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Abstract

Short and intense rainfall, called cloudbursts, is becoming more frequent in Sweden as an
effect of climate change. With that comes an increased frequency of flooding events caused
by the heavy rainfall, called pluvial flooding. This is especially problematic in urban areas
where large areas of impervious surface greatly increases the volumes of surface runoff.
Mapping of bluespots, locations where pluvial flooding is more likely to occur, can be an
important aid towards preventing this kind of flooding. This study concerns performing
such a mapping for the islands Kullö, Resarö and Rindö in the municipality Vaxholms stad,
Sweden. These islands are chosen for being future high development areas. The analysis is
done through hydrological  modelling of  a  digital  elevation model.  From that  expected
runoff volumes is calculated from statistical models of precipitation data. Analysis of the
result concludes that the major road, 274, is expected to be affected by flooding along two
sections. Some houses and other minor roads are also affected. But the overall impact on
infrastructure and social functions is low. The mapping should be able to function as a tool
in the flood preventative work of Vaxholms stad and in planning of future developments.
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1 Introduktion
Med pågående klimatförändringar kommer nederbördsmängderna öka i Sverige (IPCC, 
2014; SMHI, n.d.). Enligt Hernebring och Mårtenson (2013) så blir det vanligare med 
korta intensiva regn. Med en ökad frekvens av korta intensiva regn kommer en ökad 
frekvens av pluviala översvämningar, översvämningar orsakade av stora mängder 
nederbörd.

Översvämningar innebär en risk för omfattande skador på bebyggelse, spridning av 
föroreningar och skador på vägar som hindrar transporter (ibid.). För att kunna förebygga 
konsekvenserna av sådana översvämningar är det viktigt att kartera var de kan förväntas 
inträffa.

Översvämningar i urbana miljöer sker på flera olika sätt och under flera olika 
omständigheter. Av de 11 olika typerna av urbana översvämningar som Hankin et al. 
(2008) redovisar är det endast "direct overland flow and ponding in low spots", ytavrinning
som samlas i lågpunkter, som är tänkt studeras här. Pluviala översvämningar är typiskt för 
urbana miljöer då den stora andel hårdgjorda ytor urbaniseringen av ett landskap innebär 
medför ökade nivåer av direkt ytavrinning (Shaw, 2011).

Att utföra en kartering är även viktigt för kommuner då det står skrivet i Plan och 
bygglagen (PBL), Kap2 §5 punkt 5, att "vid planläggning [...] ska bebyggelse och 
byggnadsverk lokaliserat till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 1. [...] 5. 
risken för olyckor, översvämning och erosion".

Beredskapen för den här typen av händelser är låg enligt Helena Lindberg, generaldirektör 
för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Till DN (DN, 2014) säger hon 
att "Vi har en tickande bomb när det gäller vatten och avloppssystem i många kommuner i 
takt med att vi förtätar men inte dimensionerar systemen under jord".

Vaxholms stad är en kommun med omfattande planer på utveckling och ökad bebyggelse 
de kommande årtiondena (Vaxholms stad, 2013). För att kunna genomföra den 
utvecklingen på ett hållbart sätt är det viktigt att vara väl förberedd på alla typer av risker, 
särskilt sådana som inte är uppenbara. Pluviala översvämningar är en sådan risk eftersom 
de kan inträffa på platser som normalt sett inte förknippas med vattenföring (Hernebring 
and Mårtensson, 2013).

1.1 Syfte och frågeställningar

Studiens syfte är att utföra en kartering över topografiskt instängda områden, lågpunkter, 
och analysera huruvida dessa riskerar att översvämmas vid extrema nederbördsmängder, 
skyfall. Målet är att förse Vaxholms stad med ett bättre underlag för framtida planering än 
vad som tidigare funnits tillgängligt.

De här frågorna är karteringen tänkt att besvara:

• Var finns lågpunkter i landskapet?

• Hur många av dessa riskerar att översvämmas vid olika nederbördsmängder?

• I vilken utsträckning påverkas befintliga byggnader och vägar av eventuella 
översvämningar?

1



2 Bakgrund

2.1 Skyfall

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) definierar skyfall som "minst 
50 mm [nederbörd] på en timme eller minst 1 mm [nederbörd] på en minut" (SMHI, 2011).

2.2 Regnstatistik

Det är inte möjligt att fånga upp all nederbörd som faller inom ett avrinningsområde. För 
att få en uppfattning om den totala mängden måste man göra ett begränsat urval genom att 
mäta mängden nederbörd för givna mätpunkter (Shaw, 2011).

För att statistiskt sammanfatta mätserier för nederbördsdata används blockregnstatistik, där
mätserien delas in i så kallade blockregn (Svenskt vatten, 2011). Ett blockregn är den 
maximala medeleintensiteten för ett regn med en given varaktighet. Vad som räknas som 
ett sammanhängande regntillfälle varierar och definieras utifrån en vald uppehållsperiod. 
En serie med nederbördsdata kan delas in i många enskilda regntillfällen beroende på 
vilken längd som används på uppehållsperioden. Om ett uppehåll är kortare än vald 
uppehållsperiod räknas mätvärdena som hörande till samma regntillfälle.

Dahlström (2010) har utvecklat en formel för att möjliggöra beräkning av dimensionerande
regnintensiteter i Sverige. Ordet dimensionerande syftar till de regnintensiteter som bör tas
i beaktning vid nybyggnation och utformning av dagvattensystem, alltså vilka dimensioner 
som bebyggelsen ska anpassas till. Formeln är en förenkling av de fysikaliska processer 
som styr bildningen av ett regnbärande moln; förenklingen syftar till att göra det lättare att 
använda formeln i samhällsplaneringen, där en helt metrologiskt korrekt modellering är 
överflödig. Utdata från formeln ger väntad regnintensiteten för ett blockregn vid ett givet 
återkomstintervall och regnvaraktighet.

Tidigare var lokalisering i landet en av variablerna som ingick i Dahlströms formel för 
beräkning av regnintensitet, detta föra att anpassa värdena till regionala variationer i 
nederbördsmängd (Svenskt vatten, 2011). Metoden har reviderats då man funnit att det inte
föreligger några regionala skillnader inom Sverige när det kommer till korta och intensiva 
regn (Dahlström, 2010).

2.3 Pluvial översvämning, översvämning i samband med skyfall

Översvämning i samband med skyfall kallas även för pluvial översvämning. Hernebring 
och Mårtensson (2013) citerar en rapport från EUs Joint Research Centre, Flash Floods 
and Pluvial Flooding Workshop, för en definition av begreppet. Där beskrivs pluvial 
översvämning som "direct runoff over land causing local flooding in areas not previously 
associated with natural or man made water courses", ytavrinning som orsakar lokala 
översvämningar inom områden som tidigare inte förknippats med naturliga eller 
konstruerade vattendrag (min övers.). Eftersom översvämningarna inträffar på platser som 
vanligtvis inte förknippas med vattenföring föreligger stor risk att beredskapen för 
händelsen är låg.

