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Abstract
Over the past 25 years Sweden has had a mean temperature over the normal. It has resulted in
more extreme rainfall events that have contributed to more floods, according to the Swedish
Civil Contingencies Agency together with the country’s county administrative board are
responsible for the pluvial flood mapping.
Between the 5th and 9th of September 2015 the district of Hallsberg, situated in Örebro
County in mid-south Sweden, was affected by extreme rainfall. This caused major pluvial and
fluvial flooding. It came roughly 110 millimeters of rain over Hallsberg town during twentyfour hours during the 5th and 6th of September.
The aim of this paper is partly to find out how much the “low point mapping” differ from
the actual flood that occurred in September 2015 and partly to examine if it is plausible to
execute a similar mapping with GIS.
The method used in this paper was to preform mapping of low points, mapping of the
water’s flow direction, mapping of the extent of the flood 2015 and a comparison between the
mapping of low points and the flood 2015.
The result of the low point mapping gives a presumptive picture of where and how much
of the land will be flooded. There are mostly arable land, open land and parks and gardens
that will be flooded. Some streets and a running track will also be flooded. Mapping of the
water’s flow direction shows that most of the water is accumulated in the existing streams,
arable land and on some roads.
The low point mapping accuracy only gets as good as the quality of NNH (New National
Height model) is after being processed. On account of that, the result of the low point
mapping looks reasonable, the water accumulates in and around the streams, open land, arable
land parks and gardens. Also the result of the mapping of the flow direction seems reasonable
and follows the streams and roads. A generated wetness index illustrates that the land in the
two areas will be moist. The mapping of the flood in September is not 100 % correct because
of difficulties to interpret the aerial photos. Moreover, it doesn’t show the amount of water it
is in the areas. It only shows the water’s surface distribution. The comparison between the low
point mapping and the flooding of 2015 shows difference in distribution of as much as 90 %.
The conclusion is that the low point mapping differ over 90 % from the actual flood
distribution that occurred in Hallsberg between the 5th and 9th of September. It is plausible to
do a similar mapping in SAGA GIS as it in ArcGIS. They get a little different result but the
purpose of them both is to indicate where the water will assemble.

II

Sammanfattning
De senaste 25 årens medeltemperatur i Sverige har varit högre än normalt. Detta har lett till
mer extrem nederbörd som har bidragit till mer översvämningar, enligt Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) som tillsammans med landets länsstyrelser som ansvarar
för översvämningskarteringar.
Hallsberg ligger i Örebro län. 5 - 9 september 2015 drabbades Hallsbergs kommun av ett
kraftigt skyfall som ledde till omfattande översvämningar. Den orsakades både av fluvial- och
pluvial översvämning. Under dygnet 5 - 6 september kom det ca 110 mm regn över Hallsberg.
Syftet med rapporten är dels att undersöka om det finns en skillnad mellan den förutsägande lågpunktskarteringen och den faktiska översvämningen som inträffade i september 2015
och dels att undersöka om det går att utföra en liknande lågpunktskartering med GIS.
Metoden för examensarbetet var att utföra en lågpunktskartering, kartering av flödesvägar, kartering av översvämningen 2015 och en jämförelse av lågpunktskarteringen med
översvämningen 2015.
Resultatet från lågpunktskarteringen ger en rimlig bild av var och hur mycket mark som
översvämmas. Det är främst åkermark, öppen mark, parker och trädgårdar som blir översvämmade. Några gator och en löparbana blir även drabbade. Karteringen av flödesvägarna visar
att det mesta vattnet samlas i och runt redan befintliga vattendrag, på åkermark och gator.
Lågpunktskarteringens noggrannhet blir bara så bra som NNH (ny nationell höjdmodell)
tillåter efter bearbetningen. Med anledning av det ser resultatet för lågpunktskarteringen
rimlig ut – vattnet håller sig i närheten av vattendrag, på öppen mark och åkermark samt
parker och trädgårdar. Även vattnets flödesvägar ser rimliga ut och följer till stor del
befintliga vattendrag och gator. Ett genererat fuktighetsindex visar att marken för de två
områdena kommer att bli fuktiga. Karteringen av översvämningen i september är inte
tillförlitlig till 100 % då den mänskliga faktorn spelar en stor roll vid karteringen. Den visar
heller inte hur stor mängd vatten det är i områdena, utan visar enbart utbredningen.
Jämförelsen mellan lågpunktskarteringen och översvämningen 2015 visar att det skiljer över
90 % mellan dem.
Slutsatsen är att lågpunktskarteringen skiljer sig över 90 % från den faktiska översvämningen som inträffade i Hallsberg mellan den 5 och 9 september 2015. Det går att använd
fuktighets index för att göra en liknande kartering som ger lite olika resultat men syftet med
de båda är att påvisa var vattnet kommer att samlas.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
De senaste 25 årens medeltemperatur i Sverige har varit högre än normalt. Det har lett till mer
nederbörd och mildare vintrar, som i sin tur har bidragit till bland annat översvämningar
(SMHI, 2009). Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) definition av vad en
översvämning är lyder: ”Med översvämning menas att vatten täcker ytor utanför den normala
gränsen för sjö, vattendrag eller hav” (MSB, u.å).
Med anledning av den ökande temperaturen och de ca 200 översvämningar som drabbade
Europa under 11 år har EU skapat ett översvämningsdirektiv. Syftet med direktivet är att
reducera och kontrollera eventuella översvämningar som kan påverka människans hälsa,
miljö, kulturarv och ekonomin för landet (European Commission, 2015). I Sverige är det
MSB tillsammans med länsstyrelserna som har hand om översvämningskarteringen genom
förordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956) och föreskrifter om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1) (Näslund Landenmark, 2011).
Örebro län ligger i södra Svealand (Konow & Erlandsson, u.å). Den södra delen av
Örebro län omfattas av Närke, som även kallas för närkeslätten. Närkeslätten ligger mellan 22
och 90 m.ö.h. och har sin högsta punkt i Kilsbergen på ca 298 m.ö.h. Berggrunden i länet
består till större delen av grön skifferlera, alunskiffer, sandsten, hälleflintor och gnejser.
Jordarten som täcker berggrunden är morän som på sina håll är täckt av torv och lera, då
många sankmarker och sjöar har torrlagts under många år (Behrens, u.å).
Hallsberg är beläget i ett plant område nedanför Hallsbergsåsen med finkorniga jordarter
och tillhör Täljeåns avrinningsområde. Täljeåns avrinningsområde är känsligt för översvämningar då det innehåller mycket få sjöar och är påverkat av markavvattningsåtgärder. Söder om
Hallsberg ligger ett skogsområde högre beläget i förhållande till tätorten.
Under våren/sommaren 2015 utförde Länsstyrelsen i Örebro Län en lågpunktskartering
över Hallsbergs kommun. Detta gjordes för att dokumentera på var kommunens lägsta
områden finns och som vid en eventuell översvämning borde bli översvämmade.
5 – 9 september 2015 drabbades Hallsbergs kommun av ett kraftigt skyfall som ledde till
omfattande översvämningar. Den orsakades både av fluvial- och pluvial översvämning. Det
var framförallt Hallsbergs tätort med villabebyggelse, skolor och en idrottsanläggning som
drabbades hårdast men även jordbruksområden kring tätorten. SMHI:s närmaste mätstation
ligger i Hjortkvarn 25 km sydost om Hallsberg och uppmätte ca 96,5 mm regn under den 5
och 6 september. I norra och östra delarna av Hallsbergs centrum gjorde kommunen egna
mätningar. Här uppmättes 104 respektive 112 mm under samma dygn (Länsstyrelsen Örebro
län, 2016). Det kom ca 110 mm regn under det dygnet (Borg, 2016).
Under perioden (5 – 6 september) fick skogsområdet söder om Hallsberg ta emot mycket
regn som orsakade stor tillrinning av vatten mot Hallsberg. Detta tillsammans med skyfallet
orsakade översvämningarna i Hallsberg 5 – 9 september (Länsstyrelsen Örebro län, 2016).
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1.2 Syfte
Syftet med det här examensarbetet är dels att undersöka skillnaderna mellan lågpunktskarteringen och utbredningen av översvämningen som inträffade i september 2015 och i så
fall hur mycket det skiljer sig, dels att se om det går att göra en liknande lågpunktskartering i
SAGA GIS som i ArcGIS.

