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Förord
Översvämningar orsakade av kraftiga regn är en av de vanligaste orsakerna till vattenskador i
bebyggda miljöer. I takt med att våra samhällen förtätas och bebyggs har riskerna för
skyfallsrelaterade skador ökat, både genom de ökade värden som bundits i fastigheter och genom
att sannolikheterna för översvämningar ökat när allt större ytor täcks av hårda, ogenomträngliga
material.
Det blir också allt mer tydligt att sättet som dagvatten historiskt sätt hanterats inte är tillräckligt för
att skydda egendom, den närliggande miljön och viktig infrastruktur. Det är också sannolikt att
klimatförändringarna de kommande decennierna kommer att förvärra risken, genom att kraftiga
regn blir vanligare. Händelser som skyfallen i Köpenhamn 2010 och 2011 och Malmö 2014 men
även i Söderhamn 2013 och många fler, har visat att våra tekniska system inte är tillräckliga för att
hantera denna typ av händelser.
Våra bebyggda miljöer är heller inte planerade så att vatten rinner av på ett naturligt sätt till sjöar
och vattendrag. I stället ser vi vid otaliga tillfällen att problem uppstår när stora mängder vatten
ansamlas i lågpunkter och källare. Kostnaderna för det allmänna, privata och försäkringsbolag har
också varit mycket höga efter dessa händelser och i flera fall är inte alla tvister lösta. Den
slutgiltiga notan återstår alltså i flera fall. Det är ett stort och långsiktigt arbete att bygga om våra
dagvattensystem och ändra vårt sätt att planera för vatten så att skaderisker minskar.
Ett första steg i att förbättra situationen är att göra en övergripande riskanalys för att utreda vilka
vägar vattnet förväntas ta när dagvattensystemen är överbelastade och vilka områden som har
potential att ansamla vatten, det vill säga inneslutna lågpunkter. Länsstyrelsen har låtit SMHI göra
en sådan analys för Gävleborgs kommuners huvudtätorter och samlat resultaten i denna rapport.
Förutom kartor över flödesvägar och lågpunkter finns också uppskattningar över hur
klimatförändringarna kommer att förändra extremnederbörden i Gävleborgs län. Denna utredning
är inte en fullständig riskanalys vid skyfall, utan utgör en övergripande förstudie för att identifiera
områden där risk för översvämning föreligger och som borde utredas närmare i enskilda projekt.
Rapporten är en grund för kommunernas fortsatta arbete med att detaljstudera sina risker kopplade
till skyfall och klimatförändringar.

Christoffer Carstens
Samordnare klimatanpassning
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1 Sammanfattning
För att underlätta arbetet med att förebygga vattenskador till följd av extrem nederbörd är det
fördelaktigt att ha tillgång till ett generellt och enhetligt material för diskussion och åtgärdsarbete.
Nationell Höjdmodell har visat sig användbar för att kostnadseffektivt analysera lokal ytavrinning
för stora områden. Totalt sett har 11 orter analyserats och i kartor redovisas möjliga flödesvägar för
ytavrinning samt låga områden där vatten kan ansamlas.
För att analysera den extrema korttidsnederbördens intensitet i Gävleborgs län har en analys
genomförts utifrån uppmätt nederbörd vid utvalda mätstationer. Nederbörd med varaktigheterna 15
minuter, 1 timme, 6 timmar och 24 timmar och återkomsttiderna är 2, 10, 20, 50 och 100 år
presenteras för dagens klimat samt för beräknat klimatet i slutet av seklet.

2 Bakgrund
Extrem nederbörd är idag en av de vanligaste orsakerna till vattenskador i urbana miljöer. Dag- och
spillvattennät förändras ofta i takt med den fysiska planeringen i en stad. Förändringar kan medföra
att kapaciteten i avledningssystemet förändras och det är viktigt att vara observant på var
flaskhalsar kan uppstå. Det är vanligt att dagvattensystemen överbelastas vid intensiv nederbörd
och att vattnet istället rinner av längs markytan och orsakar lokala översvämningar vilka ofta är
förenade med stora kostnader. Att i förväg identifiera strategiska flödesvägar och område som
ansamlar vatten kan i förlängningen bidra till att minska sårbarheten i dagvattensystem.
Dimensioneringsunderlag bör beskriva dagens förhållanden men också ge en blick in i framtiden.
Det är såldes väl motiverat att undersöka och kvantifiera de förändrade belastningar från nederbörd
som kan ske i framtiden.
Lantmäteriet har på uppdrag av regeringen i detalj kartlagt höjdförhållandena i Sverige och
resultatet är en noggrann digital höjdmodell som bland annat ger goda förutsättningar för att
beskriva flöden av vatten i landskapet.