2.3.1 Konsekvenser

Skadorna som orsakas av naturolyckor, som översvämningar i det här fallet, kategoriseras 
efter  direkta och indirekta skador (Hernebring and Mårtensson, 2013). Direkta skador 
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avser skador som naturolyckan direkt orsakar, indirekta skador avser sådana skador som 
uppstår som en följd av de direkta skadorna. Vidare delas dessa upp i tangibla och 
intangibla skador, vilket syftar till huruvida det är möjligt att mäta skadan i ekonomiska 
termer eller ej. Exempel: en väg översvämmas, direkt skada, vilket leder till att resenärer 
på en busslinje som går längsmed vägsträckan inte kommer fram i tid, indirekt skada. 
Vägen kostar 200 000 kr att reparera, tangibel skada, och en patient med hjärtstillestånd 
mister livet på grund av att ambulansen inte kommer fram till sjukhuset i tid, intangibel 
skada.

2.3.2 Exempel på skyfallshändelser senaste åren

2.3.2.1 Köpenhamn

Den 2:a juli 2011 föll ett regn av extrema proportioner över Köpenhamn, med omfattande 
konsekvenser för viktiga samhällsfunktioner som följd (Hernebring and Mårtensson, 
2013). Vid en omräkning av regnets intensitet och varaktighet till svensk regnstatistik 
konstaterar författarna att händelsen motsvarar ett regn med en återkomsttid på över 1500 
år. De påpekar att det därför skulle vara orimligt att avända regnhändelsen som ett exempel
för att dimensionera dagvattenhanteringen. Det danska Institut för Beredskabsevaluering 
publicerade året efter en rapport som redogör för konsekvenserna för händelsen. I en bilaga
till Hernebrind och Mårtensson (2013) har rapporten översatts till svenska. Där går att läsa 
om skador på vägar och kommunikationsinfrastruktur, översvämningar av sjukhus och 
polisstationer. Förutom de omfattande direkta skadorna är det intressant att notera att det 
också tar lång tid att åtgärda de indirekta skadorna. Exempelvis dröjde det tre dagar att röja
upp alla vägar och göra dem körbara igen. Skadorna på IT-infrastrukturen gav i sin tur 
upphov till ytterligare indirekta skador, som svårigheter att kommunicera med tågresenärer 
då systemen som styr skyltar och högtalare slogs ut.

2.3.2.2 Jönköping

Händelsen i Köpenhamn representerar extremfallet, en händelse som ligger närmre, både 
sett till sannolikhet och geografisk närhet till det aktuella studieområdet, är det som 
inträffade i Jönköping den 26:e juli 2013. Vid det tillfället drabbades Jönköping av ett 
väldigt lokalt skyfall i magnituden av ett 100 års regn (Sveriges Radio, 2015). 
Vattenmassorna översvämmade delar av Länssjukhuset Ryhov, några operationssalar blev 
obrukbara och det var nära att sjukhuset blev utan el, då en av de kraftstationer som är 
kopplade till sjukhuset var nära att översvämmas (Sveriges Radio, 2013; SVT Nyheter, 
2015).

2.3.2.3 Stockholm

I MSBs databas över naturolyckor finns inga extremregnhändelser registrerade för 
Vaxholm, däremot några stycken inom Stockholms län, vilket Vaxholms stad tillhör. En av 
dessa inträffade 2005 och en annan 2010 (MSB, n.d., n.d.). För händelsen 2005 var 
skyfallets magnitud i klass med ett regn som statistiskt sett endast inträffar var 50:e år och 
innebar stora skador på bebyggelse: "Taket rasade in i en industrilokal och vattenmassorna 
välte omkull maskineri" (ibid.). Orter som anges ha påverkats av händelsen är Huddinge, 
Kungens kurva, Tullinge, Södertälje, Brunnsäng, Ritorp, Glasberga, Östertälje. 2010 föll 
"upp till 60 mm nederbörd på kort tid" (ibid.), exakt hur lång tid anges inte varför en 
statistisk återkomsttid inte kan beräknas. Även då blev skadorna omfattande och den här 
gången blev räddningstjänsten överbelastad och tvingades prioritera de mest akuta fallen. 
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Dessutom innebar översvämningarna omfattande störningar i trafiken, med flertalet 
trafikolyckor och begränsad framkomlighet som följd.

Flertalet vägar skars av under regnandet. På sina håll så illa att inte ens 
räddningstjänsten kunde ta sig fram. Ett räddningsfordon blev fast efter att en väg hade
skurits av (MSB, n.d.).

Ingen av händelserna orsakade några allvarliga personskador. Båda händelserna inträffade i
slutet av juli. Naturolycksdatabasen är inte någon komplett förteckning över alla 
naturolyckshändelser, tidigare nämnda händelse i Jönköping finns exempelvis inte 
representerad.

2.4 Urbanisering av landskapet och dess påverkan på hydrologin

Urbanisering av ett område har en avgörande inverkan på vattenbalansen. Vattenbalansen 
avser nederbördens fördelning mellan evapotranspiration och ytavrinning, med hänsyn till 
förändring i magasinering (Thomas and Goudie, 2000). Detta för ett givet område, 
exempelvis ett avrinningsområde, under en given tidsrymd. En förändring i en av 
variablerna som sammantaget utgör vattenbalansen, förändrar proportionerna av de andra 
variablerna. Med en ökad grad av urbanisering inom ett område följer en minskad grad av 
infiltration (Brun and Band, 2000). Huvudorsaken är att mark med naturlig vegetation, där 
vattnet med lätthet kan infiltrera, byts ut mot hårdgjorda ytor som vägar, trottoarer och 
parkeringsplatser (Lyngfelt, 1982). Ytterligare en orsak är omledning av ytvattnets 
naturliga flöde genom anläggande av brunnar och dagvattenledningar. Den vegetation som 
ändå ryms i det urbana landskapet är också den mindre mottaglig för infiltration, då den 
mark där den växer ofta har komprimerats och plattats till av byggmaskiner. Resultatet av 
detta är bland annat kraftigt ökad avrinning på markytan (Shaw, 2011). I ett tempererat 
klimat så leder en urbanisering av landskapet och den ökade mängden hårdgjorda ytor som 
det innebär att ytavrinningen ökar markant, från 10 % i vid 0 % hårdgjorda ytor, till 55 % 
vid 75 - 100% hårdgjorda ytor (figur 1). Svenskt Vatten (2011) sammanfattar följderna av 
de höjda nivåerna som "ökad risk för översvämning av hus, vägar och anläggningar samt 
ökad påkänning på recipienter både volyms- och föroreningsmässigt". 
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2.5 Lågpunktskartering

Som tidigare nämnt så kan pluvial översvämning inträffa på platser där det vanligen inte 
förekommer någon vattenföring (Hernebring and Mårtensson, 2013). Detta medför att de 
är svåra att förebygga, eftersom det kan vara svårt att ens känna till att det behövs. Vad som
däremot går att göra är att kartera de platser i landskapet där det är mest sannolikt att vatten
kommer att samlas. 

