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Sammanfattning 
Översvämningar förekommer regelbundet på stora delar av jordklotet. Utgående från de 

klimatförändringar vi ser idag med, bland annat, kraftigare och intensivare nederbörd är 

det troligt att det blir fler och större översvämningar framöver. Områden som inte 

tidigare varit översvämmade kan komma att bli översvämmande.  

 

Varje land eller område med regelbundna översvämningar har någon form av 

varningssystem. Översikter över olika typer av system för att varna för översvämningar 

är svåra att finna. 

 

Syftet med denna uppsats är att: 

Undersöka viktiga principer för effektiva varningssystem för översvämningar som 

orsakas av kraftig nederbörd och/eller vårflöden. 

Skapa en systematisk och strukturerad sammanställning över nuvarande system för att 

varna för översvämningar orsakade av kraftig nederbörd och/eller vårflöden.  

Ge praktiska exempel på några svenska kommuners system för att varna för 

översvämningar. 

 

Litteratur- och internetsökningar kring varningssystem för översvämningar samt 

intervjuer med ”översvämningsansvariga” i Ödeshög och Vetlanda kommuner utgör 

grunden för informationen i denna uppsats. 

 

Exempel på olika typer av varningssystem för översvämningar presenteras. Saker att 

tänka på vid val av, och vid drift och underhåll av, automatiska varningssystem belyses.  

 

En indelning (Grust, 2006) av varningssystem i manuella, enkla automatiska och 

sofistikerade automatiska utökas till en matris med i matrisens andra dimension lokala, 

avrinningsområdes, nationella, multinationella och globala varningssystem. De i 

uppsatsen beskrivna exemplen på varningssystem positioneras in i matrisen. 

 

Varningssystem för översvämningar i två svenska kommuner, Ödeshög och Vetlanda, 

beskrivs och likheter och skillnader mellan kommunernas system presenteras.  

 

Nyckelord: Översvämningar, Varningssystem för översvämningar, Varningssystem, 

Flood, Flood warning system, Early warning system 



 

Abstract 
Flooding occurs all over the world on a regular basis. Based on the climate change 

ongoing today with heavier and more intense precipitation we can expect more and 

larger floods than we have seen before. Areas which have not been flooded earlier may 

now become flooded. 

 

Every country or area which is flooded on a regular basis has some kind of warning 

system. Overviews of various types of flood warning systems are difficult to find. 

 

The purpose of this thesis is to: 

Investigate important principles of effective flood warning systems caused by heavy 

precipitation and/or spring flood. 

Create a structured and systematical overview of current flood warning system for 

floods caused by heavy precipitation and/or spring flood. 

Describe two local Swedish community´s flood warning systems. 

 

Literature and Internet search covering flood warning systems combined with 

interviews on site at Ödeshög and Vetlanda forms the basis for the information in this 

thesis. 

 

Examples of various types of flood warning systems are presented. Issues regarding the 

selection of, and the operation and maintenance of, automatic warning systems are 

described.  

 

A grouping (Grust, 2006) of warning systems in manual, simple automatic and 

sophisticated automatic is expanded to a matrix with the second dimension of the matrix 

being local, drainage area, national, multinational and global warning systems. The 

examples of warning systems covered in this thesis are placed in the matrix. 

 

The similarities and differences between the flood warning systems in two local 

Swedish communities Ödeshög and Vetlanda are described. 

 

Keywords: Flood, Flood warning system, Early warning system 
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Introduktion 

Bakgrund 

Översvämningar förekommer regelbundet på stora delar av jordklotet. Utgående från de 

klimatförändringar vi ser idag med, bland annat, kraftigare och intensivare nederbörd är 

det troligt att det blir fler och större översvämningar framöver. Områden som inte 

tidigare varit översvämmade kan komma att bli översvämmande.  

 

Det finns mycket information om enskilda, vattenavrinningsområdens, nationella, 

multinationella och globala system för att varna för översvämningar. Varje land eller 

område med regelbundna översvämningar har någon form av varningssystem. 

Översikter över olika typer av system för att varna för översvämningar är svåra att 

finna. 

 

Avgränsning i denna uppsats sker till de vanligaste orsakerna till översvämningar i 

Sverige som är översvämningar orsakade av vårflöden och/eller kraftig nederbörd. 

Varningssystem för översvämningar med snabbare förlopp än tolv timmar ingår inte i 

denna studie. I de två kommunexemplen sker en mer ingående beskrivning av de 

varningssystem som används av de utvalda kommunerna Ödeshög och Vetlanda. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att: 

Undersöka viktiga principer för effektiva varningssystem för översvämningar som 

orsakas av kraftig nederbörd och/eller vårflöden. 

Skapa en systematisk och strukturerad sammanställning över nuvarande system för att 

varna för översvämningar orsakade av kraftig nederbörd och/eller vårflöden.  

Ge praktiska exempel på några svenska kommuners system för att varna för 

översvämningar. 

 

Följande frågor ställs: 

Vilka typer av system för att varna för översvämningar finns i världen idag? 

Hur kan de olika typerna av system som finns idag systematiskt och strukturerat 

beskrivas? 

Vilka system användes idag av två svenska kommuner, Ödeshög och Vetlanda, för att 

varna för översvämningar? 

Studiens förväntade nytta 

Denna uppsats vänder sig främst till ”översvämningsansvariga” på kommuner i Sverige 

för generell information om system som används i världen och specifik information om 

varningssystem som används av två kommuner i Sverige. Uppsatsen vänder sig även till 

personer som forskar/arbetar med översvämningar och/eller Flood Risk Management 

för att ge en överblick över vilka typer av system för att varna för översvämningar som 

finns idag. 
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Metod 
Kvalitativ studie baserad på data och information från litteratursökningar och två 

semistrukturerade intervjuer. 