3 Syfte
Denna rapport syftar till att öka medvetenheten kring extrem nederbörd och ytavrinning i urbana
miljöer och fungera som stöd för fysisk planering.

4 Varaktighet, återkomsttid och sannolikhet
Begreppen återkomsttid och sannolikhet är centrala för diskussioner om extrem nederbörd och
höga flöden, men terminologin skapar ibland missförstånd. Med en händelses återkomsttid menas
att händelsen i genomsnitt inträffar eller överträffas en gång under denna tid. Återkomsttiden är
alltså ett mått på hur ovanlig en händelse är. Begreppet innefattar sannolikhet och det är möjligt att
beräkna sannolikheten för händelser av olika storleksordning, även t.ex. för regn så kraftiga att de
ännu inte inträffat. Exemplen i figur 1 illustrerar extrem nederbörd med olika återkomsttid för
Gävle.
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Tvåårsregn
Återkomsttid: 2 år
Årlig sannolikhet: 50%

Tioårsregn
Återkomsttid: 10 år
Årlig sannolikhet: 10%

Hundraårsregn
Återkomsttid: 100 år
Årlig sannolikhet: 1%

Exempel för Gävle:
7 mm på 15 min
38 mm på 24 tim

Exempel för Gävle:
11 mm på 15 min
61 mm på 24 tim

Exempel för Gävle:
17 mm på 15 min
89 mm på 24 tim

Figur 1. Schematisk illustration av extrem nederbörd av olika återkomsttid för Gävle.
Att återkomsttiden är 100 år betyder att en händelse av denna storleksordning sett över lång tid
händer i genomsnitt en gång på hundra år. På samma sätt inträffar händelser med 20 års
återkomsttid i genomsnitt en gång på 20 år (5 ggr per 100 år osv) sett över lång tid. Vidare är
händelserna oberoende, vilket betyder att även om det inträffat ett kraftigt regn eller högflöde är det
inte 20 år till nästa tillfälle utan de inträffar oregelbundet. Termen återkomsttid är något förvillande
eftersom den felaktigt ger sken av att det finns ett förutsägbart intervall eller regelbundenhet i dessa
ovanliga händelser, vilket alltså inte är fallet. Ett bättre ord för att beskriva chansen för ovanstående
ovanliga hädelse är istället årlig sannolikhet att överskridas. En händelse som i snitt inträffar 1
gång per 100 år har varje enskilt år sannolikhetet 1/100 det vill säga 1 % chans att överskridas.

5 Extrem nederbörd
Eftersom både nederbördsintensitet och nederbördsmängd varierar kraftigt mellan närbelägna
platser är sannolikheten att upptäcka de mest extrema nederbördsmängderna beroende av hur tätt
nätet av nederbördsstationer är. Nuförtiden har SMHI ett stationsnät med ca 700 st
nederbördsstationer varav drygt 100 st är realtidsrapporterande s.k. automatstationer.
Automatstationerna har bättre möjlighet att rapportera korttidsnederbörd.
I SMHI:s rapportserier finns flertalet rapporter som belyser frågan om extrem nederbörd ur olika
vinklar, exempelvis ”Extrem arealnederbörd i Sverige 1881 – 1988” (Vedin och Eriksson, 1988).
”Korttidsnederbörd i Sverige 1995 – 2008” (Wern och German, 2009) och ”Extrem nederbörd i
Sverige under 1 till 30 dygn” (Wern 2012).
5.1