Eftersom vatten rinner nedför i en sluttning så samlas vatten i lågpunkter i landskapet. I ett 
icke urbaniserat landskap är det  på dessa platser som våtmarken och, om det hydrologiska 
basflödet är tillräckligt omfattande, sjöar bildas (Christopherson, 2014). Genom att kartera 
topografiska lågpunkter kan man alltså få en uppfattning om var risken för pluvial 
översvämning är som högst.

Den här typen av kartering har lite olika namn; lågpunktskartering, blåpunktskartering och 
skyfallskartering är några (Balstrøm, 2016; Hernebring and Mårtensson, 2013). Även det  
som karteras benämns olika: lågpunkter, topografiskt instängda områden, och på engelska 
sinks (Balstrøm, 2016; Hernebring and Mårtensson, 2013; Zhou et al., 2008).

Figur 2 illustrerar schematiskt en lågpunkt och dess lokala avrinningsområde. 
Avrinningsområdet är det område som bidrar med ytavrinning till lågpunkten (Dunne and 
Leopold, 1978). Figuren illustrerar även att det kan föreligga risk för att ett objekt, en 
byggnad i det här fallet, kan översvämmas även om inte hela lågpunktens volym fyllts med
vatten.
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Figur ej inkluderad i publicerad version av upphovsrättsliga skäl.

Figur 1. Urbaniseringens inverkan på vattenbalansen. Hårdgöring av
markytan minskar infilitrationen och evapotranspirationen vilket leder

till ökade volymer ytavrinning. Hämtad från Shaw (2011).



3 Studieområde

3.1 Vaxholm

Vaxholms stad är  en skärgårdskommun bestående av omkring 70 öar. Vaxholm är beläget 
59,4º N, 18,3º O (koordinaterna avser kommunens ungefärliga mittpunkt), se karta i figur
3. Kommunen är en del av Stockholms län och är belägen strax nordöst om Stockholm. 
Medelhöjden över havet är 18 m, med en högsta nivå på 58 m. 

Areella näringar är inget som förekommer i större utsträckning inom kommunen (SCB, 
2016a). Över hälften av landarealen inom kommunen består av skogsmark. Den större 
andelen av skogsarealen utgörs av Bogesundslandet, ett naturreservat som har klassats som
riksintresse för friluftsliv, skogsbruk sker i syfte att säkra allmänhetens åtkomst till 
området i egenskap av friluftsområde (Vaxholms stad, 2013).  Näst efter skogsmarken är 
det bebyggelse som är den största markanvändningsklassen (SCB, 2016a). Endast 250 
hektar utgör åkermark.

Av de ca 70 öarna är 58 bebodda. Befolkningsantalet uppgick i slutet av 2015 till 11380, 
varav 58%  är bosatta i centralorten Vaxholm på Vaxön (Nationalencyklopedin, 2016; 
SCB, 2016b).

Kommunen är engagerad i Östersjöinitiativet, ett samarbete mellan "sju svenska 
kommuner/regioner" som "alla beroende av ett friskt hav för livskvalitet och 
näringsverksamhet" (Östersjöinitiativet, 2015). Initiativet syftar till att "utveckla 
miljöförbättrande åtgärder i kustzonen, initiera, och främja miljödriven 
näringslivsutveckling och bedriva information och folkbildning". Tanken är att Östersjön är
en gemensam resurs som det krävs gemensamma ansträngningar för att förvalta. Liknande 
samarbeten existerar även på högre administrativa nivåer, så som EUs Östersjöstrategi, 
Östersjöinitiativet ses som en lokal förankring av de överordnade samarbetena 
(Östersjöinitiativet, 2013). Andra deltagare i Östersjöinitiativet är 
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Figur 2. En lågpunkt och dess avrinningsområde. Byggnader inom lågpunkten kan
bli utsatta för översvämning redan innan lågpunktens fyllnadsnivå har uppnåtts.

Bearbetad från Balstrøm (2016).



Kalmarsundskommissionen, Region Gotland, Marint centrum (Simrishamn), Trelleborgs 
kommun, Värmdö kommun och Valdemarsviks kommun.

Kommunen beskriver i sin VA-plan riktlinjerna för arbetet med att skapa en 
dagvattenhantering som är "klimatanpassad långsiktigt hållbar"  (Vaxholms stad, 2014). 
Man utgår ifrån tre huvudområden; kvantitet, kvalitet och gestaltning. Kvantitet innebär att
man vill undvika översvämningar som kan skada bebyggelse, utan att göra för stora 
ingrepp i vattnets naturliga flöden. Kvalitet syftar till att minska föroreningar. Gestaltning 
handlar om att skapa dagvattenlösningar som är en attraktiv del av bebyggelsen, form och 
funktion i samverkan.

3.2 Avgränsningar

Geografiskt avses karteringen avgränsas till att täcka in öarna Kullö, Resarö och Rindö 
(figur 4). Kommunen har pekat ut dessa som högprioriterade att kartera eftersom de är 
tätast bebyggda av öarna inom kommunen, bortsett från Vaxön, där huvudorten Vaxholm 
ligger. Resarö och Rindö är även "utvecklingsområden för ny bebyggelse" (Vaxholms stad,
2013). Anledningen till att just dessa utses som utvecklingsområden är att kommunen vill 
koncentrera ny bebyggelse till områden med nära kollektivtrafik och befintlig infrastruktur,
vilket finns på dessa öar.
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Figur 3. Vaxholms stad, läge i Sverige och relativt Stockholm. Streckade röda linjer anger
kommungränser, tjockt rött sträck kommungräns Vaxholms stad. Gula linjer anger gränser

för naturvårdsområden.



4 Metod
Två huvudsakliga steg har genomförts för att uppnå studiens syfte (figur 5). Det första har 
varit att genom hydrologisk modellering identifiera topografiskt instängda områden och 
deras respektive avrinningsområden. Det andra har bestått i att kombinera resultatet från 
steg ett med data för regnintensiteter för att kunna beräkna vilka av de identifierade 
instängda områdena som kan förväntas översvämmas vid olika återkomsttider för extrema 
regnmängder. Det resultatet har sedan kombinerats med kartskikt som visar  befintlig 
bebyggelse, hus och vägar, för att kunna analysera konsekvenserna av eventuella 
översvämningar av de instängda områdena.

Av de tidigare nämnda begreppen som används vid liknande karteringar kommer jag här att
använda mig av lågpunktskartering för att benämna karteringen, och variera mellan 
lågpunkt och topografiskt instängt område för det som karteras, beroende på 
sammanhanget.

Karteringen utgår endast från hydrologisk modellering, då vattnets förväntade flöden i 
landskapet beräknas utifrån en digital höjdmodell. Den höjdmodell som används 
representerar landskapets nakna markyta. I modelleringarna tas alltså ingen hänsyn till hur 
befintlig dagvattendränering, brunnar, eller byggnader, påverkar ytavrinningens rörelser. 
Ingen hänsyn tas heller till variationer i jordarter, eller jordtäckets mäktighet och de 
variationer i permeabilitet och infiltrationshastighet dessa variabler medför.
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Figur 4. Öarna Kullö, Rindö och Resarö är det område som studien täcker.