 

Litteratursökningar i databaser via Karlstads Universitets hemsida med följande sökord: 

Översvämningar, Varningssystem för översvämningar, Varningssystem, Metoder, Flood, 

Flood warning systems, Early warning systems. Genom att snäva in sökbegreppen till 

att leta i abstract och nyckelord efter flood/flooding och warning/forecast blev 

sökresultatet mer relevant för denna uppsats. Efter att ha tagit bort allt som hade med 

finansiell ”flooding” att göra återstod ett tillräckligt representativt urval. 

Via internetsökningar med flood/flooding och warning/forecast erhölls mycket 

information om teknisk utrustning och standardgränssnitt för överföring av mätdata för 

varningssystem för översvämningar. Beskrivningar av ett flertal exempel på 

varningssystem spridda över hela världen blev ytterligare ett resultat av 

internetsökningen. Vidare sökning på referenser i litteraturen från den ursprungliga 

sökningen ledde till att ytterligare relevant litteratur hittades. 

 

Litteraturdatabassökningarna tillsammans med internetsökningarna för att finna system 

för att varna för översvämningar som finns i världen idag gav tillräckligt med underlag 

för att finna minst ett varningssystem från varje världsdel att analysera och strukturera 

samt sammanställa informationen kring. Internetsökningarna gav mycket detaljerad 

information om specifika varningssystem för översvämningar. 

 

Lagar, direktiv och förordningar som berör varningssystem för översvämningar i 

Sverige analyserades.  

 

Det insamlade materialet blev föremål för en kvalitativ textanalys där relevant data och 

information lyftes fram. 

 

Bokade och genomförde intervjuer med ”översvämningsansvariga” på plats på två 

kommuner i Sverige för att erhålla information om och exempel på varningssystem som 

används i Sverige idag. Vetlanda och Ödeshögs kommuner valdes av 

tidseffektivitetsskäl då författaren periodvis vistas i Nässjö som ligger ca en timmes 

bilväg från såväl Vetlanda som Ödeshög. Vetlandabesöket skedde på Emåförbundet och 

gav även information om Emåförbundets system för att varna för översvämningar inom 

Emåns avrinningsområde. Författaren besökte även mätstationer och 

övervakningscentraler i Vetlanda och Ödeshögs kommuner. Intervjuerna i Vetlanda och 

Ödeshög genomfördes semistrukturerade med ett intervjuunderlag (bilaga 1) som 

checklista. Resultatet från intervjuerna sammanställdes och analyserades. 

 

Etiska överväganden gjordes. Inga individrelaterade data hanterades. All information 

från intervjuerna kring översvämningarna i Vetlanda och Ödeshögs kommuner som 

författaren bedömt som ”känsliga” eller obekräftade är utelämnade i denna uppsats. 
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Resultat 

Orsaker till översvämningar 

Det finns många olika orsaker till översvämningar (Utbildningsstyrelsen, 2011). Globalt 

sett är översvämningar den naturkatastrof som kräver flest dödsoffer årligen. En orsak 

till översvämningar kan vara kraftiga lågtryck med mycket nederbörd eller lågtryck med 

nederbörd under lång tid. Nederbörd i större mängd än marken hinner absorbera 

och/eller avledas kan leda till översvämningar. Nederbörden kan vara i fast form som 

snö och hagel eller flytande som regn. Nederbörden i fast form som ackumuleras genom 

att det inte smälter ger upphov till stora flöden vid hastig smältning, särskilt vanligt om 

marken fortfarande är frusen. Kraftigt regn där marken inte hinner absorbera vattnet kan 

leda till att de naturliga, eller de av människor skapade, avrinningarna inte räcker till. 

Vattnet svämmar då över bredden på avrinningarna. 

 

Fördämningar ger upphov till översvämningar. Naturliga fördämningar kan vara gjorda 

av lera, jord, sediment, träd, växter eller grenar som fastnar och därigenom bildar en 

fördämning. En annan naturlig typ av fördämningar är isproppar som bildas i samband 

med islossning i vattendrag. Laharer (slam eller lerflöden/lavin) som kan uppstå vid 

vulkanutbrott kan orsaka fördämningar. Laharer kan uppstå när smältvatten från t ex en 

glaciär på vulkanen blandas med lera och vulkaniskt material. Vattenkraftverksdammar 

och dammar för odlingsvatten är några exempel på fördämningar skapade av människor. 

Om en fördämning brister uppstår normalt en översvämning på lägre liggande mark än 

fördämningen. 

 

Landsänkningar eller att marknivån sjunker kan leda till översvämningar. 

Havsnivåhöjningar kan leda till översvämningar. Kraftiga vindar orsakade av t ex 

orkaner som trycker upp vatten från ett hav eller sjö kan orsaka översvämningar. 

 

Markens absorptionsförmåga är väsentlig för att undvika översvämning. Frusen mark, 

kalhyggen och av människor hårdgjorda ytor leder till att vattnet leds längs marken till 

lägre liggande områden istället för att sjunka ner i marken. Mänskligt gjorda dammar, 

invallningar och uträtningar av diken leder till att vatten rinner snabbare och förmågan 

för omgivningen att absorbera vatten minskar. Problemet flyttas nedåt i vattensystemet. 

