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Sammanfattning 

 
Denna studie har i huvudsak haft två syften. Det första har varit att belysa orsakssammanhang 
och göra en syntes av de diskussioner som förts i Sverige och internationellt kring ökande 
problem i samband med översvämningar. Det andra syftet har varit göra en fördjupad 
belysning av dessa problemställningar med tillämpning på Vänern och Mälaren, två stora 
sjöar i relativt tätbefolkade trakter. Studien har begränsats till översvämningsproblem längs 
sjöar och vattendrag vilket innebär att urbana översvämningsproblem som t.ex. orsakas av 
brister i avlopps och dagvattensystem inte behandlats.  

 

Vad denna studie har visat är att översvämningsproblematiken är en komplex fråga som 
spänner över många områden. Att direkt finna en specifik orsak till varför vi upplever allt fler 
översvämningar är svårt då många faktorer är inblandade och påverkar. Sett historiskt har 
översvämningar inträffat mer eller mindre regelbundet både i Sverige och internationellt. Den 
snabba samhällsutvecklingen har dock medfört att skadorna kommit att bli allt mer 
kostsamma. Människans behov av kontroll och vetskap tycks ha glömt bort en viktig faktor i 
jakten på den skyldige nämligen naturens variabilitet. Studien har dock visat att det finns 
faktorer som kommit att förändra betingelserna i våra hydrologiska system vilket kan försvåra 
situationen av en eventuell översvämning. Studien har lett fram till följande huvudsakliga 
slutsatser: 

 

• Det faktum att vi upplever allt fler översvämningar är en blandning av naturliga 
variationer och mänsklig exponering genom olämplig fysisk planering. Detta kan 
sammantaget ge upphov till skenbara trender. 

• Studien av Vänern och Mälaren har visat att områden kring stora sjöar är speciellt utsatta 
områden och är svåra att kontrollera med vattendomar och regleringar. 

• Den allt mer uppmärksammade frågan om klimatförändringar ökar osäkerheten kring 
framtidens översvämningsrisker. 
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1 Bakgrund 

Under 1980-talet upplevdes i runda tal 60 stora översvämningskatastrofer, där var och en av 
dessa kostade minst 100 människoliv. Tio av dessa var av den storleksordningen att 1000 
människor miste sina liv. Översvämningskatastroferna uppträdde i 17 länder framförallt i 
Asien och Sydamerika. Under 90-talet upplevdes liknande förhållanden. I april 1990 
drabbades Australien av en omfattande översvämning där en yta motsvarande hela västra 
Europa lades under vatten. Tre månader senare erfor delstaten Victoria den värsta 
översvämningen sedan ett halvt sekel. I juli 1991 drabbades Kina av mycket kraftiga 
översvämningar där mer än 1400 människor förlorade sina liv; två år senare orsakade ett 
dammbrott i Qinghai provinsen 200 människoliv; och i juli 1996 förorsakade den kraftigaste 
nederbörden på 50 år kraftiga översvämningar i sydöstra Kina och 250 människor bragdes om 
livet (Smith och Ward, 1998). På Filipinerna i november 1991 miste mellan 2000 till 3000 
människor sina liv på grund av kraftiga översvämningar och i Pakistan september 1992, 
upplevdes liknande dödstal. Under våren och sommaren 1993 drabbades de västra mellersta 
delarna i USA av mycket kraftiga översvämningar och i maj 1995 och mars 1997 uppträdde 
liknande förhållanden (Smith och Ward, 1998; Legault et al., 2000). Europa påverkades i 
december 1993 och januari 1994 av mycket kraftiga översvämningar som främst drabbade 
södra England, södra Frankrike, Spanien och de länder som gränsar till Rhens nedre delar 
(Estrela et al., 2001). Länderna kring Rhen drabbades åter i början av år 1995 av 
översvämningar till följd av rekordstora nederbördsmängder i januari månad. Detta föranledde 
den största evakueringen av människor i nederländerna (ca 250 000) sedan 1953. I juli 1997 
brast invallningar kring Oder på flera platser till följd av mycket kraftig och ihållande 
nederbörd vilket resulterade i de kraftigaste översvämningarna sedan 200 år i Tjeckien, Polen 
och Tyskland. Många människor bragdes om livet och skador på egendom, hem och industrier 
beräknades uppgå till ungefär 24 miljarder kronor (Smith och Ward, 1998).  

 

Även Sverige har varit utsatt för kraftiga översvämningar men här är det sällsynt att de 
orsakar dödsfall, vad de dock medför är stora materiella skador. Särkskilt uppmärksammade 
översvämningar inträffade åren 1860 och 1916 i Dalälven. Vid översvämningar i 
Sundsvallstrakten år 1919 omkom dock tre personer (SOU, 2002:50). Umeälven och 
Vindelälven drabbades av mycket höga flöden år 1938 något som kom att kallas 
Spölandskatastrofen (SOU, 1995:40). Under senare tid har översvämningar inträffat i 
Bergslagen våren 1977 och i Dalarna och Hälsingland under hösten 1985 (Häggström, 1986). 
Under 90-talet förekom allvarliga översvämningar i Norrland. Luleälven, Skellefteälven, 
Umeälven och Ångermanälven drabbades 1993 av mycket höga flöden (Häggström och 
Lindström, 1993). Detta kom att upprepa sig 1995 varvid de högsta flödena under 1900-talet 
kunde noteras i flera älvar däribland Vindelälven (SOU, 2002:50). Under sommaren 1998 
uppträdde mycket höga flöden i bland annat Ångermanälven och Umeälven. Under sommaren 
2000 drabbades södra Norrland och norra Svealand, och följande höst och vinter, västra 
Sverige av mycket omfattande översvämningar (Räddningsverket, 2001; Losjö, 2001). Hösten 
2001 drabbades åter Sundsvallstrakten av höga flöden. År 2002 i februari månad drabbades 
södra Sverige av kraftiga översvämningar. 

 

Det ständigt återkommande faktumet med kraftiga översvämningar som i Kina, Nordamerika, 
Europa och även i Sverige och användandet av uttryck som ”den värsta sedan ett halvt sekel” 
och ”den kraftigaste i mannaminnet” har givit intrycket att översvämningar blir allt mer 
kraftiga, omfattande och uppträder mer frekvent. Detta har väckt en mängd frågor kring 
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orsaker som kan tänkas påverka översvämningars natur såsom regleringar, ändrad 
markanvändning, fysisk planering och klimatförändringar.  

 
2 Målsättning 

Detta arbete har i huvudsak två syften. Det första är att belysa orsakssammanhang och göra en 
syntes av de diskussioner som förts i Sverige och internationellt kring ökande problem i 
samband med översvämningar. Det andra syftet är att göra en fördjupad belysning av dessa 
problemställningar med tillämpning på Vänern och Mälaren, två stora sjöar i relativt 
tätbefolkade trakter. Denna studie har begränsats till översvämningsproblem längs sjöar och 
vattendrag. Det innebär att urbana översvämningsproblem som t.ex. orsakas av brister i 
avlopps och dagvattensystem inte kommer att behandlas.  

 
3 Metod och datakällor 

Denna studie har genomförts i två steg där det första steget bestått i en analys av 
orsakssammanhang kring översvämningar där tonvikten lagts vid utvärderingsrapporter och 
utredningar som genomförts efter stora översvämningar i Sverige och i utlandet. Avsikten 
med detta arbete är att ge en överblick och att redovisa de diskussioner som förts kring ämnet. 
Steg två har varit att genomföra frekvensanalyser som baserats på olika förutsättningar och ett 
mycket stort hydrologiskt datamaterial. Frekvensanalys är ofta grunden för dimensionerings-
beräkningar och bedömningar av risker för översvämningar. Därför har osäkerheten i 
frekvensanalysen så stor betydelse för risker för översvämningsskador. I avsnitt fem och sex 
görs en fördjupad studie av hur denna osäkerhet påverkas av faktorer som vald 
fördelningsfunktion, vald tidsperiod och mänskliga försök att kontrollera vattenstånd och 
flöden genom olika typer av regleringar. Den fördjupade frekvensstudien har genomförts för 
Vänern och Mälaren två av Sveriges och även Europas största sjöar belägna i relativt 
tätbefolkade trakter. 

 
3.1 Analys av orsakssammanhang 

Studien har inletts med en genomgående analys av orsakssammanhang kring uppkomsten av 
höga flöden och översvämningar. Litteratur till analysen har till stor del erhållits genom 
diskussioner med hydrologer från SMHI:s forskningsavdelning men har även inhämtats från 
bibliotek samt genom att söka artiklar i vetenskapliga tidsskrifter. Tidsskrifterna har sökts 
genom SMHI:s interna bibliotekssida där stor tillgång till vetenskapliga tidsskrifter finnes. 
Det material som studerats har bestått av statliga utredningar, utvärderingsrapporter, tekniska 
rapporter, facklitteratur samt vetenskapliga artiklar som genomförts efter omfattande 
översvämningar i Sverige och internationellt. De artiklar som studerats har medfört att en 
bredare bild av den forskning som sker inom området har erhållits. Under studien besöktes 
även ett seminarium anordnat av Nationellt Centrum för Älvskadeteknik (NÄC) där forskare 
från flera länder deltog. Seminariet gav ett bredare perspektiv på de problemställningar och 
den aktuella forskning som idag görs kring översvämningar. 

 

Eftersom urvalet av litteratur inom området är stort har ett antal nyckelreferenser valts ut. 
Detta har skett i samråd med personal från SMHI:s forskningsavdelning. De personer som 
varit inblandade under denna procedur är Sten Bergström som har mångårig erfarenhet av 
dammsäkerhetsfrågor, regleringar, översvämningar, fysisk planering och frågor gällande 
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klimatet. Göran Lindström som har mycket vid kunskap gällande hydrologi och statistisk 
analys. Kurt Ehlert och Martin Häggström, båda hydrologer med mångårig erfarenhet kring 
frågor gällande Vänerns och Mälarens dynamik. 

 

Inledningsvis kategoriserades materialet efter de ämnesområden som var intressanta för 
studien. Bearbetningen av materialet påbörjades med de senaste källorna för att få så bred 
täckning som möjligt och möjlighet att finna värdefull äldre litteratur inom området. Analysen 
utgick sedan efter att undersöka de huvudsakliga orsaker som ligger bakom översvämningar 
och dess natur för att sedan skapa en syntes av de olika diskussioner som förs kring dessa. 
Resultaten från analysen presenteras som en sammanfattning av de diskussioner och slutsatser 
som funnits i litteraturen under avsnitt 4 (Orsakssammanhang). 

 
3.2 Frekvensanalys 

Följande avsnitt är bygger till stor del på fakta från Bergström (1993). Frekvensanalys är ett 
statistiskt tillvägagångssätt för att beräkna sannolikheten för en viss händelse som bygger på 
tidigare händelser inom en tidsserie. Tekniken är tämligen enkel och kan användas för 
beräkningar av såväl nederbörd som vattenstånd samt för en rad andra variabler. De 
observerade värdena sorteras inledningsvis i storleksordning varefter en teoretisk kurva 
anpassas till materialet. Ur denna kurva kan sannolikheten för att ett visst värde skall 
överträffas utläsas. Begreppet återkomsttid används ofta i detta sammanhang. Med 
återkomsttid menas den tidsperiod under vilken ett visst värde i genomsnitt överträffas en 
gång. Återkomsttiden är således det inverterade värdet av sannolikheten för en viss händelse 
under tidsperioden ett år. 

Detta kan uttryckas med formeln (1): 

 

Tp /1=     (1) 

 

Där p = sannolikheten för att ett visst värde överskrides under ett år,  

      T = händelsens återkomsttid. 

