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Inledning
Ekologgruppen i Landskrona har under Segeå-projektets etapp 3 fått i uppdrag av Segeåns
Vattendragsförbund att inventera och dokumentera områden som ofta översvämmas i Segeåns
avrinningsområde.
Sådana områden är intressanta ur ett vattenvårdsperspektiv av flera anledningar. Ofta
överensstämmer svåravvattnade marker med historiska våtmarker, och dessa områden kan vara
lämpliga för nyanläggning eller restaurering. Det kan förekomma erosionsproblem i samband
med översvämningar/högflöden, vilket leder till uttransport av näringsämnen och partiklar till
sjöar, åar och hav. Med kännedom om dessa platser kan åtgärder planeras för att minska eller
mildra effekterna av översvämningarna.
Efter diskussioner med uppdragsgivaren har ett program för informationsinsamlande tagits fram
enligt följande:
x En enkätundersökning genomförs bland markägare som tidigare deltagit i Segeåprojektet. Frågor ställs om översvämningar och dessas varaktighet och utbredning
x Analys av satellitbilder från kända översvämningstillfällen
x Dokumentation av kända observationer och genomgång av bildmaterial från Segeåprojektets etapp 1 till 3
x Flygfotografering vid ett eventuellt översvämningstillfälle under sommar/höst /vinter
2009
I föreliggande rapport redovisas insamlade data enligt de tre första punkterna ovan. Under 2009
har ingen större översvämning skett.
Förutom föreliggande rapport levereras resultatet av undersökningarna som GIS-skikt med
tillhörande attributdata.

Markägarenkät
En enkel enkät med bifogad karta skickades ut till 90 markägare och arrendatorer i Segeåns
avrinningsområde som tidigare deltagit i Segeå-projektet. Enkätens utformning redovisas i
bilaga 1.
De tillfrågade har ombetts att grovt skissa läget för eventuella översvämningar på de marker de
känner till. De flesta har tolkat den som gällande egen mark, medan någon har angett större
markområden. En tredjedel av de tillfrågade svarade på enkäten och bifogade skiss på karta. De
drygt 30 personer som svarat har angett ett 60-tal områden med en total areal på ca 160 hektar.
Man skall vara medveten om att områdena är mycket variabla i storlek, hur ofta de
översvämmas, samt på vilka kriterier och med vilken noggrannhet de angetts. Resultatet skall
inte betraktas som heltäckande utan snarare som en komplettering till andra observationer.
Redovisade ytor har överförts till ett GIS-skikt med attributdata om uppgiftslämnare och
kommentarer. Kartan redovisas även i bilaga 3.
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Satellitdata
Uppdraget har genomförts i samarbete med Metria Geoanalys i Stockholm. Metria har anlitats
för att ta fram satellitbilder som motsvarar kända översvämningssituationer och göra en tolkning
av bilderna samt överföra tolkningsresultatet till GIS-skikt. Satellitbildstolkningen har gjorts av
Michael Ledwith vid Metria Geoanalys i Stockhalm. Ambitionen har varit att välja ut
dokumenterade översvämningsperioder och därefter hitta satellitbilder som motsvarar dessa.
Under arbetet har gjorts en genomgång av statistik presenterad i SMHI:s publikationer. Viktiga
uppgifter har hämtats från ”Väder och vatten” (januari, februari och mars 2002 samt juni, juli
och augusti 2007),”Översvämningar i Sverige” faktablad 21, 2004 samt sammanställningar på
SMHI:s hemsida. Detta arbete resulterade i att tre intressanta översvämningsperioder pekades ut
– februari 2002, vinter 2007 och sommar 2007. Efter diskussion med Metria om vilka
satellitbilder som fanns tillgängliga och genomgång av bildernas kvalitet valdes bilder ut från 12
februari 2007 och 12 juli 2007.

Vädret innan 12 februari 2002
Översvämningarna i Skåne under januari och februari 2002 sammanföll egentligen inte med
något enskilt extremt regnväder. Regnmängderna i Malmö i januari och februari var 88 resp. 89
mm vilket är mellan 2 och 3 gånger det normala. Höga flöden och översvämningar berodde
snarare på ihållande/återkommande regn i kombination med snösmältning. Eventuellt tillkom på
vissa håll även effekter av tjällossning.

