar där man använder brandsläckningsskum och vatten (Dennis Göransson
2021).

I en rapport utfärdad av VA-teknik och vattenvård (VA-teknik och vattenvård 2010), som handlar om
hantering av släckvatten på övningsfältet i Revinge, beskrivs reningsprocessen för det lokala
reningsverket. I rapporten beskrivs den på följande sätt: “Släckvatten kommer att samlas upp via
ledningssystemet och leds bort mot damm D. Innan vattnet leds ner i dammen pumpas det upp i en
tank/bassäng i närheten av damm D där det syresätts med lämplig luftare, s.k. biologisk rening.
Luftningstanken bör förses med ett antal membranluftare för att ge fullgod luftning. Från tanken leds
därefter vattnet med självfall till en mindre brunn typ slambrunn för avskiljning av suspenderade
ämnen (SS). Därefter leds vattnet med självfall till damm D. I dammen fortsätter luftningen där en
specialpump drivs med en vindmölla.”  Från rapporten kan vi se vart detta reningsverk ligger och kan
då markera ut det på den slutgiltiga kartan i figur 8.

Information om vart dessa brunnar som går till reningsverket samt Kävlingeån är belagda har fåtts.
Detta kan då också markeras ut på den slutgiltiga kartan. Dessa brunnar som tar upp spillvatten från
brandövningar kan bli ett problem vid en översvämning sätt ur miljösynpunkt. Vattnet som går ner i
de brunnarna är tänkt att renas i reningsverket men om dessa blir översvämmade trycks spillvattnet
upp ur brunnarna och riskerar att hamna i Kävlingeån (Dennis Göransson 2021).

Osäkerheter
Då tiden för utredningen av skyddsobjekten varit begränsad finns det en del osäkerheter kring
bedömningen av riskobjekten i området. Ett försök har gjorts till att ta fram de främsta riskobjekten
utifrån den information som tillhandahållits. Det har dock varit svårt då tiden som sagt varit begränsad
och otroligt många objekt mer eller mindre påverkas av en eventuell översvämning. Eftersom att en
stor del av informationen även är muntlig så finns det en osäkerhet i det. En tydligare analys av
området hade säkert även kunnat fås om det hade varit möjligt att besöka området.

Karta över riskobjekt



Figur 8: Slutgiltig karta över skyddsobjekten

Resultat av viktningen

Tabell 1: Viktning av skyddsobjekt

Diskussion

Diskussion av resultatet av kartan
I kartan i figur 8 visas det slutgiltiga resultatet av sammanställningen av skyddsobjekten. Det finns
många objekt på området att skydda. Det största problemet har varit att övningsytor och objekt på
övningsfältet som behövs i övningar inte har kunnats användas. På övningsfältet bidrar
översvämningarna inte till så mycket direkta kostnader utan de kostnader som uppkommer är
kostnader i form av utbildingsskulder då övningsytor och objekt inte kan användas. Dock så kommer
denna information från MSBs erfarenheter från tidigare översvämningar och situationen kan
eventuellt se annorlunda ut i framtiden. Om översvämningarna blir mer omfattande kan till exempel



fler av byggnaderna utanför övningsfältet bli påverkade vilket skulle medföra mer direkta kostnader
då det medför mer direkta kostnader då byggnaderna utanför övningsfältet blir skadade av vatten
jämfört med objekten och byggnaderna på övningsfältet. Under de tidigare översvämningarna har inte
elskåpen heller slagits ut. Under en eventuellt värre översvämning finns det en risk för att det sker
vilket också skulle bidra med mer direkta kostnader för eventuella reparationer eller
ersättningskostnader. Något att tänka på är också spridningen av miljöfarliga ämnen i framtiden. Det
är inget som inte utretts ingående i denna rapport men en gissning är att verksamheten är godkänd i
miljösynpunkt utifrån hur verksamheten ser ut då översvämningar inte sker. Då översvämningar sker
så kan miljöfarliga ämnen spridas ut i naturen, ämnen som inte väntas spridas då översvämningar inte
är närvarande. Det är därför viktigt att undersöka vad för konsekvenser som sker i form av spridning
av miljöfarliga ämnen då området blir översvämmat.

Diskussion av osäkerheter kring kartan
Osäkerheterna kring kartan i figur 8  ligger inte i om det stämmer att de skyddsobjekt som tagits fram
är skyddsobjekt eller inte. Svårigheten i sammanställningen har legat i att det har funnits många objekt
som mer eller mindre skulle ta skada vid en eventuell översvämning, och det har varit svårt att
prioritera vilka som är viktigast att skydda. Under framtagandet av skyddsobjekten så försöktes
ungefärliga summor tas fram för vad ersättningen av eventuellt skadade objekt tas fram, men detta var
väldigt svårt. Den mesta informationen har fåtts via muntliga källor där det inte kunde ges mer exakta
svar på sådana frågor. De muntliga källor som hafts har varit bra och informativa men att den mesta
informationen fåtts muntligt har också varit problematiskt. Det har varit svår att få med alla
information som sagts och i efterhand hade det varit bra att spela in samtalen för att få med mer av
informationen. Mycket av informationen som fåtts muntligt hade varit bättre att fått skriftligt på något
sätt i form av till exempel rapporter för att underlätta utredningen och ge mer material. Bristen på tid
har dock gjort att det inte varit möjligt att leta reda på sådana rapporter om de eventuellt hade funnits.
Mer tid hade även gjort att det hade kunnat gått in djupare på varje skyddsobjekt och utreda mer
ingående vad konsekvenserna vid översvämning hade blivit.

Diskussion av resultatet av viktning av skyddsobjekt
Resultatet i tabell 1 visar att miljöfarliga ämnen är det som värderas högst i skyddssynpunkt. Detta är
inget som MSB uttryckt som ett stort problem men att det får en hög värdering här visar på att det
kanske är något de bör tänka på i framtiden. De som värderas näst högst är Övningsytor. Detta är
väntat då det är det som MSB uttryckt störst frustration kring. Då övningsytorna översvämmas kan
inte verksamhetens utbildning ske som planerat vilket har varit ett stort problem då det tagit lång tid
för vattnet att rinna bort. Att övningsytor värderas så högt visar på att systemet för att ta fram
värderingen av skyddsobjekten fungerar då det som upplevt som störst problem har fått hög värdering
i systemet. Värderat efter övningytor kommer källarna och spillvattenbrunnar, sedan kontorslokaler
och elskåp, och till sist fordonshallen. Eftersom att kostnad, utbildningsskuld, fara för naturen och fara
för människor inte har separerats i vilken/vilka konsekvenser som väger tyngst finns det utrymmet för
att ändra om i matrisen. Genom att lägga till en viktningsfaktor på någon av konsekvenserna kan
någon av konsekvenserna få större inflytande på resultatet än de andra.

Diskussion av osäkerheter kring viktning av skyddsobjekten
Då inga exakta kostnader kunnat tagits fram finns det självklart en stor osäkerhet i värderingen.
Rangordningen har gjorts subjektivt utifrån den informationen fåtts i från MSB. Faran för naturen och
för människor har också gjort utifrån en grov uppskattning. Systemet som används i matrisen skulle



kunna användas och ge väldigt rimliga resultat om värderingarna för de olika skyddsobjekten
bekräftas och eventuellt ändras om något inte skulle stämma. I faktorn som multipliceras på summa 1
finns även också osäkerheter. Faktorn ska vara en uppskattning av sannolikheten att objektet drabbas
av översvämning. Framtagandet av faktorn har gjorts på en konsekvent sätt för alla skyddsobjekt men
det finns osäkerheter i metoden som använts om det är tänkt att representera en sannolikhet. Tre olika
scenarion har använts. Tidigare översvämmat, påverkas av skyfallskarteringen, påverkas av
översvämningskarteringen. En osäkerhet ligger i att dessa väger lika tungt. Att något påverkas av
endas tidigare översvämningar och att något påverkas av endast skyfallskartering ger samma faktor.
Detta kanske inte är helt korrekt om det ska representera hur sannolikt det är att objektet drabbas av en
översvämning igen. Denna förenkling har dock gjorts för att på ett konsekvent sätt kunna ta fram en
faktor. Igen är detta något som kan alterneras så att någon av fallen väger tyngre än det andra.
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Ordlista

\textbf{Ordlista till GIS-analysmetod} %kan ändra titel

\begin{itemize}

\item ArcMap: ArcMap är ett huvudprogram för ArcGIS som gör det möjligt att verkställa
kartor och omarbeta data för GIS (ArcGIS for Desktop u.å. a).