1.3 Frågeställningar



Finns det skillnader mellan lågpunktskarteringen och utbredningen av översvämningen
som inträffade i september 2015 och i så fall hur mycket skiljer det sig?
Går det att utföra en liknande kartering i SAGA GIS som i ArcGIS?

1.4 Avgränsningar
Då arbetet omfattar bearbetningar på två kommuner, har en avgränsning gjorts. Figur 1 visar
vilka två områden i Hallsbergs tätort som fokus kommer att ligga på. De två områdena som
analyseras och karteras är idrottsplatsen (område 1) samt ett bostadsområde öster om centrum
(område 2). Nära de båda områdena finns två mindre konstgjorda sjöar. Den ena är belägen
söder om idrottsanläggningen (område 1). Även den andra är belägen söder om bostadsområdet (område 2).

Figur 1. Avgränsningen för examensarbetet.
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2 Teori
2.1 Översvämningskartering
Som beskrevs i 1.1 Bakgrund är det MSB tillsammans med Sveriges länsstyrelser som ansvarar för översvämningskarteringar enligt två förordningar. Syftet är att hjälpa kommuner vid
samhällsplanering (Brask, 2014). Karteringen är ett värdefullt verktyg för att identifiera de
risker en översvämning för med sig. Förutom att hjälpa till vid samhällsplanering, visa risker
och kartlägga översvämningar kan karteringen användas som underlag för att hitta åtgärder
som minskar både riskerna och konsekvenserna av översvämningar i redan befintlig bebyggelse och för nyexploatering (Petzén & Nordblom, 2014). MSB har sedan slutet av 1990-talet
gjort översvämningskarteringar över landets vattendrag. Efter 2013 gjordes nya karteringar då
höjdmodellen blivit mer detaljerad. Den nu använda höjdmodellen har en upplösning på 2
meter (GSD-höjddata grid 2+) (Brask, 2014). Tidigare användes en höjdmodell med upplösningen 50 meter (GSD-höjddata grid 50+) (Lantmäteriet, 2016a).

2.2 Översvämningen Hallsberg 2015
Som nämndes i 1.1 Bakgrund drabbades Hallsbergs tätort av ett kraftigt skyfall 5 till 6
september 2015 (Länsstyrelsen Örebro län, 2016). Under sommarmånaderna juni till augusti
kom det varierande mängder vatten över Örebro län. Under juni och augusti var månadsnederbörden 25 – 50 mm regn medan det kom betydligt mer regn i juli. Då var månadsnederbörden
mellan 150 – 200 mm (SMHI, u.å). SMHI har mätstationer utplacerade över hela landet. Den
mätstation som ligger närmast Hallsberg ligger ca 25 km åt sydost om Hallsberg i Hjortkvarn.
Under dygnet mellan 5 och 6 september fick mätstationen i Hjortkvarn 96,5 mm regn medan
andra mätstationer som ligger ungefär lika långt bort från Hallsberg uppmätte runt 60 mm
regn. Hallsbergs kommun har egna mätstationer i östra och norra Hallsberg. De uppmätte 104
och 112 mm regn under samma dygn (5 – 6 september).
Konsekvenserna av översvämningen blev koncentrerade till Hallsbergs kommun och speciellt Hallsbergs tätort. Ca 400 hushåll blev drabbade i kommunen, där ca 80 hushåll fick evakueras. Även två skolor och tre förskolor påverkades av översvämningen och fick hålla stängt
måndagen efter. Alléhallen (Hallsbergs idrotts- och badhus) fick stängas i en månad då källarvåningen, där huvudcentralen för vattentemperatur och vattenkvalitet finns, översvämmats.
Det var inte bara hushåll, skolor, idrottsanläggningar eller vägar som drabbades. Tågtrafiken
genom Hallsberg påverkades också av översvämningen. Den gjorde så att tågtrafiken stod still
i flera veckor på grund av att det skett ras längs järnvägen. Hallsbergs avloppsreningsverk påverkades också av de höga flödena som kom genom anläggningen, vilket resulterade i att
delar av anläggningen översvämmades. Ingen teknisk utrustning havererade på grund av översvämningen men vattnet bräddades ca 22 750 m³. Avloppsvattnet som bräddades var relativt
rent så det blev en låg miljöpåverkan inom det bräddade området. Som beskrivs tidigare i
rapporten orsakades översvämningen till största del på ett kraftigt skyfall, vilket gjorde att
hela förloppet gick fort. Räddningstjänsten var med och pumpade bort vattnet, vilket var komplicerat eftersom det var svårt att flytta vattnet från de drabbade områdena till lämpliga
områden. Om vattenpumpningen hade gått fortare fanns det risk för att fler områden hade
blivit drabbade (Länsstyrelsen Örebro län, 2016).
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2.3 Rasterstrukturen
Höjddata har många olika användningsområden. Ett av dem är inom samhällsplanering för att
hitta områden som kan bli översvämmade och se vilka vägar vattnet tar (Lantmäteriet, u.å b).
Höjddata redovisas oftast i rasterformat. Raster (även kallad grid) grundar sig på att data är
organiserat i ett rutnät. Data som ska redovisas, oftast ytor på marken, delas in i ett antal rutor.
Dessa rutor kan även kallas för celler. Varje cell i rasterfilen får en siffra som motsvarar den
yta som cellen representerar.
Figur 2 visar hur rasterfiler ser ut och formas. Figur
2A illustrerar ett område med tre olika marktyper
som ska sparas i en rasterfil. Figur 2B visar hur
området har delats in i ett rutnät bestående av ett
antal rader och kolumner. Figur 2C redovisar hur
varje cell har tilldelats ett nummer efter en teckenförklaring där vatten = 1, skog = 2 och öppen mark
= 3. Figur 2D visar det färdiga rastret. Cellerna är
oftast kvadratiska och de måste innehålla ett värde.
Om det är en tom cell tilldelas den ett specifikt
värde, exempelvis NoData eller 0. Varje cell representerar en specifik yta i verkligheten. Storleken på en cell redovisar rastrets geometriska
upplösning. Upplösningen har en viktig roll för precision och generalisering. Genom att
minska cellerna ökar upplösningen, vilket leder till att precisionen och generaliseringsgraden
blir bättre (Harrie, 2013).
En rastercell kan endast innehålla ett värde, de är homogena. Det kan skapa problem vid
bearbetning av exempelvis olika marktyper, då markgränserna inte går vid cellernas gränser. I
och med att en cell enbart kan ha ett värde, tilldelas de värden efter specifika regler. Det finns
fyra olika sätt en cell kan få sitt värde på (Harrie, 2013):
- Medelvärde för en yta.
- Typvärde visar det vanligaste värdet för ytan (till exempel den vanligaste markarten
för ytan).
- Mittvärde (till exempel en höjdpunkt som finns i mitten av ytan).
- Prioriterat objekt (till exempel om en väg korsar en cell – den befinner sig varken i
cellens mittpunkt eller dominerar cellens yta).
Förutom att redovisa marktyper kan höjddata redovisas i rasterformat. När en höjdmodell
är baserad på ett raster är värdet för varje cells mittpunkt höjden för den specifika cellen. Viktigt att komma ihåg är att höjdvärdet för cellen är ytans mittpunkt och inte en medelhöjd för
ytan (Harrie, 2013).
Figur 3 visar hur en höjdmodell ser ut i både
vektor- och rasterformat. Figuren till vänster visar höjdmodellen i vektorformat medan figuren
till höger visar hur samma höjdmodell ser ut i rasterformat. Höjderna i figuren till höger repreFigur 3. Höjdmodell i vektor- och rasterformat. senterar cellens mittpunkt. Kullen till vänster i
Figur 2. Illustrerar hur rasterfiler ser ut.
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figur 3 syns inte i figuren till höger då upplösningen på rastret är för liten. Genom att studera
figur 3 syns det hur viktigt det är att ha rätt upplösning på rasterdata för att inte viktig
information ska försvinna (Harrie, 2013).