 

Vid dimensionering av en anläggning kan det vara missvisande att använda sig av begreppet 
återkomsttid om detta inte översätts till risk. Med risk menas här att något inträffar under 
anläggningens livstid. I det fall en anläggning står under en längre tid ökar risken betydligt 
och en återkomsttid som till synes ser betryggande ut blir en högst avsevärd risk. Detta 
illustreras i tabell 1 som är en beräkning av sannolikheten för att ett flöde med en viss 
återkomsttid skall överskridas under olika lång livstid för en anläggning. Tabellen är 
framtagen enligt formeln 1 som beskrivits ovan och bygger på att risken är lika med 1 minus 
sannolikheten för komplementärhändelsen. Denna är i sin tur produkten av sannolikheten för 
att ingenting händer för vart och ett av åren och kan beskrivas som följer (2): 
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( )n
n pP −−= 11    (2) 

 

Där  Pn = sannolikheten för att ett värde överskrides under hela perioden,  

       P  = sannolikheten för att ett värde överskrides under ett år, 

 n  = antal år i perioden 

 

Ur tabell 1 kan det utläsas att en återkomsttid på tillsynes betryggande 1000 år innebär en risk 
på 10 % för en anläggning som står i hundra år. Att utsätta sig för en sådan risk kan man 
endast gör om skadorna och förlusterna vid ett eventuellt haveri är små. 

 

Tabell 1.  Sannolikheten i procent för överskridande av ett flöde med återkomsttiden T 
år under en period av n år. 

 
Periodlängd n Återkomsttid 

T 10 50 100 200 500 1000 

10 

50 

100 

200 

500 

1000 

65 

18 

10 

5 

2 

1 

99 

64 

40 

22 

10 

5 

100 

87 

63 

39 

18 

10 

100 

98 

87 

63 

33 

18 

100 

100 

99 

92 

63 

39 

100 

100 

100 

99 

86 

63 

 

För frekvensanalysen finns en rad olika fördelningsfunktioner att välja mellan t.ex. Gumbel, 
Normal, Log-normal samt Gamma och det är också det som är en av svårigheterna hos 
metoden. De olika fördelningsfunktionerna skiljer sig och ger olika resultat, speciellt vid 
extrapolation till låga sannolikheter. Det finns även olika metoder att anpassa 
fördelningsfunktionerna till materialet, vilket kan leda till olika resultat. Till sist är 
frekvensanalysen beroende av hur representativ mätperioden är. Beroende på de ovan 
beskrivna anledningarna är det därmed inte lämpligt att beräkna återkomsttider som är längre 
än ungefär den dubbla mätperiodens längd. 

 
3.3 Frekvensfaktorer 

Följande avsnitt bygger till stor del på fakta från Chow et al., (1988). För att beräkna storleken 
på extrema händelser krävs det att fördelningsfunktionen är inverterbar. Med det menas att för 
ett givet värde T eller [F(xT) = T/(T-1)], kan det motsvarade värdet för xT bestämmas. Vissa 
fördelningsfunktioner är inte direkt inverterbara som t.ex. Normal och Pearson Typ 3 
funktionerna vilket medför att en alternativ metod för att beräkna storleken på extremvärden 
krävs för dessa funktioner.  
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Storleken för xT för en hydrologisk händelse kan beskrivas som medelvärdet µ plus avvikelsen 
∆xT från variationen av medelvärdet, detta kan beskrivas med formeln (3): 

 

  TT xx ∆+= µ     (3) 

 

Avvikelsen kan antas vara lika med produkten av standardavvikelsen σ och frekvensfaktorn 
KT som följer: ∆xT = KTσ. Avvikelsen ∆xT och frekvensfaktorn KT är funktioner av 
återkomsttiden och den typ av sannolikhetsfunktion som skall användas i analysen. Detta kan 
sammanfattas i ekvationen (4): 

 

  σµ TT Kx +=    (4) 

 

eller som   sKxx TT +=     (5) 

 

I det fallet variabeln som undersöks är (y = log x) används samma metod men för logaritmen 
på datamaterialet vilket kan beskrivas som (6): 

 

  yT sKyy +=     (6) 

 

Det sökta värdet xT erhålls genom att ta antilogen av yT värdena.  

 

Frekvensfaktorekvationen (4) är framtagen av Chow et al., (1988) och är applicerbar på flera 
olika fördelningsfunktioner som används för frekvensanalys inom hydrologin. För en given 
fördelning kan ett samband mellan frekvensfaktorn och den motsvarande återkomsttiden 
bestämmas, alltså ett samband mellan K-T.  

 

Frekvensanalysen börjar med att beräkna de statistiska parametrarna som krävs för den 
fördelningsfunktion som skall användas genom moment metoden för de data som skall 
analyseras (för vidare information angående moment metoden se Chow et al., 1988). För en 
given återkomsttid kan frekvensfaktorn bestämmas genom förhållandet mellan K-T för den 
angivna fördelningen, och storleken av xT  kan beräknas genom ekvation 5 och 6.  
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3.4 Fördelningsfunktioner 

Nedan följer en genomgång av de fördelningsfunktioner som använts vid utförandet av denna 
studie. 

 

Normalfördelning 
Frekvensfaktorn för normalfördelningsfunktionen kan bestämmas ur ekvationen (4) som följer 
(7): 

   
σ

µ−
= T

T
xK    (7) 

 

Detta är det samma som standard normal variabeln z som kan beskrivas som följer (8): 

 

   
σ

µ−
=

xz    (8) 

 

Värdet av z motsvaras av en överskridande sannolikhet av p(p=1/T) och kan beräknas genom 
att finna värdet av hjälpvariabeln w:(9) 

 

   
½

2
1ln 
















=

p
w   ( )5,00 ≤< p  (9) 

 

för att sedan beräkna z med hjälp av uppskattningen: (10) 

 

 32

2

001308,0189269,0432788,11
010328,0802853,0515517,2

www
wwwz

+++
++

−=   (10) 

 

Då p> 0,5, ersätts p med 1-p i ekvation (9) och värdet z som beräknats med ekvation (10) får 
ett negativt värde. Felmarginalen för denna formel är mindre än 0,00045 för z enligt Chow et 
al., (1988). Frekvensfaktorn KT för normalfördelningen är lika med z, som nämnts ovan. 

 

För att beräkna Lognormal-fördelningen används samma procedur med undantag för att den 
anpassas för logaritmen på variabeln och att dess medelvärde och standardavvikelse används i 
ekvation (6). 

 

 

 

 



 7

Extremvärde Typ 1 fördelning (Gumbel) 
För Extremvärde Typ 1 eller Gumbel fördelningen gäller följande ekvation: (11) 

 

   
























−
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TKT π

 (11) 

 

Det frekvensfaktorvärde (KT) som erhålles efter beräkning sätts sedan in i ekvation 4 
tillsammans med medelvärdet och standardavvikelsen för materialet varvid återkomsttiden (T) 
kan fastställas.  

 
3.5 Plottningsposition 

De observerade data rangordnades sedan och plottades med hjälp av Weibulls 
plottningsposition som kan beskrivas med ekvationen (12): 

   
m

nT 1+
=    (12) 

Där T= återkomsttid 

       n= antalet observationer 

      m= ordningsnummer sorterat efter storlek där det största ges värdet 1 

 
3.6 Databas 

De data som använts vid genomförandet av den fördjupade frekvensanalysen består av 
vattenståndsobservationer för det årliga högsta vattenståndet vid stationerna, Sjötorp för 
Vänern, och Norrström för Mälaren. Den undersökta perioden för Vänern är 1807-2001 och 
för Mälaren 1852-2001. Samtliga data har tillhandahållits av SMHI.  

 

Historiska vattenståndsobservationer för Vänern har erhållits av Ullervad-Leksbergs 
hembygdsförening och är hämtade från: Hembygdsbladet (Nr: 28, 2002) Vänern svämmar 
över av Åke Möller. För Mälaren är de historiska observationerna inhämtade från: Från 
vattnets rike av Axel Wallén (1930). Dessa observationer härstammar från gamla kyrkoböcker 
och historiska brev hos lantmäteriverket samt från ingraverade högvattenmärken på stenar 
inom området. 

 
Samtliga beräkningar har genomförts och plottats med hjälp av programmet Excel-97. 
Inhämtning av kontinuerliga observationer har skett med hjälp av SMHI:s interna 
databassystem WQ-2000. 
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Höjdsystem 
Vattenståndsobservationerna för Vänern är upprättade enligt höjdsystemet RH 00. De 
observationer för Vänern som presenteras i studien beskrivs i centimeter ovan nollpunkten 
som ligger 40 meter över havet. Observationerna för Mälaren utgår från Mälarens höjdsystem 
som ligger 384 centimeter under RH00. Som referenspunkt i Mälaren används västra 
slusströskeln vid Karl Johans sluss. 
 

Uppdelning av datamaterial 
Huvudsyftet med frekvensanalysen har varit att undersöka hur hundraårsnivån förändrats till 
följd av regleringar i Vänern och Mälaren. Anledningen till att hundraårsnivån valdes för 
analys är att denna nivå är praxis vid bedömningar av översvämningsrisker och 
dimensioneringsberäkningar. Analyser har därför utförts på tidsserier före och efter 
genomförandet av regleringer i respektive system. För att undersöka påverkan av 
extremvärden har en analys genomförts i Vänern där 2000/2001:års höga nivåer uteslutits. De 
tidsserier som analyserats presenteras nedan: 

 

• Vänern vid oreglerat tillstånd 1807-1936 

• Vänern vid reglerat tillstånd 1937-2001 

• Vänern vid reglerat tillstånd 1937-1999 

• Mälaren vid oreglerat tillstånd 1852-1942 

• Mälaren vid reglerat tillstånd 1943-2001 

 

Eftersom flöden ofta uppstår vintertid och kan komma att fortgå över årskiften uppstår 
problem med autokorrelation något som är vanligt för hydrologiska observationsserier (Helsel 
och Hirsch, 2000). För att undersöka påverkan av detta har frekvensanalysen genomförts på 
jämna och ojämna år för respektive tidsserie med undantag för Vänern vid reglerat tillstånd 
1937-1999. 
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4 Orsakssammanhang 

Vad studien funnit har en mängd orsaker till ökande översvämningsproblem i världen 
diskuterats livligt. De vanligaste faktorer som brukar åberopas är vattenkraftutbyggnad och 
regleringar, ändrad markanvändning, fysisk planering och klimatförändringar. Här tillkommer 
även dammolyckor som kan ställa till med de verkligt stora katastroferna, detta diskuteras 
vidare i avsnitt 8. I följande avsnitt ges en genomgång av de ovan beskrivna faktorerna. 

 
4.1 Regleringar  

Reglering av vatten dvs. ett ingrepp i vattenflödet genom t.ex. dammbyggnationer kan 
medföra markanta förändringar i vattendragets flödesdynamik. I Sverige har reglering av 
vatten skett för en rad ändamål t.ex. för flottning, bevattning, kraftproduktion, sjöfart samt 
vattenförsörjning. Globalt sett är den vanligaste anledningen till regleringar vattenförsörjning 
och bevattning. Ser man till Sverige är huvudanledningen att förse vattenkraftsystemet med 
rätt mängder vatten året om för att täcka efterfrågan på elkraft se t.ex. Bergström, (1993). 
Enligt SOU, 2002:50 är den typ av reglering som är av störst betydelse för påverkan på 
översvämningar reglering för vattenkraftsändamål. 