Figur 1. Nederbörd i januari 2002 och februari 2002. Källa SMHI Väder och Vatten nr 2 och
nr 3 2002
Flödesmätningar vid SMHI:s pegelstation 90-1879 i Sege å, vid järnvägen i Svedala visade att
vattenföringen nådde ett maximum den 2/2 med ett värde på 2,4 m3 per sekund, men även ett
maximum 27/2 med en vattenföring på 3,0 m3/s, vilket var det högsta värdet som registrerades
under 2002.
Vattenföringen för Sege å vid utloppet i havet beräknas av SMHI med HBV/PULS-modellen.
För vecka 5, 6 och 7 beräknades flödet till 15,3, 9,6 respektive 6,7 m3/s. Den 12/2 inträffade på
tisdagen vecka 7.
För översvämningskarteringen söktes alltså satellitbilder där effekter av regnandet vid
månadsskiftet januari/februari kunde dokumenteras. Utgångspunkten var att hitta bilder från
månadsskiftet, men bilder med god kvalitet fanns att tillgå från 12:e februari. Samma
datamaterial har tidigare använts i samband med översvämningskarteringar i
Kristianstadområdet. Även om översvämningen då nått sitt maximum och vattennivåerna var
sjunkande beslöts att genomföra en kartering med detta material som underlag.
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Vattenföring vid mätstation i Segeå - Svedala 2002
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Vattenföring 2002

Medelvärdet av varje års högsta dygnsmedelvattenföring

Långtidsmedelvärdet av vattenföringen

Figur 2. Vattenföringen vid mätstation 90-1879 i Sege å, vid järnvägsbron i Svedala under
januari och februari 2002. I diagrammet syns även medelvattenföring (medel av varje års
högsta flöde – MHQ och långtidsmedelvärdet av vattenföringen – MQ). Datum för satellitbilden
är markerad.

Vädret innan 12 juli 2007
Under andra halvan av juni 2007 regnade det ovanligt mycket i södra Götaland. Inledningen av
juli påverkades av lågtryck över Brittiska öarna som styrde upp fronter mot södra Sverige. Den
2:a juli föll drygt 20 mm regn i ett stråk över Skåne, Halland och Bohuslän. Fronter från ett nytt
lågtryck drog den 4:e och 5:e in över Sydsverige från sydost. Den 4:e föll drygt 30 mm regn i
sydöstra Götaland och den 5:e drabbades främst Skåne med allmänt över 40 mm, vilket
medförde översvämningar så att vägar fick stängas och tåg stoppas. En väderstation i Malmö
registrerade 79 mm. Även den 6 juli föll regn över Skåne, varefter vädret stabiliserades något
med skurar och lite sol. Även under andra halvan av juli föll mycket regn och i stora delar av
Skåne uppgick nederbörden till över 300 % av det normala för månaden, i Malmö föll 231 mm
mot det normala 61 mm.

Figur 3.

Nederbörd juni 2007 och juli 2007. Källa SMHI Väder och Vatten nr 7 och 8 2007
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Figur 4.

Nederbörd i % av den normala i juli 2007
Källa SMHI Väder och Vatten nr 7 2007

Flödesmätningar vid SMHI:s pegelstation i Sege å vid järnvägen i Svedala visade att
vattenföringen nådde sitt maximum den 6/7 med ett värde på 2,2 m3 per sekund – den högsta
siffran som registrerades för 2007. Det är ett mycket högt värde för en sommarmånad, men
motsvarar ungefär medelvärdet av medelhögföringen (MHQ).
Vattenföringen för Sege å vid utloppet i havet beräknas av SMHI med HBV/PULS-modellen.
För vecka 27, 28 och 29 beräknades flödet till 18,6, 8,1 respektive 4,0 m3/s. Den 12/7 inträffade
på torsdagen vecka 28.
Vattenföring vid mätstation i Segeå - Svedala
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Vattenföring 2007
Långtidsmedelvärdet av vattenföringen