2.4 SAGA Wetness Index, SWI
SAGA GIS är en öppen programvara som behandlar geografiska data. Det går bland annat att
utföra hydrologiska analyser (Conrad & Wichmann, 2012). SAGA står för System for Automated Geoscientific Analyses (SAGA, 2016). En av de hydrologiska analyserna är SAGA
Wetness Index (SWI). SWI är SAGA:s fuktighetsindex och det är baserat på en metod som
bygger på en flervägs flödesriktning. Indexet väger värdet av avrinningsområdet (som är baserat på flödesackumulationen) av funktionen för lutningen i varje cell och de maxvärden som
granncellerna har i avrinningsområdet. Denna beräkning jämnar ut fuktighetsindexet för platta
partier (Besnard, et al., 2013).

2.5 Metod för skyfallskartering, Jönköping
Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram en steg-för-steg manual där de beskriver ett tillvägagångssätt för att utföra en skyfallskartering i ArcGIS. Syftet med manualen är att vägleda
bland annat kommuner vid kartläggningen av vilken samhällsviktig verksamhet som eventuellt kommer att drabbas vid extrem nederbörd. Ett annat syfte manualen har är att vägleda
användaren i hur kartläggning av lågpunkter och flödesvägar kan kopplas till skyfall i GIS.
Vid skyfallskarteringen har Länsstyrelsen i Jönköpings län utgått från att kapaciteten för ledningsnäten är fulla, det vill säga att ledningsnäten inte kan ta mer vatten. De data
Länsstyrelsen i Jönköpings län har använt sig av vid denna skyfallskartering är Lantmäteriets
NNH med en upplösning på 2 m och fastighetskartan där bland annat byggnader och olika
vattendrag finns representerade (Sylvén & Ekelund, 2015).

2.5.1 Lågpunktskartering
För att kunna utföra en lågpunktskartering måste all indata vara i rasterformat. Första steget är
att göra om all indata till rasterformat. Det utförs med verktyget Polygon to Raster. För att
karteringen ska bli bra är det viktigt att ha samma cellstorlek på all indata. Då NNH har cellstorlek 2, bör de resterande indatafilerna även ha cellstorlek 2. Om det är fler indatafiler som
måste konverteras till rasterfiler bör dessa filer slås samman till en fil. Exempelvis om filer
över både byggnader och vatten används, kan dessa två filer slås samman till ett enda raster.
Manualen använder Cell Statistics, men det finns andra verktyg i ArcMap som även går att
använda, men Cell Statistics utesluter vanliga fel såsom överlappning. Det går även att ignorera de celler som har värdet NoData (Sylvén & Ekelund, 2015).
Nästa steg i karteringen av lågpunkter är att klassa om det nyligen skapta rastret till
värden 0 och 1. Den här omklassade rasterfilen kommer att användas som en mask.
Omklassningen utförs i verktyget Reclassify. Här tas alla gamla värden bort och ersätts med
värdena 0 och 1. Alla NoData celler tilldelas värdet 1 medan alla celler med värden tilldelas
värdet 0. Det gör att det blir hål där byggnader och vattendrag är. Efter omklassningen
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utjämnas höjdmodellen. Det genomförs med hjälp av verktyget Fill. Figur 4 illustrerar hur
verktyget fungerar (Sylvén & Ekelund, 2015).

Figur 4. Illusterar hur verktyget Fill fungerar.

I ett raster kan det finnas punkter som sticker ut från de omgivande punkterna. Med hjälp av
Fill utjämnas dessa ojämnheter. Som figur 4 visar fyller Fill sänkor och tar bort eventuella
pikar i höjdmodellen (Esri, u.å a). I Fill läggs även rasterfilen från omklassningen till som en
mask. Maskens huvudsakliga syfte är att visualisera att vattnet rinner runt fastigheter och inte
igenom. Masken har en betydande roll vid kartering av lågpunkter inom tätorter för att skapa
mer naturliga flödesvägar.
Det sista steget för lågpunktskarteringen är att subtrahera originalhöjdmodellen med höjdmodellen från Fill. Det utförs i verktyget Minus. Genom att ta originalhöjdmodellen minus
höjdmodellen från Fill fås ett resultat från 0 till exempelvis -13 m. Det visar värden mätt från
ytan ner till botten för respektive lågpunkt (Sylvén & Ekelund, 2015).

2.5.2 Kartering av flödesvägar
Den andra delen i manualen från Länsstyrelsen i Jönköpings län är att kartera hur vattnet
rinner. Datat som används är höjdfilen som fås efter verktyget Fill i lågpunktskarteringen.
Filen används för att byggnaderna är bortmaskade och på så sätt simuleras det att vattnet
rinner runt byggnader och inte igenom dem.
Det första steget i kartering av flödesvägar är att ta reda på vattnets flödesriktning. Det utförs med hjälp av verktyget Flow Direction i ArcMap.
Figur 5 visar hur Flow Direction fungerar. Indatafilen är höjdmodellen och utdatafilen visar flödesriktningen. Figuren illustrerar flödesriktningen, dvs.
åt vilket håll vattnet rinner, med 8 parametrar (Esri,
u.å b).
Sedan beräknas flödesackumulation med hjälp av
Flow Accumulation i ArcMap. Utifrån flödesriktningen beräknas hur mycket vatten varje cell kommer att
Figur 5. Illusterar åt vilket håll vattnet
rinner från cell till cell.

få jämfört med sina grannar (Esri, u.å c).
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Figur 6 är en förenklad bild av hur
Flow Accumulation fungerar. Figuren till vänster är samma figur som
illustreras högst upp till höger i figur
5. Den visar åt vilket håll vattnet
rinner. Figuren höger om pilen visar
hur mycket vatten varje cell får basFigur 6. Visar hur flödesackumulationen är beroende av
flödesriktningen.
erat på hur många celler som rinner
till respektive cell. Cellen med värdet 3 (figuren till höger i figur 6) får vatten från tre grannar.
Cellen med värdet 7 får vatten från 3 grannar där en av grannarna är den med värdet 3.
När flödesackumulationen är klar genomförs Greater than Equal på originalhöjdmodellen
tillsammans med höjdmodellen från flödesackumulationen. Den behövs för att ta reda på var
vattnet rinner. Figur 7 visar hur verktyget fungerar. Som input raster 1 används höjdmodellen
från flödesackumulationen och som input raster 2 används originalhöjdmodellen. Om input
raster 1 är större eller lika med input raster 2 fås ett värde på 1. Om input raster 1 inte är större
eller lika med input raster 2 fås ett värde på 0. Utdatafilen visar då var vattnet rinner (1) och
inte rinner (0).

Figur 7. Visar hur verktyget Greater than Equal fungerar.