 

Den reglering som sker till förmån vattenkraftsändamål syftar till att omfördela de naturliga 
flödesvariationerna i ett vattendrag. Kraftproducenterna eftersträvar att till så stor grad som 
möjligt producera el under vinterhalvåret då behovet är som störst. Med anledning av detta 
sparas vatten under vår, sommar och höst i magasin för att kunna släppas genom kraftverken 
och producera elkraft under vinterhalvåret (SOU, 2002:50). Idag är de flesta av Sveriges 
medelstora vattendrag påverkade av någon form av reglering. Allt som oftast är det sjöarna i 
ett vattensystem som försätts med dammbyggnader men exempel finns där dammar byggts för 
att skapa helt nya vattenmagasin (Bergström, 1993). I de tillståndsdomar som gäller för 
regleringarna anges oftast en dämningsgräns (den högsta vattennivå som är tillåten i en viss 
sjö eller ett magasin) och en sänkningsgräns (den lägsta vattennivå som måste upprätthållas) 
skillnaden däremellan är regleringens amplitud (Castenfors et al., 2001) 

 

En cykel som omfattar ett år kallas årsreglering. Vattenmängden varierar även från år till år 
varvid det finns behov av att utjämna vattentillgången mellan olika år, denna form av 
reglering kallas flerårsreglering. Flerårsreglering kräver mycket stora magasin som sällan blir 
fyllda varje år utan endast under vattenrika år. Behov finns även att i ett kort perspektiv 
variera flödet. Detta sker från dag till dag eller mellan timmar beroende på efterfrågan på el. 
Behovet av elkraft är oftast störst dagtid och under vanliga veckodagar och lägst nattetid och 
under helger. Att variera flödet på detta sätt mellan veckor, dygn och timmar kallas 
korttidsreglering se t.ex. Sundborg, (1977). Års- och flerårsreglering utnyttjas i stora magasin, 
som för Norrlandsälvarna är lokaliserade högt upp i systemen nära fjällkedjan. Längre ner i 
älvarna återfinns mindre magasin som i första hand utnyttjas för korttidsreglering (SOU, 
2002:50).  

 

Vad denna studie visat förekommer översvämningar i Sverige främst vid två situationer; i 
samband med vårfloder och vid perioder med kraftig nederbörd under sommar och höst. I en 
reglerad älv sker en dämpning i regleringsmagasinen genom den buffertvolym som finns vid 
normala förhållanden. När bufferten fyllts upp till den nivå vattendomen anger som 
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dämningsgräns är möjligheten till dämpning utnyttjad och den ytterligare tillrinning som sker 
till magasinet måste avtappas, det vill säga avrinningen blir lika med tillrinningen. I vissa fall 
kan dock avrinningen blir större än vad den skulle ha varit i oreglerat tillstånd. Detta kan ske 
då det för regleringsrättsinnehavaren blir nödvändigt att förutom tappa det vatten som rinner 
till magasinet även blir aktuellt att spilla ytterligare vatten för att sänka nivån i magasinet. 
Detta förfarande kan vara aktuellt för att dämpa ett högt flöde som väntas inom kort (SOU: 
1995:40). 

 

För en älv i oreglerat tillstånd finns ingen övre gräns för den högsta nivån i sjöarna. Den 
oreglerade sjön stiger då tills dess att tillrinningen och avrinningen blir lika stor. Vid höga 
flöden innebär detta oftast att sjön svämmar över. I vissa fall kan flödet i det reglerade 
vattendraget bli större än i det oreglerade. Detta beror på att sjöarna, som ofta inte har någon 
absolut nivå och kan breda ut sig i landskapet, har en dämpande effekt på flödena nedströms 
under naturliga förhållanden. Denna effekt uteblir när dessa används som regleringsmagasin 
och är fyllda till dämningsgränsen som normalt inte får överskridas (SOU, 2002:50).  

 

Ytterligare en skillnad mellan det oreglerade och reglerade vattendraget är att höga flöden 
uppträder mer eller mindre regelbundet, nästan varje år, i oreglerade älvar. I det fallet när 
systemet är reglerat kan det gå flera år mellan varje högflödestillfälle vilket innebär att 
överraskningsmomentet och den potentiella skadan kan bli större se t.ex. Svenska kraftnät, 
(2001). Under långa perioder, kanske tiotals år, dämpas flödena och märks knappast. När det 
uppstår en period med extrem nederbörd och höga flöden som följd måste dessa släppas fram 
(SOU, 2002:50).  

 

Regleringar kan i första hand komma att påverka vårflöden och regnflöden av måttliga 
storleksordningar, medan de alla kraftigaste flödena under sommar och höst sällan kan 
dämpas i svenska vattendrag (Svenska kraftnät, 2001). Liknade erfarenheter har även upplevts 
i Nordamerika. I en undersökning på uppdrag av USA:s och Canadas respektive regering, 
gällande översvämningsproblem i Red River, konstaterades att det skulle bli svårt nästintill 
omöjligt att, ekonomiskt och miljömässigt, skapa reservoarer tillräckligt stora för att kunna 
hantera en eventuell översvämningssituation. Reservoarer för mindre mer frekventa flöden 
vad dock något som undersökningen fann lämpligt att ytterligare undersöka (Legault et al., 
2000).  

 
4.2 Markanvändning 

Med begreppet ändrad markanvändning syftar man i Sverige oftast på skogsavverkning och 
dikning. Urbanisering är även en faktor som diskuteras som en tänkbar bidragande orsak till 
allt kraftigare flöden. Detta gäller särskilt i tätbefolkade delar i Europa. I Sverige och Norge, 
och även i vissa andra länder, har man funnit att förändringar i markanvändningen inte 
innebär någon större påverkan på flöden av den storleksordning som inträffat i Sverige de 
senaste åren. Påverkan av kalhyggen och asfalterade ytor kan dock ge stora effekter lokalt i ett 
avrinningsområde, men för ett större avrinningsområde till ett större vattendrag blir det 
relativa bidraget av den ändrade markanvändningen vanligtvis litet (Svenska kraftnät, 2001). 
Vad som däremot påverkas är riskexponeringen av hur vi utnyttjar marken, detta diskuteras 
vidare i avsnitt 4.3.  

 



 11

Skogsavverkning 
Skogen bidrar till att reducera avrinningen först och främst genom transpiration (att växterna 
avger vatten) och interception (avdunstning av nederbörd som blir liggande på vegetation) se 
t.ex. Brandt (1992). Efter att ett område utsatts för kraftig avverkning (kalavverkning) har det 
påvisats att årsavrinningen kan öka med upp till 30 procent i förhållande till ett område som 
inte utsatts för avverkning se t.ex. Skauge et al., (2000). Skogen reducerar även instrålningen 
till marken vilket innebär att snösmältningen fördröjs. Vidare hindrar även skogen att 
utstrålning från markytan sker. Detta skyddar mot frysning och bidrar till att jorden kan 
fortsätta att infiltrera vatten (Brandt, 1992).  

 

Enligt det studerade materialet har ett intensivt skogsbruk ibland ansetts som orsaken till att vi 
upplever allt fler översvämningar både i Sverige och internationellt. Konsensus råder inom 
området att avverkning av skog innebär en förändring av vattenbalansen inom det område 
som utsatts för avverkning. Då områden avverkas från träd minskar evapotranspirationen och 
interceptionsförlusterna och snösmältningen inom området blir mer intensiv då energiutbytet 
med atmosfären underlättas se t.ex. Taniguchi (1997). Detta resulterar i en förhöjd 
markfuktighet, ett högre grundvattenstånd, en tidigare och större vårflod och kraftigare flöden 
under sommar och höst (Bergström, 1993). Studien har även funnit att avskogning inte är den 
enda orsaken till förändringar i vattenbalansen. Flera andra faktorer spelar en viktig roll 
såsom vilken tillväxtfas skogen befinner sig i, olika skogstyper , olika klimatzoner, olika 
jordtyper samt hur den generella markanvändningen ser ut i området se t.ex. Brandt (1992) 
och Estrela et al., (2001). Enighet råder inom området att ett storskaligt skogsbruk kan 
innebära förändringar i vattenbalansen lokalt inom ett avrinningsområde. Sett till Sverige är 
den yta som avverkas inom ett avrinningsområde dock oftast liten i jämförelse till området 
som helhet vilket innebär att effekten på flöden i medelstora till stora vattendrag blir liten se 
t.ex. Brandt et al., (1988).  

 

Dikning 
På våta marker är det inte vattnet i sig som står för den hämmande faktorn för tillväxt och 
nedbrytning av organiskt material utan den syrebrist som uppstår vid stagnation och riklig 
vattentillgång. Syftet med en dikning är därmed inte första hand att leda bort vatten utan att 
istället öka lufttillförseln till trädens rötter (Skauge et al., 2000). Efter dikningen sänks 
grundvattennivån vilket medför att trädens rötter kan tränga djupare ner i marken och därmed 
uppnå ökad tillgång till närningsämnen. Den ökade mängden syre innebär dessutom att 
nedbrytningen ökar vilket medför att större mängder växtnäringsämnen frigörs (Simonsson, 
1987). 

 

Studier av befintlig litteratur har visat att dikning medför en gradvis ökning av avrinningen då 
grundvattenmagasinet töms vilket efter en tid avstannar se t.ex. Skauge et al., 2000. Detta 
innebär att ett nytt system med en mäktigare omättad zon och gynnsammare förhållanden för 
skogstillväxt uppstått. Följaktligen innebär detta att den direkta avdunstningen från det som 
tidigare var blöt mark minskar och att transpirationen från den nya växtligheten gradvis ökar. 
Den samlade effekten på vattenbalansen beror på vilken av dessa effekter som är den 
dominerande (Bergström, 1993). 
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Vad studien funnit gällande förändringen i vattenföringens dynamik, beror denna till stor del 
på hur dikningen utformas. Grunda glest placerade diken medför en mindre effekt medan 
djupa diken ger upphov till ett snabbare flödesförlopp. Djupa diken ger därmed högre men 
kortvarigare flöden under perioder med hög markfuktighet. Eftersom dikning sker på flera 
olika sätt och på olika typer av marker är det svårt att utreda dess effekter se t.ex. Smith och 
Ward, (1998); Legault et al., (2000). Den dikning som sker i Sverige tros dock endast ge 
lokala förändringar i avrinningen som jämnas ut i ett större vattendrag (Bergström, 1993). 

 

Urbanisering 
Områden kring älvslätter är ofta släta och bördiga områden och mänsklig aktivitet har sedan 
länge varit belagd kring dessa områden. Sedan flera sekel tillbaka har översvämningar 
påverkat dessa områden men deras påverkan på ekonomiska och sociala värden har varit 
betydligt mindre jämfört med vad de är idag (Smith och Ward, 1998). Vad studien visat, har 
den stora befolkningsutvecklingen under de senaste decennierna medfört ett allt större anspråk 
på naturresurser och markområden. Sett till Europa lever idag två tredjedelar av befolkningen 
i tätortsområden och enligt de senaste uppskattningarna förloras 2 % av Europas 
jordbruksmarker varje årtionde till följd av ökad urbanisering (Estrela et al., 2001).  

 

Studien har även funnit att urbanisering ofta ses som den största mänskliga påverkan på ett 
avrinningsområdes hydrologi inom bebyggda områden. Urbaniseringen har medfört att allt 
större arealer belagts med ett tätt täcke av bebyggelse och vägar etc. Enighet råder att detta 
inte bara innebär ett stort ingrepp i naturen utan även kraftiga förändringar i det hydrologiska 
systemet. Då stora ytor täcks hindras avdunstningen vilket leder till högre avrinning. 
Infiltrationen av nederbörd minskar även vilket resulterar i större och kraftigare ytavrinning. I 
vattendragen medför en ökad ytavrinning att flödestopparna uppstår hastigare och sker med 
större magnitud (Bergström, 1993; Bronstert et al., 2002; Smith och Ward, 1998; Skauge et 
al., 2000).  

 

Den ökade ytavrinningen till följd av urbanisering medför även att vattentillförseln till 
grundvattnet reduceras vilket kan innebära att grundvattenståndet sjunker. Den minskade 
grundvattenbildningen kan leda till skador på bebyggelse då sättningar uppstår. För att 
undvika detta problem har man under de senaste åren låtit dagvattnet infiltrera istället för att 
leda bort det, vilket också medför en minskad belastning på städernas reningsverk 
(Bergström, 1993). 