4.1 Teoretisk bakgrund

En digital höjdmodell är den huvudsakliga indatan i de analyser som karteringen baseras 
på. En digital höjdmodell (DEM) är en representation av landskapets kontinuerligt 
varierande topografi. Det finns flera olika datastrukturer som kan användas för 
representationen. Den vanligaste, och den som används här, är en tvådimensionell 
rasterstruktur där varje pixels värde anger höjdläget för pixelns mittpunkt (Heywood et al., 
2006).

Den höjdmodell som används här är baserad på LiDAR-skanning (Light Detection and 
Ranging), en fjärranalysmetod med en aktiv sensor som avläser landskapet med laserstrålar
(ibid.). Metoden ger en mycket högupplöst bild av landskapet, vid en spatial upplösning 
om 2 m ligger noggrannheten i höjdled på 15 cm.

4.1.1 Hydrologisk modellering

Ett flertal viktiga hydrologiska parametrar kan härledas från en DEM, exempelvis 
lutningsgrad (eng. slope) och lutningsriktning (eng. Aspect)(Wang and Liu, 2006). Dessa 
parametrar fungerar sedan som huvudsaklig input i hydrologiska modelleringar.

Några av användningsområdena för hydrologisk modellering är beräkning av högstanivåer 
för avrinningsflöden, uppskattning av översvämningars omfattning och att simulera 
effekterna av förändringar i landskapet (Wang and Liu, 2006).

Grundläggande för alla de vanligaste hydrologiska modelleringarna är att utifrån en given 
höjdmodell beräkna vattnets flödesriktning för varje pixel (Zhou et al., 2008). 
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Figur 5. Konceptuell modell som visar de huvudsakliga stegen i studien. Topografiskt
instängda områden identifieras genom hydrologisk modellering av en digital höjdmodell.
De identifierade områdena kombineras med andra data för att identifiera områden som

riskerar att drabbas av pluvial översvämning. 



Flödesriktningen är tänkt att approximera vattnets flöden över markytan. Vattnets rörelser 
beräknas genom att för varje pixel i höjdmodellen undersöka vilken av de åtta 
kringliggande pixlarna som ligger lägst i jämförelse med den aktuella pixeln. Vattnet antas 
flöda mot den pixel som ligger lägst, eftersom vatten rinner nedåt i en sluttning. När 
flödesriktningen för en höjdmodell är fastställd kan den användas som input i andra 
beräkningar som på olika sätt beskriver landskapets hyrdologiska karaktär, så som 
kartering av vattendrag och avgränsning av avrinningsområden.

En begränsning i den här typen av beräkning i flödesriktning är att den behandlar 
topografin som den enda influerande faktorn. Beräkningarna utgår alltid från antagandet att
markytan är helt impermeabel, vilket väldigt sällan är fallet (Zhou et al., 2008).

4.1.2 Lågpunkter i en DEM

Lågpunkter i landskapet är ett lokalt topografiskt minimum som inte har någon 
nedförssluttning mot någon intilliggande pixel i en DEM. Lågpunkter i en DEM  kan vara 
naturliga, faktiska inslag i topografin. De kan också vara resultatet av systematiska 
felaktigheter som härstammar från hur höjdmodellen är konstruerad (Wang and Liu, 2006).
De kan uppstå som mätfel vid datainslamlingen eller i interpolationen som används i 
konverteringen från diskreta mätpunkter till ett kontinuerligt  raster.

Lågpunkter ses vanligtvis som ett gissel inom hydrologisk modellering eftersom 
lågpunkten helt måste fyllas innan flödet kan fortsätta (Jenson and Domingue, 1988). 
Eftersom beräkningarna av  flödesriktning enbart utgår från topografin och inte simulerar 
några vattenvolymer, måste höjdmodellen fyllas innan flödesriktning kan beräknas. Det 
görs genom att höjda värdet på alla pixlar inom en lågpunkt tills de når samma höjdläge 
som den pixel runt lågpunktens kant som har det lägsta värdet. Den pixeln används som 
utflödespunkt för lågpunkten. Algoritmen för fyllnad av lågpunkter som föreslogs av 
Jenson och Domingue (1988) har blivit den mest etablerade och är den som är 
implementerad i de flesta GIS programvaror (Wang and Liu, 2006).

Värt att notera här är att de höjdmodeller som författarparen Wang/Liu och 
Jenson/Domingue diskuterar troligtvis skiljer sig en del från den höjdmodell som används i
den här karteringen. Wang och Liu (2006) skriver att"fluvial erosion processes do not 
normally produce such features [dvs. lågpunkter] at the scale to be resolved by the terrain 
models with a 30 m or coarser resolution." och menar då att det är osannolikt att sänkor i 
en DEM faktiskt representerar en landform. De menar att det därför är rimligt att behandla 
dem som en felaktighet i DEMen och fylla igen dem. Den höjdmodellen som används här 
har en upplösning på 2 m, och själva LIDAR skanningen har ännu högre upplösning än så. 
Anledningen till att den levereras i 2 m upplösning istället för högre är en avvägning 
mellan hur stora datamängder som är lämpligt att hantera och hur stor detaljrikedom som 
är nödvändig.

Även om de fel som igenfyllningen av en DEM är tänkta att rätta till alltså antagligen inte 
finns representerade i den DEM som används här, så kan verktygen som är tänkta att rätta 
till dem användas för att identifiera lågpunkter i landskapet.

4.2 Indata

Indata för den hydrologiska modelleringen och identifieringen av topografiskt instängda 
områden har varit lantmäteriets produkt Grid2+. Data för höjdmodellen är insamlad genom
LIDAR skanning från flygplan, vilket ger en väldigt hög spatial upplösning och detaljnivå i
vertikalt led. Grid2+ har en upplösning på 2 meter. Höjdmodellen visar den rena markytan,
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utan vegetation eller bebyggelse.

Data för regnintensiteter har hämtats från publikationen Nederbördsdata vid 
dimensionering och analys av avloppssystem (Svenskt vatten, 2011), även kallad P104. 
Utförda beräkningar har utgått från en blockregnvaraktighet på 10 minuter och 
återkomsttider på 20, 50 och 100 år. Förväntade regnintensiteter för dessa 
blockregnvaraktigheter och återkomsttider redovisas i tabell 1.

Tabell 1. Nederbördsintensiteter för ett tio minuters blockregn (Svenskt vatten, 2011).

Återkomsttid (år) Regnintensitet (l/s, ha)

20 286,7

50 388,4

100 488,8

För att identifiera hårdgjorda ytor har kartskikt som representerar vägar och bebyggelse 
använts. Dessa är tagna ur lantmäteriets topografiska fastighetskarta och levereras i 
vektorformat. För att ta reda på vägarnas bredd har även ett ortofoto använts. Samtliga 
geodata som legat till grund för utförda analyser presenteras i tabell 2.