När flödesackumulationen är beräknad delas flödesvägarna upp i ett nätverk. Det utförs med
hjälp av verktyget Stream Link. Figur 8 illustrerar hur Stream Link fungerar. Verktyget delar
upp alla flödesvägarna i olika länkar. Vid varje
förgrening blir det en brytpunkt (Esri, u.å d).
Det sista steget för att kartera flödesvägarna
är att ta reda på vilken väg vattnet tar i första
hand. Det genomförs med verktyget Stream
Order (Sylvén & Ekelund, 2015). Figur 9 illustrerar hur Stream Order fungerar. Metoden grundar sig på Strahlermetoden. Alla länkar som ligger i utkanten och inte får något flöde från en
annan länk får värdet 1 och är den första i ordniFigur 9. Visar hur Stream Order fungerar.
ngen (gröna länkarna i figur 9). Sedan ökar
flödesordningen när två länkar med samma värde sammanfaller. Två länkar med värdet 1
Figur 8. Visar hur Stream Link fungerar.
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bildar en länk med värdet 2, två länkar med värdet 2 bildar en länk med värdet 3 osv. När två
länkar med olika värden möts blir det ingen ökad ordning. Ett exempel på det är när en länk
med ordernummer 2 möts med en länk med ordernummer 3. Då kommer inte den sammankopplade länken att få ett värde på 4, utan den får värdet som är högst av de sammankopplade
länkarna, alltså 3 (figur 9). Strahlermetoden är den vanligaste metoden vid beräkning av
flödesordningen. Då den enbart ökar i ordning när två länkar med samma ordning sammanfaller kan den bli känslig om länkar tas bort (Esri, u.å e).
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3 Metod och material
3.1 Metod
Det här examensarbetet består av en lågpunktskartering, kartering av flödesvägar samt
kartering av flygfoton. Det innehåller även en jämförelse mellan lågpunktskarteringen och
den faktiska översvämningen 2015. Stegen utförs på två kommuner (Kumla kommun
respektive Hallsbergs kommun), dels för att få bättre resultat vid kommungränsen och dels för
att få en mer verklighetstrogen bild. Endast två avgränsade områden granskas i resultatet (se
figur 1 i 1.5 Avgränsningar). Lågpunktskarteringen utförs enbart i ArcGIS medan kartering av
flödesvägar utförs både i ArcGIS och i SAGA GIS.

3.2 Indata
De data som används i arbetet är NNH över Kumla kommun och Hallsbergs kommun, byggnader, vatten, data ur fastighetskartan i vektorformat samt flygfoton. I bilaga 1 indata finns en
detaljerad lista över det indata som används och även en figur på NNH över de avgränsade
områdena. I bilaga 2 finns en produktbeskrivning av GSD-Höjddata, grid 2+ som NNH grundar sig på. Där beskrivs kortfattat punkttäthet och höjdnoggrannhet över skanningsområdet.

3.3 Programvaror
Programvaror som har används under arbetet är;



ArcMap 10.2.2 och 10.3
SAGA GIS 2.1.2

18

4 Genomförande
4.1 Lågpunktskartering
Lågpunktskarteringen utfördes på två kommuner för att vid kartering av flödesvägar få ett
bättre resultat över kommungränserna. Stegen följde Länsstyrelsen i Jönköpings läns metod
för skyfallskartering i ArcGIS (Sylvén & Ekelund, 2015). Första steget var att skapa en Fil
Geodatabas som döptes till lagpktskartering. Se bilaga 3, figur 50 för hela databasstrukturen. I
databasen skapades ett Raster Dataset som döptes till nnh. I nnh importerades sedan NNH för
både Kumla respektive Hallsbergs kommun så att det blev till ett enda raster. Därefter
skapades ännu ett Raster Dataset som döptes till byggnader_vatten. Innan byggnader- och
vattenfilerna kunde läggas in i det nyligen skapta datasetet var de tvungna att konverteras från
shapeformat till rasterformat. Det utfördes i verktyget Polygon to Raster. I figur 10 visas de
inställningar som gjordes vid skapandet av rasterfiler. Cellstorlek 2 användes då höjdmodellerna har en cellstorlek på 2.

Figur 10. Inställningarna för verktyget Polygon to Raster i ArcMap.

För att alla byggnads- och vattenskikt skulle hamna rätt gjordes några inställningar i Environment Settings. I Environment Settings under Processing Extent lades nnh till som snap-raster
för att alla celler inte skulle bli förskjutna och hamna fel. I figur 11 redovisas de inställningar
som gjordes i Environment Settings.

Figur 11. Inställningar i Environment Settings.
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Efter att alla byggnads- och vattenskikt för Kumla och Hallsberg var konverterade slogs de
ihop till ett raster med hjälp av Cell Statistics. I Cell Statistics lades alla nyskapta rasterfiler
in. Rutan för att ignorera NoData bockades i vid beräkningen. För att rasterskiktet skulle täcka
hela Kumla respektive Hallsbergs kommun gjordes även här inställningar i Environment Settings. Förutom att lägga till snapraster som förut, lades även här nnh till i Extent (figur 12).

Figur 12. Visar inställningar i Environment Settings.

Efter sammanslagningen importerades det nyss skapta rastret till byggnader_vatten i databasen. Därefter klassades byggnader_vatten om med hjälp av verktyget Reclassify till värden
0 (NoData) och 1. Alla byggnader och vatten fick värdet 0 (NoData) medan all data runtomkring fick värdet 1. Först togs de gamla värdena bort. Därefter skapades två nya. I figur 13
visas de exakta värden som användes för old values och new values i Reclassify. För att inte
missa några värden vid omklassning till 0, skrevs det gamla värdet till 0-1 000 000 000. I det
här steget bockades rutan för att ändra saknade data till NoData i.

Figur 13. Visar vilka värden som användes i Reclassify för byggnader_vatten.

Efter att byggnader- och vattenrastret var omklassificerade utjämnades den ursprungliga höjdmodellen med hjälp av verktyget Fill (figur 4). Fill används för att jämna ut höjdmodellen om
det finns eventuella ojämnheter. I Fill lades den ursprungliga höjdmodellen (nnh) in. Under
Environment Settings, Raster Analysis lades rastret från Reclassify in som mask (figur 14) för
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att kunna visualisera att vattnet rinner runt byggnader och inte igenom (Sylvén & Ekelund,
2015).

Figur 14. Visar Environment Settings för Fill.

Slutligen subtraherades fillrastret med originalhöjdmodellen med hjälp av verktyget Minus.
Genom att subtrahera fillrastret med originalhöjdmodellen fås positiva värden (0 meter till
12,39 meter). Värdet visar att det är mätt från botten upp till ytan på lågpunkterna (figur 15).
Figur 16 visar att fillrastret subtraheras med nnh.

Figur 15. Visar skalan mätt från botten till ytan.

Figur 16. Representerar verktyget Minus.

Inställningarna i Environment Settings visas i figur 12. Bilaga 4 Flödesschema lågpunktskartering illustreras lågpunktskarteringen i ett flödesschema.

4.2 Kartering av flödesvägar
4.2.1 ArcGIS
Efter att lågpunktskarteringen var gjord i ArcGIS karterades flödesvägarna. Även här efterföljdes manualen för skyfallskartering från Länsstyrelsen i Jönköpings län, (2015). Det första
steget var att skapa en Fil Geodatabas som döptes till Rinnvag. I bilaga 3, figur 51 finns hela
databasstrukturen. Därefter utfördes Flow Direction där vattnets flödesväg togs fram. Indata21

filen för att ta reda på flödesvägen var rasterfilen från lågpunktskarteringen och verktyget Fill
(nnh_fill). I figur 12 redovisas vilka inställningar i Environment Settings, Processing Extent
som även användes för resterande steg i karteringen av flödesvägarna. Dessa inställningar
gjordes för att alla rasterceller i höjdmodellen skulle hamna på rätt plats och täcka hela området. Delresultatet av flödesriktningen redovisas i figur 17. Som beskrivs i 2.4.1 Lågpunktskartering, fås ett 8 parameter resultat som visar 8 olika väderstreck. Figuren visar åt vilket väderstreck vattnet rinner. Kartutsnittet är över centrala Hallsberg och söder ut (fokusområdena i
norr).