Extrem nederbörd i Gävleborgs län, dagens klimat

Data från 7 mätstationer i Gävleborgs län har analyserats; Kerstinbo, Åmot, Edsbyn, Delsbo,
Hamra, Kuggören och Gävle, Figur 2. Analysen omfattar nederbörd med varaktigheterna 15
minuter, 1 timme, 6 timmar och 24 timmar och återkomsttiderna är 2, 10, 20, 50 och 100 år.
Stationerna mäter nederbörd med tidssteg om 15 minuter, nederbördsmängder för övriga
varaktigheter beräknas genom löpande summering av 15-minutersdata.
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Figur 2: Nederbördsstationer som registrerar korttidsnederbörd i och omkring Gävleborgs län.
Stationerna togs i bruk 1995, vilket betyder att mätserierna är 20 år långa. En tumregel vid
beräkning av återkomsttider är att de inte bör beräknas längre än dubbla observationslängden. Det
betyder att resultaten för 50 och 100-årsregnen är osäkra och bör användas med försiktighet, dessa
resultat är kursiva i resultattabellerna.
Den statistiska extremvärdesanalysen baseras på varje års maximala nederbördsmängd för
respektive varaktighet. Det finns olika sätt att matematiskt beskriva karaktären av extrema
nederbördshändelser för en viss mätstation, s.k. statistiska fördelningsfunktioner. Här redovisas
värden från Gumbelfunktionen (Coles, 2001). Resultaten presenteras tabellvis för de respektive
stationerna med de olika varaktigheterna och återkomsttiderna, se Tabell 1.
Vanligtvis faller de största nederbördsmängderna i östra delen av Gävleborgs län, inom området
mellan Gävle, Åmot, Delsbo och Kuggören. Här finns gynnsamma förhållanden med fukttillförsel
från havet. Men nederbörd är lokalt betingad och påverkas också mycket av topografi. Av de
analyserade mätserierna uppvisar Kuggören, Kerstinbo och Edsbyn de största
nederbördsmängderna med 15 minuters varaktighet.
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Tabell 1. Nederbördsmängd (mm) för olika återkomsttider (2, 10, 20, 50 och 100 år) och
varaktigheter (15 minuter, 1 timme, 6 timmar och 24 timmar) beräknat för 7 olika
observationsstationer i Gävleborgs län baserat på data från perioden 1996-2015. Kursiva värden
markerar återkomsttider längre än dubbla observationslängden vilket medför en större osäkerhet.
Kerstinbo
Återkomsttid 15 min 1 h 6 h 24 h
2 år
8 15 25 35
10 år
13 28 44 57
20 år
16 32 51 66
50 år
18 39 60 77
100 år
20 43 67 85

Edsbyn
Återkomsttid 15 min 1 h 6 h 24 h
2 år
8 14 24 39
10 år
13 22 37 62
20 år
15 25 42 71
50 år
18 29 49 82
100 år
20 33 54 91

Åmot
Återkomsttid 15 min 1 h 6 h 24 h
2 år
7 11 22 33
10 år
11 17 32 49
20 år
12 19 36 55
50 år
14 22 41 63
100 år
16 24 45 69

Delsbo
Återkomsttid 15 min 1 h 6 h 24 h
2 år
7 13 22 33
10 år
12 21 32 47
20 år
14 24 36 53
50 år
16 28 41 60
100 år
18 31 45 66

Gävle
Återkomsttid 15 min 1 h 6 h 24 h
2 år
7 13 26 38
10 år
11 22 39 61
20 år
13 25 44 70
50 år
15 30 50 81
100 år
17 33 55 89

Kuggören
Återkomsttid 15 min 1 h 6 h 24 h
2 år
7 14 26 35
10 år
13 26 45 58
20 år
15 30 52 66
50 år
18 36 61 78
100 år
20 40 68 86

Hamra
Återkomsttid 15 min 1 h 6 h 24 h
2 år
7 12 24 38
10 år
11 18 35 57
20 år
13 20 40 63
50 år
15 22 45 72
100 år
17 24 50 79
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5.2

Extrem nederbörd i Gävleborgs län, framtidens klimat

I ett förändrat klimat kommer även de intensiva nederbördsmängderna att förändras. Framtida
korttidsnederbörd har studerats vid SMHI (Eklund m.fl., 2015). Storleksordningen på förändringen
bestäms av framtida utsläpp av växthusgaser. Inom klimatforskningen beskrivs antaganden om
framtida utsläpp med s.k. scenarier. Resultaten nedan baseras på två olika scenarier: RCP4.5
beskriver en framtid med kraftfull klimatpolitik och stora utsläppsbegräsningar och RCP8.5
beskriver fortsatt accelererande utsläppsökningar.
På grund av den begränsade upplösningen i beräkningarna för framtiden har resultaten
sammanställts för hela Gävleborgs län. Figur 3 visar den procentuella förändringen i extrem
nederbörd för perioden 2069-2098 jämfört med referensperioden 1991-2015 för de olika
varaktigheterna och återkomsttiderna. Diagrammen med blåa prickar visar RCP4.5 och
diagrammen med röda prickar RCP8.5. Prickarna är ett medelvärde av nio olika uppsättningar av
klimatmodeller och de vertikala strecken markerar spridningen mellan det högsta och det lägsta
värdet från de olika modelluppsättningarna, vilket ger ett mått på osäkerheten.
Resultaten beskriver en genomgående ökning av den extrema nederbörden i Gävleborgs län i
framtiden. Storleken på ökningen skiljer sig åt beroende på vilket klimatscenario som studeras.
RCP8.5 ger störst förändring, generellt gäller att ju kortare varaktighet och ju längre återkomsttid,
desto större ökning av nederbörden. För varaktigheten 20 minuter ökar nederbörden hos RCP8.5
med mellan 30 % och 40 %, RCP4.5 visar 10-20 % ökning. Spridningen mellan klimatmodellerna
visar att osäkerheten i resultaten ökar med ökad återkomsttid och är störst för varaktigheten 20
minuter. Samtliga modellresultat visar en ökning av nederbördsmängderna för alla varaktigheter
och återkomsttider, utom för varaktigheten 24 timmar och scenario RCP4.5 där några modeller
visar på en möjlig minskning av nederbördsmängderna..
RCP4.5 Varaktighet 20 min

