
 

1 Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 

      

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper      

Elin Carlsson   

Effekter av översvämningar  

Exempel från Köpings kommun    

Effects of flooding  

Exampels from Köping municipality   

Milijövetenskap 
C-uppsats   

Datum/Termin: 2006-06-08 

Handledare: Lars Nyberg 

Examinator: Hilde Ibsen 

Löpnummer:  2006:02   

http://www.kau.se


 

2 

Sammanfattning 
I och med de klimatförändringar som sker världen över ökar också frekvensen av 

naturolyckor. Översvämningar är en av de naturolyckstyper som drabbar nästan alla delar av 

världen och kan leda till förödande konsekvenser. Översvämningar i Sverige leder oftast bara 

till ekonomiska förluster medan det i fattiga länder handlar om sociala konsekvenser. 

Klimatfrågan och dess konsekvenser har satts i centrum för både FN, EU och regeringar runt 

om i världen och fått högsta prioritet. Dessutom har översvämningar antagits som en egen del 

av klimatkonsekvenserna och behandlas specifikt av till exempel EU och Sveriges Regering. 

Uppsatsen tar upp hur konsekvenserna av en översvämning i Mälaren ser ut i Köpings 

kommun med klimatförändringar och översvämningsproblematik som bakgrund och hur 

arbetet med anpassning och förebyggande åtgärder ser ut på global, nationell och lokal nivå.  

Abstract 

Considering the climate changes that are going on all over the world, the frequency of natural 

disasters also have increased. Flooding is one of the natural hazards that affect almost all parts 

of the world and can lead to devastating consequences. In Sweden flooding mostly leads only 

to economic losses while in poor countries it is a question about social consequences. The 

question about the climate and its consequences has been the head question for UN, EU and 

governments all around the world and recived highest priority. Furthermore flooding is 

considered as an own part of the climate consequences and is specially treated by for example 

EU and the Swedish government. This essay is treating the consequences of flooding of lake 

Mälaren in Köping municipality with climate change and flooding problems as an background 

and how the work with adaptation and precautionary actions looks like at global, national and 

local level. 
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Förord 

Problematik vid klimatförändringar och naturolyckor har alltid intresserat mig och eftersom 

jag har mina rötter i Köping var det naturligt att exemplifiera den problematiken på Köpings 

kommun och de konsekvenser som är aktuella där. Under arbetets gång har jag fått kontakt 

med många intressanta personer och tagit del av mycket kunskap.  

Jag vill tacka alla som delgett mig användbar information och de som kommit med 

konstruktiv kritik på arbetet. Särskilt tack till Christina Johansson och Stadsarkitektkontoret i 

Köping för bra handledning och för att jag har fått använt ert material och arbetat med min 

uppsats hos Er. Stort tack också till min handledare Lars Nyberg för all hjälp med att utforma 

och utveckla uppsatsen, och inte minst, all motivation som du gett mig när jag kört fast. 

Givetvis är det många fler som hjälpt mig under arbetets gång och jag är väldigt glad och 

tacksam för all hjälp jag fått.   

/ Elin  
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Inledning 

Mälaren har historiskt sett varit förhållandevis förskonad från översvämningar och andra 

katastrofliknande händelser. Men noteringar om enstaka översvämningar finns ända från 1007 

(Räddningsverket, 2000). I och med den globala uppvärmningen och den förväntade 

klimatförändringen kan detta komma att ändras med mer nederbörd, kraftigare och mer 

frekventa extrema väderhändelser och det samtidigt som en höjning av havsnivån sker. 

Intergovernmental panel of climate change, IPCC, har tagit fram ett antal tänkbara scenarion 

för klimatet för att kunna förebygga och förhindra katastrofsituationer (Elvingsson & Ågren, 

2004 s.145). På uppdrag av Sveriges regering, görs nu en utredning, klimat och 

sårbarhetsutredningen, för att undersöka och undvika förödande konsekvenser till följd av 

dessa scenarion, för Sverige (Sveriges Riksdag, 2005a).   

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att med klimatförändringar och översvämningsproblematik som 

bakgrund göra en jämförelse mellan olika hypotetiska vattennivåer och att identifiera 

riskobjekt vid översvämning från Mälaren i Köping. Dessutom görs en analys av 

miljökonsekvenserna av detta ur ett hållbarhetsperspektiv. Denna uppsats behandlar vilka 

eventuella konsekvenser en översvämning i Mälarens västligaste vik, kan ha i Köpings 

kommun.  