 

I tätbebyggda områden där dagvatten och andra vattenflöden går i rör och trummor 

under marken kan det bli översvämningar när rören och trummornas kapacitet inte 

räcker till på grund av underdimensionering eller igensättningar och sättningar. 

 

Utifrån prognoser som görs idag kommer det att bli varmare klimat och periodvis 

kraftigare nederbörd än tidigare (SMHI, 2011). Under 1900-talet har den globala 

medeltemperaturen ökat med 0,6 grader. Glaciärerna och istäcket i Arktis är på 

tillbakagång, havsnivåerna stiger och nederbördsmönster förändras.  

 

 



 

4 

Konsekvenser av översvämningar 

Översvämningar har sedan urminnes tider varit till gagn för viss växtlighet och därmed 

även djur- och människolivet (Frampton, m fl, 2005). 

 

I Illustrerad Vetenskap (2009) beskrivs hur indianerna i Amazonas sedan ca 10 000 år 

har utnyttjat översvämningarna för sin överlevnad. I Amazonas för ca 1200 år sedan 

fanns indianer i Amazonasdjungeln som med hjälp av översvämningarna av 

Amazonasfloden i samband med regnperioden odlade i sex månader innan allt spolades 

bort i nästa regnperiod. Under de sex månaderna av högvatten (översvämning) fanns det 

även fiskar som följt med vattnet in på de översvämmade områdena. Fisk i de 

översvämmade områdena var ytterligare en källa för föda för indianerna. 

Amazonasindianerna levde i harmoni med de regelbundna årstiderna och tog till vara 

det positiva som översvämningarna medförde. 

 

I Bangladesh har översvämningarna skapat ett av de mest bördiga odlingsområdena i 

världen (Frampton, m fl, 2005). När det blir stora översvämningar blir skadorna på 

samhället stora då större delen av landet ligger lägre än sex meter över havsnivån. Hur 

kan sårbarheten för översvämningar minskas? 

 

I Sverige är översvämningar vanligtvis orsakade av stor vattentillförsel till sjöar och 

vattendrag från kraftigt regn eller snösmältning (SMHI, 2004). I norra Sverige sker 

översvämningar främst vid stora vårflöden. Vårflöden i kombination med stora mängder 

nederbörd ökar ytterligare sannolikheten för översvämningar. Översvämningar orsakade 

av stora regnmängder förekommer i norra Sverige främst under sommaren eller hösten. 

I södra Sverige inträffar översvämningar orsakade av stora regnmängder under större 

delen av året. Isproppar i älvar är ytterligare en orsak till översvämningar .  

Varningssystem för översvämningar 

Varningssystem för översvämningar har på senare tid lyfts fram i styrdokument från 

myndigheter. I Europeiska Unionens (EU) översvämningsdirektiv (EU, 2007) står i 

delen avseende planer för hantering av översvämningsrisker följande: 

”Riskhanteringsplanerna ska behandla alla aspekter av hanteringen av 

översvämningsrisker, med inriktning på förebyggande skydd och beredskap, inbegripet 

översvämningsprognoser och system för tidig varning”.  I Sverige finns motsvarande 

text avseende riskhanteringsplaner i förordningen om översvämningsrisker 

(Försvarsdepartementet, 2009) ”Planen ska behandla samtliga aspekter av hanteringen 

av översvämningsrisker. Särskild vikt skall läggas vid förebyggande arbete samt skydd 

och beredskap, inbegripet översvämningsprognoser och system för tidig varning.”  

 

En gruppering av varningssystem som Grust (2006) definierar är manuella 

varningssystem för översvämningar, enkla automatiserade varningssystem för 

översvämningar och sofistikerade varningssystem för översvämningar. Grusts 

definitioner sammanfattas nedan. 

 

Manuella system definieras som att människor observerar data om nederbörd och 

vattennivåer. Mätdata jämförs med historiska data över tidigare års mätningar och 

variationer. En människa fattar beslut utifrån mätdata om en varning skall utfärdas eller 

inte och på vilket sätt varningen skall utfärdas. 
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Enkla automatiserade varningssystem definieras som att en eller flera mätstationer 

mäter nederbörd och vattennivåer och automatiskt överför mätdata till en central där 

data bearbetas i en dator. Vid vissa givna kriterier larmar datorn en människa. En 

människa fattar beslut beroende på datorns larm och övriga mätdata om och hur en 

varning skall utfärdas. Periodiciteten på mätningarna beror på lokala förutsättningar och 

klimatförhållandena i det aktuella området. Givetvis kan databeräkningarna 

kompletteras med manuella observationer. 

 

Sofistikerade varningssystem definieras som att meteorologiska och hydrologiska 

realtidsdata i teori och empiri används tillsammans med hydrauliska/hydrologiska 

hybridmodeller för att prediktera möjliga översvämningar. Ofta är det teoretiska 

modeller som har modifierats med empiriska data. För att ett sofistikerat 

varningssystem skall ge riktigt användbara översvämningsvarningar bör hänsyn tas till 

de lokala förhållandena i området avseende markens absorptionsförmåga. Väderradar 

anses nu vara överlägset andra verktyg för att tidigt förutsäga översvämningar då 

väderradar rapporterar in data snabbare än vanliga nederbördsmätare och 

vattenflödesmätare. Väderradar endast är inte tillräckligt som varningssystem utan 

behöver kompletteras med nederbördsmätare och mätning av flöden i vattendrag samt 

meteorologiska förutsägelser. 

