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Förord 
Denna studie utgör 15hp och är sista delen i kandidatutbildningen Naturgeografi och 

Ekosystemanalys (180hp) vid Institutionen för Naturgeografi och 

Ekosystemvetenskap vid Lunds Universitet våren 2012.  

 

Examensarbetet har utförts på uppdrag av Svedala kommun med koppling till Segeå-

projektet. Studien syftar till att genomföra en översvämningskartering över Segeåns 

avrinningsområde, och att även ta fram lämpliga lokaler för våtmarksanläggningar 

baserat på översvämningskarteringen. För att genomföra översvämningskarteringen 

har en ny metod använts, och utvärderats. Förhoppningen är att denna metod vara till 

användning även för efterkommande som ska genomföra liknande 

översvämningskarteringar.  

 

Bearbetningen i GIS tog längre tid än planerat och det var en del hinder på vägen. 

Den först tänkta arbetsplanen fick omarbetas helt. Denna byggde på att ån var en plan 

yta, såsom ett hav eller en större sjö. Efter att datan hade förberetts så att själva 

bearbetningen kunde genomföras konstaterades det att ån inte var en plan yta, utan 

hade en fallhöjd på 50m mellan sin start och slutpunkt. Till följd fick uppgiften 

tacklas från en annan vinkel.  

 

Jag vill framföra ett stort tack till min handledare Karin Hall vid Institutionen för 

Naturgeografi och Ekosystemvetenskap som har gett mig respons och vägledning 

under studiens gång. Jag vill även skänka ett tack till Karin Larsson vid Institutionen 

för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap vars hjälp har varit ovärderlig gällande 

GIS. Sist vill jag även tacka min familj som har varit ett stort stöd för mig under 

studiens gång. 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

Abstract 
 

Flooding is a serious problem and with the upcoming climate change, the frequency 

of flooding will increase. The EU has produced a flood directive requiring all the 

member countries to analyze flood risks and prepare plans of actions. According to 

the timetable of the Directive, analyzes and plans are required to be ready by 2015. 

 

In the southwestern part of Scania lies the catchment of Segeån. Here are seven 

municipalities, including Svedala, joined together in the Segeå Project to jointly carry 

out improvements in the catchment. The goals are among other things to improve the 

water quality and to increase the biodiversity. This study is commissioned by Svedala 

in connection to the Segeå Project. The assignment was to implement a flood mapping 

over the catchment of the Segeå, and with the resulting data also to locate suitable 

sites for construction of new wetlands.  

 

To carry out the flood mapping, a new method was defined and evaluated. The 

method consisted of creating a ground water table in Geographic Information Systems 

(GIS), based on elevation data for all water bodies in the catchment. In order to obtain 

the land areas that are at low altitude in relation to the produced groundwater table, 

this ground water was subtracted from the digital elevation data. In this way, the low 

areas that are susceptible to flooding could be detected. The results of flood mapping 

and localization of sites for new wetlands were produced in maps. It is hoped that the 

results will help the municipalities in that way that it recommends areas where 

surveys for flood protection and construction of new wetlands can be initiated.  

 

In the study two validations of the results were conducted. The first check could not 

be performed properly due to poor structuring. The second control consisted of 

examining selected areas of flood risk in the field to evaluate the possibility of these 

being flooded. This control gave good results, but was not statistically tested. Even 

though the control had good results were it not possible to ensure that the method 

actually worked, and therefore it cannot be recommended to others. The method needs 

to be improved and more evaluated.  
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Sammanfattning 
 

Översvämningar är i dagsläget ett allvarligt problem och med den kommande 

klimatförändringen så kommer frekvensen av översvämningar att öka. EU har tagit 

fram ett översvämningsdirektiv som innebär att alla medlemsländer ska analysera 

översvämningsrisker och framställa planer med åtgärder. Enligt tidsplanen i direktivet 

ska analyser och planer vara klara senast 2015. 

 

I Skånes sydvästra del ligger Segeåns avrinningsområde. Här har sju kommuner, 

bland annat Svedala, gått samman i Segeå-projektet för att tillsammans utföra 

förbättringar i avrinningsområdet. Målen är att bland annat bättra på vattenkvaliteten, 

och att öka den biologiska mångfalden. Denna studie är på uppdrag av Svedala i 

samband med Segeå-projektet. Uppdraget bestod i att genomföra en 

översvämningskartering i Segeåns avrinningsområde, och att med den resulterande 

datan även försöka finna lämpliga områden för nyanläggning av våtmarker.  

 

För att genomföra översvämningskarteringen utvecklades en ny metod som också 

utvärderades. Metoden bestod av att i ett Geografiska Informationssystem (GIS) 

skapa en grundvattenyta baserad på höjddata för alla vattenkroppar som finns inom 

avrinningsområdet. För att få fram de landytor som ligger på låg höjd i förhållande till 

den framställda grundvattenytan subtraherades grundvattenytan från den digitala 

höjddatan. På så sätt kunde de låga områden som är känsliga för översvämning 

lokaliseras. Resultatet av översvämningskarteringen och lokalisering av lokaler för 

nya våtmarker producerades med kartor. Förhoppningen är att resultatet ska hjälpa 

kommunerna då det rekommenderar i vilka områden undersökningar för 

översvämningsskydd och nyanläggning av våtmarker kan påbörjas.   

 

I studien utfördes två kontroller av resultaten. Den första kontrollen gick inte att 

utföra då den inte hade strukturerats upp på ett korrekt sätt. Den andra kontrollen 

bestod av att undersöka utvalda områden från översvämningskarteringen i fält för att 

utvärdera rimligheten av att dessa skulle kunna översvämmas. Denna kontroll gav 

goda resultat, men är inte statistiskt säkerställd. Även om kontrollen gav goda resultat 

gick det inte att säkerställa om den fungerar, vilket gör att den inte kan 

rekommenderas till andra.  Metoden behöver förbättras och utvärderas ytterligare.  

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Översvämning, Översvämningskartering, GIS, Anläggning av våtmark, 

Våtmark.  
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1. Introduktion 
 

1.1. Inledning 

Översvämningar sker oftast vid kusten, längs med vattendrag, vid sjöar, men kan även 

ske lokalt efter intensiva regnskurar. Eftersom det vid en översvämning kan uppkomma 

både kostsamma skador och ske spridningar av föroreningar, kan det vara av intresse att 

lokalisera och anlägga skydd i områden där det kan ske översvämning (Nyberg, 2008). 

En ökad förekomst av översvämningar i Sverige förväntas ske med den kommande 

klimatförändringen (Westermark, 2011). Mängden skador från översvämningar kommer 

att bli mer omfattande även på grund av att exploatering av översvämningsbenägna 

områden ökar med en växande population. Ett sätt att spåra upp de områden med risk för 

översvämning är genom att utföra en översvämningskartering. 