\item Länstyrelsen Geodatalog: Geodatakatalogen är en databas där öppen data kan nedladdas
med geogradisk information som Länstyrelserna i Sverige har tagit fram (Länsstyrelserna
u.å.).

\item GIS: Geografiskt informationssystem (GIS) är ett kartverktyg som med hjälp av
mängder olika data kan visa flera lager av information inom miljö, samhällsbyggnad,
vetenskapligt arbete m.m. (Lantmäteriet u.å).

\item Rasterdata: Är data med ett matris uppgjort av celler/pixlar i ett rutnät, där varje
cell/pixel innehåller information som höjd eller temperatur (ArcGIS for Desktop u.å. b)

\item Shapefile:Shapefile är fil som utan topografisk information som används till att lagra
geografisk platser och egenskaper för plaster (ArcGIS for Desktop u.å. c).

\item Swedish Reference Frame 1999, Transverse Mercator (SWEREF 99 TM): Är en
projektion som används på nationell nivå i Sverige i ArcMap för att kartlager ska bli korrekta,
alla lager bör vara av samma projektion (Esri Sverige 2016).

\item TIFF-fil: Är en fil som kan samla ihop rasterdata så att den är nedladdningsbar.

\item WinRAR: Är en programvara som möjliggör nedladdning av ZIP-fil (RARLAB
WinRAR 2021).

\item ZIP-fil: Är en komprimerad arkivfil (RARLAB WinRAR 2021).

\end{itemize}

Bakgrund

GIS
Geografiskt informationssystem (GIS) är ett system som är uppbyggt med hjälp av
digitaliserade kartor som förbinds med information om till exempel objekt som byggnader
och sjöar men också händelser som går att beskriva geografiskt (Lantmäteriet 2021a).
Vardagligt används GIS för mycket, som i mobilens appar som är beroende av simpel
plastbeskrivning som att hitta bästa vägbeskrivningen från punkt A till punkt B. Mer
ingående används GIS som ett system som gör det möjligt att veta mer om en plats som kan
användas för analyser, insamling av information samt åskådliggöra det visuellt. Det är ett
verktyg som med hjälp av mängder olika data kan visa i flera lager av information för miljö,
samhällsbyggnad och vetenskapligt arbete, bland annat kombinera flera karteringar och
omarbetas för att göra ytterligare undersökningar (Lantmäteriet 2021a).



ArcMap
ArcMap är ett huvudprogram för ArcGIS som gör det möjligt att verkställa kartor och
omarbeta data för GIS (Esri 2021). Övergripande funktionsdelar i programmet är Table of
Contents där lagerdatan samlas, Catalog där anslutna mappar finns och flertalet Toolbars.
Exempel på Toolbars, eller så kallade verktygsrader är Editor, 3D Analyst och Drawing,
verktygsraderna kan tas bort och läggas till genom Customize beroende på vad som behöver
göras i sin kartlagerdata. Sökfunktionen (Search) är ett redskap som gör det snabbare att hitta
verktyg och funktioner i stället för att lära sig alla flikar och underkategorier.

En viktig aspekt för att det ska bli korrekt i ArcMap är att använda sig av rätta projektioner
för sin lagerdata, i Sverige är det huvudsakliga SWEREF 99 TM (Swedish Reference Frame
1999, Tranverse Mercator), vilket används på nationell nivå. Att det är samma projektion för
all lagerdata gör att avbildningarna blir enhetliga och beräkningar och analyser blir därför
mer regelrätta (Esri 2016). Om datan från början inte är av denna projektion går det att ändra
i ArcToolBox.

Karteringar

Bakgrundskarta
För att visualisera jobb med kartor är det bra att börja med en bakgrundkarta, ArcMap har
flera tillgängliga i sitt bibliotek men om kartorna inte uppnår det som behövs finns verktyg i
ArcMap hjälpa till att göra en ny. Beroende på behov finns det olika bakgrundskartor
tillgängliga, ett antal varianter är topografisk med terrängskuggning, öppna vägkartor som
visar tydligare i urbana miljöer och flyg- och satellitfoton.

Översvämningskartering
En översvämningskartering är en karta som visar på hur stor utbredning en fluvial
översvämning skulle få över ett område vid olika vattenflöden. Översvämningskarteringar
görs av flera olika aktörer i samhället och kan användas som ett verktyg för att hitta risker
och konsekvenser vid översvämning. Modellen kalibreras mot andra mätningar av
vattenföring och vattenstånd (MSB 2020).

För Kävlingeån gjordes en översvämningskartering med Norconsult AB av MSB och har i
sina beräkningar för vattenstånden använt flödesinformation, höjddata, fysiska strukturer i
vattendraget, lutning, bottenfriktion och landskapets topografi, geometri och friktion.
Översvämningskarteringen har gjorts med ArcGIS och använder sig av Lantmäteriets
höjddata grid 2+ och innehåller flödena för 100-årflöde, 200-årsflöde och beräknat högsta
flöde (BHF), dessa är klimatanpassade efter RCP 8,5. Data för den hydrauliska modellen
används och visualiseras med hjälp av tvärsektioner som rymmer de potentiellt
översvämmade landytorna med hjälp av interpolering (MSB 2020).

För att göra beräkningarna har antaganden gjorts vilket leder till flera osäkerheter, några
antaganden är att vattnet är rent från biomassa, ogenomträngliga vägbankar, ingen
kraftverkstappning, ingen påverkan från vind och våg och opåverkade dammar och broar. En
annan viktig osäkerhet att ta hänsyn till är att längre återkomsttider ger större instabilitet
(MSB 2020).

Skyfallskartering
MSB skriver i en rapport att en skyfallskartering är förebyggande för urbana miljöer,
eftersom ytor som klarar att hantera överskottsvatten minskar med byggnation av hårdgjorda



ytor. Ett perfekt ledningsnät för att leda bort vattnet skulle vara omöjligt och väldigt dyrt, så
därför är det nödvändigt att veta hur infrastruktur klarar av skyfall i simuleringar. Det
huvudsakliga målet är en skyfallstålig samhällen, med rätt höjdsättning, anpassade ytor som
kan leda bort vatten och ge minst skada. Fortsättningsvis rekommenderas skyfallsvolym och
intensitet användas med 100-årsregn. (MSB 2017).

Länsstyrelsen för Skåne har tagit fram en skyfallskartering som finns tillgänglig via
Länstyrelssens geodatakatalog med öppna data och är tillgänglig att användas under Creative
Commons. Den gjordes i ArcGIS och tog fram lågpunkterna med hjälp av Lantmäteriets
GSD-höjddata grid 2+ vilket ändrades till ett 10 meter i rutnät då det bedömdes som
tillräcklig upplösning för att urskilja farozoner. Beräkningarna till analysen är framtaget från
skyfallsvolym och intensitet för ledningsnätets kapacitet för vattenmassorna. Några
osäkerheter att ta hänsyn till är att regnmängd, infiltrationsförmågan och markanvändning
inte är med i uträkningarna. Det är viktigt att poängtera att skyfallskarteringen därför inte är
exakt, utan syftet är att ge en överblick och kartlägga de mest känsliga områdena (Wihlborg
et al. 2017).

Lantmäteriets nationella höjdmodell
Lantmäteriets öppna data är tillgängligt till att omarbeta, presentera och använda
kommersiellt under datalicensen Creative Commons. En nationell höjdmodell som
tillhandahålls i öppna data är ett 50+ grid GSD-höjddata för meter över havet (m.ö.h.), det är
en typ av höjdkarta med upplösning 50 meter i kvadrat för olika höjder i SWEREF 99 TM
koordinatsystem och uppdateras årligen. Den kan bland annat användas för att framställa
höjdkurvor, tredimensionella höjdmodeller och ge översiktliga beräkningar för höjdsskikt.
Eftersom upplösningen är 50 meter avstånd i rutnät finns vissa osäkerheter med att arbeta
med den och anses vara en mer översiktlig dataprodukt för GIS (Lantmäteriet 2021b). Den
kategoriseras i ArcMap i en TIFF-fil vilket innebär att den laddas ner som rasterdata. Raster
betyder att bilderna är uppbyggda punkter, utan egentliga gradering, som bygger upp en
större bild där tonövergångarna beror på punkternas kulör i gråskala
(Johansson/Nationalenyklopendin 2021).