 

Grust skriver vidare att varningssystem för översvämningar är ineffektiva för 

översvämningar med snabba förlopp. De flesta översvämningarna uppstår dock efter 

perioder av långvarig och intensiv nederbörd och är därför ofta förutsägbara. Ett 

varningssystem kan fylla sin funktion enbart om det finns förebyggande åtgärder och en 

åtgärdsplan att följa vid risk för och vid översvämningar. Det är viktigt att inblandade 

parter är samtränade vid vidtagande av åtgärder för att förhindra eller minska effekterna 

av översvämningar.  

 

Väderprognoser inklusive nederbördsprognoser är de facto oförutsägbara på längre sikt 

än tre dagar enligt Grust. Människan behöver anpassa sig till klimatvariationerna. Ett 

tidigt varningssystem endast, är inte tillräckligt för att undvika skador på grund av 

översvämningar. För att förbättra dagens varningssystem krävs kompatibla integrerade 

hård- och mjukvaror. För att uppnå detta behöver standardgränssnitt utvecklas och 

internationella överenskommelser nås. 

 

Grust diskuterar även kring vad som krävs för att ett varningssystem för 

översvämningar skall vara användbart. Bland annat krävs ett effektivt sätt att nå ut med 

varningen till allmänheten och andra berörda parter. Varningssystemens trovärdighet 

bygger dessutom på att det varnar endast när det är fara. Samtränade och förberedda 

myndigheter, aktörer och allmänheten är ytterligare något som krävs för att ett 

varningssystem skall bidra till att minska skador på grund av översvämningar 

 

I en skrivelse från amerikanska National Weather Service (Bradley, J., 2010) framhålls 

vikten av att inte underskatta behovet av resurser för drift och underhåll av 

varningssystemet. Utan tillräckliga resurser kommer systemet att sakta degenerera och 

bli opålitligt. Vidare anses att reservkraftförsörjning till varningssystemet är nödvändigt 

samt att reservsystem i form av manuella mätningar skall vara förberett. 



 

6 

I en studie (Dawson m fl, 2001) diskuteras hur artificiella neurala nätverk kan användas 

för att förutsäga översvämningar. En slutsats är att artificiella neurala nätverk är väl 

lämpade för att förutsäga vart nederbörd kommer att ta vägen samt för att kunna varna 

för översvämningar. Standarder för hur det neurala nätverket för översvämningsvarning 

skall byggas upp behöver tas fram. 

 

I Europa finns ett gemensamt varningssystem EFAS (European Flood Alert System) 

(EFAS, 2011). EFAS används i de större vattendragen i Europa varav några i norra 

Sverige. EFAS larmnivåer är uppbyggd utifrån meteorologiska observationer de senaste 

20 åren och en hydrologisk modell LISFLOOD. LISFLOOD är GIS (Geografisk 

Information System)-baserad. EFAS-systemet räknar fram hur mycket av aktuell 

nederbörd som absorberas av marken respektive förs vidare mot lägre nivåer och 

därefter görs prognoser i varje fem gånger fem kilometer stort område över hela 

övervakningsområdet i Europa. Olika typer av prognoser görs per timme, per sex 

timmar och per dygn. Prognoserna sträcker sig mellan fem och tio dygn framåt. 

Informationen om översvämningsrisker finns tillgängligt via Internet för allmänheten. 

 

I Findlay, Ohio, USA finns ett system (Whitehead, m fl, 2009) med fem stycken 

mätstationer för att mäta vattenflöden och vattennivåer såväl som nederbörd. Mätdata 

överförs automatiskt till en central server. Data från tidigare översvämningar användes 

för att kalibrera en översvämningsmodell som presenterar översvämningar i form av en 

digital karta på en dator. Elva nivåer av översvämningar är definierade utifrån historiska 

nivåer. Aktuella mätdata används för att prediktera vilken eller vilka av de elva nivåerna 

som är trolig de närmaste dygnen. Mätdata och prognoser är tillgängliga via Internet. 

 

I Honduras finns ett varningssystem för floder kring Rio Aguan (MIT, 2011). Systemet 

består av tre sensorer som mäter vattennivåer och rapporterar in dem via 

radioöverföring till en central. Beslut om att varna fattas av lokala myndighetspersoner. 

Tidigare var det manuella mätningar och rapporteringar som användes. Några tidigare 

sensorer installerade av USGS (United States Geological Survey) var inte underhållna 

vilket ledde till att de ofta gick sönder och därmed inte skickade några mätdata.  

 

Ett helt nytt varningssystem för översvämningar togs i bruk i Skottland i april 2011 

(SEPA, 2011). Allmänheten kan automatiskt få lokala översvämningsvarningar via SMS 

till sin mobiltelefon. Systemet övervakar vattennivåer i vattendrag, mäter nederbörd, 

ebb och flod samt använder väderprognoser för att göra prognoser för om och när och i 

vilken omfattning översvämningar är att vänta. Varningar finns även på Internet. 

 

Den australiensiska floden Noosa har ett varningssystem bestående av åtta mätstationer 

varav tre som mäter vattennivå och nederbörd, fyra som mäter nederbörd och en som 

mäter tidvattennivån (Australian Government, 2011). Rapportering sker för varje mm 

nederbörd och varje 50 mm ändring av vattennivån. Data sänds via radioöverföring till 

en central dator där mätdata kombineras med en hydrologisk modell för att prediktera 

vattennivåer vid kraftigt regn och översvämningar. Översvämningsvarningar skickas till 

lokala media, lokala myndigheter samt läggs ut på Internet och ges via 

telefonsvararsystem.   