 

Segeåns avrinningsområde är beläget i Skånes sydvästra del och omfattar 335km
2
. 

Regionen består av backlandskap och är till stor del jordbruksmark. Här finns fyra stora 

sjöar, nämligen Börringesjön, Fjällfotasjön, Havgårdssjön, och Yddingesjön. Segeåns 

huvudflöde är ca 4,6 mil långt från Börringesjön tills den mynnar ut i Öresund vid norra 

Malmö. Ett kännetecken för Segeåns vatten är att det är grumligt, vilket är ett resultat av 

tillrinning från leriga jordar. Inom åns avrinningsområde finns tätorterna Svedala, Bara, 

Klågerup, Oxie, Staffanstorp och Malmö (Ekologgruppen A, År okänt). 

 

1.2. Syfte 

På uppdrag av Svedala kommun och till fördel av Segeå-projektet är syftet att genomföra 

en GIS-baserad översvämningskartering över Segeåns avrinningsområde, vilket kommer 

göras med en ny metod. Ytterligare är syftet att via den framställda 

översvämningskarteringen försöka finna lämpliga områden för att anlägga nya våtmarker 

i, vilka ska öka den biologiska mångfalden i avrinningsområdet. Då metoden som 

kommer att användas är ny kommer den att utvärderas. Om metoden ger en realistisk bild 

av verkligheten kan denna studie vara en guide för efterkommande som ska utföra en 

likartad översvämningskartering.  

 

Frågeställningar: 

o Finns det risk för översvämning inom Segeåns avrinningsområde? 

 

o Kunde lämpliga områden för nyanläggningar av våtmarker lokaliseras 

baserat på resultatet från översvämningskarteringen? 

 

o Är den framtagna metoden välfungerande och kan den användas av andra 

med samma problemställning? 

mailto:lars.westermark@naturvardsverket.se
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1.3. Avgränsning  

Avgränsningen i denna studie var att utföra översvämningskarteringen med en ny metod. 

Metoden använder sig av både höjddata och hydrologi för att generera en grundvattenyta 

över hela avrinningsområdet, vilken sedan används vid analyserna. Anledningen till att 

denna metod togs fram var att möjliggöra en översvämningskartering då en hydraulisk 

modellering inte är möjlig, som till exempel då data som krävs av en sådan modellering 

inte är tillgänglig. Tidsramen för studien bidrog till att flera intressanta aspekter inte 

kunde undersöka närmare.  

 

2. Bakgrund 
 

2.1. Segeå 

De sju kommunerna Burlöv, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och 

Vellinge som ligger inom avrinningsområdet har startat Segeå-projektet. Syftet med detta 

samarbetsprojekt är att förbättra vattenkvalitén både i vattendragen och sjöarna, öka den 

biologiska mångfalden och  att öka den areal som kan utnyttjas av allemansrätten 

(Ekologgruppen B, År okänt). Syftet är även att reducera mängden fosfor och kväve som 

finns i vattenmiljöerna, vilket ska genomföras med konkreta åtgärder. En sådan är till 

exempel att anlägga nya våtmarker för att minska övergödningen både i sjöar och i 

vattendrag men även i Öresund. Dessa våtmarker skulle även bidra till en ökad biologisk 

mångfald (Ekologgruppen C, År okänt). 

 

Stora flödesvariationer kan vara problematiskt för både fauna och flora, lantbrukare och 

tätortsbor. Låga vattenflöden i ån kan uppkomma på sommaren då vatten förs bort för 

bevattning, vilket kan påverka flora och fauna negativt. Översvämningar är också ett 

problem som kan uppstå men som kan åtgärdas med insatser som minskar höga 

vattenflöden, som till exempel översvämningsskydd och restaurering eller nyanläggning 

av våtmarker. Det finns anledning att förvänta sig svårare översvämningar i framtiden på 

grund av klimatförändringar men även för att mer mark byggs över med hårda ytor såsom 

asfalt och byggnader vilket ökar avrinningen till vattendragen (Ekologgruppen C, År 

okänt). Det är av intresse att motverka dessa flödesvariationer då de kan generera skada 

på både den biologiska mångfalden och fast egendom. Av detta skäl behöver det göras en 

översvämningskartering i avrinningsområdet.  
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2.2. Översvämning 

Räddningsverkets definition på översvämning är ” ”Med översvämning menas att vatten 

täcker ytor utanför den normala gränsen för sjö, vattendrag eller hav” (Näslund 

Landenmark, 2009).  

 

För att det ska bli översvämning ska flera faktorer stämma. Det som oftast startar 

processen är nederbörd. Nederbörden kan antingen fångas upp av vegetation och 

evapotranspireras tillbala till atmosfären, eller så når det marken på olika vis. Vattnet som 

når marken kan antingen rinna ovanpå denna eller infiltreras. Det vatten som infiltreras 

kan antingen färdas genom marken mot vattendrag eller ner till grundvattnet och fylla på 

dess lager, vilket kan höja grundvattennivån Om det kommer så mycket nederbörd att 

grundvattennivån stiger och att marken ovanför grundvattennivån blir mättad av 

infiltrerande nederbörd kommer nederbörden att rinna ovanpå jordytan. Denna nederbörd 

rinner till vattendrag, vattensamlingar eller till låglänta områden och kan då tillföra så 

pass mycket vatten att det skapas översvämningar. Utöver nederbörd så kan även 

avsmältning av snö och is på våren bidra med så mycket vatten att det blir översvämning 

(Holden, 2008). 

 

Översvämning är ett samlingsbegrepp som täcker de scenarion då områden som brukar 

vara torrlagda täcks med vatten. Det är vanligast med översvämning längs med 

vattendrag, sjöar, vid kusten men det sker även lokalt på grund av intensiv nederbörd. 

Översvämningar kan vara en naturlig del i ett områdes hydrologi och flera ekosystem är 

anpassade till och beroende av dessa. Om åtgärder genomförs för att förhindra 

översvämningar kan ekosystem med dess flora och fauna bli försatt i ett försämrat skick. 

(Nyberg, 2008). Då översvämningar kan åstadkomma skador och sprida föroreningar från 

avloppsvatten eller förorenade marker kan det komma att krävas skyddsåtgärder. Risken 

att drabbas av översvämning kommer att öka på grund av klimatförändringar, men även 

för att allt fler områden med risk för översvämning exploateras och bebyggs.  

 

2.3. Klimatförändringar  

I framtiden kommer en klimatförändring att ske och denna kommer påverka Sverige på 

flera olika sätt. Framförallt så kommer det att påverka översvämningar på så sätt att de 

sker mer frekvent och att de även kommer att få en större utbredning. Framtagna 

scenarion för Sverige år 2080 visar på att årsmedeltemperaturen kommer att stiga mellan 

3 till 5 grader, jämfört med årsmedeltemperaturen som var under perioden 1961-1990. 