Figur 17. Resultatet efter Flow Direction.

När flödesriktningen var beräknad var nästa steg att ta reda på hur mycket vatten varje cell får
utifrån flödesvägarna. Det gjordes med Flow Accumulation. Figur 18 visar resultatet av
flödesackumulationen. Ju mörkare cell, desto mer vatten får just den cellen.

Figur 18. Resultat från verktyget Flow Accumulation.

Efter att ha tagit reda på hur mycket vatten varje cell får av sina grannar, kombinerades den
rasterfilen med originalhöjdmodellen. Det ger ett resultat med två värden, 1 och 0, som visar
var vattnet rinner (1) och inte rinner (0). Det gjordes med verktyget Greater than Equal. Figur
22
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originalhöjdmodellen.

Figur 19. Visar att flödesackumulationsfilen ska vara större eller lika med originalhöjdmodellen.

Resultatet efter utförandet av Greater than Equal visas i figur 20. Blått visar var flödesackumulationen var större eller lika med originalhöjdmodellen. Gråbeige visar var flödesackumulationen inte var större eller lika med originalhöjdmodellen.

Figur 20. Resultatet av verktyget Greater than Equal.

Därefter delades flödesvägarna upp i ett nätverk med brytpunkter i varje förgrening. Det gjordes i verktyget Stream Link. Figur 21 visar hur flödeslänkarna blev. Utseendemässigt skiljer
den sig inte från figur 20.
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Figur 21. Resultatet av Stream Link.

Det sista steget för karteringen av flödesvägar i ArcGIS var att ta reda på flödesordningen
med hjälp av Stream Order. Figur 22 visar vilka rasterfiler som användes vid beräkningen.
Den utgick ifrån flödeslänksfilen och flödesriktningsfilen. Metoden som användes var
Strahlermetoden.

Figur 22. Visar inställningarna för Stream Order.

Figur 23 visar resultatet av Stream Order där ju mörkade nätverkslänk, desto mer vatten får
den nätverkslänken.
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Figur 23. Resultat för flödesordningen.

I bilaga 5 Flödesschema kartering av flödesvägar, ArcGIS visas ett flödesschema för kartering av flödesvägar.

4.2.2 SAGA GIS
För att undersöka om en lågpunktskartering liknande den som utfördes i ArcGIS kan göras i
SAGA GIS beräknades ett fuktighetsindex (SWI). Först exporterades nnh från geodatabasen
som skapades vid lågpunktskarteringen (4.1 lågpunktskartering). Sedan lades nnh in i SAGA
GIS och sparades om till en sgrd-fil (SAGA GIS egna filtyp). Därefter bearbetades nnh i
SAGA Wetness Index. I figur 24 visas vilka inställningar som gjordes i verktyget SWI. I
bilaga 6 redovisas flödesschemat för SWI.

Figur 24. Inställningar i SAGA Wetness Index.

Av SWI fås fyra olika filer:
- Catchment Area visar avrinningsområden baserat på flödesackumulationen
- Modified Catchment Area visar en utjämnad version av Catchment Area (analyserades
inte i det här arbetet)
- Catchment Slope visar lutningen i varje cell
- Topographic Wetness Index visar hur fuktig marken blir
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4.3 Kartering av översvämningen 2015
Utifrån flygbilder som togs på översvämningen i centrala Hallsberg som inträffade i september 2015 har en kartering utförts i ArcMap. Se bilaga 8 för de flygfoton som användes. Med
fastighetskartan som bakgrundsbild ritades flygfotona av för hand (figur 25).

Figur 25. Fastighetskartan i vektorformat.

Först skapades en ny shapefil, en polygon (figur 26).

Figur 26. Skapar en ny shapefil, typ polygon.

Efter att den nya shapefilen var skapad, började den redigeras. Genom att högerklicka på den
nyligen skapta shapefilen för att börja redigera kunde nya ytor skapas med hjälp av Create
Features. I den valdes den aktuella shapefilen och verktyget polygon (figur 27). När verktyget
polygon var valt ritades samtliga flygbilder av (figur 56, 57 och 58).

26

Figur 27. Fönstret Create Features där val av format på shapefilen valdes.

Det sista steget i karteringen av översvämningen var att göra om shapefilen till rasterformat.
Det gjordes med hjälp av Polygon to Raster. Samma inställningar gjordes även här som i 4.1
lågpunktskartering, figur 10.

4.4 Jämförelse av lågpunktskartering och översvämning 2015
En visuell jämförelse utfördes genom att lägga lågpunktskarteringen på översvämningen i
ArcGIS.
För en med korrekt jämförelse selekterades lågpunkter ut som var mer betydande så att de
små lågpunkterna försvann. Det första steget var att klippa NNH (som täcker hela Kumla
kommun och Hallsbergs kommun) som fås ur det sista steget av lågpunktskarteringen (4.1
lågpunktskartering, sid 21). Detta utfördes med verktyget Clip i ArcMap för att ta reda på den
lägsta punkten i närheten av fokusområdena. Figur 28 visar området som NNH klipptes efter.

Figur 28. Området som NNH klipptes efter.

Därefter selekterades vilka lågpunkter som skulle tas med ut. Som redovisas i tabell 1 valdes
lågpunkter ut inom intervallet 0,2 – 1 m. Det gjordes för att få bort lågpunkter som låg på cmnivå.
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Tabell 1. Visar valet av lågpunkter som selekterades ut vid jämförelsen.
Val av lågpunkter

Beskrivning

1m

Alla lågpunkter som är djupare än 1 m

0,5 m

Alla lågpunkter som är djupare än 0,5 m

0,3 m

Alla lågpunkter som är djupare än 3 dm

0,2 m

Alla lågpunkter som är djupare än 2 dm

Selektionen av lågpunkter utfördes med hjälp av Raster Calculator. Figur 29 visar operationen
för att ta fram de lågpunkter som är större eller lika med 1 m. Samma operation (figur 29)
gjordes för att ta fram resterande lågpunkter som beskrivs i tabell 1.

Figur 29. Visar formeln för framtagandet av lågpunkter som är större eller lika med 1 m.

När valda lågpunkter hade selekterats klipptes de efter rasterfilen för översvämningen 2015.
Det gjordes med verktyget Clip. Med hjälp av verktyget Combine kombinerades de selekterade lågpunkterna tillsammans med översvämningen från september 2015 för att ta reda på
vilka av lågpunkterna som låg inom översvämningen. Bilaga 7 redovisar ett flödesschema
med stegen för jämförelsen.

28

5 Resultat
5.1 Lågpunktskartering
Resultatet av lågpunktskarteringen blev följande. För område 1 blev resultatet enligt figur 30.
Det är inte mycket utanför bäckarna som drabbas vid en eventuell översvämning. Det är mest
åkermark och lite öppen mark. Hela löparbanan och bitar av bilvägen norr om löparbanan
kommer dock att bli översvämmade. I sydöstra bildkanten syns en av två konstgjorda sjöar.
De ingår inte i lågpunktskarteringen och visar alltså inte att det blir översvämmat där.

Figur 30. Resultat av lågpunktskartering över område 1.

För område 2 blev resultatet enligt figur 31. Även här är det inte mycket förutom bäckarna
som blir översvämmade. Bitar av vägen mellan bäcken och bostadsområdet och vägarna inom
bostadsområdet blir drabbade. Utöver det är det mest åkermark, öppen mark och grönområden
som blir drabbade.

Figur 31. Resultat av lågpunktskartering över område 2.
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I bilaga 9, Lågpunktskartering över Hallsberg, finns en överskådlig karta över resultatet av
lågpunktskarteringen.