 

Litteraturgenomgången visar att effekterna på flöden till följd av urbanisering kan innebära 
stora förändringar lokalt inom ett avrinningsområde. Om avrinningsområdet är stort i 
förhållande till den urbaniserade ytan blir dock effekterna av urbanisering ej så påtagliga 
(Estrela et al., 2001; Smith och Ward, 1998) vilket är fallet i de flesta stora och medelstora 
vattendrag i Sverige.  
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4.3 Fysisk planering 

Enligt det studerade materialet kan de ökande översvämningsproblem som upplevs i Europa 
och på flera platser i övriga världen ofta härledas till en ökad markexploatering i samband 
med urbanisering och utbyggnad av infrastruktur se t.ex. Svenska kraftnät, (2001); Estrela et 
al., (2001) och Smith och Ward, (1998). Ett ökat tryck på marker innebär att bebyggelse 
kryper allt närmre översvämningskänsliga områden och anläggs på olämpliga platser. Detta 
gäller även för Sverige där ett flertal fall av översvämningar kan kopplas till konflikter mellan 
bebyggelse och annan infrastruktur längs översvämningskänsliga strandområden. Ett exempel 
på detta är Vänerns utlopp genom Göta älv där infrastruktur medför begränsningar för höga 
avtappningar (Svenska kraftnät, 2001).  

 

Även i Europa upplevs samma problem bl.a. kring floderna Rhen och Mosel. Kring dessa 
floder försöker man delvis kontrollera flödena genom olika flödeskontrollstrategier som t.ex. 
invallningar och omledning av vattenvägar. Vad man dock funnit är att dessa strategier ibland 
leder till en falsk säkerhet både hos planeringsinstanserna och hos den allmänna befolkningen. 
Detta resulterar i att investeringar fortsätter att ske inom utsatta områden se t.ex. Hooijer et 
al., (2002). Enligt Svenska kraftnät (2001) krävs det en bättre fungerande dialog hur en 
reglerad älv uppträder under olika förhållanden mellan de olika aktörerna inblandande i 
frågan.  

 

SMHI har på uppdrag av Räddningsverket genomfört en översiktlig översvämningskartering 
för ett stort antal vattendrag. Detta arbete har resulterat i översiktskartor där 
översvämningskänsliga områden identifierats. Inom dessa områden bör man vara restriktiv 
med hur och vilken typ av bebyggelse som etableras för att undvika komplikationer. De kartor 
som framtagits anger två typer av riskzoner; ett lägsta flöde som i genomsnitt antas inträffa 
vart 100:e år samt ett högsta flöde som antas inträffa mer sällan än vart 10 000:e år. Det 
sistnämnda är även den magnitud som våra största dammar är dimensionerade för enligt 
Flödeskommittén. Dessa kartor finns nu tillgängliga på Räddningsverkets hemsida. Liknande 
projekt har även genomförts i Europa men här har man upplevt att lokala myndigheter har 
svårigheter att ta till sig informationen och applicera den i den lokala planeringen (Hooijer et 
al, 2002).  

 
4.4 Klimatfrågan 

Frågan om huruvida mänskliga förändringar i klimatet kan komma att påverka eller redan nu 
påverkar uppkomsten av höga flöden och översvämningar är omdiskuterad. I England har 
man funnit att frekvensen och varaktigheten för kraftiga nederbördsområden ökat de senaste 
50 åren men att dessa ej direkt kan sammankopplas med klimatförändringar (DEFRA, 2001). 
I Norge har man funnit att klimatförändringar kan leda till att variationen i avrinningen ökar 
samt att en mer intensiv nederbörd kan komma öka risken för översvämningar (Skauge et al., 
2000). De klimatstudier som sammanställts inom FN:s klimatpanel IPPC visar att mänsklig 
påverkan, genom ökade utsläpp av växthusgaser, kan innebära en förstärkt växthuseffekt, 
vilket i sig kan leda till en global uppvärmning (Bernes, 2003). Globala klimatmodeller 
använder sig av antaganden för framtida utsläpp av växthusgaser för att producera tänkbara 
scenarier för det framtida globala klimatet. Det svenska forskningsprogrammet för regional 
klimatmodellering, SWECLIM, studerar tänkbara konsekvenser för Sverige vad gäller 
förändringar av det framtida klimatet. Rossby Centret vid SMHI har utvecklat en regional 
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klimatmodell som utnyttjar scenarier från olika globala klimatmodeller för att producera 
regionala klimatscenarier med högre upplösning anpassade till nordiska förhållanden. 
Resultaten visar på 100 års sikt en genomsnittlig temperaturökning i Sverige med ca 3-4oC 
och en ökning av nederbörden som i vissa delar av landet uppgår till ca 25 % (Gardelin et al., 
2002). 

 

Scenarier för konsekvenser på svenska vattenresurser har även framtagits inom SWECLIM. 
Här har data från de regionala klimatscenarierna använts som indata till simuleringar med en 
hydrologisk avrinningsmodell. Liknande studier över Sverige har tidigare genomförts inom ett 
nordiskt samarbetsprojekt gällande klimatförändringar och energiproduktion. Resultaten från 
denna studie visade på förändringar i flödenas årsrytm med en tendens till minskade vårflöden 
och ökande flöden under resterande tid av året (Skauge et al., 2000).  

 

Enligt de vattenresursscenarier som hittills tagits fram inom SWECLIM kan tydliga 
förändringar i flödenas årsrytm utläsas. Vad gäller avrinningens säsongsvariation innebär 
detta för norra Sverige ett skifte mot minskade vårflöden och ökade flöden under höst och 
vinter. I de allra nordligaste områdena tros påverkan bli relativt liten eftersom 
snöackumulationen i dessa områden ej påverkas nämnvärt. Tidpunkten för snösmältningen 
kommer dock att påverkas inom alla avrinningsområden i norra Sverige. För södra Sverige 
kan en tämligen drastisk minskning av vårflödena urskiljas medan resultaten för övriga delar 
av året skiljer sig (Bergström et al., 2003). Scenarierna tyder på att vattentillgången i norra 
Sverige kommer att öka medan en minskning kan urskiljs i de södra delarna av landet. I större 
delen av landet påvisar scenarierna en minskad sannolikhet för höga flöden, något som 
framförallt tros bero på minskade vårfloder. Dock ökar sannolikheten för kraftiga sommar och 
höstflöden i norra Sverige (Gardelin et al., 2002).  
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5 Fördjupad frekvensstudie för Vänern 

 
5.1 Vänerns avrinningsområde 

Tillrinningen till Vänern sker från ett område med en yta på 41150 km2. Området är beläget i 
en övergångszon mellan en nordlig snöregim och en sydlig blandad regn och snöregim. Detta 
innebär att tillrinningens volym och dess fördelning över året skiljer sig för de norra och södra 
delarna av Vänern. Klarälven är störst av de nordligaste älvarna i området och svarar för 35 % 
av det totala årliga tillrinningen till Vänern. Klarälvens källflöde härrör från fjällområdet 
kring den norska sjön Femunden. Årsförloppet karaktäriseras av ett markant maximum vid 
snösmältningen under vår och försommar. Förloppet för maximet blir utdraget över en lång 
period p.g.a. områdets stora geografiska utsträckning och den stora sjön Femunden. 
Variationen i avrinningen från år till år är stor jämfört med nordligare delar av Sverige, något 
som delvis beror på den stora andelen höstregn och en mindre stabil klimatisk situation under 
vintern (Lundström, 1978).  

 

Upperudsälven, Byälven, Norsälven samt Gullspångsälven är andra större vattendrag med en 
övervägande nordlig regim. Dessa tillsammans med Klarälven svarar för 80 % av den årliga 
tillrinningen till Vänern. Området är rikt på sjöar och möjligheterna till regleringar har 
utnyttjats i stor utsträckning.  

 

Vattendragen i de södra och sydöstra delarna i tillrinningsområdet karaktäriseras av en 
flödesregim med maximum under tidig vår och ett markerat minimum under sensommar och 
tidig höst. Under regnrika höstar kan även hög avrinning under senhösten förekomma. De 
största vattendragen inom detta område är Tidan, Lidan och Nossan som tillsammans svarar 
för ca 9 % av den totala tillrinningen till Vänern. Även dessa vattendrag är reglerade men i 
mindre omfattning då sjöfrekvensen är låg (Lundström, 1978). 
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Figur 1. Karta över Göta älvs avrinningsområde. 
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5.2 Databas för Vänern 

Figur 2 visar mätserien som frekvensanalysen för Vänern är baserad på. Vad som även 
inkluderats i denna serie men som ej är medräknat i frekvensanalysen är de historiska 
observationerna. I figur 2 finnes även markerat det år då Vänern reglerades. 1937 års 
vattendom för reglering av Vänern gav Vattenfallstyrelsen rätt att uppdämma Vänern till 485 
cm (över referensnivån 40 meter) samt att avsänka ytan till lägst 316 cm. Dämningsgränsen 
får vid undantag överskridas med upp till 30 cm men tappningen skall då vara 900 m3/s. Om 
vattenståndet skulle överskrida 30 cm över dämningsgränsen måste tappningen ökas till 1000 
m3/s (Melin, 1970). Regleringen av Vänern medförde att tre olika slags regleringar kunde 
utnyttjas. Dygns och veckoreglering för att tillgodose kortvariga behov. Årsreglering med låg 
energiproduktion under sommaren då energitillgången är stor från Norrland och hög 
produktion under vintern då vattenbrist råder i Norrland. Flerårsreglering, då vattenbrist 
uppträder i de södra och mellersta delarna av landet (Hellström, 1945).  

 

Vid jämförelse med historiska observationer kan man urskilja att vattenstånden år 2000/2001 
var mycket extrema. Högre vattenstånd har påträffats endast år 1773 och 1782 då nivån var 
580 respektive 568 cm. Efter genomförandet av 1937 års reglering kan en tendens till att 
andelen extrema vattenstånd minskat urskiljas. Men regleringen innebär ej en säkerhet mot 
extrema vattenstånd, det blev flödet år 2000/2001 ett tydligt bevis på. 
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Figur 2.  Årliga högsta vattenstånd för Vänern vid Sjötorps mätstation under perioden 

1729-2001 i cm. Pilen symboliserar 1937 års vattendom då Vänern 
reglerades. Historiska observationer är hämtade från Ullervad-Leksbergs 
hembygdsförening (Hembygdsbladet Nr: 28, 2002). De kontinuerliga 
observationerna från och med år 1807 har erhållits av SMHI. 

 

 



 18

Om man istället ser till vattenföring blir effekten av regleringen mer påtaglig. I figur 3 visas 
dygnsvärden för vattenföring i m3/s för Vänerns utlopp vid Vargöns kraftverk under perioden 
1915-2000. Här kan man tydligt urskilja tidpunkten för Vänerns reglering (år 1937). 
Variationerna i flödet har ökat markant sedan tidpunkten för regleringen och i detta fall ter det 
sig som att både andelen höga samt låga flöden ökat. Vad som kan utläsas av figur 3 är att 
1937 års reglering inneburit en kraftig förändring av flödesdynamiken i Vänern. Perioden före 
regleringen karaktäriserades av ett naturligt förlopp med långvariga variationer i flödet. Efter 
regleringen uppnås ett kontrollerat tillstånd med mer växlande förändringar i flödet. Ur figur 3 
kan man tydligt utläsa de höga flödesnivåerna år 2000 som även är de högsta påträffade 
nivåerna för observationsperioden i fråga. Därmed kan man enligt figur 2 och 3 konstatera att 
situationen år 2000/2001 var mycket extrem med rekordhöga nivåer. 
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Figur 3.  Vattenföring i m3/s vid Vänerns utlopp (Vargöns kraftverk) under perioden 
1915-2000. Vattenföringsobservationer har erhållits av SMHI. 
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5.3 Frekvensanalys för Vänern 

Figur 4 visar resultaten från frekvensanalysen för Vänern baserad på data för perioden 1807-
1936. Under denna period har Vänern ej varit reglerad. De uppmätta värdena följer här en 
tämligen jämn kurva vilket är normalt för ett system som ej utsatts för några antropogena 
förändringar. Vattenståndet med en beräknad återkomsttid på hundra år skiljer sig mellan de 
olika fördelningsfunktionerna. För Gumbelfördelningen blir resultatet 619 cm för Normal 578 
cm och för Lognormal 593 cm. Medelvärdet för den beräknade hundraårsnivån 
fördelningsfunktionerna emellan är 596 cm. För att undvika problem med autokorrelation, 
genom att observationer uppträder parvis då flöden ofta inträffar vintertid över årsskiften, 
genomfördes analysen även på jämna och ojämna år. Dessa resultat tillsammans med 
föregående beskrivna presenteras i tabell 2.  
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Figur 4.  Frekvensanalys för Vänern under perioden 1807-1936, oreglerat tillstånd. 