Medelvärdet av varje års högsta dygnsmedelvattenföring

Figur 5. Vattenföringen vid mätstation 90-1879 i Sege å, vid järnvägsbron i Svedala under
juni och juli 2007. I diagrammet syns även medelvattenföring (medel av varje års högsta flöde –
MHQ och långtidsmedelvärdet av vattenföringen – MQ). Datum för satellitbilden är markerad.
För översvämningskarteringen söktes alltså satellitbilder där effekter av regnandet under
inledningen av juli kunde dokumenteras. Användbara satellitbilder fanns tillgängliga för 26 juni,
12 juli och 15 juli, men tyvärr inga från dagarna omedelbart efter de stora regnen i början av
månaden. Det beslöts att använda bilder från 12 juli för karteringen. Sannolikt hade
översvämningen då nått sitt maximum och vattennivåerna var sjunkande. De nordvästra delarna
av Segeåns avrinningsområde täcks inte av satellitbilden, vilket motsvarar 70 km2 (20 %) av
avrinningsområdet. Det innebär att området runt de sista 10 km av Sege å mellan Nordanå och
utflödet i havet ej karterats för 2007. Samma sak gäller Oxie och östra delarna av Malmö, vilka
dock har stora tätortsinslag och ej lämpar sig för satellitradartolkning.
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Satellitbildstolkning
En utförlig beskrivning av metodik finns i bilaga 2. Metoden består i korthet av följande
moment.
Klassificering
Kartering/klassificering av översvämmade områden har utgått från satellitradarbilder från 12/2
2002 och 12/7 2007 tagna av satelliten ERS-2. Satelliten är utrustad med en SAR-radar som
sänder och tar emot radarvågor. Karteringen bygger på att radarvågor reflekteras i vatten på ett
annat sätt än torrare mark och att man tolkar det reflekterade mönstret med lämplig
programvara. Den datorgenererade radarbilden ortorektifierades/geokorrigerades mot en annan
satellitbild (SPOT optisk bild från 20/5 2009). Därvid anpassade bildens geometri så att den
kunde jämföras med en karta. För att skilja på översvämning och existerande vatten och
våtmarksområden inhämtades information från svensk marktäckesdata, och genom tolkning av
en optisk bild satellitbild (SPOT optisk bild från 20/5 2009). För själva pixelklassificeringen
användes olika filter och funktioner i bildbehandlingsprogram. En manuell genomgång av
tolkningen gjordes där t ex felaktigt klassade områden (t ex skogar och vägar) togs bort och där
områden närmast Sege å korrigerades. Resultatet samanställdes i ett GIS-skikt med 4 klasser –
1. vattendrag, sjöar, småvatten, 2. vatten, 3. våtmarker samt 4. översvämmad mark. Klass 1
ovan är således sammanställning av befintlig information och optiska satellitdata. Klass 2 och 3
är hämtade från svensk marktäckesdata. Klass 4 är resultatet av tolkningen av
radarsatellitbilden.

Figur 6. Radarbild från Satelliten ERS-2 för 2002-01-12 (till vänster) och 2007-07-12 (till
höger) Utsnittet är samma för båda bilderna. Väg E65 och Sturups flygplats kan skönjas.
Västra delen av bilden från 2007 ligger utanför satellitbilden.
Metodens svagheter
Tätorter har ej tolkats i denna undersökning. Skogsområden är svåra att tolka eftersom
osäkerheten i resultatet blir större då träden stör reflektionen. Områden som klassificerats som
översvämmade inkluderar även områden där marken är väldigt blöt men kanske saknar stående
vatten. Tolkningen grundar sig på en kombination av objektiv databehandling och subjektiva
bedömningar byggd på erfarenhet. Det klassificerade materialet har jämförts med höjddata
(höjdkurvor med 5 m ekvidistans). Karteringen visar för några områden att översvämningar
förekommer där det finns väl markerade höjder, vilket t ex kan vara ett resultat av vattenmättad
mark eller höga träd som stör radarvågorna. Områden där översvämningskartering och väl
avsatta höjder sammanfaller har markerats med avvikande färg på kartorna (Bilaga 4). För en
säkrare tolkning kan resultatet jämföras med foton eller annan dokumentation av
9
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vattenförhållanden under aktuellt datum. Inga sådana har funnits/använts i denna undersökning,
men vid översvämningskartering av områden i Kristianstad i februari 2002 var
överensstämmelsen mellan satellitbildstolkning och fotografier av översvämningar stor. Samma
radarbild som använts i Kristianstad har använts i denna undersökning. Vinteröversvämningen
var lättare att kartera än sommaröversvämningen 2007, och resultaten från den förra är säkrare.