Metod:

Data: (kort varför den valdes?)

· GIS - baskarta OpenStreetMap (Referens: © OpenStreetMap (and) contributors,
CC-BY-SA) Baskartan OpenStreetMap valdes då den visar flertalet av MSB byggnader
och övningsfält och anses därför mest lämpligt för att granska området med sin mer
detaljerade bakgrund.

· GIS - MSBs översvämningskarteringar (Esri rekommendation)
Fortsättningsvis används översvämningskarteringen för Kävlingeån från MSB vilket är
hämtad från ArcGIS online och visar väsentliga delar som används, som 200-årsflödet för
ån, tvärsektioner samt visar linjerat vart vattendragen är.

· Skåne Länsstyrelsen skyfallskartering/lågpunktskartering
Skyfallskarteringen över Skåne län anses lämplig då den visar andra delar för potentiella
riskområden än översvämningskarteringen, ett komplement för att kunna hitta viktigast
områdena att skydda, finns på deras geodatakatalog under CC0.



· Lantmäteriets höjddata 50+ grid
För att kunna visuellt se skillnaden i höjd och för att kunna beräkna vattenstånd över
marken med hjälp av översvämningskarteringens tvärsektioner.

Hur jag gjorde:
För höjddata laddades filer ner från Lantmäteriet öppna data, där 50+ gridnät finns
tillgängligt. Databasen från Lantmäteriet öppnades via Internet Explorer (Google Chrome och
Mozilla Firefox fungerade ej), TIFF-filer laddades ner med höjddata över Skåne som valt
område som ZIP-fil (mha WinRAR, ZIP = komprimerad arkivfil) som extraheras till mapp
för att kunna ansluta till Catalog i ArcMap (Connect to Folder-funktionen).

Vidare laddades metafiler ned för Länsstyrelsen Skånes skyfallskartering som ZIP-fil via
geodatakatalogen*, extraheras till mapp och därefter ansluts i Catalog.

När all data insamlats i Catalog, med rätt format och projektion (SWEREF 99 TM)
påbörjades arbetet i ArcMap. OpenStreetMaps lades som bakgrund i Table of Contents (ToC)
genom att importera den via Add Basemap under fliken File. Översvämningskarteringen
lades därefter till från Add Data from ArcGIS online via samma flik med sökord MSB
översvämning. Från Catalog kunde skyfallskarteringen identifieras som en shapefile (Lstm.
Skyfall_Lagpunkter.shp) från importerade mappen och höjddatan för Skåne från Lantmäteriet
som raster i sin mapp, där endast en (nh_61_4.tif) av fyra filer användas till att analysera
MSBs område. Filerna lades in i ToC och kunde rekonstrueras därefter.

För att arbeta vidare med höjddatan gjordes en polygon shapefile (MSB_Revinge.shp) genom
verktygsraden Editor med verktyget Straight Segment vilket gjorde det möjligt att precisera
arbetsområdet. Shapefilen behövdes för att göra rasterdata från Lantmäteriet mindre och
därför mer hanterbart, den ansluts automatiskt till ToC.

Extract by Mask (Spatial Analyst) användes för att ”beskära” rasterdatan med höjden. Input
raster (nh_61_4.tif) väljs i första sökrutan, för input raster or feature mask data väljs
shapefilen (MSB_Revinge.shp) och slutligen benämns och placeras den nya rasterdatan
(Hojddata_MSB) i önskad mapp för … och ansluts till ToC.

Dessa filer möjliggör en presentabel bild över höjddatan med fortsatt bearbetning med
konturlinjer med hjälp av Contour (Spatial Analyst). Som input raster sätts nu den nya
rasterdatan (Hojddata_MSB), i Output feature class läggs den nyskapade shapefilen, för
Contour interval valdes 0,5 meter för att få önskat konturintervall, resterande sökrutor
ändrades inte. Filen hamnar i ToC kan därefter bearbetas med att använda Open Attribute
Table för att påbörja lägga in ett konturindex. Med Table options används Add field för att
lägga in ett index (Index1), som sedan beräknas med att använda Field calculator (skrivs i
rutan: [contour] mod (1)). Properties för filen öppnas och i Labels kryssas Labels features in
this layer och Define classes of features and label each class differently väljs, Label field
ändras till Contour och i SQL Query till sätts index till 0 och nu kan det Apply användas för
att synliggöra sina siffror.

För att göra datan till bilder används…

Beräkningar från GIS
För att uppskatta vattenståndets över marken subtraheras vattennivån för 200-årsflödet som
finns tillgängliga på MSBs Översvämnningsportal med hjälp av sex tvärsektioner för
skolområdet. Överslagsberäkningen kan inte anses exakt eftersom höjdmodellen baseras på



en upplösning av 50+ grid och tvärsektionerna för översvämningskarteringen har också
flertalet osäkerheter från antaganden när den gjordes.

Verktygsraden Drawing användes för att skriva in text för de nya vattenstånden med
borttagen höjd över havet.

Osäkerheter
Osäkerheter att ta hänsyn till är att för både översvämningskartering och skyfallskartering har
Lantmäteriets höjddata med rutnät 2+, vilket har ersatts med 1+ och finns tillgänglig mot
avgift. Lantmäteriets öppna geodata ger endast tillgång till 50 meter upplösning och därför
den som använts för den sammanfogade karteringen över MSB område.
Vattenståndsberäkningar, skyfall- och översvämningskarteringarna egna osäkerheter bör
därför tas till hänsyn vid analys. Hela karteringen bör granskas som en förenkling och inte
som exakt data.

GIS-Kladd

Försöka hitta en lösning på höjden och detaljnivån på karten, skulle va bra med mer detaljer.

Data som används i GIS-analysen en baskarta kallad OpenStreetMap då den visar flertalet av
MSB byggnader och övningsfält och anses därför mest lämpligt för att granska området med
sin detaljerade bakgrund.

Fortsättningsvis används översvämningskarteringen för Kävlingeån från MSB vilket är
hämtad från ArcGIS online och visar väsentliga delar som används, som 200-årsflödet för ån,
tvärsektioner samt visar linjerat vart vattendragen är.

Skyfallskarteringen för Skånes län laddades ner från Länsstyrelsens geodatakatalog, en
shapefile användes från metafilerna för att visa skyfallskarteringen.

För höjddata laddades filer ner från Lantmäteriet öppna data, där 50+ gridnät finns
tillgängligt.

Vattenmassorna: Gjorde en shapefile för Revingeby, för vårt intresseområde, så att jag kan se
vart det är i ArcScene.

Hur görs en shapefile (gör en ny för exakta området)
Catalog>Gå till mapp som används>högerklicka>new>shapefile>feature type: polygon, välj
Projektion SWEREF99_TM under edit>ok>start editing>create features>välja område med
hjälp av straight segment>dubbelklicka>Save edits

Extract by mask för att “beskära” MSBs område, använde delkartan från Lantmäteriet,
anpassad efter formen på shapefilen (ovan) jag gjort på MSB:s översvämningskartering.

Med hjälp av Identify kan man nu välja varje pixel för att se höjden för kartan (lägsta punkt
18,1376 möh, högsta punkt: 21,5383 möh). Syns i svartvita pixlar, kanske ändrar till
konturlinjer med rätt höjddata emellan varje linje (exempelvis 30cm vet ej riktigt, detta kan
jag söka upp).

Resultat:



\\\textbf{Vattenstånd och översvämningskartering med 200-årsflödet}

Linjerat med svart visas MSB:s skolområde med anslutning till Kävlingeån som syns längst
upp med den svarta linjeringen i figur (första kartan). Den visar också
Översvämningskartering för 200-årsflödet vilket ses i ljusblå färg samt en blå linje som
karterat vattendrag över Kävlingeån. Figuren visar också bruna konturlinjer av området, med
bruna siffror som konturindex med höjd över havet, med lägst 18,5 m.ö.h. och högst 21,5
m.ö.h. Utöver dessa ses sex olika vattenstånd kan ses i mörkblå text, längst till vänster och
längst till höger observeras de högsta vattenstånden 60 cm över marken. Utmed med mitten
från vänster till höger ses vattenstånden öka från 10 cm till 20 cm vilket innebär ganska låga
vattenstånd kring dessa.