Kartskikten för vägar och bebyggelse har även använts för att kvantifiera i vilken 
utsträckning dessa objekt påverkas av eventuella översvämningar. I by_get finns fält som 
anger byggnadens typ, först i en grov indelning i kategorierna Hus, Hus övrigt och Kyrka. 
För mer detaljerad information om byggnaden finns även ett fält som anger byggnadens 
ändamål.

Tabell 2. Använda geografiska data

Typ Namn Beskrivning Årtal Distributör Källa

Raster Grid2+ Digital höjdmodell (DEM).  
Upplösning 2 m.

Lantmäteriet http://maps.slu.se

Vektor Fastighetskartan 
topografisk

2016 Lantmäteriet http://maps.slu.se

by_get Byggnadspolygoner

vl_get Polylinjer för vägar

Raster Ortofoto Ortorektifierat flygfoto, rgb, 
upplösning 0,5 m.

2016 Lantmäteriet http://maps.slu.se

4.3 Utförande

Nedan redogörs för utförandet karteringen. För en steg för steg genomgång hänvisas till 
flödesschemat i bilaga A, som detaljerat redogör för vilka verktyg som använts i de olika 
mjukvarorna och vilka parametrar som angivits.

4.3.1 Bearbetning av höjdmodell

För att identifiera lågpunkter utförs först en operation, Fill, som fyller alla håligheter i 
höjdmodellen. Som tidigare nämnts görs det vanligtvis för att få en så sammanhängande 
vattendragsstruktur som möjligt i den vidare hydrologiska modelleringen. För att få reda på
vilka håligheter som Fill operationen fyllt igen subtraheras orginalhöjdmodellen från den 
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fyllda höjdmodellen. Det resulterar i ett raster som anger djup och utbredning för de 
lågpunkter som Fill operationen täppte till.

Lågpunkter med en areal under 250 m2 filtrerades bort. Dessa betraktas här som obetydliga
i sin utbredning vad gäller översvämningsrisk. Troligtvis är de områden där det vanligtvis 
sker vattenansamling i samband med nederbörd, men betraktas då endast som vanliga 
vattenpölar.

Ytterligare en Fill operation görs, men den här gången fylls endast de lågpunkter som 
filtrerats ut som för små till ytan.

Från den nu delvis fyllda höjdmodellen beräknas ett flödesriktningsraster. Utifrån 
flödesriktningsrastret beräknas delavrinningsområdena för respektive lågpunkt.

4.3.2 Hårdgjorda ytor

De data som används för att beräkna arealen på marktäckets hårdgjorda ytor är de kartskikt
som representerar hus och vägar. Eftersom vägarna är representerade som linjer som inte 
har någon tvådimensionell utbredning måste dessa på något sätt konverteras till polygoner. 
Det gör att de lättare kan användas för att beräkna areal. För att kunna göra detta krävs 
kännedom om vägarnas bredd. Vägsegmenten är i attributtabellen klassificerade efter typ, 
men det finns ingen information om deras bredd. För att utröna de olika vägklassernas 
bredd gjordes därför mätningar i ett ortofoto.

Mätningarna utfördes på ett slumpmässigt urval av vägsegment inom respektive 
vägkategori. Tre vägsegment slumpades fram för  varje kategori och mättes. Resultatet från
mätningarna i ortofotot angavs i ett nytt fält i väglagrets tabell. När alla vägtyper mätts 
räknades ett medelvärde ut för varje vägtyp. Uppmätt vägbredd användes sedan för att 
skapa en buffer på halva vägbredden runt alla vägsegment. Resultatet blir ett  kartskikt där 
vägarna representeras som polygoner istället för endimensionella linjer. Dessa kan nu 
användas för att beräkna vägarnas areal. Det nya vägskiktet sammanfogades med 
byggnaderna för att resultera i ett sammanhängande skikt som representerar arealen 
hårdgjord yta.

Skiktet för hårdgjord yta överlagreades med de instängda områdenas avrinningsområden 
för att kunna räkna ut andel hårdgjord yta för respektive avrinningsområde. Kännedom om 
andel hårdgjord yta är en viktigt parameter i beräkningen av förväntade avrinningsvolymer.

4.3.3 Volymberäkningar

Beräkningen av förväntade regnvolymer vid ett givet återkomstintervall har utförts genom 
att först beräkna regnvolym för avrinningsområdet. Beräkningarna utgår från att ett regn av
samma intensitet täcker hela avrinningsområdet. Ett antagande som borde ligga nära 
verkligheten, eftersom det handlar om relativt små avrinningsområden.

Beräkningen av förväntade avrinningsvolymer för ett regn vid varje givet 
återkomstintervall genomfördes med föjande formel:

V = (( ( I * A ) / 1000 ) * Y) *  (1 - RF)

där

V = Avrinningsvolym

I = Blockregnintensitet [l/s, ha] * (60 * 10)

För att få fram den totala volymen för ett blockregn med en viss intensitet, som anges i liter
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per sekund och hektar (l/s, ha) och en viss varaktighet (här 10 minuter), räknas först antalet
sekunder fram och multipliceras med den givna intensiteten. Det ger den totala volymen i 
liter per hektar för den givna varaktigheten.

A = Avrinningsområdets areal, angivet i hektar

I multipliceras med A för att få fram den totala volymen i liter för det givna 
avrinningsområdets areal. Produkten divideras med 1000 för att konvertera enheten till 
kubikmeter.

Y = Andelen hårdgjord yta inom avrinningsområdet, 0 till 1.

Resultatet multipliceras med andelen hårdgjord yta, även kallat deltagande yta i 
beräkningsmetoden för avrinningsvolym som avänds i enlighet med Lyngfelt (1982). 
Antagandet är att all deltagande yta, deltar i att bidra till ytavrinningen. All övrig yta antas 
vara permeabel i den grad att ytan inte bidrar nämnvärt till ytavrinningen.

RF = Initiell regnförlust

Slutligen dras initiell regnförlust bort från resultatet. Initiell regnförlust är de små mängder 
regn som blir kvar i små håligheter i markytan och som därför inte bidrar till 
ytavrinningen. Enligt Svenskt Vatten (2011) utgör initiell regnförlust ~1 % av 
nederbördsvolymen under de flesta svenska förhållanden.

Fortsatta bearbetningar av resultatet utgår från att all ytavrinning inom ett 
avrinningsområde når det topografiskt instängda området. För att avgöra huruvida ett 
instängt område översvämmas eller ej av ett regn vid en viss återkomstintervall görs en 
jämförelse mellan det instängda områdets volym och den beräknade avrinningsvolymen. 
Överstigs volymen betraktas området som översvämmat.