RCP8.5 Varaktighet 20 min

RCP4.5 Varaktighet 1 timme

RCP8.5 Varaktighet 1 timme
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RCP4.5 Varaktighet 6 timmar

RCP8.5 Varaktighet 6 timmar

RCP4.5 Varaktighet 24 timmar

RCP8.5 Varaktighet 24 timmar

Figur 3. Beräknad förändring av nederbördsmängden i Gävleborgs län fram till perioden 20692098 jämfört med 1991-2015 för olika varaktigheter och återkomsttider.
Resultaten för framtida klimat används för att beräkna nya möjliga nederbördsmängder för
respektive återkomsttid och varaktighet, vilket redovisas i Tabell 2. Den kortaste varaktigheten är
inte samma hos observationsdata (15 minuter) som hos klimatscenarierna (20 minuter).
Referensperioderna är inte heller identiska, men bedömningen görs att dessa skillnader är
försumbara i sammanhanget.
Dygnsvärdet på 10-årsregnet i Edsbyn beräknas i slutet av seklet ha ökat med 3 mm enligt RCP4.5
och 9 mm enligt RCP8.5 (62 jämfört med 71 mm).
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Tabell 2. Nederbördsmängd (mm) enligt RCP8.5 för olika återkomsttider (2, 10, 20, 50 och 100 år)
och varaktigheter (15 minuter, 1 timme, 6 timmar och 24 timmar) beräknat för 7 olika
observationsstationer i Gävleborgs län baserat på scenariodata för perioden 2069-2098. Kursiva
värden markerar återkomsttider längre än dubbla observationslängden vilket medför en större
osäkerhet
Kerstinbo
Återkomsttid 15 min 1 h 6 h 24 h
2 år
10 18 29 40
10 år
18 33 51 65
20 år
20 39 59 75
50 år
24 46 70 87
100 år
27 52 78 97

Edsbyn
Återkomsttid 15 min 1 h 6 h 24 h
2 år
10 16 28 44
10 år
18 26 43 71
20 år
20 30 49 81
50 år
24 35 57 94
100 år
27 39 63 104

Åmot
Återkomsttid 15 min 1 h 6 h 24 h
2 år
8 13 26 38
10 år
14 20 38 56
20 år
16 23 42 63
50 år
19 26 48 72
100 år
21 29 52 79

Delsbo
Återkomsttid 15 min 1 h 6 h 24 h
2 år
9 16 26 37
10 år
16 25 38 54
20 år
18 29 42 61
50 år
22 34 48 69
100 år
24 37 53 75

Gävle
Återkomsttid 15 min 1 h 6 h 24 h
2 år
8 15 30 44
10 år
15 26 45 70
20 år
17 30 51 80
50 år
20 36 59 93
100 år
23 40 64 102

Kuggören
Återkomsttid 15 min 1 h 6 h 24 h
2 år
9 17 30 40
10 år
17 31 52 66
20 år
20 36 61 76
50 år
24 43 72 89
100 år
27 48 80 98

Hamra
Återkomsttid 15 min 1 h 6 h 24 h
2 år
9 15 28 44
10 år
15 21 41 64
20 år
17 23 47 72
50 år
20 26 53 83
100 år
22 29 58 91
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6 Riskområden för översvämning i urban miljö
Studier inom översvämningsanalys syftar ofta till att identifiera områden eller objekt som kan
komma att påverkas av vatten på ett oönskat sätt. Ytavrinning sker i huvudsak då marken
vattenmättas och nederbörd eller smältvatten inte kan infiltrera effektivt i marken utan istället följer
markytans lokala sluttningsriktning nedåt.
Bedömningen av potentiella påverkansområden kan göras på olika sätt och med metoder som har
olika för- respektive nackdelar.
Denna rapport syftar till att behandlar utvalda tätorter med avseende på ytavrinningsförhållanden
baserat på detaljerad landskapsinformation från Nationell Höjdmodell (NH) och Fastighetskartan
från Lantmäteriet. Analysen har utförts i ett Geografiskt Informationssystem (GIS). Metoden
karaktäriseras bäst som en kostnadseffektiv screeningmetod för att hitta riskområden för urban
översvämning till följd av extrema nederbördssituationer.
Studier av lokala avrinningsförhållanden fokuserar på markytans höjdförhållanden och lutning för
att visa platser dit vattenflöden koncentreras och låga områden där vatten samlas vid kraftiga
nederbördssituationer. Dessa områden är viktiga att kartlägga för att:








Identifiera troliga flödesvägar för ytavrinning.
Visa kritiska punkter i dräneringssystemet; vägtrummor, kulvertar etc.
Identifiera områden som kan användas för att fördröja vattnets väg mot spill- och
dagvattennät.
Bedöma naturliga flödesriktningar i områden som ännu ej exploaterats.
Identifiera områden vars bebyggelse bör omfattas av särskilda överväganden såsom
strukturell och/eller verksamhetsmässig anpassning till översvämningssituationer.
Planera fältbesök för att kontrollera dräneringsförhållanden vid strategiska punkter.
Rangordna och prioritera riskområden och eventuella åtgärder.

För att studera lokala avrinningsmönster analyseras topografisk information. Detaljerade
höjdmodeller för respektive ort har kombinerats med information ur Fastighetskartan från
Lantmäteriet. Genom att arbeta in viktiga objekt som normalt inte finns i höjdmodellerna (broar,
underfarter etc.) har ett bättre urbanhydrologiskt topografiskt underlag skapats, se figur 4.

Nationell
Höjdmodell
•Marknivå
•Punktmoln / Grid2+

Fastighetskartan

Terränganalys

•Byggnader
•Vattedrag/Diken
•Sjöar
•Hav
•Broar
•Underfarter

•Sluttning
•Flödesriktning
•Låga områden
•Flödesackumulering

Figur 4. Dataharmonisering och förbearbetning av GIS-data samt GIS-analys
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Genom att beräkna lokal avrinningsriktning och nätverksbilda denna erhålls ett potentiellt
flödessnätverk där vatten med stor sannolikhet tar sig fram i händelse av ytavrinning, d.v.s. de
huvudstråk där vatten förväntas rinna under skyfall. Detta kan belysa områden där
dräneringsmöjligheterna behöver säkerställas, förbättras eller kompletteras med strategiska
åtgärder. Kartmaterialet innehåller information om både uppströms area och avrinningsriktningen
vilket ger indikation om både vattenmängden, varifrån vattnet kommer och vart det rinner vidare.
Resultaten från GIS-analysen behöver bearbetas för att överensstämma med noggrannheten i indata
samt underlätta tolkning av resultaten, se figur 5. Ett viktigt steg är att tillämpa olika
filterfunktioner för att sortera bort objekt som bedöms vara av mindre betydelse eller ligga utanför
höjdmodellens noggrannhet. Följande filter har tillämpats:




Låga områden redovisas om de har större djup än 0,2 m samt större area än 50 m2
Flödeslinjer redovisas för flödesvägar med uppströms area större än 1000 m2
Kända vattenytor (Fastighetskartan) har högre prioritet än beräknade låga områden och
flödeslinjer

Flödesanalys

Filter

Resultat

•Flödesriktning
•Låga områden

•Area (Låga områden)
•Djup (Låga områden)
•Avrinningsområde
(Flödeslinjer)
•Vattenytor

•Generell flödesriktning
•Större låga områden

Figur 5. Efterbearbetning av resultat från GIS-analys
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6.1

Studieområden

För att studera översvämningsproblematik har frågeställningen avgränsats till orterna: Gävle,
Ljusdal, Gnarp, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn, Ockelbo, Hofors, Bergsjö, Sandviken, Edsbyn
och Ovanåker, Figur 6. Detaljerade höjdmodeller för analys av ytavrinning har tagits fram och
baserats på NH och justerats med uppgifter från Fastighetskartan enligt Figur 4.