\\\textbf{Sammanfogade översvämnings- och skyfallskarteringen}

Den andra GIS-kartan i figur () visar sammanfogningen av översvämningskartering för
200-årsflödet, det karterade vattendragen för Kävlingeån i blått samt skyfallskarteringen från
Skånes länsstyrelse som syns som i lila. Kartan visar av majoriteten av skolområdet påverkas
av både extrem nederbörd från skyfallskarteringen och från 200-årsflöden i
översvämningskarteringen. Skillnader är att skyfallskarteringen visar att kontorslokalerna
befinner sig i lågpunkter.
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För att kunna besvara frågeställningarna ska en viktning göras av dels riskobjekt,
dels av åtgärderna.

Skiss på viktning av riskobjekt:

I viktningen listas olika objekt. Två olika scenarion som undersöks i projektet
påverkar dessa objekt, ett kryss sätts i en av dessa (eller båda) kolumner för varje
objekt. För de olika konsekvenserna (kon) görs en klassning från 1 till 5, från låg till
hög prioritering. Ingen värdering på de olika konsekvenserna görs. Det objekt som får
högst summa är det som bör prioriteras högst utifrån denna klassning. På detta sätt
fås en rangordning för vilka objekt som är högst prioriterade.

Objekt Scenari
o -
200-årsf
löde

Scenari
o -
100-årsr
egn

Kon. -
kostnad

Kon. -
utbildnin
gsskuld

Kon. -
farligt
för
människ
or

Kon. -
farligt
för
naturen

Summa

Elskåp

Spillvatt
en

Källare
(2)

Källare
(41, 42,
43)

Övnings
fält

Kontor

Hus 8

Hus 25

Fordons
hall
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Skiss på viktning av åtgärder:

I viktningen listas olika åtgärder. Två olika scenarion som undersöks i projektet kan
påverkas av dessa åtgärder, ett kryss sätts i en av dessa (eller båda) kolumner för
varje åtgärd. För de olika konsekvenserna (kon) görs en klassning från 1 till 5, från
låg till hög prioritering. Ingen värdering på de olika konsekvenserna görs. I kolumnen
“vilka objekt skyddas” görs en klassning från 1 till 5 utifrån objektens summa i
klassningen ovan. Den åtgärder som får högst totalsumma är den åtgärd som
bedöms som bäst utifrån denna klassning. På detta sätt fås en rangordning för vilka
åtgärder som kan rekommenderas.

Åtgärd Scenari
o -
200-årsf
löde
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o -
100-årsr
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Vilka
objekt
skyddas
?

Kon. -
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Summa
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(perman
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ddar

2



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Arbetsrapport

Dokumentkod
W-21-86/L-14

Datum
2021-04-29

Ersätter
-

Författare
Therese Larsson

Handledare
Johanna Mård

Rapportnamn
Litteraturstudie - åtgärder

Sammanfattning:



Backventiler

Ett bra sätt att skydda utsatta byggnader och objekt från att vatten tränger in från

gatuledningar är att installera backventiler (Stockholm vatten och avfall). Framför allt brukar

de placeras i ledningar kopplade till golvbrunnar och andra avloppsenheter i anslutning till

källare då de ofta är extra utsatta. Vid inflöde av stora vattenvolymer kan inte backventilen

ensam skydda objektet helt, men det är ett effektivt sätt att minska riskerna för att t.ex en

källare blir vattenfylld (Valdemarsvik, 2019). En nackdel med backventil är att den måste

kontrolleras regelbundet. Även om den jobbar automatiskt så kan den bli obrukbar om inte

tillverkarens skötselinstruktioner följs och man måste se till så att det inte finns några andra

spillvattenheter uppströms backventilen (Valdemarsvik, 2019). Viktigt att tänka på är också

att montering av ventil innebär ett ingrepp i fastighetens ledningssystem och det är inte givet

att den går att installera i alla anläggningar (Stockholm vatten och avfall).

Kontrollerad översvämningsyta

Vid kraftig nederbörd kan möjliga förebyggande åtgärder mot översvämningsproblem vara ytor som
periodvis kan översvämmas, så kallade översvämningsytor. Denna typer av ytor skulle exempelvis
kunna vara parker eller grönområden som tillåter infiltration. Dessa ytor har i normalfallet en annan
funktion, men fungerar som åtgärd vid tillfälligt skyfall (Lunds kommun 2018). Översvämningsytor
utformas som nedsänkta ytor i marken, där ett vegetationstäcke kan vara fördelaktigt för att minska
risken för erosion. Det fungerar alltså som en damm eller utjämningsmagasin som placeras intill
vattendraget med tillhörande inflöde. Vid högt vattenstånd fylls magasinet upp via inflödet och,
beroende på hur bra infiltrationskapaciteten i den underliggande marken är, töms dammen via ett
utflöde tillbaka till vattendraget (Jordbruksverket 2017).

En fördel med översvämningsytor är att de även kan användas för rekreation. De kan dessutom
fungera som rening av vattnet och säkerhetsriskerna bedöms försumbara. En nackdel är dock
ytbehovet, vilket beror av platsens flödesutjämningsbehov (Stockholm Vatten och Avfall 2016).
Storleken på en översvämningsyta ska utgöra 10 % av avrinningsområdets yta om vattendjupet vid ett
100-årsregn får vara 0,25 m (Lunds kommun 2018). Skötselbehovet beror på ytans
användningsområde, ytan behöver slås årligen men mer skötsel krävs om ytan är tänkt att användas
som en park. Växtlighet i form av träd och buskar bör avlägsnas från ytan, som även behöver torka
upp mellan nederbördstillfällena (Stockholm Vatten och Avfall 2016).

Kapaciteten som en kontrollerad översvämningsyta kan bära beror på hur stor yta som finns att tillgå i
området, nederbördsmängd och geografi. Förutsättningar för att översvämningsytan ska kunna
användas effektivt är att den från början ska vara tom och att det ska finnas en fast eller aktiv
reglering av det inkommande flödet, i detta fall av Vombsjön (Jordbruksverket 2017).

Det är svårt att veta exakt kostnad för implementering av kontrollerade översvämningsytor då många
olika parametrar spelar in. Faktorer som kan komma att kosta vid installering av åtgärd är utvärdering
av markvärdet, projektering och tillståndsansökan. Marken måste alltså undersökas för att avgöra
vilka förutsättningar den har, vilket i sin tur avgör hur stora magasinvolymer som kan grävas upp och
till vilket pris. Man får även räkna med att det kan bli skador på marken vid översvämning som kan
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behöva åtgärdas, samt extra kostnader för tillsyn och underhåll av ytan (Jordbruksverket 2017).

Bassäng/kassun/invallning

En bassäng/kassun/invallning fungerar som en buffert som samlar upp stora vattenflöden eller

utsläpp. Det är en effektiv lösning vid såväl översvämning som högt skyfall och dagvattenstigning. Det

hindrar även spridning av farliga ämnen och det magasinerade vattnet kan även användas till att

släcka bränder.  Åtgärden kan dock innebära en extra kostnad då det förutsätter schaktning och

eventuella betongarbeten. Det krävs även kontinuerlig kontroll och tömning av invallningen

(Räddningsverket och Boverket 2006).

Pumpar

Ett bra hjälpmedel för att bli av med oönskat vatten från t.ex. dagvatten eller

grundvattenstigning, tillsammans med någon typ av barriär som håller vattnet borta, är att

installera pumpar i riskområdet. Ju snabbare man får bort vatten från ett drabbat område

desto mindre är risken för vattenskador (Pumpteknik 2019). Det finns både mobila och

stationära pumpar, beroende på vad syftet med bortförandet av vatten är. Vid ett område

eller objekt som man vill skydda är det fördelaktigt att installera en dränkbar permanent

pump, t.ex. i en källare som ofta blir vattenfylld till följd av någon typ av översvämning

(Navntoft, S. 2019). En dränkbar pump kan placeras var som helst och fungerar så att den

suger upp vatten och pumpar ut det via en slang. En fördel med dränkbara pumpar är att de

har en så kallad nivåsensor som gör att pumpen kan läsa av vattennivån. Detta gör att

pumpen kan arbeta automatiskt då den börjar pumpa när en given vattennivå är nådd, för

att sedan stängas av när nivån har sjunkit tillräckligt mycket. Det är svårt att säga hur mycket

vatten pumparna kan flytta på på grund av flera olika faktorer. Bland annat beror det på

motorns styrka och slangens dimension, men också hur högt vattnet som ska pumpas ut står.