5.2 Kartering av flödesvägar
5.2.1 ArcGIS
Efter att ha karterat vattnets flödesvägar i ArcGIS blev det följande resultat. För område 1
visar figur 32 att vattnets flödesvägar är störst nära de befintliga vattendragen samt på åkeroch öppen mark. Figuren visar även att en stor flödesväg går över norra delen av löparbanan
och sedan sammanfaller med flödesvägen vid bäcken.

Figur 32. Resultat för kartering av flödesvägar för område 1.

För område 2 blev resultatet som redovisas i figur 33. Även här är flödesordningen störst nära
vattendrag och på den öppna marken väster och sydöst om sjön.

Figur 33. Resultat för kartering av flödesvägar för område 2.
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I bilaga 10, Kartering av flödesvägar över Hallsberg, redovisas en översiktlig karta över resultatet av flödesvägskarteringen. I bilaga 11, Lågpunkskartering tillsammans med flödesvägar
redovisas karteringen av flödesvägarna tillsammans med lågpunktskarteringen för att på ett
lättare sätt illustrera hur vattnet rinner och var vattnet sedan kommer att ansamlas.

5.2.2 SAGA GIS
Resultatet av SWI blev följande. Figur 34 visar resultatet av avrinningsområdena som är
baserat på flödesackumulationen över Hallsberg. Avrinningsområdena är som störts i närheten
av en bäck som rinner igenom Hallsberg. Den syns gå rakt igenom mitten på kartan. Det finns
även två stora avrinningsområden i nordvästra och i sydöstra hörnen av kartan.

Figur 34. Resultat för avrinningsområden baserat på flödesackumulationen.

Figur 35 visar lutningen i varje cell. Lutningen är som störst i närheten av bäckarna, järnvägen
i öster och vid de två konstgjorda sjöarna samt vid tre kullar intill den konstgjorda sjön i öst.

Figur 35. Resultat för lutningen över Hallsberg.

Figur 36 visar SWI över Hallsberg. Den visar fuktighetsindex över orten. Ju mörkare blått,
desto fuktigare blir marken och där är det störst risk att det ansamlas vatten.
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Figur 36. Resultatet för fuktighetsindexet över Hallsberg.

5.3 Kartering av översvämningen 2015
Resultatet av karteringen utifrån flygfotona av översvämningen som inträffade i september
2015 blev enligt figur 37. Bilden visar hur omfattande översvämningen var. Den täcker i princip både område 1 och 2.

Figur 37. Resultatet av karteringen utifrån flygfoton över översvämningen 2015.

Vattnet täcker några byggnader i område 1 och de flesta byggnader i område 2. Det betyder
inte att hela husen blev översvämmade, utan att vattnet gick in till husväggen.

5.4 Jämförelse av lågpunktskartering och översvämning 2015
Resultatet av den visuella jämförelsen blev enligt följande. Figur 38 visar område 1. Översvämningen 2015 ligger i botten och lågpunktskarteringen ligger ovanpå. Enligt lågpunktskarteringen bör det bli mest översvämmat i närheten av de befintliga bäckarna. Därefter är det
mest åkermark, öppen mark samt löparbanan som bör bli översvämmat. Den faktiska översvämningen visar att det var betydligt mer som blev översvämmat.
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Figur 38. Visar lågpunktskarteringen ihop med översvämningen 2015 över område 1.

Figur 39 visar område 2. Även här ligger översvämningen 2015 i botten och lågpunktskarteringen ligger ovanpå. Enligt lågpunktskarteringen bör det bli mest översvämmat i bäckarna.
En del vägar runt och i bostadsområdet kommer också att bli översvämmat. Det är även en del
öppen mark som kommer att bli översvämmat. Den faktiska översvämningen visar att i
princip hela bostadsområdet blev översvämmat.

Figur 39. Visar lågpunktskarteringen tillsammans med översvämningen 2015 över område 2.

I bilaga 12 Visuell jämförelse mellan lågpunktskartering och översvämningen 2015 redovisas
en översiktlig karta över de avgränsade områdena för jämförelsen.
Av den andra jämförelsen blev resultatet följande. Figur 40 visar de förutspådda lågpunkter djupare än 1 m som kommer att bli översvämmade (de gröna områdena) i kombination
med den faktiska översvämningen från september 2015 (de blåa områdena).
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Figur 40. Karta över de lågpunkter som är djupare än 1 m inom översvämningen.

I tabell 2 redovisas alla valda lågpunkter tillsammans med översvämningsrastret samt de
avmaskade husen. Där redovisas antalet pixlar, arean, procenten de täcker varandra och en
beskrivning.
Figur 41 redovisar de förutspådda lågpunkterna som är djupare än 0,5 m (ljusgröna områdena) är belägna inom översvämningen från 2015 (det blå området).

Figur 41. Karta över de lågpunkter som är djupare än 0,5 m inom översvämningen från 2015.

Figur 42 visar var lågpunkterna som är djupare än 3 dm som förutspås översvämmas (gula
områden) i kombination med den faktiska översvämningen från september 2015.
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Figur 42. Karta över de förutspådda lågpunkter djupare än 0,3 m inom översvämningen 2015.

Figur 43 illustrerar de lågpunkter som är djupare än 2 dm som kan drabbas vid en eventuell
översvämning (röda områden) i kombination med den faktiska översvämningen.

Figur 43. Karta över de lågpunkter som är djupare än 0,2 m i kombination med översvämningen.

I tabell 2 redovisas figur 40, 41, 42 och 43 där antalet pixlar för varje område visas samt area,
procent och en beskrivning. Procenten redovisar hur mycket av de valda lågpunkterna som
täcker den faktiska översvämningen.
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Tabell 2. Antalet pixlar, area och procent för de valda lågpunkterna, maskade husen och
översvämningen.
Namn

Översvämning
2015
Hus

Antal
pixlar

Area (m²)

Procent som
täcker varandra

Beskrivning

130 037

520 148

*

Ursprungskarteringen som syns i bild 37

9 199

36 796

*

480

1 920

0.3 %

Lågpunkt >= 0,5 m

2 996

11 984

2.3 %

Lågpunkt >= 0,3 m

4 416

17 664

3.4 %

Lågpunkt >= 0,2 m

7 022

28 088

5.4 %

De borttagna husen ur NNH (4.1 lågpunktskartering)
De lågpunkter som är djupare än 1 m enligt
bild 40
De lågpunkter som är djupare än 0,5 m enligt
bild 41
De lågpunkter som är djupare än 0,3 m enligt
bild 42
De lågpunkter som är djupare än 0,2 m enligt
bild 43

Lågpunkt >= 1 m

* Procent redovisas enbart för lågpunkterna.
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6 Diskussion
6.1 Höjdmodell
Höjdmodellen som användes i den här rapporten var Lantmäteriets nya nationella höjdmodell
(NNH) som har en upplösning på 2 m. Då skanningen utfördes i huvudsak under icke vegetationssäsong har fokusområdena bra punkttäthet, över 0,5 punkter/m². Punkttätheten över fokusområdena är bra med tanke på att de ligger i centrala Hallsberg, omgivet av andra byggnader, träd och vatten som minskar punkttätheten. Inom område 2 är punkttätheten lite sämre i
närheten av husen, men den är fortfarande bra. Höjdmodellen har även låg höjdavvikelse som
beskrivs i bilaga 2, Produktbeskrivning. Då höjdmodellen bygger på bra laserdata blir inte
rasterstrukturen bättre än kvaliteten på laserdata. Som beskrivs i 2.1 Rasterstrukturen tilldelas
varje cell ett enda värde. Värdet får höjdmodellen fås utifrån mittvärdet på cellen. Då
höjdmodellen har celler med upplösningen 2 m, har dess höjd generaliserats och viktig information kan ha gått förlorad trots att den har en hög upplösning.