Återkomsttid (T) i år och vattenstånd (W) i centimeter. Analysen är baserad 
på årliga högsta vattenstånd under perioden. 

 

Tabell 2. Resultat för hundraårsnivån i cm från frekvensanalys för Vänern 1807-1936 
oreglerat tillstånd för hela perioden samt för jämna och ojämna år. Tabellen 
visar även medelvärdet fördelningsfunktionerna emellan. Analysen är 
baserad på årliga högsta vattenstånd under perioden. 

Period och tillstånd Nivå (cm) 

 Gumbel Normal Lognormal Medel 

Vänern oreglerat 1807-1936 619 578 593 596 

Vänern oreglerat 1808-1936 jämna år 623 582 599 601 

Vänern oreglerat 1807-1935 ojämna år 615 574 584 591 
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Figur 5 visar resultaten från frekvensanalysen för Vänern baserad på data för perioden 1937-
2001. Under denna period är Vänern reglerad. De uppmätta värdena följer här en mer 
oregelbunden trappstegslik kurva vilket tyder på att systemet är utsatt för en förändring och 
inte längre följer ett naturligt mönster. Det har här skett en blandning av populationer till följd 
av regleringen. Vattenståndet med en beräknad återkomsttid på hundra år skiljer sig även här 
mellan de olika fördelningsfunktionerna. För Gumbelfördelningen blir resultatet 583 cm för 
Normal 555 cm och för Lognormal 563 cm. Medelvärdet för den beräknade hundraårsnivån 
fördelningsfunktionerna emellan är 567 cm. För att undvika problem med autokorrelation 
genomfördes analysen även på jämna och ojämna år. Dessa resultat tillsammans med 
föregående beskrivna och för perioden 1937-1999 samt skillnaden mellan reglerade och 
oreglerade förhållanden presenteras i tabell 3. Ser man till skillnaden av den beräknade 
hundraårsnivån mellan reglerade och oreglerade förhållanden kan man utläsa att 
hundraårsnivån sjunkit med 36 cm för Gumbel, 23 cm för Normal samt 30 cm för Lognormal, 
eller i medel, funktionerna emellan med ca 30 cm för hela mätperioden. För perioden 1937-
1999, där 2000/2001 års höga nivåer uteslutits, blir skillnaden istället en minskning med 50 
cm för Gumbel, 35 cm för Normal samt 42 cm för Lognormal, eller i medel funktionerna 
emellan med 42 cm.  
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Figur 5.  Frekvensanalys för Vänern under perioden 1937-2001, reglerat tillstånd. 

Återkomsttid (T) i år och vattenstånd (W) i centimeter. Analysen är baserad 
på årliga högsta vattenstånd under perioden. 
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Tabell 3. Resultat för hundraårsnivån i cm från frekvensanalys för Vänern 1937-2001 
reglerat tillstånd för hela perioden samt för jämna och ojämna år och för 
perioden 1937-1999. Tabellen visar även skillnaden mellan reglerade och 
oreglerade förhållanden samt medelvärdet fördelningsfunktionerna emellan. 
Analysen är baserad på årliga högsta vattenstånd under perioden. 

 
Period och tillstånd Gumbel Normal Lognormal Medel 

 Nivå Skillnad Nivå Skillnad Nivå Skillnad Nivå Skillnad

Vänern reglerat 1937-2001 583 -36 555 -23 563 -30 567 -30 

Vänern reglerat 1938-2000 jämna år 593 -30 560 -22 571 -28 574 -26 

Vänern reglerat 1937-2001 ojämna år 567 -48 545 -29 547 -37 553 -38 

Vänern reglerat 1937-1999  569 -50 543 -35 551 -42 554 -42 

 
6 Fördjupad frekvensstudie för Mälaren 

 
6.1 Mälarens avrinningsområde 

Mälarens avrinningsområde är till ytan 22600 km2 stort. I norr gränsar området till bl.a. 
Dalälvens avrinningsområde, i väster till Klarälvens-Vänerns, i sydväst till Vätterns och i 
söder till bl.a. Nyköpingspåns avrinningsområden. Till Mälaren avvattnas större delarna av 
Uppland, Västmanland, Närke samt södra delarna av Dalarna och de norra delarna av 
Södermanland (Ehlert, 1970).  

 

Vattenföringen från Mälaren och dess tillflöden varierar normalt som följer. Maximum 
inträffar normalt under snösmältningen i april-maj månad. Därefter följer en lågvattenperiod 
under sommaren som följs av ett sekundärt högvatten under hösten. Under vintern följer åter 
en lågvattenperiod. Inom Bergslagsåarnas avrinningsområden, där ett inlandsklimat med 
förhållandevis lång och sträng vinter råder, börjar snömagasineringen tidigare under hösten 
samtidigt som avsmältningen är mindre under vintern jämfört med områden som är belagda 
längre österut. Vidare börjar snösmältningen senare och pågår under en längre tid. Detta 
innebär att de västliga åarna normalt har en ganska lång och kraftig vårflod där maximum 
inträffar kring månadsskiftet april-maj. Därefter följer ett sommarlågvatten och ett sekundärt 
maximum under höstmånaderna. Efter detta följer en markant lågvattenperiod innan vårfloden 
börjar.  

 

De östliga åarna har normalt ett vårflodsmaximum som infaller i mitten av april. Vårfloden 
blir ofta tämligen lindrig på grund av viss avsmältning under vintern. Det lägsta lågvattnet 
inträffar normalt under sommaren. Därefter följer en höst och/eller vinterflod som i vissa fall 
kan vara högre än vårfloden. Mälaren är sedan 1943 reglerad i olika steg. 1941 års vattendom 
som togs i bruk 1943 avsåg att sänka högvattenstånden och höja lågvattenstånden till gagn för 
sjöfarten. 1959 uppfördes Stallkanalluckan för att förhindra att saltvatten tränger in i Mälaren. 
1966 års vattendom som togs i bruk 1968 avsåg att ytterligare sänka högvattenstånden samt 
att höja lågvattenstånden väsentligt (Ehlert, 1970). 
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Figur 6.  Karta över Mälarens avrinningsområde. 
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6.2 Databas för Mälaren 

Figur 7 visar mätserien som frekvensanalysen för Mälaren är baserad på. Vad som även 
inkluderats i denna serie men som ej är medräknat i frekvensanalysen är de historiska 
observationerna. I figur 7 finnes även markerat, de olika steg och respektive år, för vilket 
Mälaren reglerats. Enligt figur 7 ter det sig som att andelen höga vattenstånd i Mälaren 
minskat. Detta är troligtvis till följd av de regleringar som genomförts men beror även på den 
landhöjning som skett i området på ca 3-4 mm/år (Lantmäteriverket, 2003). Extremt höga 
vattenstånd har påträffats vid ett flertal tillfällen under 1700-talets slut och 1800-talets början, 
där 1780-års nivå utmärker sig. Detta år nådde Mälaren en nivå på 663 cm. Även år 1783 och 
1788 var år med extremt höga vattenstånd, 575 cm respektive 610 cm. Under 1900-talet är det 
år 1924 som utmärker sig. Detta år den 4 juni nådde Mälaren en nivå på 545 cm och delar av 
Stockholm lades under vatten (Wallén, 1930). 
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Figur 7.  Årliga högsta vattenstånd i Mälaren vid Norrström under perioden 1729-
2001 i cm. Pilarna symboliserar tidpunkten för olika vattendomar. De 
historiska observationerna är hämtade från Wallén (1930). De kontinuerliga 
observationerna från och med år 1852 har erhållits av SMHI. Observera att 
serien är påverkad av landhöjning på 3-4 mm/år (Lantmäteriverket, 2003.) 
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6.3 Frekvensanalys för Mälaren 

Figur 8 visar resultaten från frekvensanalysen för Mälaren baserad på data för perioden 1852-
1942. Mälaren har under denna period ej varit reglerad. De uppmätta värdena följer här en 
tämligen jämn kurva vilket är normalt för ett system som ej utsatts för några yttre förändringar 
dock kan landhöjningen ha viss påverkan. Vad gäller den beräknade hundraårsnivån skiljer 
sig dessa värden beroende på vilken fördelningsfunktion som studeras. För 
Gumbelfördelningen når Mälaren en hundraårsnivå på 571 cm för Normal 545 cm och för 
Lognormal 549 cm. Medelvärdet för den beräknade hundraårsnivån fördelningsfunktionerna 
emellan är 555 cm. Analysen är även genomförd på jämna och ojämna år, dessa resultat 
tillsammans med föregående beskrivna, presenteras i tabell 4.  
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Figur 8.  Frekvensanalys för Mälaren under perioden 1852-1942, oreglerat tillstånd. 

Återkomsttid (T) i år och vattenstånd (W) i centimeter. Analysen är baserad 
på årliga högsta vattenstånd under perioden. 

 

Tabell 4. Resultat för hundraårsnivån i cm från frekvensanalys för Mälaren 1852-1942 
oreglerat tillstånd för hela perioden samt för jämna och ojämna år. Tabellen 
visar även medelvärdet fördelningsfunktionerna emellan. Analysen är 
baserad på årliga högsta vattenstånd under perioden. 

Period och tillstånd Nivå (cm) 

 Gumbel Normal Lognormal Medel 

Mälaren oreglerat 1852-1942 571 545 549 555 

Mälaren oreglerat 1852-1942 jämna år 573 547 551 557 

Mälaren oreglerat 1853-1941 ojämna år 569 543 548 553 
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Figur 9 visar resultaten från frekvensanalysen för Mälaren baserad på data för perioden 1943-
2001. Mälaren har under denna period varit reglerad. De uppmätta värdena följer här en 
tämligen jämn kurva trots att systemet är reglerat till viss mån. Vad gäller hundraårsnivån 
skiljer sig dessa värden för respektive fördelningsfunktion. Gumbelfördelningen anger det 
högsta värdet utav de tre på 495 cm. För Normalfördelningen blir hundraårsnivån 483 cm och 
Lognormal gav resultatet 484 cm. Medelvärdet för den beräknade hundraårsnivån 
fördelningsfunktionerna emellan blev 487 cm. Resultaten från analysen för jämna respektive 
ojämna år samt ovan beskrivna resultat kan utläsas i tabell 5. Tabellen visar även skillnaden 
för den beräknade hundraårsnivån mellan reglerade och oreglerade förhållanden. Vad gäller 
skillnaden mellan reglerade och oreglerade förhållanden kan man utläsa att Mälarens 
hundraårsnivå sjunkit 76 cm för Gumbel, 62 cm för Normal och 65 cm för Lognormal. Detta 
ger i medel fördelningsfunktionerna emellan en minskning av hundraårsnivån på 67 cm för 
den undersökta perioden.  
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Figur 9.  Frekvensanalys för Mälaren under perioden 1943-2001, reglerat tillstånd. 

Återkomsttid (T) i år och vattenstånd (W) i centimeter. Analysen är baserad 
på årliga högsta vattenstånd under perioden. 
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Tabell 5. Resultat för hundraårsnivån i cm från frekvensanalys för Mälaren 1943-2001 
reglerat tillstånd, för hela perioden samt för jämna och ojämna år. Tabellen 
visar även skillnaden mellan reglerade och oreglerade förhållanden samt 
medelvärden fördelningsfunktionerna emellan. Analysen är baserad på årliga 
högsta vattenstånd under perioden. 