Många pumpar kan dock, trots att de ofta är små och kompakta, nå upp till en kapacitet på

flera tusen liter vatten i timmen (Navntoft, S. 2019). Vid investering av en pump med syfte att

tömma en översvämmad källare måste man ta i beaktning att det kan röra sig om ganska

stora volymer. Ofta är vattnet även grumligt varpå det rekommenderas att investera i en

pump som klarar av partiklar upp till 25 mm (Navntoft, S. 2019). Pumpar som finns på

marknaden och uppfyller dessa kriterier kostar omkring 5000 - 20 000 kr (Esska 2021).

Regnmagasin

Ett regnmagasin är en typ av åtgärd som används för trög avvattning. Det innebär att man

kopplar stuprör från tak till en tunna eller tank som samlar upp regnvatten för att minska

flödesvariationerna i avloppsledningsnätet och därmed jämna ut flödet i ledningarna (Lexell

et al. 2016). Tunnornas kapacitet varierar beroende på hur stor volym vatten man vill fylla

den med. Vanligast är att anlägga mindre magasin med en volym på ca 100 - 400 liter som
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kan omhänderta vatten från ungefär ett halvt hustak, men det finns även större tankar som

kan hantera hela taket eller större avrinningsytor (Svenskt vatten 2020). Mindre regntunnor

är billiga och går att få för några hundralappar men kostnaden ökar med storleken. Detta på

grund av att materialet måste vara starkare om den ska kunna hålla mer vatten och för att

den kan behöva grävas ner i marken. En stor tank som rymmer runt 3 m3, med schakt och

anslutning inräknat, beräknas kosta omkring 40-60 000 kr (von Scherling, M. 2018). Mellan

regnskurar används vattnet ofta som bevattning på omkringliggande grönområden/trädgård

eller så låter man det avdunsta (Svenskt vatten 2020).
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[2021-05-04]

Jordbruksverket (2017). Jordbruksmark och kontrollerade översvämningsytor - Rapport 2017:4.

Tillgänglig:

https://www2.jordbruksverket.se/download/18.2bf0b1cb15bc9a8dcdd28b47/1493790879342/ra17_

4.pdf [2021-05-04]

(sökte på kontrollerad översvämningsyta, 2310 träffar)

Lexell et al (2016). Regnvattentunnor som metod för att minska flödestoppar av dagvatten,
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Sammanfattning
I den här rapporten framgår processen där sammanfattningen för slutrapporten tagits fram. Längst
ner finns också slutprodukten av första utkastet för sammanfattningen.

Guide från SLU: “Att skriva sammanfattningen i en vetenskaplig rapport.”
Max en A4.

Detta ska vara med i sammanfattningen

● Skall med god behållning kunna läsas helt fristående från rapporten (ev. förkortningar måste
definieras). Du kan alltså inte utgå från att läsaren har tillgång till resten av din rapport.

● Innehåller en blandning av verbtempus, gärna i följande ordning: presens, preteritum,
presens.

● De viktigaste delarna är syftet och huvudresultatet /slutsatserna.

Browns 8 frågor
1. För vem är sammanfattningen avsedd? (Lista 3 st potentiella läsare. Skriv deras fullständiga namn
och varför de borde vara intresserade att läsa din sammanfattning).

2. Vad gjorde du? Svar (max 2 meningar, 50 ord):
Utredde var och hur Revinge skola blir påverkad av översvämning från Kävlingeån och regn. Tog fram
potentiellt intressanta åtgärder för framtida arbete med översvämningsproblemet på Revinge skola.

3. Varför gjorde du det? Svar (max 2 meningar, 50 ord):
För att kunna avgöra vilka sorts åtgärder som behövs och vilka områden de behöver skydda.

4. Vad hände när du gjorde detta? Svar (max 2 meningar, 50 ord):
Det resulterade i kartor över området vid översvämning och en prioriteringslista av skyddsobjekt och
åtgärder.

5. Vad betyder dina resultat i teorin? Svar (1 mening, max 25 ord):
Visar på ett sätt att koppla ihop och vikta skyddsobjekt och åtgärder på ett område med
översvämningsrisk.

6. Vad betyder dina resultat i praktiken? Svar (1 mening, max 25 ord):
Att MSB kan använda resultatet från rapporten för att kunna gå vidare med sitt arbete med att skydda
skolområdet från översvämningar.



7. Vad är huvudnyttan med din studie för läsarna (de tre personerna i fråga 1)? Svar (1 mening, max
25 ord):

8. Vad återstår att lösa? Svar (1 mening, max 25 ord):
Titta närmare på vad skolområdet har för möjligheter för olika åtgärder och hur andra faktorer som
Kävlingeåprojektet och regleringen av  Vombsjön skulle kunna påverka översvämningsrisken på
skolområdet.

Sammanfattning

På Revinge skola så utbildar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) personer inom
områdena skydd mot olyckor och krisberedskap. Vid ett flertal tillfällen har Kävlingeån svämmat över
och resulterat i att verksamheten blivit stillastående i flera veckor. Grundvattennivån ligger nära
markytan på grund av skolans geografiska läge och området är därför extra  känslig för
översvämningar både från ån och extrem nederbörd.

För att kunna förebygga och minimera konsekvenserna vid översvämning identifierades olika objekt,
byggnader och områden, fr.o.m nu benämnt skyddsobjekt, som skulle ge värst konsekvenser. För att
ta hänsyn till att framtida väderförhållanden kan bli mer extrema så undersöktes två klimatanpassade
scenarier, höga flöden från ån och extrem nederbörd. Olika åtgärder som potentiellt kan passa
skolområdet togs fram och viktades utefter kostnader, lagar och skyddskapacitet.

Skyddsobjekten som togs fram är skolans övningytor, kontorsbyggnader, hus med källare,
spillbrunnar, områden som kan sprida miljöfarliga ämnen,elskåp samt fordonshall och förråd.
Skyddsobjekten viktades utefter konsekvenserna direkta kostnader, utbildningsskuld och fara för
människor och natur, i relation till hur sannolikt det är att objekten blir översvämmade.
Övningsytorna, områden som kan sprida miljöfarliga ämnen och spillbrunnarna fick högsta prioritet.

Åtgärderna som togs fram är gröna tak, regnmagasin, regnbäddar, träd, översvämningsyta och
permanent vall. Alla åtgärder bedömdes billiga och lagligt sett icke komplicerade i relation till
permanent vall och översvämningsyta. En summering av vilka skyddsobjekt varje åtgärd skyddar lades
till. En effektivitetsfaktor togs sedan fram i relation till vilka scenarier åtgärderna verkar mot och i
vilken grad de kan motverka ett scenario på egen hand. Detta gav värderingen, högst till lägst,
permanent vall, träd, översvämningsyta, regnmagasin, regnbäddar, gröna tak.

Vidare rekommenderas inte användning av källare på området och vid nybyggnation bör MSB titta på
var det finns störst risk för översvämning på området innan bestämmelser om var byggnaderna ska
placeras görs. Ett förslag om att ta kontakt med Kävlingeå-projektet finns också då det kan finnas mer
information och råd om hur de kan jobba med översvämningsfrågan på en större skala med tanke på
markanvändningen utmed Kävlingeån och regleringen av Vombsjön.
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Diskussion - åtgärder

Resultatet av den slutgiltiga viktningen av åtgärdsförslagen från studien blev ungefär som

projektgruppen hade förväntat sig. Permanent vall rankades som den högst prioriterade

åtgärden, vilket var väntat eftersom det är den som bör ge störst effekt mot det

översvämningsproblem Revinge skola har. De mindre åtgärdernas effekt i relation till

varandra var svårare att förutse. Detta eftersom det inte fanns så mycket kunskap om

åtgärderna sen innan, samt att det inte funnits möjlighet att besöka Revinge skola på grund

av rådande pandemi. Att få se platsen och lokalisera byggnader, grönområden och andra

objekt som bör skyddas/användas för anläggning av åtgärder hade underlättat analysen av

problematiken. På grund av den begränsade information som tagits fram i litteraturstudien,

är det möjligt att det finns relevanta uppgifter om de åtgärder som tagits upp som inte täckts

i detta arbete, och som kanske hade påverkat resultatet av viktningen. De osäkerheter som

diskuterats vid viktningen av skyddsobjekt fanns med även vid viktningen av åtgärder, i och

med att värderingen av skyddsobjekt i stor grad har påverkat åtgärdernas värdering.