Specifika frågeställningar i uppsatsen är: 

Hur ser risken för översvämning från Mälaren ut i Köpings kommun och vilka blir 

konsekvenserna ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv?   

Hur skiljer sig problematiken, som klimatförändringar och översvämningar innebär, mellan en 

liten svensk kommun och ett globalt perspektiv?  

Metod 

Arbetet inleddes med informationssökning i databaser och på webbplatser, främst med 

sökorden: Mälaren, översvämning och risk. Även kompletterande sökord har nyttjats vid 

enstaka tillfällen. Vidare har litteraturstudier gjorts av adekvat litteratur, både svensk och 

internationell, främst med fokus på klimatförändringar och översvämningar.   
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En studie av översvämningsproblematiken i Köpings kommun genomfördes. Ett flertal 

kontakter togs med representanter för Köpings kommun, företag, etc. Frågor rörande specifika 

objekt besvarades av planarkitekt Christina Johansson och VA-chef Elin Granberg Köpings 

kommun via telefon och möten. En kort intervju med Lars-Håkan Karlsson, chef för Hälsa 

Miljö Säkerhet på kemikalieföretaget Yara i Köping har skett via telefon. I förväg förberedda 

frågor ställdes som utgångspunkt till vilket som utvecklades till en vidare, mer fri diskussion.  

Bearbetning av kartmaterial, bakgrundskarta till figur 3 och 4 ursprungligen från Köpings 

kommuns grundkartmaterial, bakgrundskarta till figur 1 från lantmäteriets digitala 

kartbibliotek, i GIS-programmet ArcView 3.3 för förtydligande och sammanställning av de 

olika vattenflödena är gjord på Stadsarkitektkontoret i Köping.  

Nivådata till det i figur 3 redovisade100-årsflödet och det dimensionerade flödet är hämtat 

från Köpings kommuns grundkartmaterial. Dessa data var ursprungligen producerade av 

Räddningsverket i deras översiktliga översvämningskartering. Höjder kopplade till dessa 

nivådata var baserade på GSD-Höjddata från Lantmäteriet, vilken är skapad från ett höjdvärde 

var 50:de meter, där en noggrannhet på ± 2,5 m garanteras (Stadsarkitektkontoret Köpings 

kommun, 2006-04-27). Redovisning av dessa data är framtagna, och därför lämpade, för skala 

1:50 000.   

Nivådata till figur 4 är framtagna och baserade på flygfotografering gjord 2002 där 

höjdkurvor med 1 meters ekvidistans ritats in, med garanterad noggrannhet i höjd på ± 2 dm 

(Andersson, 2006-05-11 muntl. komm.). Polygonen för 2-metersnivån, är ett dimensionerat 

flöde inklusive vindstuvning vid 2 meters ekvidistans i höjdsystemet RH00. En egen 

bearbetning av 2-metersnivån i figur 4 är generaliserad i ArcView och bara de största 

områdena är medtagna i presentationen. Vattennivåerna är baserade på, och redovisade i 

RH00 för samtliga nivåer då det är det höjdsystem som Köpings kommun använder sig utav.   
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Klimatförändringen  

Klimatet varierar och förändras hela tiden. Skillnaden mellan klimatvariationer och 

klimatförändring är dock väsentlig och bör definieras (Burroughs, 2001, s.2). Skillnaden 

ligger i att klimatvariationerna, vare sig mätningarna berör temperatur eller nederbörd, har 

ungefär samma medel under en längre period. När detta medelvärde förändras är det en 

klimatförändring (Burroughs, 2001, s.3). Klimatet styrs av flertalet processer som dels är 

naturliga men också är antropogent påverkade (Bogren et al. 1998, s.9-10). De naturliga 

processerna kan delas in i interna och externa faktorer. Exempel på interna faktorer är till 

exempel naturlig växthuseffekt, vulkanism och geologiska förändringar. Externa faktorer är 

bland annat jordens lutning, jordens omloppsbana runt solen och solens variationer (Bogren et 

al. 1999, s.239-243). Men även om klimatet varierar naturligt så påskyndar de antropogena 

aktiviteterna klimatet att variera kraftigare än vad som är naturligt. De antropogena 

processerna är främst utsläpp av växthusgaser genom förbränning av fossila bränslen och 

andra utsläpp till luften till exempel freoner (Elvingsson & Ågren 2004, s.69). Detta är ett 

globalt problem som kräver engagemang från hela världen då en snabb klimatförändring kan 

ha katastrofala konsekvenser. Därför har ett antal forskningsgrupper och kommittéer tillsatts 

både nationellt och internationellt.   