Figur 7.

ERS-satelliten

Resultat
Redovisade ytor har överförts till ett GIS-skikt med geografiska utbredning med tillhörande
attributdata där t ex klassning, källdata och upplösning anges. Resultaten från
satellitbildstolkningen redovisas på karta i bilaga 4.
2002
Karteringen visade översvämningar på en total yta på 3200 ha spridda över stora delar av
avrinningsområdet. Totalt avgränsades 351 områden med arealer på mellan 0,5 och 500 hektar.
Storleken på ett enskilt område är egentligen inte så intressant eftersom den är beroende av hur
avgränsningen görs och om mindre områden tolkas in i större.
En stor andel översvämmad mark registrerades bl a vid följande områden
x
x
x
x
x
x
x
x

Sege å vid Malmö/Burlövs golfbana
Sege å mellan Staffanstorp och Nordanå, t ex Kolböra mosse
Torrebergaområdet – Torrebergabäcken från väg 108 till sammanflödet med Sege å
Torrebergabäckens övre grenar öster om Vismarlöv
Sege å och Hyltarpsdiket i området mellan Svedala och Oxie/Malmö tätorter
Sege å runt Lilla Svedala och Västra Kärrstorp, sydväst om Svedala tätort
Sjuspännegropen och Sege å söder och öster om Svedala tätort
Börringesjöns, Fjällfotasjöns och Yddingesjöns närområden

2007
Karteringen visade översvämningar på en total yta på 1700 ha spridda över stora delar av
avrinningsområdet (nordöstra området 70 km2 är dock ej karterat). Totalt avgränsades 268
områden med storlek på mellan 0,5 och 150 hektar. Storleken på ett enskilt område är
egentligen inte så intressant eftersom den är beroende av hur avgränsningen görs och om mindre
områden tolkas in i större.
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En stor andel översvämmad mark finns bl a vid följande områden
x Torrebergaområdet – spridda översvämningar längs Torrebergabäcken hela vägen från
Vismarlöv till sammanflödet med Sege å
x Relativt stora översvämningar i ett område inom den geografiska triangeln Klågerup,
Vismarlöv, Torup.
x Sege å och Spångholmsbäckens närområden från Svedala till sammanflödet mellan
dessa.
x Börringesjöns, Fjällfotasjöns och Yddingesjöns närområden
Jämförelser
Det är, något förvånande, stora skillnader i utbredning av vinteröversvämningen 2002 och
sommaröversvämningen 2007. Eftersom ingen av satellitbilderna är från det datum då
vattennivåerna stod som högst kan man inte dra några slutsatser om de påverkade arealerna
skiljer sig mellan tillfällena. Tillfällena är naturligtvis också olika i fråga om total regnmängd,
regnets varaktighet och om det är skurar eller ihållande regn. Dessutom spelar temperatur och
växtlighet roll för hur länge översvämningen varar. Flödesmönstret från mätningarna i Sege å
vid Svedala i juli 2007 (figur 5) visar en distinkt topp varefter flödet sjunker ganska snabbt. Det
är dock intressant att notera att för sommaren 2007 registrerades översvämningar förhållandevis
längre bort från huvudfårorna vilket kan antyda ett annat påverkansmönster än 2002. I februari
2002 var större områden i avrinningsområdets nedre delar översvämmade. Var vattnet uppträder
under en långvarig översvämning beror på hur lång tid som gått sedan regnen, och i områden
längs huvudfåran sker påverkan senare och under längre tid. Vegetation, avdunstning, tjäle och
markens vattenmagasineringsförmåga är viktiga säsongsbunda faktorer som påverkar
översvämnigens utbredning och varaktighet. Eftersom karteringsmetodens tillförlitlighet även
hänger samman med säsongsbundna variationer (fr a växtlighet) bör skillnaden mellan
tillfällena tolkas med försiktighet. Resultatet bör i första hand ses som en indikation på var
översvämningar kan förekomma och som ett underlag för ytterligare undersökningar,
inventeringar eller markägarkontakter i samband med vattenvårdsåtgärder.