Den största temperaturskillnaden kommer att vara under vintern. Nederbördsmängden 

kommer också att öka, framförallt under höst, vinter och vår. Mest ökar nederbörden i 

norra och västra Sverige. Under sommaren blir det däremot mindre nederbörd än i 

dagsläget. Framförallt så blir det torrare i södra Sverige som då lättare kan komma att 

drabbas av vattenbrist. Med den ökade nederbörden under höst, vinter och vår väntas det 
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även bli fler intensiva regnfall. Den ökade nederbörden med kraftigare regn kommer att 

bidra till större översvämningsrisker och kommer troligen leda till fler översvämningar, 

framförallt längs med kuster, sjöar och vattendrag (Westermark, 2011). 

 

Förändringarna i temperatur och nederbörd kommer att påverka de svenska ekosystemen 

på så sätt att de kommer förskjutas norrut. Troligen kommer sydligare flora och fauna 

från Europa att immigrera till i Sverige vilket ökar den svenska biodiversiteten, men 

antagligen kommer vi även att förlora de nordligaste arterna som är känsliga för 

förändringar, då de kommer trängas undan. Om det i slutändan resulterar i en förlust eller 

tillväxt av mängden arter i Sverige är okänt. Detta kommer troligen att påverka 

ekosystemen även i Segeåns avrinningsområde, vilket kan komma att påverka den 

biologiska mångfalden som är av intresse att öka. 

 

2.4. Våtmark 

En våtmark hyser en stor biologisk mångfald. För att förbättra den biologiska mångfalden 

i ett område kan det vara en god idé med nyanläggningar av våtmarker. Våtmarker är 

även bra på att förbättra vattenkvaliteten genom att de tar upp näringsämnen som 

tillrinner vattendrag från jordbruk. Att anlägga nya våtmarker har alltså flera fördelar.  

 

Det finns flera definitioner på vad som är en våtmark, men enligt Naturvårdsverkets 

rikstäckande våtmarksinventering (VMI) så gäller följande: ”Våtmark är sådan mark där 

vatten under en stor del av året, finns nära under, i eller strax över markytan samt 

vegetationstäckta vattenområden. Minst 50 % av vegetationen bör vara ”hydrofil”, det 

vill säga fuktighetsälskande, för att man ska kunna kalla ett område för våtmark. Ett 

undantag är tidvis torrlagda bottenområden i sjöar, hav och vattendrag, de räknas till 

våtmarkerna trots att de kan sakna vegetation” (Löfroth, 1991). Våtmarker delas in i 

olika serier såsom myrar som är torvbildande, stränder och övriga våtmarker där det till 

exempel kan vara sumpskogar eller fukthedar. I vattens storskaliga och naturliga 

kretslopp är våtmarkerna viktiga hydrologiska komponenter då de samlar upp, lagrar och 

sedan sprider ut rinnande vatten. När det kommer stora nederbördsmängder efter till 

exempel en torrperiod så kan en våtmark bromsa upp vattenflödet då dess vattendepå 

fylls upp (Löfroth, 1991).  

 

Genom Sveriges historia har mycket våtmark försvunnit då de dikats ut för att generera 

mer mark för antingen odling eller skogsbruk. När en våtmark dikas ut sänks 

grundvattennivån vilket påverkar både växter och djur. I dag är de kvarvarande 

våtmarkerna skyddade i Miljöbalken då dikning av dessa räknas till vattenverksamhet 

som är tillståndspliktigt. Enligt 2 § 11Kap i Miljöbalken är vattenverksamhet ”åtgärder 

som utförs för att avvattna mark, […] eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett 

vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka 

mailto:lars.westermark@naturvardsverket.se
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en fastighets lämplighet för något visst ändamål (markavvattning).” På senare tid 

genomförs markavvattning såsom dikning, bortledning av vatten eller invallning även för 

att skapa skydd mot översvämningar. I södra och mellersta Sverige där det har skett 

mycket utdikning av våtmarker råder ett generellt förbud mot markavvattning. Dispens 

mot förbudet lämnas av Länsstyrelsen och ges endast om det finns särskilda skäl till 

exempel för att komplettera befintlig markavvattning. Dock får naturvärden i området 

inte på något vis försämras (Svejgaard, 2012).   

 

2.5. Översvämningskartering 

Då det i det aktuella avrinningsområdet redan sker en viss förekomst av översvämningar, 

och då det är troligt att de kommer bli mer frekventa på grund av klimatförändringen, så 

är det lämpligt att utföra en översvämningskartering i avrinningsområdet. Kartering av 

översvämningsområden kan genomföras på olika sätt såsom genom landskapsanalyser, 

datorsimulering av vattenflöden eller via bilddokumentation som kan utföras under tiden 

som en översvämning inträffar (Nyberg, 2010). Datorsimulering är den metod som oftast 

används för att modellera översvämningar. I metoden används både hydrologisk och 

hydraulisk analys för översvämningskartering baserat på data om nederbörd och 

vattenföring (FLOODsite, 2008) 

 

För att kunna utföra en översvämningskartering krävs det tillgång till höjddata som 

representerar landytans olika nivåer och den aktuella vattenytans nivå. Vattenytan kan 

vara antingen plan som ett hav eller lutade för en flod. Om det är en studie med en plan 

vattenyta så beräknas den förväntade höjningen av vattnet med hjälp av meterologiska 

och hydrologiska data. Denna höjd analyseras sedan i GIS där den jämförs med landytan. 

Däremot om det ska genomföras en översvämningskartering med en lutande vattenyta, 

såsom en flod, måste det göras en hydraulisk modellering. Modellen tar fram en lutande 

yta för vattnet som beror på variationer i floden. För att en hydraulisk modellering ska 

kunna utföras krävs det tillgång till specialprogramvaror, vattenföringsdata, data över 

markanvändning och höjddata. När vattenflödet ska modelleras används tvärsektioner 

från flera avsnitt av floden där flodfårans utformning, såsom djup, och mängd friktion av 

strömmen beskrivs. Simuleringen visar vilka vattennivåer som resulteras av olika flöden, 

och detta ansluts till höjddata för kartering (Nyberg, 2010). Enligt van Deursen så baseras 

hydraulisk modellering på hydrauliska lagar medan hydrologisk modellering är baserad 

på sambandet mellan in och utflöden i ett avrinningsområde (van Deursen, 1995). 

 

Överlagring mellan flera dataskikt är en vanlig metod inom GIS vilket är lägligt vid 

översvämningskartering, då det är av intresse att få fram över vilka landområden de 

förhöjda vattennivåerna kommer täcka. Det blir även möjligt att få fram information om 

vilka objekt som kommer påverkas (Nyberg, 2010).  