5 Resultat och analys

5.1 Identifierade lågpunkter

Karteringen visar  att det finns 203 topografiskt instängda lågpunkter med en areal över 
250 m2  inom området (figur 6).  På Kullö har 11 st lågpunkter identifierats och på Resarö 
och Rindö 96 st vardera. I bilaga B finns kartor i större format, anpassade för utskrift i A3, 
där en högre detaljnivå kan utläsas.
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En statistisk summering av de identifierade lågpunkternas egenskaper presenteras i tabell
3. Andelen hårdgjord yta är i medeltal under 10 % inom avrinningsområdena. Enligt 
kategorierna som tidigare presenterats i figur 1 hamnar andel hårdgjord yta i den här 
storleksordningen i kategorin "Natural ground cover". Den yta som inte blivit karterad som
hårdgjord i stor utsträckning utgörs av villatomter, som nämnts tidigare innebär det att det 
översta markskiktet har blivit komprimerat, vilket minskar infiltrationsgraden. Det gör att 
marken inom avrinningsområdena inte kan räknas som "Natural ground cover" i praktiken,
även om medeltalen i summeringen pekar ditåt.

En lågpunkt antas översvämmas om den beräknade avrinningsvolymen överstiger 
lågpunktens volym. Detta sett till avrinningsområdets areal och andelen hårdgjord markyta 
inom avrinningsområdet. Volymkvot avser kvoten mellan lågpunktens volym och den 
beräknade avrinningsvolymen vid ett 100 års regn, dvs. hur många gånger om 
avrinningsvolymen överstiger lågpunktens volym.
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Figur 6. Identifierade lågpunkter och de avrinningsområden som bidrar med ytavrinning
till dessa. Totalt har 203 st lågpunkter med en areal som överstiger 250m2 identifierats.



Tabell 3. Statistisk summering av identifierade lågpunkter. Antal observationer 203.

Area, m2
Djup, 
m Volym, m3

Lägsta 
punkt, 
möh.

Högsta 
punkt, möh.

Avrinnings-
område, m2

Hårdgjord-
yta, m2

Hårdgjord 
yta, %

Avrinnings-
volym, 20 
års regn

Avrinnings-
volym, 50 
års regn

Avrinnings-
volym, 100 
års regn Volymkvot

Medel 2878,74 0,59 2262,61 14,15 14,74 29914,13 1928,92 7,03 33,18 44,95 56,57 0,98
Standard-
avvikelse 11358,08 0,63 16569,86 9,90 9,89 49057,98 3636,27 7,46 62,55 84,74 106,64 5,09

Median 496,00 0,40 72,44 15,26 15,84 13472,00 610,21 5,00 10,50 14,22 17,90 0,12

Minimum 252,00 0,07 7,56 0,05 0,36 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maximum 124084 4,90 225077,38 37,53 37,75 329456,00 23194,90 38,00 399,00 540,53 680,26 65,86

Av de identifierade lågpunkterna beräknas 23 stycken översvämmas vid ett 10 minuters 
100 års regn (figur 7). Det motsvarar 11,3 % av det totala antalet identifierade lågpunkter. 
Detaljerad information om dessa områden presenteras i tabell 5. En majoritet av 
lågpunkterna som översvämmas, 19 st, beräknas översvämmas redan vid ett 10 minuters 20
års regn. Endast två stycken beräknas översvämmas först vid ett 50 års regn (#51, Resarö 
och #133, Rindö) och ytterligare två beräknas översvämmas först vid ett 100 års regn (#31,
Resarö och #131, Rindö). Ingen av de lågpunkter som beräknas översvämmas ligger på 
Kullö.
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Andelen hårdgjorda ytor är något högre i medeltal sett för de lågpunkter som beräknas 
översvämmas (tabell 4) jämfört medeltalet för alla identifierade lågpunkter (tabell 3). Detta
är att vänta med tanke på variabelns inflytande i den använda metoden för 
avrinningsvolymens beräkning, och speglar korrekt den ökade ytavrinningen i samband 
med ökade arealer hårdgjorda ytor.

16

Figur 7. Kartan visar vilka av de identifierade lågpunkterna som beräknats översvämmas
vid ett skyfall med något av de valda återkomstintervallen. Färgvalet är tänkt att spegla
var risken för översvämning är som störst. Ytorna för de översvämmade områdena är i

kartan har överdrivits för att tydligare markera deras läge. Id-nummer för övriga
lågpunkter som ej beräknats översvämmas presenteras i bilaga A.



Tabell 4. Statistisk summering av lågpunkter som beräknas översvämmas.

Area, 
m2 Djup, m Volym, m3

Lägsta 
punkt, 
möh.

Högsta 
punkt, 
möh.

Avrinnings-
område, m2

Hårdgjord-
yta, m2

Hårdgjord 
yta, %

Avrinnings-
volym, 20 
års regn

Avrinnings-
volym, 50 
års regn

Avrinnings-
volym, 100 
års regn Volymkvot

Medel
501,2
2 0,32 44,47 7,41 7,74 49299,65 5071,28 11,48 87,24 118,18 148,73 7,20

Standard-
avvikelse

410,9
5 0,20 41,37 7,59 7,65 39958,40 4834,72 5,18 83,17 112,67 141,79 13,87

Median
352,0
0 0,29 36,20 4,39 4,52 38836,00 3688,55 11,00 63,45 85,96 108,18 2,55

Minimum 268 0,07 7,80 0,16 0,36 7644,00 850,95 2,00 14,64 19,83 24,96 1,07

Maximum 2000 0,79 187,32 20,75 21,33 161648 22367,70 24,00 384,77 521,26 656,00 65,86

Den till både volym och area största lågpunkten som beräknas översvämmas är #24 på 
Resarö (figur 8). Volymen på 187 m3 beräknas överstigas 2,3 ggr med 447 m3 vid ett 100 
års regn. Djupet för lågpunkten uppgår endast i ~4 dm. Det föreligger eventuellt en risk att 
den intilliggande vägen översvämmas.

Den djupaste av lågpunkterna som beräknas översvämmas är ~8 dm djup, #107 Resarö 
(figur 9). Lågpunkten är belägen strax intill en väg och baserat på dess form är det 
antagligen ett vägdike. Kvoten mellan lågpunktens volym och beräknad avrinningsvolym 
uppgår i 2,7 vid ett 100 års regn. Det kan antas att det föreligger en risk för att vägen kan 
påverkas av översvämningen. Vägen som går där är väg 274 som är den huvudsakliga 
förbindelsen till och från Vaxholm. All busstrafik i kommunen passerar korsningen, där 
busshållplatsen Engarn ligger, och troligtvis även en stor andel av den privata biltrafiken. 
För biltrafiken finns även även en väg 1002 Bogesundsvägen som går via 
Bogesundslandet. Väg 274 är även transportled för farligt gods. Även om 
översvämningsvolymen beräknas vara hög så är det inte orimligt att anta att det går en 
vägtrumma under korsningen som beroende på dess dimensionering och nivå av underhåll 
kan avhjälpa situationen.
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Figur 8. Lågpunkt #24, lågpunkten är den till både areal och volym största lågpunkten
bland dem som har beräknats översvämmas vid någon av nederbördsnivåerna. Den

beräknade avrinningsvolymen är 2,3 ggr större än lågpunktens volym.