Globalt 

FNs klimatpanel IPCC har modellerat fram flera tänkbara klimatscenarion fram till 2100. De 

två av de mest sannolika och också de som används mest är scenarion kallade A2 och B2. 

Scenarierna baseras på antagande om världens befolkningstillväxt samt teknisk och 

ekonomisk utveckling. Scenarierna visar olika resultat av den mänskliga påverkan som 

koldioxidutsläpp till 2100, koldioxidhalt i atmosfären fram till 2100 och global 

medeltemperatur fram till 2100 (Naturvårdsverket, 2006a). 

I scenario A2 ökar utsläppen av koldioxid stadigt så som det gjort under senare delen av 

1900-talet på grund utav ekonomisk tillväxt och befolkningsökning. I scenariot B2 antas 

utsläppen av koldioxid att öka men inte lika kraftigt som i A2. För att B2 ska vara sannolikt 

måste utsläppen av koldioxid minska markant per capita. Koldioxidhalten i atmosfären ökar 

stadigt i både scenariona men något mindre i B2. Att ökningen är så pass stor även i B2 också 

beror på att koldioxidens uppehållstid i atmosfären är lång (Elvingsson & Ågren 2004, s.67). 

För att undvika detta behövs dramatisk reducering av utsläppen (Naturvårdsverket, 2006b).   
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Europa och EU 

Klimatförändringarna visar sig i hela Europa. I en motion till riksdagen står att läsa att två av 

tre naturkatastrofer sedan 1980 har varit klimatrelaterade och att antalet klimathändelser i 

Europa har fördubblats under 90-talet (Sveriges Riksdag, 2005a). Den förstärkta 

växthuseffekten kommer troligen att föranleda ökad nederbörd i stora delar av Europa. Detta 

tillsammans med en höjning av havsytan ökar risken för översvämningar. Redan nu är Europa 

drabbat av många översvämningar och mellan 1975 och 2001 har 238 

översvämningskatastrofer rapporterats i Europa (Naturvårdsverket, 2006c). EU arbetar med 

klimatförändringarna tillsammans med FN och har anslutit sig till FNs ramkonvention om 

klimatförändringar och det tillhörande Kyotoprotokollet. År 2000 inleddes också det 

Europeiska programmet mot klimatförändringar, ECCP, som arbetar med att uppfylla 

Kyotoprotokollets antaganden. EU-rådet och EU-parlamentet tog 2002 beslut om ett sjätte 

miljöhandlingsprogram med vilka prioriteringar som ska göras inom miljöområdet mellan 

2002 och 2012. Klimatförändringar och arbetet med att uppnå de långsiktiga miljömålen har 

högsta prioritet (EU-upplysningen, 2006).   

Sverige 

Sverige har påverkats av klimatförändringen redan nu. Till exempel ses en ökning av 

temperaturen under 1900-talet och fler extrema väderhändelser och översvämningar under 

2000-talet (SMHI, 2006b). I Sverige tog regeringen den 30 juni 2005 beslut om att tillsätta en 

utredning, Klimat och sårbarhetsutredningen, för att fastställa konsekvenserna av en 

klimatförändring i Sverige. Detta på grund av att extrema väderhändelser och naturolyckor 

drabbat Sverige mer frekvent på 2000-talet. I detta beslut står också särskilt nämnt att 

utredningen ska innefatta översvämningsrisker och avtappningsmöjligheter för Mälaren, 

Hjälmaren och Vänern bland annat (Sveriges Riksdag, 2006a). Översvämningsaspekterna ska 

vara redovisat senast den 1 november 2006 till regeringen. Ett slutbetänkande för hela 

utredningen ska den 1 oktober 2007 lämnas till regeringen (Sveriges Riksdag, 2006b). 