  

mailto:mette.svejgaard@naturvardsverket.se
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3. Material och metod 
 

3.1. Material 

Data som används för att genomföra arbetet i GIS var följande: 

 Flygbilder Bloms flygfoto enhet, 25cm upplösning, Blom Sweden AB, juni  

2010 

 GSD-Fastighetskartan, Lantmäteriet skala 1:50 000 

 Avrinningsområdets utbredning, SMHI 

 Topografisk karta, 2 x 2 m upplösning, Lantmäteriet 

Data hade projektionen SWEREF 99 Transverse Mercator.  

 

3.2. Metod 

Metoden i denna studie är framtagen för att genomföra en översvämningskartering som är 

en kompromiss mellan två vanliga arbetsvägar. Dessa två arbetssätt beskrivs närmare i 

bakgrundsdelen 2.5. Översvämningskartering, och är att antingen genomföra en 

hydraulisk modellering eller att enbart titta på höjddata. Den framtagna metoden går ut på 

att modellera en grundvattenyta och att därefter jämföra denna med höjddatan över 

avrinningsområdet. Då metoden är ny kommer det i studien att genomföras två kontroller 

av resultaten, Kontroll 1 av datan och Kontroll 2 i fält. Metoden beskrivs grundligt så att 

det för nästkommande ska vara möjligt att utföra samma arbete i GIS vid en liknande 

problemställning. Ett arbetsschema, Figur 2, finns i Bilaga 1 för en lättare överskådlighet 

av arbetsgången. 

 

3.2.1. Översvämningskartering 

Efter att all data var förberedd för att arbetas med så inleddes bearbetningen med att 

höjddata klipptes ut så att ett raster med endast höjddata över Segeåns avrinningsområde 

skapades. Därefter togs de vektorskikt som innehöll information om lokalisering av 

vattendrag och vattensamlingar, och gjordes om till ett raster innehållande endast 1 och 0 

där 1 representerade vatten och 0 land. Vattenrastret multiplicerades med höjddatan över 

avrinningsområdet, vilket resulterade i ett raster som innehöll höjdvärden endast där det 

fanns vatten i vattenrastret. Rastret fick namnet ”Vattenhöjd”. ”Vattenhöjd” kördes i en 

funktion som i ArcGIS heter Euclidean Allocation. Funktionen arbetar utifrån ett raster 

som innehåller celler både med och utan värden vilket framställer ett raster där alla celler 

har värden. Funktionen tilldelar de tomma cellerna värden genom att för varje cell 

anamma det värde som finns i den cell som är belägen inom kortast avstånd, som nedan 

illustreras med en bild hämtad från ArcGIS Help, se Figur 1. 
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Figur 1. Beskrivning av Euclidean Allocation. 

 

Syftet med att använda denna funktion i denna studie var att den utifrån det vatten som är 

beläget ovanför marknivån, så som sjöar och vattendrag, skapa ett raster som är beklätt 

med vatten och detta ska representera grundvattennivån i det aktuella avrinningsområdet.  

 

I realiteten får åar och sjöar inte enbart vatten från grundvattnet utan även från vatten som 

tillrinner ovanpå marken, genom marken och från nederbörd som faller direkt ovanpå 

vattensamlingarna (Hugget, 2009). Därför är det inte en helt korrekt avbildning av 

grundvattnet i avrinningsområdet när vattendragens höjd används för att framställa en 

grundvattenyta. Den modellerade grundvattenytan som kommer att användas i denna 

studie är därför en förenkling.  

 

När denna grundvattenyta var framställd kunde de slutgiltiga analyserna genomföras, 

vilket var att grundvattenytans höjd subtraherades från höjddata för avrinningsområdet. 

Resultatet blev ett sista raster, som namngavs ”Översvämningsbenägna områden”, där 

höjdskillnaden mellan den framställda grundvattenytan och områdets markhöjd angavs. 

Från detta lager kan det utläsas var det är risk för översvämning vid högre vattenstånd.  

 

Från det slutgiltiga rastret ”Översvämningsbenägna områden” plockades specifika höjder 

ut och delades in i tre riskklasser för att lättare illustrera var i avrinningsområdet det finns 

översvämningsrisk och på vilka av dessa lokaler det är störst risk. Hur riskklasserna är 

indelade visas i Tabell 1.  
Tabell 1. Riskklassernas indelning. 
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Då det i riskklasserna även påträffades områden bestående av vatten avlägsnades dessa 

för att få en mer utförlig kartering över de landområden som löper risk för översvämning.  

 

3.2.2. Lokalisering av lämpliga områden för nya våtmarker 

Nästa moment, att finna de mest lämpliga lokalerna för nyanläggning av våtmarker, 

startade med att de tre riskklasserna plockades ut från resultatet av 

översvämningskarteringen och lades in i ett eget skikt. Detta skikt utgör grunden för var 

det är lämpligt att anlägga nya våtmarker då det var Svedalas och Segeå-projektets 

önskemål, men även för att det i alla de riskklassade områdena är störst sannolikhet att 

det bildas vattensamlingar vilket är lämpligt för våtmarker.  

 

Det nya rastret gjordes om till ett vektorlager och multiplicerades med ett lager från 

fastighetskartan som innehöll information om markanvändning. Detta möjliggjorde nästa 

steg som var att ta bort de lokaler som inte lämpade sig för våtmarker på grund av deras 

markanvändning, såsom bebyggelse och skog. Enligt rapporter som är utfärdade i 

samarbete med Segeå-projektet har det tidigare anlagts 48 dammar och våtmarker, och 

storleken på dessa har varierat mellan 0,2 ha upp till 11,5 ha med en medelstorlek på 

1,4ha. De minsta av dessa våtmarker har anlagts i grupp så att de bildar ett större 

våtmarksområde. Enligt tidigare undersökningar angående lägen för stora våtmarker så 

anses det att vara av intresse för Segeå-projektet att endast våtmarker av större storlek 

anläggs. På grund av detta utgick studien från att utvärdera lokaler som är större än 

medelvärdet 1,4 ha.  

 

3.2.3. Kontroll av den framtagna metoden 

Kontroll 1 genomfördes för att få en uppfattning om metoden fungerade på ett korrekt 

sätt. Valideringen utgjordes av att de områden som hade risk för översvämning jämfördes 

med det skikt som innehöll information om var det fanns vatten. Ju fler vattenceller som 

skulle komma att sammanfalla med områden där det finns översvämningsrisk desto bättre 

ansågs det att metoden skulle fungera. För att kunna kontrollera resultaten av 

översvämningskarteringen beslutades det att en kontroll i fält av utvalda områden skulle 

genomföras, Kontroll 2. Ur de områden där det enligt översvämningskarteringen fanns 

översvämningsrisk, valdes 17 områden ut på grund av deras större storlek. Att kontrollera 

områden med större storleken utsågs då det i fält skulle vara enklare att genomföra en 

visuell kontroll. Även för att det borde vara mest relevant att påbörja undersökningar för 

att ta reda på om det är av vikt att genomföra skyddsåtgärder i dessa områden. Detta då 

det till följd av den större storleken på områdena skulle kunna åstadkommas stora skador 

vid en översvämning om det finns värdefulla marker eller fastigheter lokaliserade i dessa 

områden. Kontrollen utfördes så att de utvalda områdena visuellt undersöktes i fält för att 

fastställa om det i verkligheten är troligt att det skulle kunna ske en översvämning. På så 

sätt avgjordes det om metoden fungerade på ett tillfredsställande sätt.   
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4. Resultat 
 

Resultaten är presenterade i kartformat och finns även tillagda i Bilagan i större format 

för bättre överskådlighet.  