6.2 Metod för skyfallskartering
Metoden som arbetet använder utgår ifrån NNH och byggnader (Bilaga 1 Indata). I manualen
från Länsstyrelsen i Jönköpings län har byggnader klippts bort ur höjdmodellen för att
illustrera att vattnet rinner runt byggnader. Metoden bygger även på att ledningsnätet har nått
sin fulla kapacitet och inte kan ta mer vatten då det handlar om skyfall. Något som kan
begränsa resultatet är att metoden inte tar hänsyn till om det finns eventuella tunnlar där
bäckar rinner under exempelvis vägar. Det skulle kunna begränsa resultatet för att tunnlar
bidrar till en smalare passage och tvingar vattnet att ta andra vägar. Med anledning av att
NNH endast utgår ifrån markens höjd och visar var de låga områdena är där vatten kommer
att ansamlas, tar den inte hänsyn till markens innehåll. Som beskrivs i 1.1 Bakgrund är
Hallsberg beläget på gammal sjöbotten och tillhör Täljeåns avrinningsområde, vilket kräver
avvattningsåtgärder.

6.2.1 Lågpunktskartering
Resultatet av skyfallskarteringen för lågpunkter blev som visas i bilaga 9 Lågpunkskartering
över Hallsberg för båda områdena. Det är mest öppna ytor, bäckar, några vägar och några
tomter som drabbas. I och med att lågpunktskarteringen enbart utgår från NNH ser karteringen rimlig ut. Det beror på att marken inte är så kuperad i Hallsberg, så vattnet håller sig
relativt nära vattendragen. Om lågpunktskarteringen även tog hänsyn till tunnlar kanske resultatet hade blivit annorlunda, då trånga passager hade uppmärksammats. Kvaliteten på hur
noggrann lågpunktskarteringen blev grundar sig på hur bra insamlingen av laserdata var samt
punkttätheten över området.

6.2.2 Kartering av flödesväg
Karteringen av flödesvägarna i ArcGIS visar enligt bilaga 10 Kartering av flödesvägar att
vattnets flödesvägar i Hallsberg till största delen utgår ifrån bäckarna. Flödesvägarna är störst
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på de öppna ytorna, i grönområden och runt område 1. De karterade flödesvägarna över
område 2 håller sig till största delen till vägarna och har en låg flödesordning. Det betyder
alltså att det inte kommer att stå lika mycket vatten där som det gör sydväst om
bostadsområdet.
Bilaga 11, Lågpunktskartering tillsammans med flödesvägarna, visar att där det samlas
mest vatten, där har flödesvägarna en hög flödesordning. Flödesordningen visar hur mycket
vatten varje cell får utifrån hur vattnet rinner. Den visar då vilka områden som kommer få mer
vatten än andra.
Om kartering av flödesvägar hade tagit hänsyn till markens sammansättning skulle det
kunna ge ett annat resultat, att vattnets flödesvägar får en högre flödesordning över hårdgjorda
ytor och en lägre flödesordning på mjukgjorda ytor till exempel.
Vid karteringen av SWI i SAGA GIS blev det 4 utdatafiler, varav en var en modifierad
version. Avrinningsområdena (figur 34) visar att avrinningen är störst i närheten av bäckarna
som löper igenom centrum och i nordvästra samt sydöstra hörnen av kartan. Inom de två
fokusområdena är avrinningsområdena inte lika stora. Vid beräkningen av SWI togs ingen
hänsyn till byggnaderna, vilket resulterar i att det ser ut som att det är några större avrinningsområden mellan fokusområdena där det ligger stora byggnader. Som figur 35 i 5.2.2 SAGA
GIS visar är lutningen störst i närheten av bäckarna, vid bilbron över järnvägen i nordväst, vid
den konstgjorda sjön i sydväst samt vid kullarna i närheten av den andra konstgjorda sjön i
nordöst.
Karteringen av fuktighetsindex visar enligt figur 36 i 5.2.2. SAGA GIS att marken vid de
båda områdena kommer att bli fuktiga. Vid område 1 syns två områden som har ett index över
5.2. Dessa två områden representeras i verkligenheten av två hus. Som beskrevs tidigare togs
inte byggnader med i beräkningen av SWI, vilket ger en missvisande bild av var vattnet
hamnar. Fuktighetsindexet stämmer då bättre över område 2. Det kan bero på att område 2 är
ett bostadsområde med mindre hus än vad som finns inom område 1 där det är en idrottsanläggning. I område 2 ligger fuktighetsindex mellan 3.2 och 5.2.

6.3 Kartering av översvämningen 2015
Som beskrivs i 4.3 Kartering av översvämningen 2015 ritades översvämningen av för hand
utifrån 3 flygbilder. Med anledning av det stämmer inte översvämningens utbredning till
100 %. Det beror på den mänskliga faktorn och att flygbilderna är tagna vid solnedgång
(bilaga 8 Flygfoton av översvämning Hallsberg 2015), då faller det långa skuggor som på sina
håll flyter hand i hand med översvämningen. Detta gör det svårt att urskilja vad som är
skuggor och vad som är översvämmat vatten. Karteringen av översvämningen visar inte hur
stor mängd vatten det står på sina ställen utan enbart översvämningens utbredning.

6.4 Jämförelse
Jämförelsen mellan lågpunktskarteringen och översvämningen 2015 gjordes bland annat visuellt. Som redovisas i 5.4 Jämförelse av lågpunktskartering och översvämning 2015 samt i
bilaga 12 Visuell jämförelse mellan lågpunktskartering och översvämningen 2015 har övers38

vämningen mycket större utbredning än vad lågpunktskarteringen har. Som beskrivs i 1.1
Bakgrund orsakades översvämningen 5 - 9 september 2015 både av fluvial- och pluvial översvämning, vilket kan ha bidragit till att översvämningen blev så omfattande som den blev.
I 4.4 Jämförelse av lågpunktskartering och översvämning 2015, tabell 1 beskrivs de lågpunkter som valdes att fokusera på. Varför just lågpunkter mellan intervallet 0,2 – 1 m valdes
var för att där det står minst 2 dm, där anser jag att vattnet kan orsaka problem. Då valet av
lågpunkter gjordes fritt, fås annat resultat vid val av andra intervaller.
Som beskrivs i 5.4 Jämförelse av lågpunktskartering och översvämning 2015, tabell 2
täcker lågpunktskarteringen som mest 5,4 % av översvämningen 2015 för de lågpunkter som
är djupare än 0.2 m och som minst 0,3 % för de lågpunkter som är djupare än 1 m. Med
anledning av det visar lågpunktskarteringen en felaktig bild av var vattnet kommer att samla
sig vid en eventuell översvämning.
En annan faktor till att det skiljer så mycket mellan lågpunktskarteringen och översvämningen kan vara att lågpunktskarteringen enbart utgick ifrån NNH och byggnader. Den tar då
inte med eventuella flaskhalsar i form av exempelvis brofästen och trummor, som kan vara en
bidragande faktor till att översvämningens utbredning blev betydligt mer omfattande än den
predikterande lågpunktskarteringen.
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7 Slutsats
Lågpunktskarteringen skiljde sig väsentligt mot utbredningen av den faktiska översvämningen
som inträffade mellan den 5 och 9 september 2015. Karteringarna visar att skillnaden i
utbredning är över 90 %. En bakomliggande faktor till den stora skillnaden är med stor
sannolikhet att det kom 110 mm regn under 24 timmar och att marken redan var mättad på
vatten.
Det går att utföra en liknande lågpunktskartering i SAGA GIS som i ArcGIS. De får lite
olika resultat men syftet med de båda är att påvisa var vattnet kommer att ansamla sig.
För det här examensarbetet gjordes en jämförelse mellan lågpunktskarteringen och översvämningen som inträffade 5 – 9 september 2015 i Hallsberg och då visar SWI en något bättre
bild av var vattnet samlar sig. Med anledning av det skulle en kombination av en lågpunktskartering i ArcGIS och ett fuktighetsindex i SAGA GIS eventuellt ge en bättre bild av var
vattnet samlar sig vid ett skyfall.