Utredningen görs i samverkan mellan olika instanser bland annat SMHI, Räddningsverket, 

universiteten, länsstyrelserna och kommunerna för att få en bred erfarenhet och sakkunskap. 

(Sveriges Riksdag, 2005c) För klimatscenarion gällande Sverige använder Rossby Centret, 

forskningscenter kopplat till SMHI, en regional atmosfärsmodell, RCA3, vilken har en 

utgångspunkt i en global klimatsimulering med en tysk modell som grund. Utsläppsscenariot 

som används är B2 scenariot. I dessa simuleringar syns en tydlig trend att Sveriges klimat 

kommer att bli varmare och att nederbördsmängderna ökar över tid jämfört med 
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medelvärdena för1961-2000 (SMHI, 2006a). För att se hur Sveriges vatten påverkas av en 

klimatförändring används en hydrologisk modell, den så kallade HBV-modellen (efter 

Hydrologiska Byrån Vattenbalansavdelningen som utvecklade modellen) som tar hänsyn till 

nederbördsmängder, markens porositet, avdunstning med mera. Alla scenarion visar på en 

ökning av avrinningen med mellan 5-25 % generellt sett, dock med stora regionala och lokala 

skillnader (SMHI, 2006c).    

  

Figur 1: Översvämmad fritidstomt. (Foto: Stadsarkitektkontoret Köpings kommun 2000) 
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Översvämningar 

Översvämning är en naturlig process som bara blir en fara när människor eller egendom 

berörs (Stoltman et al. 2004, s. 87). Översvämningar kan vara både en positiv och en negativ 

komponent för människor. Till exempel kan de bidra till en bördigare jord och större tillgång 

till vatten samtidigt som det kan vara förödande när de förstör det samma (Stoltman et al. 

2004, s.88). SMHIs definition av översvämning lyder: ”Med översvämning menas att vattnet 

täcker ytor utanför den normala gränsen för sjö, vattendrag eller hav. Till översvämning 

inkluderas också andra markområden, som normalt inte gränsar till vatten, men där till 

exempel häftigt regn kan orsaka översvämningar”. Översvämningar förekommer över i hela 

världen och Sverige drabbas ungefär var femte år av en större översvämning med 

katastrofliknande konsekvenser (Räddningsverket 2000, s.7). Konsekvenserna av en 

översvämning i Sverige skiljer sig mycket mot konsekvenserna i ett utvecklingsland. I Sverige 

är det för det mesta ekonomiska förluster medan det i fattiga länder är förlust i människoliv. I 

och med den pågående klimatförändringen med mer extrema väderhändelser och större 

nederbördsmängder är det sannolikt att även fler översvämningar kommer att ske. En höjning 

av havsytan i världshaven med 9-88 cm är att vänta innan år 2100 (Naturvårdsverket, 2006d).  

Detta kan också komma att påverka nivåerna i de sjöar som är sammanlänkade med havet.  

Globalt 

 

Människor världen över påverkas årligen av översvämningar av olika omfattning. Oftast sker 

översvämningar i floder, kustområden, vanligtvis torrlagda flodfåror och vid dammbrott 

(Stoltman et al. 2004, s.91). Översvämningarnas omfattning är också beroende av vilka 

processer som ligger bakom översvämningen. En tsunami exempelvis som är startad av ett 

jordskalv kan påverka flera länder och miljontals människor medan en översvämning i en flod 

kanske bara påverkar de som lever precis intill floden (Stoltman et al. 2004, s.92-93). 

Konsekvenserna av en översvämning i ett fattigt utvecklingsland kan ofta vara katastrofala 

med många dödsfall, direkta av själva översvämningen eller indirekta som exempelvis svält 

och sjukdomar som en följd av översvämningen. Globalt finns 

Världsmeterorologiorganisationen, WMO, och The global water partnership, GWP, som 

bland annat arbetar för att förhindra och minska katastrofala följder av översvämningar i ett 

program som kallas APFM, The Associated Programme on Flood Management (WMO, 

2006). I många länder finns kunskapen om vad som kan göras för att lindra de negativa 
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konsekvenserna, men de ekonomiska förhållandena begränsar arbetet (Stoltman et al. 2004, 

s.89).   