 

4.1. Översvämningskartering  

I Karta 1 visas de lokaler inom hela 

avrinningsområdet som är över-

svämningsbenägna. Det är en stor del av 

kartan som är täckt med riskområden. 

Riskklasserna täcker intervallet från allt 

under grundvattenytan till 2 meter över 

denna. Om intervallet hade varit större 

hade mer av kartan varit täckt av 

riskområden för översvämning. Den 

totala mängden riskområden är ca 95 

km
2
 av områdets hela 335 km

2
 vilket 

utgör 28 % av den totala arean, och är 

relativt jämnt fördelat över avrinnings-

området. Riskklass 1 som är den klass 

där det är störst över-svämningsrisk, då 

den endast innefattar höjder som ligger 

under grundvatten-nivån, har röd färg 

och täcker stora solida områden. Medan 

de andra riskklasserna med färgerna 

orange och gul är mer spridda i mindre 

men desto fler kluster. De tre 

riskklasserna utgör ungefär samma andel 

av den totala arealen av områden med 

översvämningsrisk. 

 

Tabell 2 visar vilken andel av den totala översvämningsbenägna arean som de olika 

markanvändningarna utgör. Störst andel med 44 % innehar åkermark, medan näst största 

markanvändningen på 24 % är öppen mark. Endast 3 % av de riskklassade områdena är 

bebyggelse vilket är en låg siffra som motsvarar ca 10 km
2
. Då markanvändningen som 

består av vatten är borttagen blir inte summan i tabellen 100 %. 

 

Karta 1. Översvämningskartering inom Segeåns 
avrinningsområde. Riskklass 1 är den klass där det är störst 

risk för översvämning, sedan går det i fallande ordning. 
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Tabell 2. Andel markanvändning inom de riskklassade områdena. 

 

4.2. Lokalisering av lämpliga områden för nya våtmarker 

Karta 2 visar de områden som efter 

bearbetning i GIS har visat sig 

lämpliga för nyanläggning av 

våtmark. Områdenas lämplighet är 

baserat på de områden som enligt 

översvämningskarteringen riskerar 

bli översvämmade, och vilken 

markanvändning dessa har.  

Ytterligare aspekter har inte studerats 

i detta arbete. I kartan är bebyggelse 

medtagen som rosa färg för att 

underlätta en överskådlig blick över 

resultatet. Det finns flera större 

områden där det skulle vara 

gynnsamt att anlägga våtmarker. I 

anslutning till de flesta intressanta 

områden finns det i dagsläget få 

våtmarker. En del mindre föreslagna 

områden för våtmarksanläggning är 

belägna inpå bebyggelse och även 

mitt ibland bebyggelse, till exempel i 

Svedala.  

 

 

Den totala arean av lämpliga områden uppgår till 32 km
2
 och detta utgör 9,5 % av 

avrinningsområdets omfattning. Andelen områden som är lämpliga täcker närmare en 

tiondel av avrinningsområdet. Med denna stora areal finns det möjlighet att anlägga 

många våtmarker som kan bidra med både skydd mot översvämningar och en större 

mångfald för biodiversiteten.  

Karta 2. Lämpliga områden för nyanläggning av våtmark 
baserat på översvämningskartering, markanvändning och 

areell storlek.  
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4.3. Exempelområde 

Då de tidigare kartorna Karta 1 och Karta 2 visar ett helhetsperspektiv över 

avrinningsområdet kan det vara svårt att få en uppfattning om hur detaljerade kartorna är 

då de har en upplösning på 2 x 2 meter. För att förtydliga detta har ett exempelområde 

valts ut där ytterligare två kartor har skapats, Karta 3 och Karta 4, och här visas bättre den 

detaljrikedom som finns i resultatkartorna.  

 

I Karta 3 visas exempelområdet där relativt mycket mark innefattas av de tre 

riskklasserna. Det illustreras här att de olika riskklasserna ofta uppträder tillsammans. För 

samma område har även Karta 4 tagits fram där det klarläggs var det är lämpligt att 

anlägga nya våtmarker inom det aktuella exempelområdet. Det visas här att lämpligheten 

för våtmarksanläggningar är sammankopplad med översvämningsrisken, men det 

illustreras även att det inte enbart är detta som är utgångspunkten för anläggningarnas 

lämplighet då kartorna inte är identiska med varandra. Anledningarna till att de skiljer sig 

är antingen att områdets markanvändning gör en anläggning olämplig, eller att arealerna 

är för små för att tillgodogöra en större våtmark. 

  

  

Karta 3. Närbild av ett exempelområde där det 
finns översvämningsrisk. Röd färg som är 
Riskklass 1 är områden med störst risk för 

översvämning. 

Karta 4. Närbild av ett exempelområde där det finns 
lämpliga lokaler för nyanläggning av våtmark, vilka är 

baserade på resultatet från översvämnings-
karteringen och data om markanvändning. 
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4.4. Fler sidor av resultatet 

Under arbetets gång studerades 

resultatet och flera intressanta 

aspekter påträffades. Bland annat så 

förekommer det översvämningsrisk i 

bebyggda områden, även om det var 

en relativt liten del av alla 

översvämningsbenägna ytor som var 

bebyggelse med endast 3 % av den 

totala arean. I Karta 5 är Svedala 

visualiserat och det är en del större 

ytor i samhället som är riskbenägna 

för översvämning. En större del av 

Svedalas mitt kan komma att drabbas 

av översvämning, likaså kan 

samhällets nordöstra delar få 

problem.  

 

I resultatrastret ”Översvämningsbenägna 

områden” för översvämningskarteringen 

som visar höjd i förhållande till den 

modellerade grundvattenytan kunde vissa 

egenheter urskiljas. 

 

Karta 6 visar ett exempelområde av detta 

slag. I resultathöjden har det uppkommit 

en skarp höjdskillnad som är upp till 70 

meter stor. Enligt Karta 6 är denna 

höjdskillnad även över en kilometer lång. I 

det aktuella området för denna karta 

befinner sig den skarpa höjdskillnaden på 

åkermark och är inte trolig i realiteten. På 

kartan kan det tydas att de skarpa linjerna 

skapas raka och på jämna avstånd mellan 

olika vattensamlingar.  