 
Period och tillstånd Gumbel Normal Lognormal Medel 

 Nivå Skillnad Nivå Skillnad Nivå Skillnad Nivå Skillnad 

Mälaren reglerat 1943-2001 495 -76 483 -62 484 -65 487 -67 

Mälaren reglerat 1944-2000 jämna år 499 -74 485 -62 487 -64 490 -67 

Mälaren reglerat 1943-2001 ojämna år 493 -76 481 -62 482 -66 485 -68 

 
7 Diskussion av frekvensanalys 

Frekvensanalys är ett tämligen trubbigt redskap där olika fördelningsfunktioner leder till olika 
resultat speciellt vid extrapolering till långa återkomsttider. Därför bör man ej extrapolera till 
längre återkomsttider än dubbla mätseriens längd. Metoden är dock tilltalande på så sätt att 
den resulterar i en bestämd sannolikhet och därför underlättar beslutsfattande 
(Flödeskommittén, 1990).  

 

De hydrologiska data som analyseras antas vara oberoende och lika fördelade och det 
hydrologiska systemet som producerar dem anses vara stokastiskt och oberoende i tid och rum 
(Chow et al., 1988). Med utgångspunkt från detta blir det svårt att genomföra 
frekvensanalyser på reglerade system eftersom det här har skett en antropogen förändring av 
systemet. Det finns även andra faktorer som kan komma att påverka resultaten t.ex. att 
klimatet förändrats under den undersökta perioden eller att landhöjning skett i området 
(Lindström, 1993). Dessa faktorer medför att det är svårt att nå en bra anpassning av de 
teoretiska fördelningsfunktionerna. Om systemet är utsatt för regleringar kommer en del av 
tidsserien att bestämmas av naturen och den andra av människan vilket innebär att tidsserierna 
ej är homogena. Detta är en av de frågeställningar som uppmärksammats av den nybildade 
Kommittén för komplettering av flödeskommitténs riktlinjer. Denna kommitté har som 
uppgift att bl.a. se över dimensioneringsriktlinjer för stora sjöar (Muntligen Bergstöm, 2003-
04-23). 

 

Den tidsperiod som undersöks är även viktig då extremvärden har stor inverkan på resultatet 
av analysen. Vad som också påverkar resultaten är fallet med parvisa observationer. Med 
detta menas att en flödestopp kan fortgå över årsskiftet och därmed komma att bli den högsta 
för båda åren. Detta medför problem i analysen på grund av att data har hög autokorrelation 
och därför inte kan betraktas som oberoende. 
 

Syftet med frekvensanalysen i denna studie har varit att undersöka hur uppskattningar av 
Vänerns och Mälarens hundraårsnivå förändrats till följd av regleringar. Analysen har därför 
utförts på tidsperioder för reglerade samt oreglerade förhållanden för respektive system. För 
att undersöka hur extremvärden påverkar resultaten, och även riskuppfattningen, har en analys 
i Vänern under perioden 1937-1999 genomförts. De höga nivåerna år 2000 och 2001 har 
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därför uteslutits i denna analys. Frekvensanalysen har även utförts på jämna och ojämna år för 
att undvika problem med autokorrelation.  

 

Resultaten från analysen visar att det i båda fallen (Vänern, Mälaren) ter sig som att 
hundraårsnivån sjunkit. De olika fördelningsfunktionerna påvisar olika resultat där 
Gumbelfördelningen anger de högsta följt av Lognormal och Normal. Skillnaden mellan 
jämna och ojämna år är störst i Vänern medan den knappt är märkbar i Mälaren. Anledningen 
till detta kan vara att 2000 och 2001:års extrema värden i Vänern påverkar resultatet. I Vänern 
var den beräknade hundraårsnivån före regleringen år 1937 i medel 596 cm för den 
analyserade perioden 1807-1936. Efter genomförandet av regleringen blev den beräknade 
hundraårsnivån för perioden 1937-2001, 567 cm. Den beräknade hundraårsnivån i Vänern har 
därmed sjunkit med i genomsnitt 30 cm efter genomförandet av regleringen. Vad gäller 
Mälaren var den beräknade hundraårsnivån före regleringen år 1943 i medel 555 cm för 
analysperioden 1852-1942. Efter genomförandet av regleringar blev den beräknade 
hundraårsnivån i medel 487 cm för den analyserade perioden 1943-2001. Detta innebär att 
Mälarens beräknade hundraårsnivå sjunkit med i genomsnitt 67 cm efter införandet av 
regleringar. Vad gäller Mälaren kan dock landhöjningen på ca 3-4 mm/år innebära en viss 
påverkan på resultatet. 

 

Analysen för Vänern under perioden 1937-1999 visar att hundraårsnivån i genomsnitt sjunkit 
med 42 cm. Detta innebär att om man analyserat Vänerns hundraårsnivå innan de höga 
nivåerna år 2000/2001 nått ett helt annat resultat, en skillnad på i genomsnitt 12 cm. Detta 
visar vikten av tidsperioden som väljs och vilken inverkan detta kan ge för vilket resultat som 
uppnås. Perioder med höga flöden kan komma att ändra tidigare riskuppfattningar markant 
något som säkerligen upplevdes i Arvika. System är och kommer att vara utsatta för naturliga 
variationer som kommer att förändra tidigare riskuppfattningar frågan är bara när dessa 
händelser inträffar.  

 

De faktorer som ovan diskuterats visar att frekvensanalys är ett tämligen känsligt verktyg. 
Både mänskliga och naturliga faktorer kan komma att påverka det resultat som uppnås och 
resultatet skiljer även beroende på vilken teoretisk fördelningsfunktion som väljs. Vid stora 
osäkerheter kan konfidensintervall beräknas för att stärka analysen. Detta har ej gjorts i denna 
analys då det inte ingår i SMHI:s standardberäkningar för frekvensanalys att genomföra detta. 
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8 Avslutande diskussion 

Målsättningen med denna studie har varit att belysa orsakssammanhang kring ökande problem 
i samband med översvämningar i Sverige och internationellt samt att genomföra en fördjupad 
belysning av dessa problemställningar med tillämpning på Vänern och Mälaren, två stora 
sjöar i relativt tätbefolkade trakter. Studien har visat att flera faktorer påverkar 
översvämningar och vår uppfattning om översvämningsrisker såsom: 

 

• Regleringar av vattendrag  

• Förändringar i markanvändning 

• Den fysiska planeringen 

• Klimatförändringar 

• Dammolyckor 

• Problem med beräkningsmetoder 

 

Vad studien funnit förekommer flera olika åsikter kring varför vi upplever att fler 
översvämningar. En åsikt är att de översvämningar vi upplever inte alls är något ovanligt eller 
extraordinärt. Översvämningar har inträffat och kommer att inträffa frågan är bara när. Det 
faktum att vi under viss period upplever flera översvämningar är bara ett fall av naturliga 
variationer. En annan åsikt är att orsaken beror på mänsklig påverkan av systemen, genom 
ändrad markanvändning, regleringar, urbanisering etc. Ytterligare en åsikt är att de ökade 
översvämningsproblemen är ett tecken på att de hydrologiska systemen genomgår en 
förändring till följd av ändringar i det globala klimatet. En viktig fråga i detta sammanhang är 
att samhället står under ständig utveckling. Detta har medfört ett kraftigt ökat tryck på 
landområden och gjort att bebyggelse placerats i strandnära områden. Till detta kommer 
diskussionen av regleringars inverkan på flöden.  

Regleringar 
Sett till Sverige har regleringar i första hand skett för att förse vattenkraftsystemet med rätt 
mängder vatten över året se t.ex. Bergström (1993). Utbyggnad av vattenkraft medför i de 
flesta fall att flödet dämpas (Zsuffa, 1999). Vårflöden är de som dämpas mest medan kraftiga 
sommar och höstflöden är svårare att kontrollera. Efter utbyggnad upplevs oftast lägre flöden, 
men då perioder med hög nederbörd uppstår måste vattnet kunna släppas fram. Detta inträffar 
oftast under sommar och höst vilket medför att sommar och höstflöden i vissa fall kan bli 
högre i reglerade vattendrag.  

 

Att aktivt påverka flöden för att minska eventuella översvämningar är en omdiskuterad fråga 
(Svenska kraftnät, 2001; Skauge et al., 2000; Legault et al., 2000; Perry, 1993 ). För att kunna 
åstadkomma en flödesdämpning krävs att det skapas en buffertvolym i regleringsmagasinen 
som kan utnyttjas under flödet. Kring denna fråga diskuteras ofta om en sådan volym skulle 
kunna skapas genom så kallad förtida tappning. Med det menas att man i god tid före ett 
stundande högt flöde spiller vatten i magasinen. Sett till de stora vattenmängder det handlar 
om måste denna buffert vara tämligen stor för att minska översvämningsriskerna nedströms 
nämnvärt se t.ex. Svenska kraftnät (2001). Vad studien funnit ter det sig i de flesta fall som att 
de flöden som kan dämpas inte är av den magnitud som uppstår vid en översvämning. De 
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magasin som krävs för detta ändamål har visat sig vara allt för kostsamma både ekonomiskt 
och miljömässigt se t.ex. Legault et al., (2000). Studien har funnit att flödesdämpning är en 
komplicerad åtgärd som kräver stora säkerhetsmarginaler och vid kunskap för att bli en 
effektiv och säker åtgärd. Komplikationer kan förekomma då det uppstår motstridiga intressen 
som vill påverka regleringen under själva flödet. Om dämpningen inte kan garanteras under 
hela flödesförloppet kan strategin dessutom leda till mera skada än nytta. Risken finns även 
att dammsäkerheten äventyras då man frestas att utnyttja magasinens sista dämningskapacitet 
innan flödet har kulminerat. Därmed ökar risken för dammras vilket kan medföra katastrofala 
följder. Komplikationer kan även uppstå hos kraftproducenterna då denna strategi medför ett 
bortfall i kraftproduktionen eftersom magasinen inte kan utnyttjas fullt ut (Svenska kraftnät, 
2001). Det svenska vattenkraftsystemet är i första hand avsett för kraftproduktion och andra 
tillämpningar såsom aktiv flödesdämpning måste noggrant utredas för att inte ställa till mer 
skada än nytta (Svenska kraftnät, 2001). 

 

Vad studien funnit är att regleringar i första hand kan stå emot medelstora flöden, men kan ej 
dämpa de riktigt stora. Den dämpande effekten som regleringar innebär kan ha medfört att 
dessa ses som en garanti mot att höga flöden ej uppstår och på så sätt resulterat i en slags falsk 
säkerhet mot höga flöden se t.ex. Hooijer et al., (2002); Svenska kraftnät, (2001); Zsuffa, 
(1999). Höga flöden förekommer även i reglerade vattendrag men regleringen har medfört att 
de uppträder mera sällan varvid överraskningsmomentet och skaderisken ökat. 

 

Slutsatsen som kan dras av detta är att människan inte kan kontrollera naturen fullt ut och 
förhindra översvämningar genom regleringar. När bebyggelse anläggs inom känsliga områden 
måste hänsyn tas till vilka nivåer som kan tänkas uppstå om ett magasin måste utnyttja 
utskoven fullt ut för att släppa fram vatten. Vad som kan sägas här är att samhället till viss del 
förträngt att översvämningar kan uppstå. Tilliten till teknologin är så stor bland folket att de 
inte längre uppmärksammar att de lever i strandnära områden som de lånat av vattendraget.  