Dokumentation av kända observationer och
genomgång av bildmaterial
Under arbetet med Segeå-projektet mellan 2000 och 2009 har flera översvämningar förekommit.
Följande områden, markerade på nedanstående karta, har noteras som mer eller mindre
drabbade av översvämningar vid fältbesök i området. Dokumentationen skall ej betraktas som
systematisk eller heltäckande.
x
x
x
x
x
x
x
x

Sege å vid Golfbanan i Malmö Burlöv
Kolböra mosse väster om Staffanstorp
Slevre ängar vid Torrebergabäckens sammanflöde med Sege å
Torrebergaområdet
Låglänta partier upp- och nedströms Kongsmarken i Lunds kommun
Områden runt Eksholmsbäcken
Områden söder om Sege å vid Almåsa fritidsby
Sammanflödet av Hyltarpsdiket, Harakärrsdiket från Svedala och Sege å vid
Svenstorp/Västra Kärrstorp
x Övre delarna av Hyltarpsdiket väster om Svedala, norr om E65
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x
x
x
x
x
x

Sege å vid Kalkemaden väster om Svedala
Områden runt Sjuspännegropen uppströms väg 108
Området runt Sjödikendiket norr om Svedala
Sege å nedströms Börringesjön
Låglänta områden längs Fjällfotadiket uppströms E65 vid Börringekloster
Gamla Myresjöområdet mellan Havgårdssjön och Börringesjön

Figur 8.

Kända översvämningsdrabbade platser i Segeåns avrinningsområde.

Figur 9. Översvämning norr om Sege å söder om järnvägen vid Tittente. Ett område lämpligt
för permanentande av våtmark.
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Figur 10. Översvämning vid Brukshundsklubbens område vid Sege å i Burlövs kommun.

Slutsatser
Denna undersökning
I denna undersökning har känd information och en ny satellitbildsundersökning sammanställts.
Information om översvämningar från markägare och erfarenheter vid arbete med Segeåprojektet har dokumenterats. Undersökningen kan inte anses vara heltäckande, då inte alla
markägare i området tillfrågats eller svarat. Ej heller har alla platser besökts under översvämningssituationer. Dokumentationen kan däremot vara ett utmärkt underlag i framtida vattenvårdsarbete. Undersökningen kan även kompletteras med information från t ex framtida översvämningar. Det rekommenderas att en flygfotografering (snedbild) görs vid något framtida
översvämningstillfälle.
Satellitbildskarteringen skall tolkas med viss försiktighet, eftersom metoden har felkällor,
diskuterade ovan.

Figur 11. Översvämning nedströms Börringesjöns utlopp 30:e december 2009.
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Översvämningarnas orsaker
Orsaken till att marker översvämmas är många. Under de väderförhållanden som redovisats för
vinter 2002 och sommar 2007 är orsaken naturligtvis att det regnat exceptionellt mycket. Ofta
återkommande översvämningar kan bero på förekomst av hårdgjorda ytor uppströms
översvämningen. Vatten rinner då snabbt av från t ex en väg eller ett tätortsområde, varvid man
får ett snabbt ökande flöde i vattendraget. Andra orsaker kan vara ej genomförda rensningar av
diken och större vattendrag, eller dåligt underhållna dränerings- och kulvertsystem. Det är inte
ovanligt att utdikade låglänta torvmarker sjunker efter många års odling varvid
avvattningsproblem kan uppstå. Viktiga faktorer för markers benägenhet att översvämmas är
också årstid, gröda och annan växtlighet samt var i avrinningsområdet marken ligger.

Figur 12. Ett ofta översvämningsdrabbat område vid Börringekloster norr om väg E65 30:e
december 2009.

Var uppstår problemen
Vanliga kommentarer vid diskussioner om översvämningarnas orsaker är ”för mycket
hårdgjorda ytor uppströms” och ”behov av rensning nedströms”. Detta är naturligtvis ofta en
helt riktig analys. Den illustrerar också en intressant filosofi som nog gäller de flesta som har
behov av effektiv avvattning – villaägare, lantbrukare, väghållare, gatukontor etc. ”Vattnet skall
så fort som möjligt bort från mitt område.” Effekten av alla ansträngningar att avvattna ”sitt”
område blir att den som har sin verksamhet långt ner i vattensystemen drabbas hårdast, t ex där
topografin gör att vattnet samlas.
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Figur 13. Översvämning på Torreberga ängar 29:e december 2009.