För att minska förlusterna vid en översvämning krävs forskning, vilket har skett de senaste 

åren. Forskning har skett för att identifiera sårbarhet och förluster både direkt och indirekt vid 

översvämning och också för återhämtning. Förlusterna kan vara av både ekonomiskt värde 

och affektiva värden. Direkta värden kan vara dödsfall på grund av drunkning eller skador på 

egendom, grödor och boskap. Indirekta värden kan vara dödsfall eller sjukdom som resultat 

efter händelsen eller störningar i produktion och ekonomiska och sociala aktiviteter (Stoltman 

et al.  2004, s.98). Det är de människor som i vanliga fall är mest utsatta i samhället som 

drabbas hårdast av en översvämning, människor utan tillgångar. Exempelvis de som på grund 

utav flykt befinner sig på en utsatt plats och nybyggare i tredje världen som lever på 

sluttningar i drabbade områden (Stoltman et al. 2004, s.99-100).   

Det finns olika strategier världen över för att lindra de negativa konsekvenserna vid en 

översvämning och för att hjälpa de som blir drabbade. Exempelvis kan strategier för att ändra 

institutioner och kulturer, organisations insatser, katastrofinsatser etc. implementeras 

(Stoltman et al. 2004, s.103-105). För de mest outvecklade länderna är ett samarbete med 

varningssystem som finns i rikare länder det viktigaste. Att en nation blir varnad i så god tid 

som möjligt innan en naturolycka inträffar kan vara skillnaden mellan liv och död i många fall 

(UNISDR, 2006, s.48).  

Europa och EU 

Under senare tid har översvämningar i Europa, särskilt Centraleuropa, blivit allt vanligare. 

Översvämningar är också den vanligaste naturkatastrofen i Europa. Dessa översvämningar 

kan ha förödande konsekvenser ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv i de 

drabbade länderna, speciellt de fattigare länderna i öst (EEA, 2006). Därför har EU startat 

flertalet samarbeten för att minska och motverka de förödande och i många fall definitiva 

konsekvenserna. EU kommissionen driver bland annat ett projekt, Clean Air For Europe, 

CAFE, som syftar till att minska luftföroreningar i Europa (Elvingon & Ågren, 2004, s.158). 

EU håller på att ta fram ett Översvämningsdirektiv som ska vara ett systerdirektiv till EU:s 

ramdirektiv för vatten. I översvämningsdirektivet ska riktlinjer för risker och riskhantering 

hanteras. Programmet innehåller också fysiska-, miljö- och socioekonomiska aspekter på 

översvämningar av vattendrag, mynningar och hav. Rapporter och undersökningar är 
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genomförda inom samtliga av dessa områden för att få en helhetsbild

 
(Floodsite, 2006a). En 

tysk undersökning visar bland annat markanvändningen i ett översvämningsriskområde och 

de socioekonomiska aspekterna på detta (Floodsite, 2006b).  

Sverige 

Sverige har drabbats av flertalet översvämningar under de senaste åren. Exempel på detta är:  

 

Den 4 augusti 2004 drabbades Värmland av ett skyfall som ledde till översvämningar 

och omfattande erosion av flera vägar.  

 

Den 21 januari 2002 fick SMHI utfärda höjd varningsnivå för sydvästra Götaland efter 

ovanligt höga flöden och nivåer i bland annat Helge å och Hammarsjön. 

 

I december 2000 översteg Mälaren sin tidigare högsta nivå (sedan 1968) och 

vattennivån steg med 0,5 m över normalvattenstånd. Också Vänern och Glafsfjorden 

översvämmades kraftigt med nivåer upp till 3 m över normalvattenstånd, vilket ledde 

till stora översvämningar, främst i Arvika. 

 

Augusti 1997, översvämmades nordvästra Dalarna och det extrema regnvädret 

medförde kraftig erosion och skar av stora delar av vägnätet och lämnade permanenta 

spår i Fulufjällets naturreservat (SMHI, 2006d).  

Sveriges beredskap för översvämningar utreds just nu i Klimat och sårbarhetsutredningen. 

Från denna ska rekommendationer för beredskap och anpassning utarbetas. För Mälaren 

innebär ändring av vattennivån i samband med en klimatförändring främst ett hot för de 

kommuner som har bebyggelse och infrastruktur i närheten av strandlinjen (SGI, 2006a).  