 

I södra delen av Afrika fanns planer på att sätta upp 128 väderstationer som regelbundet 
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skulle skicka mätdata till en satellit (All Africa, 2011). Ett tyskt institut skulle analysera 

mätdata och publicera det på Internet. 108 av de 128 mätstationerna installerades. Var 

och en kostade ca 10 000 USD. Endast en av fem mätstationer fungerar då utbildad 

drift- och underhålls personal saknas på många ställen. Projektet finansierades av den 

Nederländska staten och beräknas ha kostat fyra miljoner USD. Lösningen där 

mätstationer inte finns eller inte fungerar är att manuellt mäta vattennivåer och ringa in 

till en central och rapportera. På centralen sammanställs mätdata och analyseras. 

Centralen utfärdar lokala varningar och vidarebefordrar information till andra länder 

nedströms. 

 

European Space Agency (ESA) var aktiva med ett satellitbaserat varningssystem för 

översvämningar i samband med översvämningarna i Queensland, Australien kring 

årsskiftet 2010/2011 (ESA, 2011). Systemet använder optisk data kombinerat med 

passiv mikrovågsinformation från satelliterna kombinerat med digitala 

elevationsmodeller för att räkna ut vattenvolymer inom givna områden. Även mätning 

av markens fuktighetsgrad görs med hjälp av ASAR (Advanced Syntethetic Aperture 

Radar). 

 

I Saudiarabien är ett varningssystem på väg att implementeras bestående av en 

mätstation som mäter flöde i en översvämning (Arab News, 2011). Mätdata skickas till 

en mottagande station med en dator som presenterar informationen. Informationen 

skickas sedan till berörda myndigheter. 

Kommunintervjuer 

Ödeshög 

Källa: Intervju med Felixon, Hans. 

 

Ödeshögs kommun med ca 5300 innevånare ligger i Östergötlands län vid Vätterns 

östra sida.  Ansvarig för varningssystem för översvämningar i Ödeshögs kommun är 

Räddningstjänsten i Ödeshög. Räddningstjänsten ligger organisatoriskt i kommunen 

under kommunstyrelsen. 

 

Bakgrunden till att ett automatiskt varningssystem byggdes upp var översvämningen i 

juli 2007. 1100 hektar mark stod under vatten. 8000 sandsäckar lades ut.  Totalt 11 

fastigheter invallades för att förhindra skador på fastigheter och egendom. Samverkan 

skedde bland annat med lokala åkerier, hemvärn och MSB (Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap) för att snabbt mobilisera resurser för att motverka 

översvämningar och skador orsakade av översvämningar. Ödeshög är en liten kommun 

där alla normalt hjälper alla, även i icke akuta situationer. I ett tidigt skede av 

översvämningen bjöds översvämningsexpertis till Ödeshög. Räddningstjänsten hyrde 

även in helikoptrar för att få en överblick av översvämningarnas omfattningar och se 

potentiella riskområden för fler översvämningar. Trekammarbrunnar svämmade över 

och förorenade brunnar och källor samt även badvatten i sjöar. Ett flertal vägar stängdes 

av för att förhindra olyckor.  Den första indikationen på översvämningarnas omfattning 

2007 var att en busschaufför ansåg att vägen inte var säker att åka på grund av allt 

vatten och valde en annan väg. Busschauffören meddelade sin uppdragsgivare. Vid 
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denna tidpunkt larmades inte SOS-alarm om den begynnande översvämningen som 

senare ledde till vägraset (bild 1).  

 

Krisledningsnämnden (Kommunstyrelsen) fattade i ett tidigt skede beslut om 

extraordinär händelse enligt ”Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 

inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap” 

(Försvarsdepartementet, 2006) på inrådan av Räddningschefen. 

 

 

Bild 1: Vägras på gamla riksvägen från Ödeshög mot Gränna vid översvämningen 

juli 2007. 

 

Ett politiskt beslut fattades efter översvämningen 2007 att förbättra det förebyggande 

arbetet för att minska riskerna för och konsekvenser av översvämningar. I kommunens 

”Handlingsprogram för skydd mot olyckor” (Ödeshög kommun, 2009) står: ”P25 

Vattennivån i vissa sjöar och åar skall övervakas för att få tidig förvarning om risk för 

översvämning. P26 De förslag som presenterades i den särskilda kartläggningen av 

vattendrag m.m. skall följas upp och om lämpligt fullföljas innan utgången av 2010.”. 

Ödeshög kommun ansökte efter översvämningen 2007 om finansiering från MSB för 

installera ett varningssystem för översvämningar. Finansieringen beviljades och MSB 

bekostade 80 % av systemet som kontrollerar fem sjöar. Totala kostnaden för systemet 

uppgick till ca 120 000 kronor. Driften av systemet med licenskostnader på 27 000 

kronor per år och batteribyte i mätstationerna en gång per år betalar Ödeshögs kommun. 

Ytterligare en åtgärd efter översvämningen 2007 var att en utredning genomfördes där 

alla vattendrag, vattendomar och dammar grundligt gicks igenom. I utredningen finns 

åtgärdsförslag för att förebygga att översvämningar sker och att konsekvenserna 
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minskar vid översvämningar. Utredningen inryms i fem fulla helryggs A4-pärmar. 

Kostnaden för utredning var 340 000 kronor och bekostades av Ödeshögs kommun. 

Ödeshögs kommuns långsiktiga syn på klimatförändringar utgår från SMHI:s syn på 

klimatförändringar. SMHI:s väderprognoser används tillsammans med varningssystemet 

som underlag för att bedöma risken för översvämningar. 