Kan dammar och våtmarker minska översvämningar
Vid översvämningar som de ovan beskrivna som inträffade 2002 och 2007 är flödena extrema.
Den högst uppmätta vattenföringen i Sege å vid Svedala uppgick till över 3000 liter per sekund
och vid utloppet till Öresund modellerades vattenföringen till över 15 m3/s. Detta kan jämföras
med en våtmark på 1 hektar och 1 meter djup som rymmer 10 000 m3 vatten. Det tar knappt en
timme att fylla dammen med vatten med flödet vid Svedala - om den är tom. Vid ett flöde på 15
m3/s tar det drygt 10 minuter! Dammarnas förmåga att fungera som utjämningsmagasin vid
extrema flöden och långt ner i vattensystemen är därför begränsad. Däremot kan dammar och
våtmarker lokalt fungera som fördröjningsmagasin där tillflödena inte är så stora högre upp i
avrinningsområdet, eller för dagvatten i tätortsmiljöer. En effektiv fördröjning av vattnet kräver
dock ett stort antal magasin och att magasinen normalt håller lite vatten och är tömda innan
högflödena kommer.

Figur 14. Översvämmad åkermark långs de övre kulverterade delarna av Sjuspännegropen vid
Minnesberg 30 december 2009.
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Är översvämmade områden bra våtmarkslägen?
Ofta översvämmade områden förekommer i många fall på ställen där historiska våtmarker legat.
Har man för avsikt att återskapa eller restaurera gamla våtmarker kan översvämningar indikera
lämpliga platser. För svåravvattnad jordbruksmark kan anlagda våtmarker vara en gynnsam
alternativ markanvändning. Områdena kan lämpa sig bra för våtmarksanläggning genom
dämning, men är marken mycket flack kan påverkansområdet bli orimligt stort. Man skall vara
medveten om att odlad gröda under vissa omständigheter tål ett visst mått av översvämningar,
och många marker som står under vatten i perioder vintertid kan ge mycket goda skördar på
sommaren. Sommaröversvämningar ger ofta större skador på växande gröda. Därtill kommer
problem med bärighet vid transporter på åkrarna.

Figur 15. Ett ofta översvämningsdrabbat område vid Västra Kärrstorp väster om Svedala
tätort 30:e december 2009. Harakärrsdiket från Svedala ansluter här till Sege å, och vid höga
flöden översvämmas markerna. Delar av området har överförts till permanenta våtmarker.

Kartering av översvämningsrisk
Det bör understrykas att denna undersökning inte är genomförd med avsikt att bedöma risk för
översvämning och översvämningens eventuella skadeverkningar. Sådana undersökningar
genomförs i flera svenska kommuner, och inbegriper ett något annorlunda angreppssätt. I dessa
fall görs ofta detaljerade höjdmätningar i översvämningsdrabbade områden t ex med avvägning
eller laserscanning med hjälp av flyg. Vidare genomförs ofta uppmätningar av tvärsektioner och
profiler i å-fåror samt kapacitetsberäkningar för flöden, följt av modellberäkningar av
vattenstånd vid olika flödessituationer. Någon sådant arbetssätt har inte legat inom ramen för
föreliggande undersökning.
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Figur 16. Översvämning av låglänt betesmark vid Klågerup. Delar av området är idag
överfört till permanent våtmark.