Figur 6. Omfattning av lokala detaljerade höjdmodeller.
6.2

Lågpunkter och potentiella flödesvägar

I följande avsnitt presenteras lågt liggande områden och potentiella flödesvägar för de centrala
delarna av respektive tätort tillsammans med kommentarer. I Bilaga 1 (
Figur 18 -Figur 28) visas motsvarande kartor i större format och flödeslinjer med högre
detaljeringsnivå. Områden som markeras som låga ligger frekvent i vägunderfarter och i anslutning
till byggnader, vallar eller vägbankar. Karteringen av låga områden ska tolkas som potentiella
riskområden. Huruvida dessa översvämmas eller ej vid intensiv nederbörd beror på
nederbördsbelastning, markens lokala infiltrationsförmåga och hur existerande dränering ser ut
med avseende på bl.a. dimensionering och underhåll.
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6.2.1

Gävle

För närområdet kring Gävle indikerar analysen ett antal områden som lågområden med begränsade
möjligheter att dränera ytledes, Figur 7. Generellt finns de flesta av dessa områden kring vägar och
järnvägar. Inne i centrum finns ett par underfarter där vatten med ett djup större än 1 m kan
ansamlas i samband med en extrem nederbördssituation. I området Kastet, söder om hamninloppet,
kan vatten ansamlas i befintliga dammar och andra lågt liggande områden. Analysen tar inte
hänsyn till eventuell pumpning/ledning av vatten i anslutning till dammarna. Längst väg 76,
parallellt med järnvägen, finns ett antal vattenansamlingar som enligt modellen påverkar vägbanan
på vissa ställen.

Figur 7 Lågt liggande områden i och omkring Gävle som riskerar samla vatten vid extrema
nederbördssituationer. Flödeslinjer redovisas med lila linjer för flödesvägar med
uppströms area större än 5000 m2 och större än 30000 m2.
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6.2.2

Ljusdal

Längst Ljusnan förekommer ett antal områden där vatten kan samlas i samband med skyfall. Flera
av områdena förekommer i höjd med Femmagrundet, nedströms Ljusdals tätort, Figur 8. Det
potentiella vattendjupet är i områdena över 0,2 m men vattendjup över 1 m kan förekomma i vissa
av vattenansamlingarna. På västra sidan om Ljusnan ansamlas vatten med ett djup större än 1 m på
bägge sidor av väg 83 i närheten av Tegeltjär.

Figur 8. Lågt liggande områden i och omkring Ljusdal som riskerar samla vatten vid extrema
nederbördssituationer. Flödeslinjer redovisas med lila linjer för flödesvägar med
uppströms area större än 5000 m2 och större än 30000 m2.
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6.2.3

Gnarp

I delar av de tätbebyggda områdena i sydöstra Gnarp visar analysen att det finns risk att vatten med
ett djup över 0,2 m ansamlas, Figur 9. På vissa platser förekommer även djup över 1 m. I området
runt Gnarp indikerar analysen att det finns risk att vatten ansamlas främst på fält eller längst med
vägar då de naturliga flödesvägarna för ytavrinningen har skurits av med vägbankar.

Figur 9. Lågt liggande områden i och omkring Gnarp som riskerar samla vatten vid extrema
nederbördssituationer. Flödeslinjer redovisas med lila linjer för flödesvägar med
uppströms area större än 5000 m2 och större än 30000 m2.
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6.2.4

Hudiksvall

Norr om Vidbod- Långsjön indikerar analysen att det ansamlas vatten djupare än 1 m på och
omkring Stora Vägen norr om järnvägen, Figur 10. I norra delen av kartan uppträder ett större
lågområde till följd av att flödesvägen skärs av en vägbank. En tunnel har identifierats i anslutning
till flödesvägen men huruvida den klarar en extrem nederbördssituation är oklart och därmed har
tunneln inte lagts till i terrängmodellen.

Figur 10. Lågt liggande områden i och omkring Hudiksvall som riskerar samla vatten vid extrema
nederbördssituationer. Flödeslinjer redovisas med lila linjer för flödesvägar med
uppströms area större än 5000 m2 och större än 30000 m2..
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6.2.5

Bollnäs

I området runt Björktjäratjärn i Norra delarna av Bollnäs indikerar analysen en vattenansamling
med ett djup större än 1 m i samband med extrema nederbördssituationer, Figur 11. Området ligger
i närheten av ett bostadsområde och vissa bostäder ligger inom vattenansamlingen enligt analysen.
Längst väg 83, vid rondellen norr om kyrkogården kan vatten med ett djup över 1 m ansamlas på
och längst vägbanan. Handelsområdet i närheten av korsningen Anneforsvägen – Edsbynvägen
finns områden där vatten kan ansamlas.