Karta 6. Exempelområde som illustrerar skarpa 
höjdskillnader i resultatskiktet. Grön färg är höjd ovan 

grundvattenyta och röd är under. 

Karta 5. Översvämningsrisk i Svedala. Riskklass 1 är 
den klass som innefattar störst risk för översvämning. 
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4.5. Kontroll av den framtagna metoden 
För att kontrollera om resultatet verkade rimligt genomfördes Kontroll 1 för att utreda om 

det i de resulterande riskområdena fanns existerande våtmarker. Om det är våtmarker 

belägna i riskområdena i dagsläget skulle det vara ett bra betyg då det visar att 

grundvattenytan är nära markytan, och att det då är stor risk för översvämning. 

Våtmarkerna kan ha skapats antingen naturligt eller antropogent. I båda fallen är det är ett 

område som är lämpligt för våtmark på grund av lokalens hydrologi. Det visade sig att 

alla våtmarker som finns i dagsläget var med som områden där det finns risk för 

översvämning.  

 

Det var 17 utvalda områden och 4 av dessa var inte nåbara under Kontroll 2 i fält vilket 

resulterade i att de inte kunde utvärderas. Av de resterande 13 lokalerna var det endast en 

som verkade orimlig, och två som skulle kunna ifrågasättas. Det som gjorde att dessa två 

behöver mer utvärdering var att det visuellt inte gick att utvärdera om det kunde ske en 

översvämning. Detta var för att områdena har var för plana. De kvarvarande 10 lokalerna 

låg lågt och skulle mycket väl kunna översvämmas om det föll stora mängder nederbörd. 

Resultatet av kontrollen blev följaktligen att 7,7 % av lokalerna verkade orimliga, 76,9 % 

var övertygande och 15,4 % behöver utvärderas mer. Se Karta 7 för en visualisering av 

var kontrollpunkterna är lokaliserade 

och tabell 3 för en sammanställning. 

 
Tabell 3. Protokoll från valideringen av 

översvämningsbenägna lokaler i fält. 

  

Karta 7. Här illustreras var kontrollpunkterna är lokaliserade 
med svarta stjärnor. 
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5. Diskussion 
 

5.1. Material 

Vilken tid som den topografiska datan samlades in kan påverka resultatet av denna 

översvämningskartering. Om datan samlades in då vattennivån i ån och de 

omkringliggande vattenkropparna var låg så kan denna studies övre gräns på 2 meter vara 

i underkant för vilka områden som kan komma att bli översvämmade. Om det däremot är 

så att vattennivån var hög då datan insamlades så kanske en översvämning inte når upp 

till 2 meter.  

 

5.2. Metod  

Metoden har både fördelar och nackdelar när det ska genomföras en 

översvämningskartering längs en å. Fördelar är att metoden är bra att använda om det inte 

finns möjlighet att utföra hydrauliska modelleringar, då metoden fortfarande tar hänsyn 

till hydrologin i avrinningsområdet. Det blir en kompromiss på så sätt att metoden 

innefattar höjddata och modellerad hydrologi, fast inte i den utsträckning som vid 

hydraulisk modellering. På så sätt är det en förenklad metod som gör det möjligt att 

utföra översvämningskartering när en hydraulisk modell inte lämpar sig, och det ger ett 

mer realistiskt resultat än om endast höjddata hade använts. Metoden möjliggör att det 

relativt enkelt kan fås fram information om översvämningsbenägna ytor som är baserat på 

data om både hydrologi och höjdnivåer.  

 

Nackdelar med metoden är att då det inte är en hydraulisk modellering blir resultatet inte 

baserat på alla de aspekter som inkluderas i en sådan modell, vilket kan bidra till att 

resultatet blir mindre realistiskt. Om det finns möjlighet att utföra hydraulisk modellering 

så rekommenderas det att en sådan utförs för att få så fullständigt resultat som möjligt. 

Ytterligare en nackdel är att resulterande datan blir som i Karta 6, vilken visar att det kan 

uppkomma skarpa höjdskillnader som gränsar mellan olika vattenkroppar. Fenomenet 

beror på att de närliggande vattensamlingarna i kartan skiljer sig stort med avseende på 

vilken höjd de är belägna. Då vattenkropparnas höjdvärden har tilldelats de rasterceller 

som från början var tomma har gränsen mellan dammarna blivit tydliga då det har skapats 

skarpa gränser. Värdena på respektive sida av gränsen är hämtade från två olika 

vattensamlingar, som har avsevärd skillnad i höjdläge över havet. För att förhindra att 

dessa skarpa gränser uppstår i resultatet borde det gå att generalisera skiktet för 

grundvattenytan så att dessa skarpa gränser försvinner eller minskar i storlek. En annan 

lösning kunde vara att arbeta om rasterskiktet som har höjdvärdena för vattencellerna så 

att detta blivit mer generaliserat och jämnt, vilket sedan hade resulterat i en mer jämn 

grundvattenyta vilket också är med överensstämmande med verkligheten.  
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5.3. Resultat 

I Karta 1 som illustrerade översvämningsriskerna i Segeåns avrinningsområde är det ca 

30 % av området som är utsatt för översvämningsrisk. Detta är en stor del trots att endast 

2 meter över grundvattenytan sattes som gräns. Om denna gräns hade satts högre hade 

betydligt större delar av kommunen varit täckt i denna karta. Orsaken till detta beror till 

stor del på att landskapet i regionen är relativt plant. De områden som är täckta med röd 

färg är belägna under den framtagna grundvattenytan och är de som löper störst risk att 

bli översvämmade. Det är i de här områdena som kommunerna rekommenderas starta en 

utredning för att ta fram information om det behöver vidtas skyddsåtgärder, för att sedan 

övergå till de andra riskklassade områdena.  

 

Den markanvändning som troligen behöver mest skydd är bebyggelse såsom fastigheter 

men även åkermark. Här kan det komma att uppstå mest kostsamma skador eller 

förluster. Enligt Tabell 2 s å är det endast 3 % av den totala ytan av riskklassad mark som 

är bebyggt och detta är troligen en lättnad för kommunerna i avrinningsområdet. Att det 

är en så låg siffra beror på att det är glesbebyggt i avrinningsområdet. Om det funnits mer 

fastigheter och samhällen i området hade troligen denna siffra varit mycket högre då hela 

30 % av området är riskklassat. Det kan vara bra att ha detta i åtanke inför framtida 

byggnation av fastigheter. En åtgärd skulle kunna vara att i de områden där det finns risk 

för översvämning införa restriktioner om hur expandering av fastigheter får fortgå, till 

exempel byggförbud, att byggnader inte får byggas under en viss höjd, eller att endast 

byggnader som är anpassade för översvämning får bygglov såsom fastigheter som står på 

pelare. 