Referenser
SMHI 2002. Väder och Vatten nr 2 och nr 3
SMHI 2007. Väder och Vatten nr 7 och nr 8
SMHI 2004. Översvämningar i Sverige faktablad 21
SMHI:s hemsida
.
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Markägarenkät
Markägare och arrendatorer som deltagit i Segeå-projektet
Vi har någon gång under Segeå-projektets gång varit i kontakt med er angående
våtmarksanläggning eller andra vattenvårdsåtgärder på er eller intilliggande fastigheter.
Segeå-projektet avslutas denna höst, men en fortsättning är planerad och kommer att starta
under 2010. Inriktningen kommer att vara densamma, dvs genomföra vattenvårdsåtgärder i
landskapet, som främjar biologisk mångfald och förbättrad vattenkvalitet i Sege å med biflöden
och sjöar.
Ekologgruppen i Landskrona har under Segeå-projektets etapp 3 fått i uppdrag av Segeåns
Vattendragsförbund att inventera och dokumentera områden som ofta översvämmas i Segeåns
avrinningsområde.
Sådana områden är intressanta ur ett vattenvårdsperspektiv av flera anledningar. Ofta
överensstämmer svåravvattnade marker med historiska våtmarker. Områdena kan vara lämpliga
för att anlägga/restaurera våtmarker. Det kan förekomma erosionsproblem i samband med
översvämningar/högflöden vilket leder till uttransport av näringsämnen och partiklar till sjöar,
åar och hav.
Vi undrar därför om ni vill hjälpa oss med karteringen genom att grovt skissa läget för
eventuella översvämningar på de marker ni känner till. Ni får också gärna ange hur ofta
markerna svämmar över och vad ni vet/tror är anledningen till översvämningen, t ex
rensningsbehov, dålig dränering eller helt enkelt höga vattenflöden.
Vi bifogar en karta där ni kan rita in eventuella översvämningsområden och ett frankerat kuvert.
Vi tar gärna emot svaren före den 5/12.
Vi tackar för hjälpen
Torbjörn Davidsson
Ekologgruppen/Segeå-projektet
0708-662652

PS
Inför kommande arbeten med Segeå-projektet undrar vi även om ni är intresserade av att på
något sätt delta i Segeå-projektet och i vattenvårdsarbetet. Information om Segeå-projektet finns
i bifogad broschyr och på hemsidan www.segea.se
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Metodbeskrivning av översvämningskartering
med satellitradardata
Nedtecknat av Michael Ledwith, Metria Geoanalys i Stockholm

Data source:
The ERS-2 radar image acquired at 10:06 on February 12, 2002 was received from ESA by
Metria on November 25, 2009. The radar image is in a PRI (precision) format, which means that
the pixel value of the image represents the intensity of the returned signal received by the sensor
aboard the satellite.

Pre-processing of radar data:
Before a radar image is used in an analysis, it must be orthorectified (adjusted to take into
account terrain effects) and geocorrected (to spatially align the pixels within a known
geographic coordinate system).
The radar image was imported into Spacemetric’s Keystone Workstation program. This
program is particularly well-suited for orthorectification of both radar and optical satellite
images. After importing the image as a TIF with 15m resolution, the image was geocorrected to
an existing 10-m SPOT optical image (acquired May 20, 2009 over southern Sweden) using 31
ground control points spread throughout the image but restricted mainly to obvious man-made
structures (road and/or rail junctions, bridges). The RMS of the geocorrection was less than one
pixel: 13.3m for X and 12.8m for Y.
As part of the orthorectification process, a digital elevation model is required. The DEM allows
for adjustment of the pixel data to take into account the topography and to “flatten out” the
image into 2-dimensions. The DEM used is the national elevation model (Svenska höjddatabas),
which is a raster representation of the elevation contours found on Lantmäteriets topographic
maps (Gröna kartan). Nominally each pixel is 50m. However, the DEM used in this analysis is a
modified version with a 25m resolution. The vertical accuracy of the data is ± 2.5 m. Due to the
flat nature of the area within the Sege å watershed, the orthorectification, although a necessary
process, probably did not significantly affect the data (i.e. only small adjustments were likely
made).
After the geocorrection and orthorectification was complete, the final image was exported as an
8-bit GeoTiff.
Finally, the existing land cover classification databases available did not contain sufficient
information concerning the Sege å – it apparently to too small to be included within the major
databases. Therefore, a manual mapping of the existing bodies of water in the vicinity of Sege å
was done as a first step in the mapping process. This mapping was done at a scale of 1:10 000,
based on the 2009 SPOT image. The estimated accuracy is about ± 5 m.