Figur 11. Lågt liggande områden i och omkring Bollnäs som riskerar samla vatten vid extrema
nederbördssituationer. Flödeslinjer redovisas med lila linjer för flödesvägar med
uppströms area större än 5000 m2 och större än 30000 m2.
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6.2.6

Söderhamn

För de norra delarna av tätorten Söderhamn indikerar analysen ett antal områden, däribland
bostadsområden, med begränsade dräneringsmöjligheter ytledes, Figur 12. Här kan vatten djupare
än 1 m samlas. En fördjupad analys med hydrauliska beräkningar som tar hänsyn till diken och
ledningsnät kan nyansera riskbilden för dessa områden. I området kring järnvägen som syns i
västra delen av kartan finns risk för vattenansamling där närliggande vägar kan beröras.

Figur 12. Lågt liggande områden i och omkring Söderhamn som riskerar samla vatten vid extrema
nederbördssituationer. Flödeslinjer redovisas med lila linjer för flödesvägar med
uppströms area större än 5000 m2 och större än 30000 m2.
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6.2.7

Ockelbo

I anslutning till Ockelbo tätort visar analysen att det finns risk för vattenansamlingar, Figur 13.
Flödesvägarna från de två större ansamlingsområdena stängs av av Östbyvägen och
Hamrångvägen. I anslutning till de beräknade flödesvägarna finns vägtrummor men dessa har inte
tagits med i analysen då dess kapacitet i förhållande till flödesstorlek varit svårbedömd.

Figur 13. Lågt liggande områden i och omkring Ockelbo som riskerar samla vatten vid extrema
nederbördssituationer. Flödeslinjer redovisas med lila linjer för flödesvägar med
uppströms area större än 5000 m2 och större än 30000 m2.
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6.2.8

Hofors

I Hofors finns ett antal områden som kan komma att samla vatten under skyfall, Figur 14. De flesta
av dessa ansamlingar ligger i utkanten av Hofors och i anslutning till befintlig sjö eller mindre
vattendrag. Naturliga vattenytor med stora tillrinningsområden kan påverkas märkbart under
extrema nederbördssituationer.

Figur 14. Lågt liggande områden i och omkring Hofors som riskerar samla vatten vid extrema
nederbördssituationer. Flödeslinjer redovisas med lila linjer för flödesvägar med
uppströms area större än 5000 m2 och större än 30000 m2.

21

6.2.9

Bergsjö

I Bergsjö indikerar analysen att det finns risk att vatten ansamlas främst på fält eller längst med
vägar då de naturliga flödesvägarna för ytavrinning skurits av med vägbankar, Figur 15. De största
vattenansamlingarna är i anknytning till sjöar som eventuellt har bättre vattenavledningsförmåga än
vad som kunnat bedömmas.

Figur 15. Lågt liggande områden i och omkring Bergsjö som riskerar samla vatten vid extrema
nederbördssituationer. Flödeslinjer redovisas med lila linjer för flödesvägar med
uppströms area större än 5000 m2 och större än 30000 m2.
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6.2.10 Edsbyn och Ovanåker
I området kring Edsbyn och Ovanåker indikerar analysen i huvudsak två områden där att det finns
risk att vatten ansamlas och med vattendjup större än 1 meter på flera platser, se Figur 16. Det ena
området ligger i anslutning till Voxnanvägen (väster om Edsbyn) och det andra området sträcker
sig mellan Edsbyn och Ovanåker (norr om eller i anslutning till Ovanåkersvägen). I anslutning till
flygfältet i Edsbyn uppträder ett större lågområde bland annat till följd av att flödesvägen skärs av
en vägbank.

Figur 16. Lågt liggande i och omkring Edsbyn och Ovanåker som riskerar samla vatten vid
extrema nederbördssituationer. Flödeslinjer redovisas med lila linjer för flödesvägar med
uppströms area större än 5000 m2 och större än 30000 m2.

23

6.2.11 Sandviken
Figur 17 visar lågt liggande områden i Sandviken. Inne i centrum finns ett par underfarter där
vattenmassor kan ansamlas i samband med en extrem nederbördssituation. I anslutning till
järnverket i Sandviksfjärden ligger en damm som beräknas vara en yta där vatten kan samlas.
Dammens avrinningsområde är inte mycket större än dess egen yta och modellen har inte tagit
hänsyn till eventuell pumpning/ledning av vatten.