 

Ändrad markanvändning 

Vad studien funnit, som ytterligare komplicerar diskussionen kring översvämningar, är det 
faktum att ändrad markanvändning kan komma att förändra de hydrologiska betingelserna 
inom ett avrinningsområde. När det gäller ändrad markanvändning är det främst 
skogsavverkningar, dikning och urbanisering som står i centrum vid diskussioner kring 
översvämningar både i Sverige och internationellt (Brandt, 1992; Skauge et al., 2000; Thomas 
och Megahan, 1998; Ziemer, 1998; Jones, 2000). När det gäller skogsavverkningar har detta 
ibland setts som en bidragande faktor till att vi upplever allt fler översvämningar, hur stor 
effekten är råder det dock delade meningar om (Thomas och Megahan, 1998). Vad man dock 
är eniga om är att skogsavverkningar leder till förändrade förhållanden för vattenbalansen i 
det avverkade området. Genom avverkningar minskar vegetationstäcket och därmed 
evapotranspirationen och interceptionsfölusterna. Samtidigt underlättas energiutbytet med 
atmosfären vilket resulterar i en mer intensiv snösmältning. Detta resulterar i en förhöjd 
markfuktighet och ett högre grundvattenstånd som i regel medför en tidigare och kraftigare 
vårflod samt kraftigare flöden under sommar och höst (Brandt, 1992; Skauge et al., 2000; 
Thomas och Megahan, 1998; Ziemer, 1998; Jones, 2000; Taniguchi, 1997). Ytterligare en 
faktor som diskuterats som bidragande faktor kring förändrade flödesförhållanden i samband 
med skogsavverkningar är byggandet av skogsvägar. Studier av befintlig litteratur har visat att 
vägarna medför en ökad ytavrinning samtidigt som vattnet snabbare leds till kringliggande 
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vattendrag genom de diken som anläggs längs vägkanterna. Hur stor påverkan vägarna 
medför beror dock på inom vilken områdestyp dessa anläggs, där vägar anlagda i 
sluttningsområden står för störst påverkan se t.ex. Jones, (2000).  

 

Kring denna fråga råder dock vissa oenigheter och det finns flera förklaringar till varför 
relationen mellan skogsavverkning och ändrade hydrologiska förhållanden är svår att 
dokumentera. En faktor beror på att det svårt att detektera förändringen utan ett stort 
datamaterial då variationen i datamaterialet är stor i förhållande till förändringen i sig. En 
annan faktor är att förändringen inom avrinningsområdet ofta sker gradvis och inte abrupt 
vilket gör det svårt att detektera när förändringen sker. Ytterligare en faktor som försvårar 
bedömningar är att observationerna inte täcker den storleksordning som är av intresse då 
sannolikheten är liten att extrema högflödes tillfällen inträffar under en specifik mätperiod 
(Ziemer, 1998). Sett till Sverige har hittills genomförda studier visat att den omfattning av 
skogsavverkning som gjorts inte kan pekas ut som huvudorsaken till de senaste årens 
översvämningsproblem (Svenska kraftnät, 2001; Brandt, 1992).  

 

Undersökningar över dikningens inverkan på avrinningen ger en varierande bild. Efter den 
genomförda dikningen medför en lägre grundvattenyta att den omättade zonen mellan 
grundvattnet ökar vilket i sig leder till ökad magasineringsförmåga. Därmed kommer tillfört 
vatten att infiltrera och temporärt magasineras för att sedan rinna av i ett utdraget förlopp. 
Efter dikningen när skogsbestånd etableras ökar åter den totala avdunstningen vilket medför 
minskad avrinning (Simonsson, 1987; Bergström, 1993; Skauge et al., 2000). Dikningens 
hydrologiska effekter är dock svåra att utreda. Detta beror framförallt på att det är olika typer 
av marker som dikas och att dikningen kan utföras på flera olika sätt (Smith och Ward, 1998; 
Legault et al., 2000; Simonsson, 1987; Bergström, 1993). Vad gäller dikningens utformning 
och dess påverkan på flödesdynamiken har det visat sig att djupa diken står för den största 
påverkan medan grunda glest placerade diken troligtvis medför en liten effekt (Bergström, 
1993). Sett till den dikning som skett i Sverige tros denna endast medföra lokala förändringar 
i avrinningen och att effekterna jämnas ut i ett större vattendrag. 

 

Vad gäller påverkan genom urbanisering medför detta inte bara ett stort ingrepp i naturen utan 
även en dramatisk förändring av områdets hydrologi. Det täta täcke som skapas med 
bebyggelse och väger etc. medför minskad avdunstning och resulterar i högre avrinning. Till 
vilken grad flödesdynamiken förändras varierar och är i första hand beroende av vilken typ av 
mark den urbaniserade ytan ersätter. Generellt sett innebär urbaniseringen en förändring av 
flödesdynamiken som karaktäriseras av kortvarigare kraftigare flödesförlopp som uppkommer 
tidigare. Detta är framförallt beroende av den ökade ytavrinning som uppstår då marken täcks 
och infiltrationskapaciteten minskar (Bergström, 1993; Bronstert et al., 2002; Smith och 
Ward, 1998; Skauge et al., 2000). Den samlade effekten beror naturligtvis på hur stor andel av 
avrinningsområdet som urbaniserats. För de stora älvarna i Sverige är denna andel liten, 
varför effekten av urbanisering också blir liten inom dessa områden. 

 

Vad studien funnit kan man sammantaget konstatera att mänsklig aktivitet inom ett 
avrinningsområde leder till förändringar av dess hydrologi. I de studerade fallen som ovan 
beskrivits innebär förändringen av markanvändningen att flödesförloppet blir hastigare och 
sker med en större magnitud. Vad som dock kan påpekas är att effekterna oftast medför lokala 
förändringar i avrinningen och att dessa i de flesta fall jämnas ut i ett större vattendrag. Intet 
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att förglömma är att är dock att påverkan sker och att dessa faktorer kan leda till förvärrande 
omständigheter vid en översvämningssituation.  

 

Fysisk planering 
De ovan diskuterade faktorerna är exempel på hur mänsklig aktivitet påverkar de 
hydrologiska systemen. Ytterligare ett problem till följd av mänsklig aktivitet uppstår när den 
fysiska planeringen kommer i konflikt med naturens variationer. I flera fall av de 
översvämningar som inträffat i Europa och övriga världen de senaste åren kan ett samband 
mellan ökad markexploatering till följd av urbanisering och utbyggnad av infrastruktur 
urskiljas (Svenska kraftnät, 2001; Estrela et al., 2001; Smith och Ward, 1998; Savenije, 1995). 
Det ökade trycket på landområden har medfört att bebyggelse placerats inom 
översvämningskänsliga områden. Ibland är detta områden som frilagts när vattendragen rätats 
ut för att underlätta sjöfart (Muntligen Bergstöm, 2003-04-23). 

 

Frågan om risker för infrastrukturen uppmärksammades nyligen i en artikel i Dagens Nyheter 
(20/2-2003). Om nederbördsområdet som orsakade Vänerns svåra översvämning år 
2000/2001 istället hade berört Mälarområdet hade detta medfört svåra översvämningar av 
Mälaren och dess tillflöden. Den här gången blev konsekvenserna i Mälaren mindre allvarliga 
än i Vänern men vattnet var inte många decimeter från att tränga in i Stockholms 
tunnelbanesystem via Gamla stans tunnelbanestation. Problemet har uppmärksammats av 
berörda länsstyrelser och resulterat i ett brev till regeringen. I detta brev påpekas att en svår 
översvämning av Mälaren kommer att få allvarliga och kostsamma konsekvenser på 
bebyggelsen och infrastrukturen i området och att Mälarens tappningsförmåga är för låg och 
därför måste ökas (Dagens Nyheter, 2003-20-02). 

 

Enligt vad studien funnit är tätbebyggda trakter kring stora sjöar speciellt utsatta områden. Så 
är fallet för både Vänern och Mälaren. I Vänern har vi sett exempel på vilken förödelse 
naturen kan ställa till med i och med översvämningarna i Arvika år 2000/2001. 
Konsekvenserna av en extremt vattenrik period i Mälarområdet kan innebära att samma 
förfarande som skedde år 1924, då stora delar av Stockholm översvämmades, åter inträffar. 
Detta påvisar hur pass sårbart samhället är för extrema situationer och illustreras med följade 
två bilder (se fig. 10, 11). Figur 10 visar Mälarhamnen i Stockholm våren 1924. Figur 11 visar 
hur detta område ser ut i dag. Både vägar och spårvägar har stor närhet till vattnet och en 
eventuell översvämningssituation skulle kunna medföra kraftiga komplikationer för både 
infrastruktur och bebyggelse. 
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Figur 10. Mälarhamnen i Stockholm vid översvämningen våren 1924. Foto: S. Ernfors. 

 
Figur 11. Stockholm en mulen vårdag 2003. Området till höger i bild är detsamma som 

för bilden ovan. Observera närheten till vattnet där tågen går ner till Gamla 
stans tunnelbanestation. Foto: Sten Bergstöm, SMHI. 
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De senaste årens översvämningar i Sverige har visat att det finns tydliga konflikter mellan den 
fysiska planeringen och naturens variationer. Detta har medfört komplikationer mellan de som 
bebor eller på annat sätt utnyttjar strandområden och de som reglerar vattendragen. Vid 
diskussioner kring detta måste dammsäkerheten alltid få högsta prioritet eftersom följderna av 
ett dammras kan bli katastrofala. Med detta menas att vattenvägarna måste säkras så att det 
även under extrema situationer går att släppa fram vattnet. En generell slutsats enligt Svenska 
kraftnät (2001) är att händelserna under år 2000, och de problem som uppstod, till stor del 
kunde ha undvikits om bebyggelse och annan infrastruktur till större del planerats med hänsyn 
till höga flöden och översvämningsrisker. Under detta skeende skedde skador i både reglerade 
och oreglerade vattendrag. Översvämningarna visade här vikten av att det beslutsunderlag 
(översiktlig översvämningskartering) som tagits fram på uppdrag av Räddningsverket görs 
tillgängligt för planeringsinstanserna och får en långsiktlig lösning. Vad som även krävs är en 
bättre fungerande dialog mellan berörda parter när det gäller vattenkraftsystemets påverkan på 
höga flöden och behovet av att kunna utnyttja spillvattenvägarna för att garantera 
dammsäkerheten (Svenska kraftnät, 2001).  

 

Den metodik som tillämpas för att säkerställa dammsäkerheten med hänsyn till höga flöden 
bör även tillämpas av andra berörda aktörer på liknande vis för att säkerställa infrastruktur, 
bebyggelse och andra viktiga värden. Med utgångspunkt från de beräknade tänkbara 
flödesscenarierna och de genomförda konsekvensanalyserna planeras och genomförs de 
förebyggande återgärder som anses rimliga att företa. För att uppnå detta krävs en samverkan 
mellan de berörda intressenterna. Förutom regleringsrättsinnehavarna är länsstyrelser, 
kommuner, Vägverket, Banverket och jordbruksnäring intressenter inom sina respektive 
områden. Kommuner och länsstyrelser har ett speciellt ansvar för samordning och planering 
(Svenska kraftnät, 2001). I denna fråga uttalade sig samordningsminister Pär Nuder nyligen 
vid ett seminarium anordnat av Nationellt Centrum för älvskadeteknik (NÄC). I sitt anförande 
påpekade samordningsministern att vi behöver bli bättre på att samverka för att minska 
sårbarheten och att förebygga översvämningsproblem. Behovet av samverkan mellan 
översvämningsrisker och fysisk planering har även betonats i utredningen genomförd av 
Hoijer et al., (2002). Här anses att frågor kring översvämningsrisker och fysisk planering 
måste integreras för att inte det ökade trycket på marker skall leda till större risker och 
kostnader. Speciellt viktigt är detta för länder där den fysiska planeringen och frågor gällande 
vatten är uppdelat i skilda planeringsinstanser.  