Tabell 5. Områden som beräknas översvämmas

# Ö
Djup, 
m

Area, 
m2

Volym, 
m3

Lägsta 
punkt

Högsta 
punkt

Area 
avrinnings-
område, m2

Area hård-
gjord yta, m2

Andel hård-
gjord yta, %

Avrinnings-
volym 20 års 
regn, m3

Avrinnings-
volym 50 års 
regn, m3

Avrinnings-
volym 100 års 
regn, m3

15 Resarö 0,1 316 11,16 4,42 4,52 7644 850,95 11 14,64 19,83 24,96

16 Resarö 0,11 452 19,8 4,39 4,5 18748 1696,76 9 29,19 39,54 49,76

17 Resarö 0,29 292 27,64 0,76 1,05 38836 4143,48 11 71,28 96,56 121,52

24 Resarö 0,39 2000 187,32 0,81 1,2 161648 15177,1 9 261,08 353,69 445,11

27 Resarö 0,07 620 13,52 1,14 1,21 44080 3688,55 8 63,45 85,96 108,18

29 Resarö 0,38 732 61,64 1,41 1,79 42036 5186,79 12 89,22 120,87 152,12

34 Resarö 0,47 1448 118,04 5,9 6,37 57796 4903,79 8 84,35 114,28 143,82

36 Resarö 0,39 376 36,2 15,75 16,14 71240 6793,67 10 116,87 158,32 199,25

51 Resarö 0,27 548 50,32 7,61 7,88 16244 2168,46 13 37,3 50,53 63,6

59 Resarö 0,22 408 32,64 7,48 7,7 9420 2240,84 24 38,55 52,22 65,72

64 Resarö 0,12 288 7,8 0,75 0,87 37332 6314,6 17 108,62 147,16 185,2

68 Resarö 0,2 316 9,96 0,16 0,36 138736 22367,7 16 384,77 521,26 656

71 Resarö 0,12 268 13,56 0,81 0,93 24748 2830,16 11 48,68 65,95 83

85 Resarö 0,4 332 41,72 2,06 2,46 16704 3405,39 20 58,58 79,36 99,87

92 Resarö 0,1 352 9,48 0,36 0,46 68052 1042,06 2 17,93 24,28 30,56

107 Resarö 0,79 284 73,08 1,91 2,7 88204 6812,37 8 117,19 158,76 199,79

130 Rindö 0,54 424 51,8 18,25 18,79 63256 5364,65 8 92,28 125,02 157,33

131 Rindö 0,58 348 75,48 20,75 21,33 20928 2751,61 13 47,33 64,12 80,7

133 Rindö 0,5 424 58,24 18,54 19,04 24504 2506,27 10 43,11 58,41 73,5

141 Rindö 0,61 328 43,6 4,39 5 92560 3791,07 4 65,21 88,35 111,18

166 Rindö 0,19 272 20,32 13,71 13,9 28844 1787,18 6 30,74 41,65 52,41

171 Rindö 0,46 384 46,64 20,35 20,81 21804 3380,33 16 58,15 78,78 99,14

193 Rindö 0,13 316 12,88 18,79 18,92 40528 7435,62 18 127,91 173,28 218,07

18

Figur 9. Lågpunkt #107 som beräknas översvämmas i samband med ett 100 års regn.
Längs med lågpunkten går den högtrafikerade väg 274. Vägen är transportled för farligt

gods. All busstrafik i Vaxholms stad passerar hållplatsen Engarn som ligger i nära
anslutning till lågpunkten.



5.2 Riskanalys

5.2.1 Byggnader

Totalt finns 4856 byggnader representerade i den använda upplagan av fastighetskartan, 
med följande fördelning över de studerade öarna: Kullö, 304; Resarö, 3429; Rindö, 1033. 
Fördelningen gällande hustyp är 1982 Hus, 2927 Övriga och 1 kyrka (Resarö kapell).

Av dessa är det 113 stycken som vidrör, dvs. är belägen inom eller korsar gränsen till, en av
de identifierade lågpunkterna (figur 10). Av dessa är det endast 3 stycken som vidrör en 
lågpunkt som beräknats att översvämmas vid någon av nederbördsnivåerna, 1 Hus och 2 
Övriga. De två byggnaderna under kategorin Övriga beskrivs som "Komplementbyggnad; 
Ospecificerad".
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Figur 10. Byggnader som vidrör en av de identifierade lågpunkterna. Endast tre
byggnader, ett hus och två komplementbyggnader vidrör någon av de lågpunkter som
översvämmas i samband med någon av de valda återkomstintevallen för nederbörd.



Huset är ett bostadshus och vidrör lågpunkt #34 (figur 11). Lågpunkten har en volym på 
118 m3, ett djup på 0,47 m och har beräknats översvämmas i samband med ett 100 års regn.

5.2.2 Vägar

Av totalt 91,79 km väg är det 2,82 km som skär igenom någon av de identifierade 
lågpunkterna (figur 12). Av dessa är det 226 m som skär igenom de lågpunkter som är 
beräknade att översvämmas vid någon av de iakttagna nederbördsmängderna. Vid ett 20 års
regn beräknas 104,8 m väg att drabbas av översvämningarna, 141 m vid ett 50 års regn och
226 m vid ett 100 års regn.
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Figur 11. Byggnad som vidrör en lågpunkt (#34) som beräknas översvämmas i samband
med ett 100 års regn. 



Den längsta vägsträckan som översvämmas är 39 m lång och är en del av en 3,5 m bred 
väg som går genom ett bostadsområde. Sträckan ligger inom lågpunkt #34 på Resarö, som 
beräknas översvämmas först i samband med ett 100 års regn.

Väg 274 beräknas påverkas av översvämning vid ett 50 års regn längs en 16 m lång sträcka
som skär igenom lågpunkt #133 på Rindö (figur 13). Lågpunkten beräknas översvämmas 
vid ett 100 års regn med en volymkvot om 1,26.
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Figur 12. Streckor längs med vägar som skär igenom lågpunkter som beräknats
översvämmas.



6 Diskussion och slutsats

6.1 Tolkning

I detta arbete har topografiskt instängda områden karterats och översvämningsrisken för 
respektive område har utvärderats. Resultatets lägesbundna variabler presenteras i kartor 
och kvantitativa resultat presenteras i tabeller. Det finns en risk att de exakt utritade 
gränserna och talen med många decimaler inger en falsk känsla av precision. En precision 
som inte har varit varken studiens eller de valda metodernas syfte att uppnå. Resultatet är 
tänkt att tolkas som en uppskattning och en hänvisning om var risk föreligger, inte en exakt
återgivning av verkligeheten.

Några av anledningarna är de felkällor som diskuteras nedan, medans andra beror på de val
som gjorts i utförandet, så som metoder och indata. Ett sådant val är valet av 
höjdmodellens spatiala upplösning. Hade en höjdmodell med en annan upplösning använts 
hade de topografiskt instängda områdena och dess respektive avrinningsområdes 
avgränsningar sett annorlunda ut. Den använda upplösningen på 2 m är relativt hög, men 
inte den högsta möjliga utifrån den LiDAR data den är baserad på. Den använda 
upplösningen är en kompromiss mellan detaljnivå och hanterbara datamängder.