Figur 17. Lågt liggande områden i Sandviken som riskerar samla vatten vid extrema
nederbördssituationer. Flödeslinjer redovisas med lila linjer för flödesvägar med
uppströms area större än 5000 m2 och större än 30000 m2.
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7 Slutsatser
För att underlätta arbetet med att förebygga vattenskador till följd av extrem nederbörd är det
fördelaktigt att ha tillgång till ett generellt och enhetligt material för diskussion och åtgärdsarbete.
Baserat på mätningar av nederbörd representativ för Gävleborgs län är extrem 15 minuters
nederbörd av 10-års återkomsttid ca 12 mm och motsvarande med 100-års återkomsttid ca 16-20
mm.
Extrem korttidsnederbörd kan förväntas bli vanligare och kraftigare som följd av de
klimatförändringar som är beräknas ske under detta sekel. Resultat från klimatmodeller pekar på att
för varaktigheten 20 minuter ökar nederbörden hos RCP8.5 med mellan 30-40 % och 10-20 % hos
RCP4.5.
Nationell Höjdmodell kan användas för att kostnadseffektivt analysera ytavrinning över stora
områden. I resultaten är det möjligt att identifiera strömningsvägar och områden där vatten i
samband med extrem nederbörd och efterföljande ytavrinning kan komma att ansamlas. Flera
potentiella områden i och omkring tätorterna i länet har identifierats. Många av dessa områden
ligger i anslutning till väg- eller järnvägsbankar samt vägunderfarter. Kartor med riskområden har
producerats för närområdena kring Gävle, Ljusdal, Gnarp, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn,
Ockelbo, Hofors, Bergsjö, Sandviken, Edsbyn och Ovanåker.
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Bilaga 1 - Gävle

Figur 18. Lågt liggande områden i och omkring Gävle som riskerar samla vatten vid extrema nederbördssituationer. Flödeslinjer redovisas med lila linjer för flödesvägar med uppströms area större än 1000
m2 och större än 30000 m2.
26

Bilaga 2 - Ljusdal

Figur 19 Lågt liggande områden i och omkring Ljusdal som riskerar samla vatten vid extrema nederbördssituationer. Flödeslinjer redovisas med lila linjer för flödesvägar med uppströms area större än
1000 m2 och större än 30000 m2.
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Bilaga 3 - Gnarp

Figur 20 Lågt liggande områden i och omkring Gnarp som riskerar samla vatten vid extrema nederbördssituationer. Flödeslinjer redovisas med lila linjer för flödesvägar med uppströms area större än
1000 m2 och större än 30000 m2.
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Bilaga 4 - Hudiksvall

Figur 21 Lågt liggande områden i och omkring Hudiksvall som riskerar samla vatten vid extrema nederbördssituationer. Flödeslinjer redovisas med lila linjer för flödesvägar med uppströms area större
än 1000 m2 och större än 30000 m2.
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Bilaga 5 - Bollnäs

Figur 22 Lågt liggande områden i och omkring Bollnäs som riskerar samla vatten vid extrema nederbördssituationer. Flödeslinjer redovisas med lila linjer för flödesvägar med uppströms area större än
1000 m2 och större än 30000 m2.
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Bilaga 6 - Söderhamn

Figur 23 Lågt liggande områden i och omkring Söderhamn som riskerar samla vatten vid extrema nederbördssituationer. Flödeslinjer redovisas med lila linjer för flödesvägar med uppströms area större
än 1000 m2 och större än 30000 m2.
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Bilaga 7 - Ockelbo

Figur 24 Lågt liggande områden i och omkring Ockelbo som riskerar samla vatten vid extrema nederbördssituationer. Flödeslinjer redovisas med lila linjer för flödesvägar med uppströms area större än
1000 m2 och större än 30000 m2.
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Bilaga 8 - Ockelbo

Figur 25 Lågt liggande områden i och omkring Hofors som riskerar samla vatten vid extrema nederbördssituationer. Flödeslinjer redovisas med lila linjer för flödesvägar med uppströms area större än
1000 m2 och större än 30000 m2.
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Bilaga 9 - Bergsjö

Figur 26 Lågt liggande områden i och omkring Bergsjö som riskerar samla vatten vid extrema nederbördssituationer. Flödeslinjer redovisas med lila linjer för flödesvägar med uppströms area större än
1000 m2 och större än 30000 m2.

34

Bilaga 10 - Edsbyn

Figur 27 Lågt liggande områden i och omkring Edsbyn och Ovanåker som riskerar samla vatten vid extrema nederbördssituationer. Flödeslinjer redovisas med lila linjer för flödesvägar med uppströms
area större än 1000 m2 och större än 3•104 m2
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Bilaga 11 - Sandviken

Figur 28 Lågt liggande områden i och omkring Sandviken som riskerar samla vatten vid extrema nederbördssituationer. Flödeslinjer redovisas med lila linjer för flödesvägar med uppströms area större
än 1000 m2 och större än 30000 m2.
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