7.1 Förslag på framtida studier
Examensarbetet bygger på en lågpunktskartering som utgår ifrån den nya nationella höjdmodellen fanns inte tiden för att utföra en kvalitetsanalys på NNH. Med anledning av det utgick
frågan om vad det är som avgör hur stora lågpunkterna blir. Ett förslag på en framtida studie
skulle vara att analysera NNH utförligt. Ett annat förslag är att utveckla lågpunktskarteringen
så den kan ta in fler objekt som kan påverka var vattnet ställer sig.
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Bilaga 1 Indata
Tabell 3. Indata som användes under examensarbetet.
Filnamn
Datatyp Beskrivning
Data från Länsstyrelsen Örebro län
nnh_hallsberg
Raster
Höjdmodell över
Hallsbergs kommun
byggnader_hallsberg Polygon Byggnader över Hallsbergs
kommun
vatten_hallsberg
Polygon Sjöar över Hallsbergs
kommun
nnh_kumla
Raster
Höjdmodell över Kumla
kommun
byggnader_kumla
Polygon Byggnader över Kumla
kommun
vatten_kumla
Polygon Sjöar över Kumla kommun
Översvämning-hr48
Flygfoto Flygfoto taget från väst
Översvämning-hr55
Flygfoto Flygfoto taget från norr
Översvämning-hr72
Flygfoto Flygfoto taget från sydväst
Fastighetskartan – vektor
Ba_get
Polygon Motorbana, idrottsplats,
skjutbana etc.
Jarnvag
Linje
Järnväg
Marktyper
Polygon Skog, öppen mark, torg,
bebyggelse etc.
Vagnat
Linje
Vägnät
Vag_ovrigt
Linje
Gång- och cykelvägar
vattendrag
Linje
Bäckar

Format
GRID
Shape
Shape
GRID
Shape
Shape
JPEG
JPEG
JPEG
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape

Figur 44. Visar höjdmodellen över det avgränsade området.
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Bilaga 2 Produktbeskrivning GSD-Höjddata grid 2+
Den höjdmodell som används som indata utgår ifrån är Lantmäteriets nya nationella höjdmodell (NNH). Insamlingsmetoden för NNH var laserskanning som därefter bearbetades. De
markklassade laserpunkterna utgör ett grid
med en upplösning på 2 m (Lantmäteriet,
2015).
Figur 45 visar det område (centrala
Hallsberg) som laserdata hämtades över. De
filer som beskriver punkttäthet och höjdavvikelse för det här området redovisas i tabell 4
samt i figurer 46, 47 och 48.

Figur 45. Området som laserdata hämtades över.
Tabell 4. Beskrivning av filer över skanningsområdet.
Namn
laserTasq3006
laserDensity3006
laserCoverage3006

Beskrivning
Rasterfil som redovisar höjdavvikelser i överlappningen mellan flygstråken för
skanningsområdet.
Rasterfil över hela skanningsområdet som visar punkttäthet för de
laserpunkter som klassats som mark vid bearbetningen
Rasterfil över hela skanningsområdet som visar punkttätheten i lasermolnet för
sista och enda eko.

Format
tif
tif
tif

Figur 46 visar avvikelse i höjd i överlappningen mellan flygstråken. Figurens namn är
laserTasq3006.tif. De tre ränderna med färger (blått, grönt, gult och rött) visar var överlappningen mellan flygningarna var. De svarta partierna är de separata flygningarnas egna data
som inte redovisas här. Den blå färgen redovisar att höjdnoggrannheten är mindre än 0,10 m.
De gröna partierna visar var höjdnoggrannheten är 0,10 – 0,25 m. De gula partierna visar var
noggrannheten är 0,25 – 0,50 m och de röda partierna visar en höjdnoggrannhet som är större
än 0,5 m.
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Figur 46. Visar höjdavvikelser i överlappningen mellan flygstråken © Lantmäteriet.

Figur 47 illustrerar punkttätheten över de laserpunkter som har klassats som mark över skanningsområdet. Figurens namn är laserDensity3006.tif. De blåa områdena har en punkttäthet på
över 0,5 punkter/m². Några områden visualiseras med grön färg, de har en punkttäthet på 0,25
– 0,5 punkter/m². De gula områdena har en punkttäthet på 0,0625 – 0,25 punkter/m². De röda
områdena har en punkttäthet på mindre än 0,0625 punkter/m². De svarta områdena har
0 punkter/m².

Figur 47. Illustrerar punkttäthet för de laserpunkterna med klassning mark © Lantmäteriet.

Figur 48 visar punkttätheten för de laserpulser som kommer från ett sista och enda eko. Figurens namn är laserCoverage3006.tif. Det är dessa punkter som kan komma att representera
markytan vid bearbetning. De blå områdena är de områden som är överlappade och de har en
punkttäthet på över 1 punkt/m². De gröna områdena har en punkttäthet på över 0,5
punkter/m². De gula områdena har en punkttäthet på över 0,25 punkter/m² och de röda områdena har en punkttäthet på mindre än 0,25 punkter/m². De svarta områdena har 0
punkter/m².
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Figur 48. Visar punkttäthet för laserpunktmolnet för sista och enda eko © Lantmäteriet.

Vid laserskanningen delades Sverige in i olika produktionsområden, figur 49. Område A, B
och C skannades under icke vegetationsperioder med ett fåtal undantag. Hallsberg ligger i
skanningsområde C.

Figur 49. Indelning i produktionsområden © Lantmäteriet.
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Bilaga 3 Databasstrukturer

Figur 50. Uppbyggnad av geodatabas för lågpunktskartering.

Figur 51. Uppbyggnad av geodatabas för kartering av flödesvägar.
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Bilaga 4 Flödesschema lågpunktskartering

Figur 52. Flödesschema för lågpunktskartering.
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Bilaga 5 Flödesschema kartering av flödesvägar, ArcGIS

Figur 53. Flödesschema för genomförande av kartering av flödesvägar i ArcGIS.
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Bilaga 6 Flödesschema för kartering av flödesvägar, SAGA GIS

Figur 54. Flödesschema för genomförande av kartering av flödesvägar i SAGA GIS.
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Bilaga 7 Flödesschema för jämförelse av lågpunktskartering
och översvämning 2015

Figur 55. Flödesschema för jämförelse av lågpunktskartering och översämning 2015.
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Bilaga 8 Flygfoton av översvämning Hallsberg 2015

Figur 56. Flygfoto taget från väst över de värst drabbade områdena. Foto: Håkan Risberg/NA
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Figur 57. Flygfoto taget från norr över de värst drabbade bostadsområdet. Foto: Håkan Risberg/NA

Figur 58. Flygfoto taget från sydväst över Hallsbergs centrum. Foto: Håkan Risberg/NA
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Bilaga 9 Lågpunktskartering över Hallsberg

Figur 59. Karta för lågpunktskartering över Hallsberg.
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Bilaga 10 Kartering av flödesvägar över Hallsberg

Figur 60. Karta över vattnets tänkta flödesvägar över Hallsberg.

55

Bilaga 11 Lågpunktskartering tillsammans med flödesvägarna

Figur 61. Lågpunktskarteringen tillsammans med vattnets karterade flödesväg.
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Bilaga 12 Visuell jämförelse mellan lågpunktskartering och
översvämningen 2015

Figur 62. Karta över jämförelse mellan lågpunktskarteringen och översvämningen 2015.
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