Viktningen bör därför i första hand ses som ett underlag för vidare undersökningar i

framtiden. Projektgruppen rekommenderar att tillämpa någon av de större åtgärderna

(permanent vall eller kontrollerad översvämningsyta) tillsammans med någon eller flera av

de mindre åtgärderna som komplement. Vilken eller vilka av dessa åtgärder som känns

intressanta för MSB att installera vid deras skola har lämnats osagt, då man i studien inte har

lagt någon värdering i vilken parameter som är viktigast.

Eftersom nybyggnationer planeras av skolans kontorslokaler rekommenderar projektgruppen

att utesluta källarplan helt. Detta på grund av att det från tidigare dokumenterade

översvämningsproblem, framförallt till följd av att området har högt grundvatten vilket är

svårt att åtgärda, visat sig vara dessa objekt som tagit störst skada. Förslagsvis kan värdefulla

objekt i de källare som redan finns i området flyttas till en plats som enligt

översvämningskarteringarna inte berörs av extrem nederbörd eller ett 200-årsflöde.

Eftersom vattenflödet i Kävlingeån påverkas av hur Vombsjöns utlopp regleras, är detta något

som borde tas i beaktning vid planering av åtgärder. Vombsjöns reglering är dock en komplex

fråga eftersom den påverkar fler områden än Revinge skola och fler faktorer än

översvämningsproblematik, så som Kävlingeåns vattenkvalitet och naturvärden. Vidare

kommunikation med Lunds kommun och Kävlingeåns Vattenråd rekommenderas för att

undersöka den frågan vidare.

Våtmarker är en åtgärd som inte togs upp närmare i studien, då det ansågs finnas för liten

yta att anlägga något sådant på skolområdet, men som är en intressant åtgärd på större

skala. Då det redan pågår ett stort arbete med att återinföra vattenområden utmed ån så

rekommenderas vidare kontakt med Kävlingeå-projektet för mer information.
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Vid implementering av åtgärder rekommenderas en bredare fördjupning i vilka lagar som kan

vara av betydelse, på grund av de begränsningar som gjorts i litteraturstudien i denna

rapport. Andra aktörer som bör kontaktas vid planering av anläggning av åtgärder är därför

Kävlingeåns Vattenråd, Skåne länsstyrelse, Lunds kommun samt lämpligt konsultföretag som

kan analysera området mer noggrant.

Ett tips på vidare inläsning är en kommande rapport om bland annat översvämningsrisker

som MSB och SGI har fått i uppdrag av regeringen att producera. Syftet är att identifiera

särskilda riskområden för klimatanpassad översvämning, ras, skred och erosion i Sverige. I

skrivande stund håller denna på att sammanställas och kommer att publiceras 31 maj 2021.
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Metod
Viktning

En klassning av de olika åtgärderna görs utifrån valda egenskaper som kostnad, lagar, vilka

objekt som åtgärden skyddar samt åtgärdernas effekt. Sammantaget värderas åtgärderna

utifrån dessa fyra parametrar som alla bedömts relevanta i denna studie. Parametrarna har

valts efter den kunskap som fåtts under förstudien samt samtal med MSB. Syftet med

viktningen är att få en översiktlig bedömning av de olika åtgärderna för att kunna värdera om

en åtgärd skall prioriteras eller ej. Ingen rangordning av de olika parametrarna görs, detta för

att läsaren själv ska kunna prioritera vilken/vilka parametrar som är av störst betydelse.

Matris 1

Viktningen är uppdelad i tre matriser. I den första viktningsmatrisen finns varsin kolumn för

respektive åtgärds summa från klassningen av skyddsobjekten, lagar samt kostnad. I

kolumnerna “Lag” och “Kostnad” tilldelas varje åtgärd en siffra mellan 1 och 5, där 5 står för

det mest önskvärda scenariot. En femma för kostnad innebär alltså en låg kostnad för

åtgärden relativ övriga åtgärder, och en femma för lagar innebär att inga lagar som

undersökts i denna studie berörs. I kolumnen “Summa från skyddsobjekt” tilldelas varje

åtgärd summan av de värderingar från skyddsobjekten som åtgärden bedöms skydda har fått

i viktningen av skyddsobjekt. Nedan följer en beskrivning av hur viktningen gått till för

respektive åtgärd i den första matrisen.

Lag

För att anlägga en vall krävs dispens från förbudet mot markavvattning som råder på hela

skolområdet. Även strandskyddet bör undersökas vidare. För att anlägga en vall behöver det

dessutom vara säkerställt att vallen inte orsakar skada upp- eller nedströms skolområdet. För

implementering av denna åtgärd är det flest lagar som måste tas hänsyn till av de åtgärder

som undersökts, därför klassas vallen till en 1:a för lagar.

Även anläggande av en översvämningsyta, som är ett stort ingrepp med syfte att varaktigt

skydda området från vatten, kan klassas som markavvattning. För denna åtgärd bör dock inte

strandskyddet vara relevant, dessutom ska åtgärden inte påverka något annat område än

skolområdet. Av dessa orsaker klassas översvämningsytan till en 2:a för lagar.

Inga lagar som undersökts i denna studie bedöms relevanta vid placering av regnmagasin.

Inte heller vid plantering av träd, anläggning av regnbäddar eller gröna tak. Därför får dessa

åtgärder en 5:a i klassningen för lagar.

Kostnad

Kostnaden för en vall klassas till en 1:a, då denna åtgärd troligen är den dyraste av de som

undersökts i detta arbete. Denna bedömning tar hänsyn till att vallen bör vara den mest

omfattande och arbetskrävande åtgärden, om vallen skall skydda mot ett 200-årsflöde.
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Dessutom skapar anläggandet av en vall ett behov av fler åtgärder, så som anpassade

vattenvägar och/eller backventiler.

Trots att det är svårt att säga vad kostnad för investering och drift för en översvämningsyta

kan bli, kan ändå slutsatsen dras att det är en stor åtgärd som kräver mycket plats, planering

och underhåll i förhållande till andra åtgärder som diskuteras. För att översvämningsytan ska

kunna ge effekt för översvämningsproblemen vid Revinge skola behövs en väldigt stor yta

med tanke på den stora volymen vatten som drabbat området vid tidigare dokumenterade

översvämningar, och kan komma att drabba området vid extrem nederbörd respektive ett

200-årsflöde. Däremot bedöms den inte vara en lika dyr anläggning som vall, varför

kostnaden i detta fall klassas till 2 i viktningsmatrisen.

Kostnaden för regnmagasin, träd och regnbäddar klassas alla till en 4:a i denna viktning. I

jämförelse med övriga skyddsåtgärder är regnmagasin en relativt billig anläggning att

installera, både i drift och i investeringskostnad. Priset skiljer sig dock ganska mycket

beroende på magasinets storlek och kan stiga avsevärt med storleken, vilket innebär att den

kanske ändå inte blir det billigaste alternativet. Även regnbäddar anses som relativt billiga

både vid anläggning och i underhåll. Kostnaden för att köpa in och plantera träd kan även

bedömas som billig, dock beror priset på hur många och hur stora träd som köps in - större

och äldre träd är dyrare än unga skott, men de äldre träden kommer ge en snabbare effekt

och kan därför vara att föredra. Ju fler träd som planteras, desto större åtgärdseffekt fås

dessutom. Underhållet som träden kräver beror även det på hur stora träd som köps in.

Gröna tak klassas till en 5:a för kostnad. Detta på grund av att åtgärden är billig i relation till

de större åtgärderna, samt på grund av de ekonomiska fördelar som taket innebär när det väl

är anlagt. Priset per kvadratmeter är dessutom lägre än för regnbäddar, och skötselbehovet

är troligen mindre. I relation till kostnaden för att bygga nya hus innebär det inte heller en så

stor merkostnad med gröna tak. Av dessa orsaker bedöms gröna tak vara den billigaste av de

åtgärder som tagits upp i denna studie.