Flood mapping methods and analysis:
The basic tenet of flood mapping is based on the fact that standing water tends to reflect the
radar signal away from the satellite sensor. Vegetation larger than one-half of one wavelength
(in this case, 2.8 cm) will result in a different dispersal effect, which is manifested in the radar
image as stronger backscatter (intensity) values. Man-made structures with sharp angles
(buildings, sidewalks, railroad tracks) generally reflect the radar signal very strongly and have
the highest pixel values in a radar image.
1
Ekologgruppen i Landskrona AB

Översvämningar i Segeåns avrinningsområde
Kartering och inventering hösten 2009

Bilaga 2

Radar images usually require an additional level of processing prior to use within the flood
mapping production chain. Filtering is sometimes needed to reduce unwanted effects (e.g. saltpepper appearance). Three filters were applied on the radar image: a median filter, a Sigma-Lee
(statistical) filter and a local filter (3X3). These resultant three images were used within the
classification process.
Several different techniques were used to conduct the actual mapping of flooded areas. Erdas
Imagine software was used to conduct the filtering of the radar image. It was also used in a
preliminary classification of the pixels with the lowest intensity values.
Adobe Photoshop was also used within the classification process. The “magic wand”
application (essentially a segmentation algorithm) is very effective as a tool for identifying
similar areas to a known or suspected flooded area. However, due to low contrast within this
specific radar image, too much of the image was classified as being flooded. Thus, the results
using Photoshop were not used for the final mapping product.
ESRI’s ArcGIS program was used for the final step of the mapping process. Areas along the
Sege å and in the near vicinity that were interpreted as being flooded (that were not previously
captured using Erdas Imagine) were manually digitized as a polygon shapefile at a scale of 1:10
000. The resultant datasets were merged together into a single polygon shapefile.

Post-processing:
Due to the nature of flood mapping based on radar images, the results generally have to be
processed to remove incorrectly classified areas. These areas tend to be around forested areas
and along paved roads (which generally appear similar to water bodies). Existing data of forest
stands and road/rail transportation networks were used to extract these areas out of the final
product.
Finally, metadata, with respect to the classification of the data, was added to the shapefile. Four
classes (SMD water, SMD wetlands, digitized water, flooded areas) were identified.
Due to the nature of flood mapping based on radar images, the results generally have to be
processed to remove incorrectly classified areas. These areas tend to be around forested areas
and along paved roads (which generally appear similar to water bodies). Existing data of forest
stands and road/rail transportation networks were used to extract these areas out of the final
product.
Finally, metadata, with respect to the classification of the data, was added to the shapefile. Four
classes (SMD water, SMD wetlands, digitized water, flooded areas) were identified.
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Skala 1:40 000 (A4)

Resultat från markägarenkät. Markerade områden har uppgetts vara översvämningsbenägna. Segeåns avrinningsområde nordvästra delen.
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Jämförelse av översvämningskartering från satellitradarbild 2002-02-12 och 2007-07-12. Segeåns avrinningsområde nordvästra delen. Satellitbild från
västra delen av området fanns ej tillgänglig för översvämmad period 2007.
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Jämförelse av översvämningskartering från satellitradarbild 2002-02-12 och 2007-07-12. Segeåns avrinningsområde mellersta västra delen.
Satellitbild från västra delen av området fanns ej tillgänglig för översvämmad period 2007.
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Översvämmat 2007
Översvämmat både 2002 och 2007

Jämförelse av översvämningskartering från satellitradarbild 2002-02-12 och 2007-07-12. Segeåns avrinningsområde mellersta östra delen.

Bilaga 4

Översvämmat 2002
Översvämmat 2007
Översvämmat både 2002 och 2007

Bakgrundskartor ©Lantmäteriet MS2008/07791

Skala 1:40 000 (A4)

Jämförelse av översvämningskartering från satellitradarbild 2002-02-12 och 2007-07-12. Segeåns avrinningsområde sydvästra delen.

Bilaga 4

Översvämmat 2002
Översvämmat 2007

Skala 1:40 000 (A4)

Bakgrundskartor ©Lantmäteriet MS2008/07791

Översvämmat både 2002 och 2007

Jämförelse av översvämningskartering från satellitradarbild 2002-02-12 och 2007-07-12. Segeåns avrinningsområde sydöstra delen.