 

Karta 2 illustrerar var det skulle vara lämpligt att anlägga våtmarker baserat på resultatet 

från översvämningskarteringen och vilken markanvändning det är i de aktuella områdena. 

Det är intressant att se att det i angränsning till de passande lokalerna i dagsläget inte är 

många vattensamlingar. Det borde vara positivt då det gör att det finns mycket mark kvar 

som är lämplig för ny våtmarksanläggning där det inte redan finns en våtmark i dess 

närhet gör att området fortsättningsvis anses som lämpligt. Om det finns stora arealer från 

början borde det, efter att de aktuella områdena har undersökts, i slutändan finnas ett 

flertal alternativa lokaler för Segeå-projektet att anlägga våtmarker i. Även efter att de 

områden där det finns aspekter som talar emot en anläggning har uteslutits. Sådana 

aspekter skulle kunna vara att området är privat mark och att markägaren inte är positiv 

till att anlägga våtmarksanläggning. Det kan även vara att det för ett område inte skulle 

vara kostnadseffektivt att genomföra en anläggning, eller att området är beläget för nära 

fastigheter.  

 

Orsaken till det är så få vattenkroppar i de aktuella områdena skulle kunna vara att 

lokalerna tidigare undersökts och funnits vara olämpliga för våtmarker. Detta skulle då ha 



GIS-baserad översvämningskartering   Lunds Universitet 2012 

i Segeåns avrinningsområde   

 

16 

 

skett under förberedelserna för de våtmarker som redan är anlagda. Det är dock inte 

troligt då det inte är känt att någon liknande undersökning utförts i detta projekt som 

skulle ha kunnat resultera i liknande data. Om några av de lämpliga områdena skulle ha 

undersökts tidigare och avvisats skulle det kunna innebära att området inte behöver 

kontrolleras ännu en gång. De områden som enligt Karta 2 är lämpliga behöver vidare 

utredas, då alla i verkligheten kanske inte är lämpliga för våtmarker då det finns fler 

viktiga aspekter som avgör än de som är medtagna i denna studie. Det gäller till exempel 

de lokaler som ligger i bebyggt område, såsom i Svedala. Det kanske inte heller lämpar 

sig att anlägga en våtmark kant i kant med en fastighet. Innan undersökningar av de 

lämpliga områdena görs i fält, kan det göras mer bearbetning med resultatskiktet i GIS. 

Det skulle kunna innefatta att lämpliga områden togs bort om de ligger inom ett visst 

avstånd till en redan befintlig våtmark eller inom ett specifikt avstånd till närmsta bostad.  

 

5.3.1 Kontroll av den framtagna metoden 

Resultaten av Kontroll 1 visade på att alla befintliga våtmarker var med i de områden 

som är benägna för översvämning. Enligt kontrollen borde detta visa på att metoden 

fungerar väl, men däremot så är även alla andra vattensamlingar med som riskområdena. 

Detta känns orimligt då det skulle innebära att modelleringen skulle vara 100 % korrekt. 

Efter en utvärdering av kontrollen konstaterades orsaken vara att alla vattensamlingar 

finns med i kontrollresultatet då skiktet med vattenceller användes för att skapa 

grundvattenytan. Kortfattat beskrivet så är kontrolldatan samma data som använts för att 

skapa grundvattnet som användes för att få fram resultatskiktet, vilket skulle kontrolleras. 

Detta visar att själva kontrollen är felkonstruerad och därför inte kan generera något 

resultat bekräftande metoden. Att allt vatten är med i riskområdena blir ett logiskt resultat 

av kontrollen men det visar även att denna kontroll inte kan användas.  

  

Av de områden som validerades i Kontroll 2 var det endast 7,7 % som inte verkade 

rimliga, och det är ett bra betyg för att metoden är bra. Utförandet av kontrollen att 

visuellt undersöka möjligheten för översvämning i de utvalda områdena fungerade bra. 

Ett alternativ hade för de två punkter som behöver utvärderas mer, kunnat vara att ha mätt 

med utrustning för att säkerställa om de är rimliga respektive orimliga områden för 

översvämningar. En nackdel med kontrollen är att antalet kontrollpunkter är relativt få, 

vilket beror på tidsramen för studien. Detta gör att kontrollens resultat inte är säkert. Det 

går inte att statistiskt säkerställa om metoden fungerar väl med denna kontroll då det är 

för få kontrollpunkter. Om en liknande validering ska genomföras rekommenderas ett 

större antal kontrollpunkter. Det hade varit intressant att närmare få studera de 2 lokaler 

som enligt Tabell 3 behövde mer utvärdering för att avgöra om de är rimliga för 

översvämning. Om båda hade visat sig olämpliga hade andelen orimliga lokaler ökat till 
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23,1 % vilket är en avsevärd skillnad. Detta visar vikten av att disponera fler 

kontrollpunkter.  

 

5.3.2. Exempelområde 

I exempelområdet som valdes ut i Karta 3 och 4 syns det att de lämpliga lokalerna är 

baserade på resultatet från översvämningsrisken. Detta då Karta 4 som visar lämpliga 

områden för våtmarker enbart täcker områden som även Karta 3 gör. Att kartorna inte är 

identiska visar att det även är andra aspekter som avgör markens lämplighet för våtmark. 

I Karta 3 täcker översvämningsrisken mer mark än vad som täcks i Karta 4. Det kan bero 

på att de på grund av markanvändning inte var passande för våtmarksanläggning, men det 

skulle även kunna vara så att det beror på ett fel i bearbetningarna. För att få fram de 

lämpliga områdena slogs alla riskklasser ihop till ett gemensamt skikt. Skiktet bestod nu 

av alla polygoner som de tre riskklasserna först bestod av. Det optimala hade i det 

aktuella skiktet varit att polygoner som gränsar till varandra hade kunnat slås ihop. Detta 

var inte möjligt då funktionen som slår ihop polygoner kräver att de har samma värde i 

något fält i attributtabellen. Då polygonerna inte hade detta hade det endast varit möjligt 

att slå ihop alla polygoner till en i attributtabellen, vilket inte var av intresse. Att slå ihop 

alla polygoner till en hade förhindrat fortsatt arbete med att avgränsa lämpliga områden 

efter deras areella storlek, vilket var syftet i den kommande avgränsningen. Detta 

dilemma kan ha resulterat i att polygoner som tillsammans hade varit större än 

minimigränsen på 1,4 ha och på så vis lämpliga för att anlägga våtmark på nu blev 

borttagna då de var för sig var för små. Detta kan ha bidragit till att Karta 4 täcker mindre 

arealer i exempelområdet.  