 

Systemet består av fem vattennivåmätare med mobiltelefoniöverföring av mätdata (bild 

2) till en central server som står hos leverantören av utrustningen. SMS skickas till 

angivna mobiltelefoner om en nivå överstiger ett gränsvärde vi en mätstation. Varje 

mätstation har sin egen larmnivå. Löpande vattennivårapportering sker en gång per 

dygn vid säsong och en gång per vecka utanför säsong. 

 

Bild 2: Del av mätstation på landsbygden utanför Ödeshög. 

 

Tre personer inom Räddningstjänsten, varav en alltid är i tjänst/beredskap, får larm via 

sms på sin mobiltelefon om vattennivåerna blir höga någonstans eller om något är fel i 

varningssystemet. Vid ett larm är det brukligt att Räddningstjänsten åker ut och visuellt 

inspekterar vägar/trummor för att sedan fatta beslut om att stänga av vägen/vägar eller 

inte. 

 

Idag regleras dammarna manuellt på plats av dammägarna. Det finns planer på att göra 

regleringen av dammluckorna motor- och fjärrstyrt. 

 

För att varna allmänheten om risk för översvämningar används kommunens hemsida 

samt media.  Vid översvämningen 2007 var räddningstjänsten i lokalradion varje 

morgon 06.00 och informerade allmänheten om läget. Informationen från kommunens 
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hemsida samkördes med Vägverkets och Polisens hemsidor och hade länkar till SMHI:s 

hemsida. 

 

Kommunen har ännu inte genomfört någon risk- och sårbarhetsanalys för 

varningssystemet för översvämningar. 

 

Systemet (bild 3) anses vara exakt nog för att indikera om det börjar bli risk för hög 

vattennivå/översvämning. Visuell inspektion anser Räddningstjänsten behövs som 

komplement till mätdata. I samband med översvämningar eller risk för översvämningar 

sägs samråd och samverkan med andra aktörer vara av stor vikt.  

 

Bild 3: Övervakningssystemet med mätdata från en mätstation och dess larmnivå. 

 

Ett exempel på samverkan är att MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) 

hyr in översvämningsresurser i form av tre lastväxlarflak med barriärer och pumpar för 

översvämningar hos Räddningstjänsten i Ödeshög. MSB har även större pumpar stående 

i Herrljunga kommun. Sex personer från Ödeshögs kommun och sex personer från 

Herrljunga kommun ingår i en nationell insatsstyrka som skall bistå kommuner i akuta 

lägen. Samordning sker via MSB och varje år genomförs en utbildning och övning 

tillsammans med MSB och representanter från Herrljunga kommun om hur de ska agera 

vid översvämningar. 

 

2010 kom larm om hög vattennivå vid mätstationen vid Storkärret. Tack vare larmet 

kunde åtgärder vidtas och det blev ingen översvämning. 
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Systemet anses täcka det väsentliga idag. Tänkbara utökningar är motorluckor med 

fjärrstyrning till dammarna samt ny tryckgivare i mätutrustningen. 

 

Från Räddningstjänsten framhölls att i sammanhanget kan nämnas att Ödeshögs 

kommun investeraten1 miljon kronor i fördröjningsvattenmagasin för att minska risken 

för och konsekvenserna av översvämningar.  

 

Det framkom även att försäkringsfrågor vid skador orsakade av översvämningar börjar 

bli komplicerade ansvarsmässigt mellan markägare, kommun, den som fått skadan och 

försäkringsbolaget. 

Vetlanda 

Källor: Intervjuer 2011-05-04 med Leshem, Ilan och André, Peder samt Gromer, Maria. 

 

Vetlanda kommun med sina ca 26 000 invånare ligger i Jönköpings län ca 8 mil sydost 

om Jönköping. Ansvarig för varningssystemet för översvämningar i Vetlanda kommun 

är Räddningstjänstförbundet. Det finns ett uppdrag i förbundsordningen till 

Räddningstjänstförbundet att arbeta förebyggande och operativt med översvämningar.  

Emåförbundet har sitt säte i Vetlanda och samverkar med Räddningstjänstförbundet 

kring översvämningsfrågor i Vetlanda. 

 

2005 blev det akut höga vattennivåer i Emåns avrinningsområde inklusive Vetlanda. Ett 

behov av att mäta uppstod. Mäta mot vad? Och av vem? Behov av mer struktur, mer 

förebyggande arbete, samordning och kontroll. Behov av att samordna hela Emåns 

avrinningsområde uppstod. Vetlanda kommun bildade en vattengrupp för att arbeta 

förebyggande kring översvämningar. 

Syftet med varningssystemet är att ha kontroll på dammarna och flödena för att erhålla 

tidig varning och därmed kunna vidta åtgärder för att minska risken för eller 

konsekvenserna av översvämningar. 

 

Emåförbundet står för hård- och mjukvarukostnaden för utbyggnad och drift av 

systemet. Vetab (Vetlanda kommuns helägda dotterbolag) gör installationen och viss 

tillsyn av utrustningen. 

 

Södra Cells pappersbruk i Mönsterås vid Östersjön finansierade Emåns 

avrinningsområdes automatiska mätsystem för vattennivåer och flöden för att 

säkerställa lämplig vattennivå för kontinuerlig produktion vid bruket. Mät- och 

varningssystemet (bild 4) har sedan överförts till Emåförbundet. Emåförbundet ansvarar 

för drift och underhåll av hela mätsystemet. 

 

Varningssystemet i Vetlanda kommun är uppbyggd enligt följande:  

SMHI varnar via SOS-alarm till Räddningstjänsten för höga vattenflöden. 