Summa från skyddsobjekt

En vall kan ensam skydda hela området mot ett 200-årsflöde, vilket innebär att den kan

skydda alla skyddsobjekt utom kontorslokaler, eftersom detta objekt endast påverkas av

extrem nederbörd. Vallen bedöms därför kunna skydda elskåp, spillvatten, källare (40, 41,

43), övningsytor, fordonshallen och områden som innehar miljöfarliga ämnen. Summan av

dessa objekts värderingar är 18.

Både träd och kontrollerad översvämningsyta skyddar mot både 200-årsflöde och extrem

nederbörd. Respektive åtgärd bedömdes därför kunna skydda elskåp, spillvatten, källare (40,

41, 43), övningsytor, fordonshallen, kontorslokaler och områden som innehar miljöfarliga
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ämnen. Summan av dessa objekts värderingar är 20, därför tilldelades både träd och

översvämningsyta detta värde.

Gröna tak kommer bara kunna anläggas på kontorslokalerna eftersom det endast är dessa

fastigheter som är planerade för ombyggnation. Gröna tak som åtgärd skyddar därför bara

kontorslokalerna. Värderingen för detta skyddsobjekt är 2.

Regnmagasin ger endast effekt mot extrem nederbörd. Eftersom åtgärden förutsätter

installering i anslutning till tak eller annan typ av avrinningsyta, kan inte spillvatten eller

elskåp skyddas då några av dem är placerade på grönområden skilt från fastigheter.

Övningsfältet skyddas inte heller då större delen är obebyggd. Regnmagasin bedömdes

därför ge kunna skydd till källare (40, 41, 43), kontorslokaler och områden som innehar

miljöfarliga ämnen. Summan av dessa objekts värderingar är 11.

Regnbäddar skyddar mot extrem nederbörd och antas kunna planteras överallt. Åtgärden

bedömdes därför kunna skydda alla objekt som påverkas av dessa scenario, vilket innefattar

elskåp, spillvattenbrunnar, källare (40,41,43), övningsytor, kontorslokaler och områden som

innehar miljöfarliga ämnen. Summan av dessa objekts värderingar är 19.

Eftersom källare 2 endast påverkas av högt grundvatten skyddar ingen av de åtgärder som

tagits upp i denna studie detta objekt.

Matris 2

I den andra matrisen finns tre kolumner där respektive objekts effekt värderas. För varje

åtgärd sätts ett kryss i en av dessa kolumner. I kolumnen “Ett scenario” sätts ett kryss om

åtgärden bedöms skydda skolområdet mot översvämning orsakat av ett av scenarierna

200-årsflöde respektive extrem nederbörd. Ett kryss i denna kolumn resulterar i en värdering

av åtgärdens effekt till ett värde av 0,25. I kolumnen “Två scenarier” sätts ett kryss om

åtgärden bedöms skydda skolområdet vid båda scenarier. Ett kryss i denna kolumn resulterar

i en värdering av åtgärdens effekt till ett värde av 0,5. I kolumnen “Skyddar ett scenario själv”

sätts ett kryss om åtgärden ensam bedöms kunna skydda mot ett av scenarierna. Ett kryss i

denna kolumn resulterar i en värdering av åtgärdens effekt till ett värde av 1. Nedan följer en

beskrivning av hur bedömningen gått till för respektive åtgärd i den andra matrisen.

Ett scenario

Regnbäddar, regnmagasin och gröna tak fungerar endast som åtgärd mot översvämning

orsakad av extrem nederbörd, och kan därför inte skydda mot en översvämning vid ett

200-årsflöde. Dessa åtgärder tilldelas därför ett kryss i kolumnen “Ett scenario” och får

värdet 0,25 för effekt.

Två scenarier

3



Eftersom träd tar upp grundvatten, men även omhändertar och fördröjer flödet vid

nederbörd, har träden kapacitet att skydda skolområdet både mot ett 200-årsflöde och

extrem nederbörd. Även en kontrollerad översvämningsyta kan fungera som åtgärd både vid

ett 200-årsflöde och extrem nederbörd, eftersom denna åtgärd omhändertar eller hindrar

vatten att ta sig in på skolområdet, oavsett om det kommer från extrem nederbörd eller

Kävlingeån. Både träd och översvämningsyta tilldelas därför ett kryss i kolumnen “Två

scenarier” och får därför värdet 0,5 för effekt.

Skyddar ett scenario själv

Vallens kapacitet att hindra vatten från Kävlingeån att nå skolområdet beror på vallens

dimensioner. Vid ett 200-årsflöde behöver vallen som mest klara en vattenhöjd av cirka 60

cm (se figur xx - giskarta). Konstrueras vallen något högre än denna höjd ska den ensam

fungera som åtgärd vid ett 200-årsflöde. Vallen fungerar dock endast som åtgärd mot flödet

från Kävlingeån, inte från översvämning orsakad av extrem nederbörd. Vallen tilldelas ett

kryss i kolumnen “Skyddar ett scenario själv” och får därför ett värdet 1 för effekt.

Matris 3

I den tredje och sista matrisen görs den slutgiltiga klassningen av åtgärderna. För varje åtgärd

multipliceras den slutgiltiga summan från den första matrisen med det värde för effekt som

åtgärden tilldelats i den andra matrisen. Denna summa blir åtgärdens slutgiltiga värdering.

Den åtgärd som får högst värdering är den som bör prioriteras högst utifrån klassningen.

Underlag

I naturvårdsverkets rapport “Naturanpassade åtgärder mot översvämning - Ett verktyg för

klimatanpassning” (2018) har en åtgärdsmatris för flödesdämpande åtgärder tagits fram.

Denna åtgärdsmatris har fungerat som inspiration vid utformningen av den viktning som

används i denna analys. Informationen som tagits fram i litteraturstudien om de olika

åtgärderna, fungerar som underlag vid denna viktning. Utöver detta används även resultatet

från den analys av området som utförts för bedömning av vilka objekt som skyddas för

respektive åtgärd. Analysen av området bidrar även med information av skolområdet som är

relevant vid bedömningen av vilket scenario åtgärden skyddar mot.

Osäkerheter

I denna viktning finns osäkerheter från litteraturstudien och de begränsningen på lagar som

undersökts, samt osäkerheter från analysen av området och viktningen av skyddsobjekten.

Referens:

Naturvårdsverket (2018). Naturanpassade åtgärder mot översvämning - ett verktyg för
klimatanpassning. (2018:13). Länsstyrelsen i Västra Götalands län, naturavdelningen.
Tillgänglig:
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.5776ebef1633fba4a9732ef/1526460469394/201
8-13.pdf [2021-05-06]
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Ändringar
Ett flertal kommentarer om stavfel och meningsuppbyggnad gjordes av opponeringsgruppen. De
flesta av dessa kommentarer ändrades direkt efter opponeringens förslag. Vidare fanns en del
kommentarer kring rapportens struktur och innehåll. Hanteringen av dessa kommentarer kan läsas
nedan.

1. Referenshanteringen av muntliga källor är inte korrekt utan bör ändras till sidnoter.

Svar/ändring: Vi har haft ett handledningsmöte med Uppsala universitets bibliotek angående
detta och fått veta där att sättet vi valt att referera på inte är inkorrekt utan kan väljas efter
tycke. Därför valde vi att fortsätta med vårt sätt att referera till muntliga källor. Dock tog vi
bort några av fotnoterna för de muntliga källorna och valde att nästan enbart referera till deT
som vi gjort i de andra källorna och sen ha med det i referenslistan som muntliga källor.

2. Det saknas tydlighet kring tabellerna för viktningen av skyddsobjekten och åtgärderna i
metod och resultat.

Svar/ändring: Vi håller med opponeringen om att detta kunde förtydligas och därför har vi
lagt till tomma viktningsmatriser i metoden. Vi ändrade också viktningen för åtgärderna till en
matris istället för tre för att det skulle bli mindre rörigt. En del förtydliganden i förklaringen av
matriserna gjordes även

3. Figurerna är för små.

Svar/ändring: Figurerna i rapporten ändrades så de blev större.