 

Klimatförändringar 

Den ovan förda diskussionen har behandlat frågor som främst kan påverkas lokalt och 
regionalt. Vad som även kommit att beröra diskussionen kring översvämningar men som är av 
mer global art, är debatten kring klimatförändringar. Hur en eventuell klimatförändring kan 
komma att påverka risken för ökade översvämningar är fortfarande tämligen osäker. I 
England har man konstaterat att både frekvensen och varaktigheten för kraftiga 
nederbördsområden ökat de senaste 50 åren men att detta inte direkt kan härledas till 
klimatförändringar (DEFRA, 2001; Robson et al., 1997). I Norge påpekas att 
klimatförändringar kan leda till att variationen i avrinningen kommer att öka och att 
frekvensen av både hög och låg avrinning kommer att öka. Man har även funnit att en mer 
intensiv nederbörd kan medföra att översvämningar blir allt vanligare (Skauge et al., 2000).  
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För Sveriges del har SWECLIM funnit att en eventuell klimatförändring kan komma att 
medföra tydliga förändringar i flödenas årsrytm med generellt sett lägre vårflöden och ökande 
flöden under resterande delen av året. De resultat som framtagits pekar även på att vårflodens 
start i allmänhet kommer att inträffa tidigare jämfört med dagens klimat. Resultaten har 
påvisat en ökad vattentillgång i norra Sverige medan tillgången i de södra delarna av landet 
tros minska. Sannolikheten för höga flöden kommer enligt scenarierna att minska något, 
framförallt beroende på en minskande vårflod. Vad som dock är viktigt att påpeka är att 
sannolikheten för kraftiga sommar och höstflöden ökar i norra Sverige (Bergström et al., 
2003). Detta skifte från vårflod till allt mer kraftiga flöden under resterande delar av året kan 
komma att bli kritiskt för magasin och dammar i reglerade älvar. Magasinena håller oftast en 
låg nivå under våren medan de i regel är fyllda under höst och vinter. Ökade höst och 
vinterflöden kan därför inträffa vid tidpunkt då magasinen är fyllda och saknar kapacitet att 
dämpa flödet (Bergström et al., 2003). Detta skifte kan medföra att det i framtiden kommer bli 
allt vanligare att dammarnas utskov utnyttjas till sin fulla kapacitet vilket åter igen knyter 
tillbaka till vikten av aktsam fysisk planering.  

 

Vad som är viktig att påpeka är att det fortfarande råder en tämligen stor osäkerhet i 
vattenresursscenarierna. Osäkerheter råder inte bara för de grundläggande antagandena om 
framtida koldioxidutsläpp och användandet av olika globala och regionala klimatmodeller, 
utan även för den hydrologiska bearbetningen. En viktig källa till osäkerhet är den typ av 
metod som används för att överföra klimatmodellens scenarier till den hydrologiska modellen 
med tanke på att klimatets variabilitet och extremvärden är så pass betydelsefulla i scenarierna 
se t.ex. Gardelin et al., (2002). En slutsats som kan dras av detta är att osäkerheten kring 
klimatförändringar försvårar arbetet med uppskattningar kring framtida översvämningsrisker. 
Men trots de osäkerheter som råder ger scenarier en fingervisning åt vart vi är på väg och vad 
som kan tänkas hända.  

 

När man ser till klimatfrågan kan det vara intressant att fråga sig hur uppkomsten av höga 
flöden sett ut historiskt. Detta för att skapa sig en bättre uppfattning om de översvämningar 
som vi idag upplever är ett fall av klimatförändringar eller naturliga variationer. En 
undersökning av Lindström (2002) gällande vattentillgång och höga flöden i Sverige under 
1900-talet har visat att vi idag befinner oss i en mild och blöt period som uppvisar likheter 
med scenarier för det framtida klimatet. Flera blöta perioder har dock påträffats under 1900-
talet där 1920-talet och 1980- och 90-talen utmärker sig. Studien har visat att år 2001 var ett 
år med mycket kraftig avrinning och att denna överträffar det som enligt dagens 
klimatscenarier borde gälla för motsvarande tid. Vad studien funnit speciellt intressant är den 
kraftiga uppgång i avrinningen sedan 1970-talet. Med avsikt på den stora naturliga variationen 
råder dock osäkerheter om den höga tillrinningen under de senare åren är bestående eller ej. 
Vad studien även funnit är att andelen höga höstflöden i Norrland ökat kraftigt under perioden 
1970-2000. Viktigt att påpeka är dock att flöden av ungefär samma storleksordning upplevdes 
på 1920-talet. Som synes har Sverige historiskt sett varit utsatt för extrema perioder. Om den 
ökande tendens som kan urskiljas i ett kortare perspektiv sedan 70-talet är ett fall av 
klimatförändringar är därför osäkert. Enligt Lindström (2002) ger en analys av enbart 
avrinningsdata inte tillräckligt med underlag för en extrapolation av den tendens till ökad 
avrinning som kan urskiljas. Klimatscenarier tillsammans med andra informationskällor kan 
vara till hjälp vid en eventuell framåtblick.  
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Diskussionen kring naturliga variationer knyter åter tillbaka till de långa mätserier för vilket 
frekvensanalysen i denna studie baserats på (se fig. 2 och 7). Både Vänern och Mälaren har 
historiskt sett varit utsatta för extrema högvattenperioder vid ett flertal tillfällen. Om man ser 
till Vänern kan man utläsa att 2000/2001 års flöden var mycket extrema men att dessa har 
överträffats vid ett fåtal tillfällen historiskt. Som kontrast till de höga flödena år 2000/2001 
kan nämnas att det andra halvåret 2002 var ett av det torraste under hundra år (SMHI, 2003). 
Sett till Mälaren har år med extrema vattenstånd uppträtt vid ett flertal tillfällen. Här har dock 
landhöjningen påverkat förhållandena vilket komplicerar jämförelser med historiska 
observationer. Det år som utmärker sig är som tidigare nämnt år 1924 som medförde kraftiga 
översvämningar av Stockholms stad. Av detta kan man dra slutsatsen att system är utsatta för 
naturliga variationer och år med extrema förhållanden har inträffat kommer troligtvis att 
inträffa åter igen.  

 

Dammolyckor 
Diskussioner kring översvämningar leder ofta in på frågan gällande dammar och 
dammsäkerhet. De skador som uppkommer vid ett dammbrott är ungefär desamma som de 
som uppkommer vid översvämningar. Till skillnad från översvämningar (som till viss del kan 
förutsägas genom väderprognoser) kan ett dammbrott inträffa plötsligt utan någon förvarning. 
De vattenmängder som frigörs vid ett dammbrott är i många fall avsevärt större än de högsta 
flöden som förekommit. Ett dammbrott kan också bidra till ytterligare dammbrott nedströms, 
vilket kan få katastrofala följder. Dammbrott kan uppkomma dels genom genomläckning i 
själva dammkonstruktionen eller i grunden, dels genom skador orsakade av överströmning av 
vatten beroende på otillräckliga/igensatta utskov, driftsproblem av luckor etc. I Sverige finns 
idag uppskattningsvis 10 000 dammar av varierande storlek och ålder. Av dessa är 190 
kraftverksdammar högre än 15 meter, dessa dammar klassas som höga dammar (SOU, 
2002:50). Dammanläggningar kan klassas som potentiellt farliga anläggningar. I Europa och 
andra delar av världen har dammhaverier krävt många liv och på flera håll i Sverige skulle 
hela samhällen kunna raseras om en dammbyggnad med fyllt magasin skulle brista. Sverige 
har dock varit tämligen förskonat från allvarliga dammolyckor. Under årens lopp har dock ett 
antal olyckor i både större och mindre dammar förekommit. Hösten 1985 raserades en 
kraftverksdamm i Oreälven vid Noppikoski. Ingen person kom här till skada. En kvinna 
omkom däremot år 1973 i Värmland till följd av att en mindre dam i Näckån rasade under en 
högflödes period (SOU, 2002:50). 

 

På 1980-talet inleddes en diskussion av dammsäkerheten i Sverige. Flödeskommittén föreslog 
1990 nya riktlinjer för vilka högsta flöden dammar och andra anläggningar skall 
dimensioneras för. Riktlinjerna presenterades i flödeskommitténs slutrapport- Riktlinjer för 
bestämning av dimensionerade flöden för dammanläggningar- och har godtagits kraftbolagen. 
Sedan detta pågår förändringar av anläggningar för att uppfylla de krav som följer av 
riktlinjerna (SOU, 2002:50). I Sverige är sannolikheten för ett dammbrott med allvarliga 
konsekvenser tämligen liten. Men då följderna av ett dammbrott kan bli katastrofala är det av 
yttersta betydelse att ingenting görs som försämrar och äventyrar dammsäkerheten. 
Dammsäkerheten måste alltid ha högsta prioritet vid diskussioner kring översvämningar. Sett 
globalt är den vanligaste orsaken till dammbrott överströmning av dammkrönet. Bakgrunden 
till en sådan händelse är oftast att tillflödet av vatten är större än vad dammen har kapacitet att 
avbörda, eller att dammens utskov inte kan öppnas. Orsaken till dammbrottet i Noppikoski var 
just att utskoven inte kunde öppnas helt. Av stor betydelse är därför att hanteringen av vattnet 
sker på ett sådant sätt att överströmning ej blir möjligt. De dämningsgränser som finns 
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bestämda är upprättade med avseende på säkerhet och till dammens konstruktion. Vid en 
eventuell översvämningssituation är det därför inte acceptabelt att dämningsgränsen 
överskrids till en nivå som kan medföra att dammen brister (SOU, 2002:50). 

 
9 Slutsatser 

Vad denna studie visat är att översvämningsproblematiken är en komplex fråga som spänner 
över många områden. Att direkt finna en specifik orsak till varför vi upplever allt fler 
översvämningar blir svårt då många faktorer påverkar. Sett historiskt har översvämningar 
inträffat mer eller mindre regelbundet både i Sverige och internationellt. Den snabba 
samhällsutvecklingen har dock medfört att skadorna kommit att bli allt mer kostsamma. 
Människans behov av kontroll och vetskap tycks ha glömt bort en viktig faktor i jakten på den 
skyldige nämligen naturens variabilitet. Dock finnes det faktorer som kommit att förändra 
betingelserna i våra hydrologiska system vilket kan försvåra situationen av en eventuell 
översvämning.  

 

Den analys av orsakssammanhang och de statistiska bearbetningarna i föreliggande arbete 
leder fram till följande tre huvudsakliga slutsatser: 

 

• Det faktum att vi upplever allt fler översvämningar är en blandning av naturliga 
variationer och mänsklig exponering genom olämplig fysisk planering. Detta kan 
sammantaget ge upphov till skenbara trender. 

• Studien av Vänern och Mälaren har visat att områden kring stora sjöar är speciellt utsatta 
områden och är svåra att kontrollera med vattendomar och regleringar. 

• Den allt mer uppmärksammade frågan om klimatförändringar ökar osäkerheten kring 
framtidens översvämningsrisker. 

 

Som synes finns det många faktorer som kommer att påverka uppkomsten av flöden i ett 
vattendrag. Förändringar inom avrinningsområdet till följd av regleringar, ändrad 
markanvändning, urbanisering och den ännu tämligen osäkra frågan kring klimatförändringar, 
har medfört att dess karaktär förändrats. Denna påverkan innebär svårigheter vad gäller 
beräkningsmetoder och inte minst frekvensanalys. Därmed kan man till sist konstatera att det 
kvarstår en del problem i den statistiska behandlingen vid uppskattningar av 
översvämningsrisker. Detta ökar osäkerheten och riskerna. Den fördjupade studien för Vänern 
och Mälaren visade att regleringar har stor betydelse för de beräknade hundraårsnivåerna men 
att denna också påverkas av vald tidsperiod och av valet av fördelningsfunktion. Vänern är 
här ett bra exempel på komplexiteten i problemställningen. Om perioden före regleringen 
analyseras (1807-1936) så blir hundraårsnivån i genomsnitt 596 cm. Efter regleringen trodde 
man att de flesta problemen var lösta. Hundraårsnivån för perioden 1937-1999 blev också 42 
cm lägre med en beräknad hundraårsnivå på i genomsnitt 554 cm. Översvämningen år 
2000/2001 visade dock att det inte är så lätt att kontrollera Vänern. En ny analys med dessa 
data höjde åter hundraårsnivån med 12 cm. Därmed är dock inte det sista ordet sagt. Det finns 
stora svagheter i en frekvensanalys som genomförs på en blandad population av det slag som 
orsakas av regleringar i ett vattendrag. Slutsatsen måste bli att det väntar överraskningar på 
flera platser i Sverige i framtiden.  
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