Automatiserad avläsning sker inom Emånförbundets område med 25 mätstationer (bild 

5) varav en i Vetlanda kommun och två strax utanför Vetlanda kommun. Vid varje 

mätstation registreras vattennivå och vattenflöden. Vattenflödesmätningen baseras på 

vattennivåmätningarna. Mätdata överförs via mobiltelefoninätet till en central server. 

Från server skickas larm ut per SMS till ansvarig person som larmar vidare till 

Räddningstjänsten.  
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Bild 4 (till vänster): Övervakningssystemet vid Emåförbundet i Vetlanda. 

Bild 5 (till höger): Mätstation utanför Vetlanda. Nivåmätare till vänster och solcell 

med elektronik och kommunikationsmodul till höger. 

 

Vetlanda kommun har via sitt kommunala bolag Vetab och via sitt medlemskap i 

Höglandets Räddningstjänstförbund genomfört manuella mätningar regelbundet utmed 

Vetlandabäcken på ett tjugotal mätpunkter under 2005-2009. Dessa mätdata utgör en 

grund för att erhålla information om normala nivåer och variationer i vattenflöden. Varje 

år mäts nivåerna manuellt vid risk för översvämningar. De manuella avlästa nivåerna 

förs in i en enkel databas och jämförs sedan med historiska mätvärden för att sedan dra 

slutsatser om hur stor risk för översvämning det råder och om åtgärder behöver vidtas. 

Normalt är det Räddningstjänsten som vid högrisksituationer får uppdraget att åka ut 

och manuellt läsa av en fast linjal för att få en bild av det aktuella läget. Fjärrstyrda 

dammluckor finns i sjön Grumlan i Vetlanda kommun. Dammluckorna regleras av 

Emåförbundet. 

 

Varningssystemet larmar vid tröskelvärden på vattennivåer. Det är ibland svårt att hitta 

”rätt” nivå vilket gör att tröskelvärdena är ställda lågt vilket ger ”falsklarm” ibland. 

 

2010 när det var mycket snö som smälte kom systemet till skarp användning. Åtgärder 

vidtogs när vattnet började stiga. Exempel på åtgärder var att rensa trummor, ge tidig 

information till boende för att ge tid att vidta förebyggande åtgärder, samt att sänka 

dammar. Systemet fungerade. 

 

Det finns planer på att bygga ut varningssystemet med fler automatiska mätstationer 

med mobiltelefoniöverföring av mätdata. 

 

Vetlanda kommun har ännu inte genomförts någon risk- och sårbarhetsanalys för sitt 

varningssystem för översvämningar. 
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Det finns även en Älvgrupp med deltagare från Emåförbundet, Länsstyrelserna i 

Jönköpings och Kalmar län, Räddningstjänsterna i berörda kommuner, kraftbolag, 

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Bevattningsföreningen. Syftet med älvgruppen 

är att sprida kunskap om vattendraget bland deltagande organisationer samt skapa 

nätverk för att underlätta samarbete inför situationer med höga flöden. En annan viktig 

uppgift är att utmed vattendraget verka för att förebyggande åtgärder vidtas och att 

dessa samordnas för att säkerställa att inte ytterligare skador uppstår vare sig uppströms 

eller nedströms av en eventuell åtgärd. 

Vetlanda kommun ser klimatförändringar i framtiden. Klimataspekterna kopplade till 

översvämningar finns med i ”Översiktsplan 2010” (Vetlanda kommun, 2010) som en 

särskild del ”Översvämningsrisker”. 

Klimatförändringar på längre sikt (decennier) arbetar Länsstyrelsen i Jönköpings län 

med för att på länsnivå se vad som kan ske. Kontaktpersoner är utsedda i varje kommun 

i Jönköpings län för att arbeta med länsstyrelsen. Vetlanda kommun ligger i startgropen 

att börja det lokala arbetet 

Diskussion 

Sammanfattning 

Det finns en indelning (Grust, 2006) av varningssystem i form av manuella, automatiska 

och sofistikerade automatiska. System finns över hela världen. Fler och fler automatiska 

varningssystem tas i drift. Drift och underhåll av automatiska system är en utmaning i 

vissa områden. Artificiell intelligensbaserade analyser anses kunna öka förmågan att 

prognostisera översvämningar närmare verkligt utfall. Även om det finns automatiska 

system sker en manuell kontroll och mätning vid risk för och/eller vid översvämningar. 

Varningar till allmänheten finns ofta tillgängliga via Internet. 

 

De två svenska kommunerna Ödeshög och Vetlanda har automatiska system som 

kompletteras med manuella observationer eller mätningar vid översvämningsrisk. 

Bägge kommunerna har byggt upp sina varningssystem efter nyligen inträffade 

översvämningar. Samverkan och samordning av resurser anses vara nödvändigt såväl 

vid risk för översvämningar som vid översvämningar för att minimera skador. 

Metoddiskussion 

Den begränsade tiden för uppsatsen gav inte utrymme att gå igenom alla system som 

används i världen. Kanske hade det varit mer effektivt att avgränsa uppsatsen till system 

som används i Europa. Nu är det en genomgång av varningssystem för översvämningar 

med exempel från olika delar av världen. 