4. Det saknas tydlighet kring viktningarna kring vad vi menar med värdering och rangordning av
konsekvenserna.

Svar/ändring: För att förtydliga skillnaden mellan vad som handlar om vilka siffror vi valt i
viktningen i metoden och hur vi har tänkt kring rangordning av konsekvenserna har vi ändrat
flera formuleringar i metod och resultat. För motivering av vilka siffror vi valt till de olika
parametrarna har vi använt ordet “klassning”. Ex. har vi ändrat; “Inga lagar som undersökts i
denna studie bedömdes relevanta vid placering av övriga åtgärder, de värderades därför till
en 5:a var för lagar.”

till; “Inga lagar som undersökts i denna studie bedömdes relevanta vid placering av övriga
åtgärder, de klassades därför till 5 för lagar.”

Ordet “rangordning” har vi använt för att beskriva att det inte finns någon inbördes
rangordning mellan viktningsparametrarna huruvida den ena är viktigare än den andra. Här
har vi inte gjort några ändringar. Ordet “värdering” använder vi för att beskriva det slutgiltiga
värde skyddsobjekten respektive åtgärderna fått vid viktningen. Här har inga ändringar gjorts.

5. Utbildningsskuld bör vara med i ordlistan.

Svar/ändring: Vi lade till detta begrepp i ordlistan och tog bort ordet från sammanfattningen.
Utbildningsskuld: Den indirekta kostnaden för verksamheten som resultat av uppskjuten eller
inställd utbildning, i denna rapport till följd av översvämningar.
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6. Inga nya källor får tas upp i diskussionen.

Svar/ändring: Detta finns det skilda meningar kring och vi tog därför inte ta bort dessa källor
då vi anser att de bidrar genom att ge fler perspektiv till diskussionen om våra resultat, men
att de inte hör hemma i någon annan del av rapporten.

7. Förtydliga vad som menas med tvärsektioner i bakgrunden.

Svar/ändring: Texten om tvärsektionerna ändras från;
“Data för den hydrauliska modellen användes och visualiserades med hjälp av tvärsektioner,
som ses i figur 4, där bland annat vattenstånd och flöde kan avläsas.”

Till; “Data för den hydrauliska modellen användes och visualiserades med hjälp av
tvärsektioner, som ses som bruna linjer tvärs över ån i figur 4, där bland annat vattenstånd
och flöde kan avläsas. I informationsrutan som visas i figur 4 så benämns vattenstånd som
nivå och flöde som hastighet. “

8. Sidnumreringen borde börja efter ordlistan.

Svar/ändring: Vi ändrade så att sidnumreringen börjar efter ordlistan.

9. Förtydliga varför hårdgjorda ytor ökar risken för översvämning.

Svar/ändring: Första stycket om skyfallskarteringar ändrades från;
“En skyfallskartering kan användas förebyggande för urbana miljöer, eftersom ytor som klarar
att hantera överskottsvatten minskar med byggnation av hårdgjorda ytor (MSB 2017). “

Till; “En skyfallskartering kan användas förebyggande för urbana miljöer, eftersom ytor som
klarar att hantera överskottsvatten minskar med byggnation av hårdgjorda ytor då
flödesmotståndet och infiltration till marken minskar (MSB 2017). “

10. Förtydliga vad som menas med övningsytor i resultatdelen.

Svar/ändring: Texten som introducerar figur 7 i resultatdelen ändrades från;
“Skyddsobjektet ”övningsytor” syftar till flera markytor lokaliserade p˚a övningsfältet som är
utmarkerat med orange färg. “

Till; “Skyddsobjektet "övningsytor'' är inte utmarkerat i figur 7 utan syftar till flera markytor
lokaliserade på övningsfältet som finns inom den orangea markeringen. “

11. Förklara varför det är så stor skillnad i hur många procent den årliga avrinningen kan sänkas i
avsnittet om gröna tak.

Svar/ändring: Lagt till en förklaring till detta; “Flödet kan fördröjas upp till 30 minuter och den
årliga avrinningen kan sänkas med 40-90 % beroende på växtbäddens djup (SMHI 2019a).”

12. En fråga om man måste vattna taken om det varit torrt länge.

Svar/ändring: I stycket finns ett exempel på en typ av gröna tak, där det även står vad man
kan räkna med för skötselbehov för ett sådant tak. Denna förklaring anser vi vara tillräcklig,
och att det inte är motiverat att gå djupare in i detaljer kring olika skötseltyper, som till
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exempel vattning och rensning.

13. Ge en förklaring kring hur ni gjort om produkt till värdering i viktningen av skyddsobjekt.

Svar/ändring: Vi la till en förklaring till detta i metoden.
För att viktningen skulle kunna användas i åtgärdsdelen lades ytterligare en kolumn till i
matrisen där de sannolikhetsviktade talen omvandlades till ett värde mellan 1-5 utefter
storleksordningen på produkterna. Omvandlingen gjordes genom att ta differensen mellan
den högsta och lägsta produkten, sedan dividerades differensen med fem. Detta gav ett
femdelat intervall mellan den lägsta och högsta produkten. Den lägsta produkten fick
automatiskt värderingen 1 och den högsta produkten värderingen 5. De andra
skyddsobjekten fick ett värde utefter var de hamnade på intervallet.

14. Metadata för metod och resultat bör presenteras, förslagsvis i appendix (gällande
litteraturstudien).

Svar/ändring: Ingen ändring. Vi antar att detta syftar på information om hur sökningar har
gått till, exempelvis i tabellform. Vi anser att det är överflödigt att lägga till en bilaga med
detta, då vi i metoden beskriver hur sökningarna har gått till, och källorna som använts går att
hitta resultat och referenslista. Vi anser inte heller att denna information skulle tillföra
rapporten någonting.

15. En fråga om motivering till vilka parametrar i viktningen vi tyckte var viktigast och vad vi i så
fall skulle rekommendera för åtgärder.

Svar/ändring: Håller med om att det skulle vara en intressant diskussionspunkt. Dock är vår
intention med att inte prioritera olika parametrar efter vilken vi anser vara viktigast att
läsaren själv ska få avgöra detta. Vi anser därför att det skulle vara motsägelsefullt att
diskutera detta, och utgår i diskussionen och rekommendationen av åtgärder enbart från våra
resultat. Vi har dock lagt till två meningar till det stycke där denna kommentar fanns; “Det är
dock viktigt att tänka på de kompletterande åtgärder som behövs om en vall anläggs, för att
skapa nya vattenvägar och för att problematiken med högt grundvatten inte ska förvärras på
området. Det är även viktigt att ta hänsyn till hur en vall kan påverka Kävlingeån samt
områden upp- eller nedströms skolområdet.”, för att lyfta att fler aspekter är viktiga än enbart
de parametrar som fanns med vid viktningen.

16. Kommentar om att länkarna i referenslistan borde vara blå och klickbara.

Svar/ändring: Ingen ändring. Smakfråga angående färg, här har vi valt det vi tycker ser bäst ut.
Länkarna fungerar om man kopierar texten och klistrar in i adressfältet.

17. En fråga om vart vallen ska vara placerad i stycket om litteraturstudien i metoden

Svar/ändring: Förtydligade det kort i texten

18. Förklara tydligare vad vi menar med att inte använda källare på området

Svar/ändring: Förtydligade i texten genom att skriva “utesluta källare” istället för “inte
använda källare”

19. Kommentar om att osäkerheter borde vara i diskussionen
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Svar/ändring: Vi valde att behålla osäkerheter även i metoden

20. Kommentar om att det vore bra att nämna en miljöpåverkan som vall kan orsaka

Svar/ändring: Nämnde att det kan rubba ekosystemet

21. Fråga om varför tunnor kan behöva grävas ner i marken

Svar/ändring: Förtyligade att det gällde för stora tunnor

22. Kommentar om att det vore intressant att veta vilken/vilka åtgärder vi tycker borde
prioriteras högst

Svar/ändring: Vi har redan nämnt vad vi rekommenderar, dvs vall eller översvämningsyta i
kombination med en eller flera av de mindre åtgärderna. Vi förstår att opponeringsgruppen
menar att det vore intressant att veta vad vi tycker mer specifikt, men eftersom vår kunskap
är begränsad så känner vi inte att vi kan uttala oss om det. Dessutom är inte syftet med
viktningen att ge ett slutgiltigt resultat, den ska användas som ett underlag av läsaren som får
välja själv vilken parameter som är viktigast.
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