6.2 Felkällor

Ett överhängande problem med alla vanliga vattenflödesmodelleringar är att de behandlar 
topografin som den enda influerande faktorn. Det innebär i praktiken att beräkningarna 
alltid behandlar markytan som helt ogenomtränglig, vilket väldigt sällan är fallet (Zhou et 
al., 2008).

En digital höjdmodell kan omöjligen inkorporera alla de variationer som förekommer i 
landskapet. Det medför att en hydrologisk modellering av vattenflöden aldrig exakt kan 
återspegla verkligheten (ibid.). Det är också viktigt att ta i beaktning de problem som finns 
med digitala höjdmodeller. Systematiska och slumpmässiga fel som uppstått vid skapandet 
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Figur 13. Sträcka på 16 m längs med väg 274 på Rindö som skär genom lågpunkt
#133.Lågpunkten beräknas översvämmas med en volymkvot om 1,26 vid ett 50 års regn.

Det föreligger därför viss risk att vägen påverkas vid en eventuell översvämning.



av höjdmodellen kommer alltid att föras vidare i alla beräkningar de används i och kan i 
vissa fall också förstärkas i vissa steg i ledet.

Flera olika typer av hårdgjorda ytor saknas i kartskiktet som används för att räkna ut andel 
hårdgjorda ytor inom avrinningsområdena. Eftersom kartskiktet har skapats endast utifrån 
väglinjer och byggnadspolygoner saknas sådana hårdgjorda ytor som torg, 
parkeringsplatser och liknande. Detta har lett till att arealen hårdgjorda ytor i vissa fall har 
underskattats. Vidare så har vägar som passerar under broar och broarna själva räknas som 
en sammanhängande yta i skiktet. Det betyder att att det där sker en underskattning av 
arealen, om än försumbar i omfattning.

6.3 Förbättringar och vidareutveckling

Den utförda karteringen bör alltså vara tillräcklig för att kunna fungera som 
planeringsunderlag, men är inte på något sätt heltäckande, och innehåller några viktiga 
källor till osäkerheter i resultatet. Jag lyfter här fram några av dessa och ge förslag på vad 
som skulle ge en mer heltäckande bild av läget vid vidare studier.

Formeln som använts för beräkning av avrinningsvolymer är endast tänkt för att göra 
preliminära överslagsberäkningar. Resultatet måste därför betraktas med det i åtanke. För 
att erhålla mer tillförlitliga resultat bör avrinningsvolymer istället tas fram med hydraulisk 
modellering. Det skulle innebära att de faktiska vattenflödena och volymerna simulerades. 
Det skulle även ge kunskap om hur lång tid det skulle ta för respektive lågpunkt att fyllas 
upp och var avrinningen från de översvämmade lågpunkterna tar vägen. Det skulle göra det
möjligt att svara på ytterligare frågor om avrinningen. Rinner den vidare till en annan 
lågpunkt och bidrar därmed till att översvämma den, eller rinner den ut i Östersjön. Och 
vilka partiklar för den då med sig ifrån land?

Höjdmodellen som används tar som tidigare nämnts inte hänsyn till barriärer för vattnets 
flöde så som vägar och hus. Den tar inte heller hänsyn till eventuella vägtrummor som kan 
leda vattnet förbi vägarna. De två första är möjliga att ta hänsyn till med de data som har 
använts i karteringen. Byggnadspolygonerna kan exempelvis användas för att skapa en 
"mur" i höjdmodellen som gör att den hydrologiska modelleringen beräknar vattnets flöde 
runt huset. Vägtrummorna är svårare att ta i beaktning med befintliga data, men det görs 
försök med att bearbeta lantmäteriets höjdmodell för att åstadkomma en hydrologiskt 
anpassad höjdmodell (Ledwith, 2016). I korthet går det ut på att identifiera punkter längs 
med vägar där det troligtvis förekommer en vägtrumma och där räkna bort en bit av vägen 
så att modelleringen kan dra vattenflödet förbi vägen.

Beräkningarna av regnintensiteter har här utförts med ett fåtal diskreta värden: ett tio 
minuters blockregn med 20, 50 och 100 års återkomsttid. Det finns inga tekniska skäl att 
begränsa karteringen till sådana diskreta och arbiträra värden. Valet av återkomsttider och 
blockregnvaraktighet är framförallt gjorda för att bibehålla  kontinuitet mellan den här 
karteringen och en tidigare utförd kartering över Vaxön. Ett mer komplett resultat skulle 
erhållas genom  att göra en karteringen som beräknar kontinuerliga regnintensiteter för alla
önskvärda regnvaraktigheter och återkomstintervall. Vinningen i det är att det skulle gå att 
ställa frågor efter mallen "vad händer när", som "hur stor areal översvämmas vid regn X" 
och "vilken regnhändelse skulle översvämma område Y". Resultatet skulle även kunna 
presenteras dynamiskt i ett interaktivt gränssnitt där kartläsaren själv kan välja vilken 
regnvaraktighet och återkomsttid som är av intresse.
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6.4 Slutsatser

Studien har kartlagt topografiskt instängda områden och deras respektive 
avrinningsområden inom studieområdet, som utgörs av öarna Kullö, Resarö och Rindö i 
Vaxholms stad. Avrinningsvolymer för respektive avrinningsområde har beräknats utifrån 
en överslagsberäkningsmetod. Om den beräknade avrinningsvolymen överstiger det 
topografiskt instängda områdets volym ses områdets som drabbat av en översvämning. 
Avrinningsvolymer har beräknats för ett 10 minuters skyfall med intensiteter motsvarande 
regnhändelser med 20, 50 och 100 års återkomstintervall. Resultatet har sedan analyserats i
samband med kartskikt för vägar och byggnader inom studieområdet. 

I karteringen har 203 topografiskt instängda områden med avrinningsområden identifierats.
För 23 av dessa överstiger den beräknade avrinningsvolymen områdets volym. För 19 av 
dessa sker detta redan vid ett 20 års regn.

Översvämningarnas påverkan på vägar och byggnader är inte särskilt omfattande i 
kvantitativa mått. Däremot antas ett par högtrafikerade vägsträckor att drabbas. Totalt skär 
226 meter väg genom de områden som beräknas översvämmas. Tre byggnader vidrör 
områden som beräknas översvämmas, varav endast ett är ett bostadshus, de två andra är 
komplementbyggnader.

Valda metoder har en rad begränsningar som har diskuterats ovan. Dessa utgörs dels av 
rena felkällor, exempelvis sådana som kan uppstå i samband med datainsamling, och dels 
av medvetna förenklingar som kan göras eftersom en högre detaljnivå inte är nödvändig 
för att uppfylla studiens syfte. Resultaten bör med tanke på detta tolkas som en 
uppskattning av läget.

Trots redovisade begränsningar uppnår karteringen målet att bidra med ett utökat underlag 
för planering av framtida bebyggelse inom kommunen. Områden som utgör en risk i 
samband med pluvial översvämning har pekats ut och karaktäriserats.

Noggrannare studier av ytavrinningen bör utföras för att analysera kopplingen mellan 
dagvatten och föroreningar av Östersjön.
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