 

Mycket av den vetenskapliga litteraturen handlar om teorier kring hur ett 

varningssystem för översvämningar skulle kunna fungera. Beskrivningar av befintliga 

system ligger mest som pressmeddelanden eller på Internet. Det är svårt att dra säkra 

och långtgående slutsatser med det begränsade urvalet av varningssystem som studeras i 

denna uppsats. 
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Det gick smidigt att boka och genomföra intervjuerna i Ödeshög och Vetlanda 

kommuner. Samtliga intervjuade var mycket hjälpsamma med informationen kring 

varningssystem för översvämningar och tidigare översvämningar. De intervjuade 

personerna är ansvariga i respektive kommun för det förebyggande och operativa 

arbetet kring översvämningar och varningssystem för översvämningar. Detta borgar för 

att informationen från intervjuerna är förstahandsinformation och korrekt. Författaren 

har ytterligare kvalitetssäkrat information från kommunintervjuerna genom att endast ta 

med information som enligt författarens uppfattning är objektiv och verifierbar. 

Resultatdiskussion 

Gruppering av varningssystem  

Utifrån Grusts indelning i manuella, enkla automatiska och sofistikerade automatiska 

varningssystem kan en dimension med lokala, vattenavrinningsområdes, nationella, 

multinationella och globala varningssystem läggas till och därmed skapa en 

varningssystemmatris. 

 

När de studerade varningssystemen läggs in matrisen erhålls resultat enligt tabell 1. 

Tabell 1: Matris över varningssystem utifrån komplexitet och geografisk 

omfattning.  

 

Varningssystem  Manuella  Enkla automatiska  Sofistikerade 

automatiska  

Lokala  Amazonas 

indianer, 

(Vetlanda) 

Ödeshög, Vetlanda   

Vattenavrinnings-

områdes  

 Emåförbundet, 

Rio Aguan Honduras,  

Findlay Ohio USA  

Noosa Australien 

Nationella   (Skottland)  Skottland 

Multinationella  (Södra delen av 

Afrika)  

Södra delen av Afrika  European Flood 

Alert System 

(EFAS) 

Globala    European Space 

Agency (ESA)  

 

Varningssystemens användning 

Sannolikt var det tidigaste varningssystemet att en människa såg att det höll på att 

svämma över och meddelade andra människor i sin omgivning om att en översvämning 

var på gång. Även idag används denna metod som komplement till automatiska system. 



 

15 

 

Människor har tidigare levt i harmoni med översvämningar. Människor har på senare tid 

flyttat närmare vattendrag, sjöar och hav och därmed till ett mer utsatt läge vid 

översvämningar. 

 

Det finns varningssystem i olika delar av världen. Fler och fler går över från manuella 

till automatiska eller sofistikerade automatiska varningssystem. Ibland ger det inte 

önskad effekt. Detta gäller särskilt i områden där drift och underhåll av ett automatiskt 

system utgör ett problem och önskad effekt av de automatiska systemen uteblir och de 

manuella system är de enda som fungerar. I dessa områden kan automatiska 

satellitbaserade system vara användbara då lokala drift- och underhållsresurser inte 

krävs. 

Ödeshög och Vetlanda kommuners varningssystem 

I såväl Ödeshög som Vetlanda kommun kompletteras de automatiska varningssystemen 

med manuella mätningar vid risk för och/eller vid översvämningar. Samverkan vid 

översvämningar är något som bägge kommunerna arbetar med. Det förebyggande arbete 

med bland annat varningssystemen för översvämningar tog fart efter översvämningarna 

2007 respektive 2005. I Ödeshög ligger allt översvämningsansvar och resurser på 

Räddningstjänsten. I Vetlanda är det Räddningstjänsten som har huvudansvaret men 

även det kommunala bolaget Vetab och Emåförbundet är delaktiga. 

Effektivt varningssystem för översvämningar 

Ett effektivt varningssystem för översvämningar är driftsäkert om det har redundans för 

kritiska funktioner, kräver inget eller lite underhåll och kompletteras med 

manuella/visuella mätningar. Ett effektivt varningssystem för översvämningar utfärdar 

endast relevanta varningar. För att nå full effektivitet av ett varningssystem bör alla 

inblandade parter vara samtränande och förberedda. Att snabbt nå ut med varningar till 

alla berörda är en grundläggande funktion i ett effektivt varningssystem. 

Vidare forskning 

En studie kring hur övervakning och mätningar av nivåer och förväntade nederbörd kan 

ske med hjälp av satellitinformation som behandlas i ett dataprogram med artificiell 

intelligens kan vara intressant. Kan en global lösning med lokala manuella 

observationer och mätningar ge ett fullgott varningssystem för översvämningar? 

 

Människan har försatt sig i en situation där översvämningar negativt påverkar 

människors egendom och liv. En studie kring hur människor kan leva mer i harmoni 

med översvämningar med de förväntade klimatförändringarna känns aktuell.  

Kan människan kan anpassa sig bättre till översvämningar, som människan gjorde förr i 

tiden? 
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Bilaga 1 Intervjuunderlag 
Intervjuunderlag vid kommunintervjuerna i Vetlanda och Ödeshög. 

 

Varför har kommun ett system? 

 

Vem/vilket organ i kommunen har fattat beslut om att införa systemet? 

 

Vad kostar systemet? 

 

Vad vill kommunen uppnå med systemet? 

 

Hur ser kommunen på klimatförändringarna? 

 

Vad förväntar sig kommunen att det sker i kommunen med anledning av 

klimatförändringar de närmaste 10, 30 och 50 åren? 

 

Har det genomförts någon risk- och sårbarhetsanalys för systemet? Om ja, be om en 

kopia (OBS, kan vara känslig information). 

Hur är systemet uppbyggt? (mätningar, insamling, analys, prognos, varning)  

 

Hur exakt anser ni att systemet är? 

 

Har systemet använts i skarpt läge?  

 

Hur fungerade det? 

 

Har ni planer på att bygga ut systemet?  

 

I så fall med vad? 

 

Övriga erfarenheter... 