 

5.3.3. Fler sidor av resultatet 

Karta 5 illustrerar Svedala med översvämningsrisk. Det är flera större områden som kan 

komma att drabbas. Då det gäller områden inne i samhället kan det mycket väl vara så att 

det finns tillräcklig dränering via brunnar som gör att risken för översvämning minskar, 

men det kan även vara så att brunnarna inte har tillräcklig kapacitet och överbelastas. 

Eftersom det i samhällen finns mycket hårda ytor såsom hus och asfalt gör detta att 

avrinningen ökar vilket kan vara både positivt då vattnet rinner bort snabbt, men även 

negativt då det kan samlas på olämpliga platser som har sämre dräneringsförmåga. 

Områdena som visas i Karta 5 borde undersökas för att ta reda på hur det ser ut med 

dräneringsmöjligheter. Det samma gäller de områden som är belägna precis intill 

samhället som kan ha negativ inverkan. Översvämningsrisken borde utvärderas i alla de 

samhällen som ligger inom avrinningsområdet med liknande undersökning som i 

Svedala. Om kommunerna redan är underrättade om att vissa områden har benägenhet att 

lätt svämma över så kan översvämningskarteringen vara till ytterligare hjälp genom att 

visa alla områden som kan komma att svämma över. Översvämningskarteringen kan visa 
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områden som ännu inte har haft någon större översvämning, men där det kan komma att 

ske sådana i framtiden på grund av större nederbördsmängder.  

 

Karta 6 illustrerar skarpa gränser som uppkommit i resultatskiktet som är skillnaden i 

höjd mellan den framtagna grundvattenytan och markhöjden. Gränserna skapas då de 

olika vattenkropparna som är grunden för grundvattenskiktet har olika höjd. En stor 

skillnad mellan två vattensamlingars höjd ger en stor höjdskillnad vid den gräns där 

rasterceller som tar sina höjdvärden från två olika vattenkroppar möts. Problemet 

uppkommer av funktionen Euclidean Allocation som tilldelar värden till tomma celler, 

och en lösning för att undkomma denna skarpa skillnad borde tas fram. De skarpa 

gränserna kan ha gett upphov till att det i översvämningskarteringen har skapats 

översvämningsrisk i områden som i verkligheten inte är i farozonen. Dilemmat borde inte 

uppstå om de skarpa gränserna kunde göras mer jämna.  

 

5.4. Övrigt 

Att använda en hydrologisk modellering vid en översvämningskartering borde resultera i 

en mest representativ bild av hur verkligheten ser ut än vad resultatet från denna studie 

gör. Detta då hydraulisk modellering innefattar fler aspekter och data som tillsammans 

återger ett resultat som på så sätt även blir mer sanningsenligt. Desto fler parametrar som 

är med i en beräkning ju mer korrekt torde resultatet bli. Om det finns möjlighet att 

genomföra en översvämningskartering med hydraulisk modellering borde detta 

genomföras då resultatet blir mer riktigt.  

 

En intressant aspekt att ha med i arbetet hade varit information om jordarter, då olika 

jordarter har olika bra förmåga att lagra och transportera vatten. I ett område där det är 

risk för översvämning kanske denna risk blir större om det har en jordart som inte 

transporterar bort vattnet snabbt såsom till exempel en lerjord. Hade det däremot haft en 

sandig jord så hade marken antagligen kunnat transportera bort vatten snabbare vilket 

hade gjort att detta område inte skulle vara i lika stor risk som ett område med lerjord.  

 

6. Slutsats  
 

En översvämningskartering över Segeåns avrinningsområde har utförts och riskbenägna 

områden har lokaliserats. Syftet att utföra en översvämningskartering har uppnåtts. 

Enligt översvämningskarteringen så finns det en hel del områden inom avrinnings-

området som löper risk att bli översvämmade, nämligen 95km 
2 

vilket motsvarar 28 % av 

avrinningsområdets totala yta. Med resultatet från översvämningskarteringen kan dessa 

områden identifieras och vidare undersökas om de kräver skyddsåtgärder för att skydda 

värdefulla egendomar eller marker.  
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 Även syftet att finna områden som lämpar sig för våtmarksanläggning som grundar sig 

på översvämningskarteringen är avklarat. Från resultatet av översvämningskarteringen 

har det framställts en karta som visar vilka områden som är lämpliga för 

våtmarksanläggning med hänsyn till översvämning och markanvändning. Arean för alla 

lämpliga områden uppgår till 32km 
2
 vilket motsvarar en tiondel av avrinningsområdet. 

Då det i verkligheten spelar in fler aspekter för vilka områden som är lämpliga för nya 

våtmarker är detta resultat inte slutgiltigt utan endast en start att utgå från för vidare 

utredning.  

 

Den framtagna metoden blev kontrollerad genom att resultatet av översvämnings-

karteringen validerades i fält. Kontrollen visade att resultaten stämde bra överrens med 

verkligheten vilket visar att metoden kan vara användbar, men då kontrollen innehåller 

för få kontrollpunkter så är inte metodens användbarhet fastställd, och det går därför inte 

heller att uttrycka om metoden fungerar. Utöver detta så finns problemet med att det 

uppkommer skarpa höjdskillnader i resultatet, vilket inte är önskvärt. Metoden behöver 

förbättras och utvecklas innan den rekommenderas till andra användare. Om lösningar tas 

fram till de kände problemen kan metoden ha potential. 

 

Det skulle vara av intresse att genomföra en fortsatt bearbetning av resultaten och en 

större utvärdering av metoden. Även att testa metoden ytterligare genom att 

översvämningskartera ännu ett avrinningsområde. De båda resultaten hade då kunnat 

utvärderas och jämförts för att kunna konstatera om metoden fungerar lika bra för olika 

områden. För framtida arbete rekommenderas att problemet med skarpa gränser utreds 

ytterligare. Även framtagande av en ny kontroll av resultatdata kan vara av intresse att 

framställa för att ytterligare kunna utvärdera metodens korrekthet. 
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8. Bilagor 
Bilaga 1 

 

 
Figur 2. Arbetsschema över arbetet i GIS 
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Bilaga 2

 
Karta 1. Översvämningskartering inom Segeåns avrinningsområde.  
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Bilaga 3

 
Karta 2. Lämpliga områden för nyanläggning av våtmark.  
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Bilaga 4 

 
Karta 3. Närbild av ett exempelområde där det finns översvämningsrisk.  
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Bilaga 5

 
Karta 4. Närbild av ett exempelområde där det finns lämpliga lokaler för nyanläggning av våtmark.  
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Bilaga 6

 
Karta 5. Översvämningsrisk i Svedala.  
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Bilaga 7

Karta 6. Exempelområde som illustrerar skarpa höjdskillnader i resultatskiktet.  
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Bilaga 8 

 
Karta 7. Här illustreras var kontrollpunkterna är lokaliserade med svarta stjärnor.  
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