En konsekvens av ökade översvämningar är ökad erosion längs stränderna (SGI, 2006b, s.32), 

vilket för Mälaren och Köping innebär att det främst är kajkanten i hamnen som är utsatt. 

Köpings kommun väntar med att göra något inom översvämningsområdet innan Klimat och 

sårbarhetsutredningen är klar. De hoppas att de med den utredningen kommer klarare direktiv 

om vad de ska vidta för åtgärder för att minska riskerna inom kommunen (Johansson, 2006-

05-11, muntl. komm.).   
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Undersökning av översvämningsrisker i Köping   

Områdesbeskrivning 

Mälaren ligger i Svealand och sträcker sig från Köping i väster ca 125 km österut till 

Östersjön. Mälaren är en långsträckt sjö med många vikar, uddar, skär och öar. Dess 

avrinningsområde är 22600 km2 stort och sträcker sig i huvudsak mot väster och norr, varav 

själva vattenytan är 1140 km2. Mälarens största djup är 66 m och medeldjupet ligger på 12,8 

m. Ca hälften av tillrinningen sker genom de fyra stora åarna, Arbogaån, Hedströmmen, 

Köpingsån och Kolbäcksån som mynnar i Mälarens västliga del. Avrinningsområdet är 

förhållandevis flackt. Mälarens utlopp är delat på fyra och tillsammans har de en 

medelvattenföring på ca 160 km3/s (Mälarens Vattenvårdsförbund, 2006). Idag försöker man 

hålla Mälarens medelvattenstånd på 415 cm i Mälarens höjdsystem (Larsson, 2005, s.1). 

Mälaren är som de flesta stora sjöar ett trögt system som innebär att om vattennivån väl höjs 

kommer det att dröja innan nivån sänks väsentligt.Under en sådan period är det också 

sannolikt att en viss vindpåverkan sker och höjer nivån ytterligare (SOU M 2005:03). 

Figur 2: Översikt över Mälaren med Köpings kommuns gränser utritade.   

Köpings kommun är 607 km2 stor och innehar många små sjöar och vattendrag. Genom 

centrala Köping rinner Köpingsån och mynnar slutligen i Mälaren. Köping är en liten 
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industristad med flera stora industrier som ligger i nära anslutning till Mälaren. Exempel på 

stora företag är Yara, Hästens Sängar, Getrag, Volvo PowerTrain, Nordkalk och Tibnor. 

Hamnen, som är Sveriges näst största insjöhamn, har länge varit en central del av Köpings 

näringsliv och Mälaren är än idag en viktig transportled för främst industrin (Köping, 2006).  

Historik 

Den första översvämning i Mälaren som finns noterad är från år1007 av Snorre Sturlasson 

(Räddningsverket, 2000). Sedan dess har det skett en hel del förändringar i Mälaren. 

Vattenflödet till Mälaren från tillflödena har stabiliserats då ett flertal dammar har byggts, för 

i huvudsak elproduktion. Detta har medfört att Mälaren inte översvämmas lika ofta nu som 

förr. När Mälaren reglerades första gången 1943 minskade variationerna i vattennivån kraftigt 

och den fortsatta regleringen 1968 stabiliserade flödet ytterligare (Granström, 2003, s.11).  

Extrema flöden förekommer fortfarande vid exempelvis kraftig vårflod eller kraftig 

nederbörd. Med klimatförändringen kan detta komma att åter ändras.   

SMHI har sporadiska data för översvämningar i Mälaren med noteringar från 1904 och 

framåt. År 1904 drabbades Mälaren av ett ovanligt högt vattenstånd vid vårfloden. Noteringar 

beskriver att det då främst var Stockholm som blev drabbat (SMHI, 2006e). På senare år är 

den ovanligt höga vattennivån i Mälaren vintern 2000, som motsvarade nivån för 100-

årsflödet, som är den mest omskrivna (SMHI, 2006f). Någon statistik över översvämningar i 

Mälaren finns tyvärr ej dokumenterat i någon vidare utsträckning.  

Resultat av kartlaboration 

Undersökningen av översvämningsrisker i Köping visar att det i huvudsak är industriområde, 

tomter med enkel fritidsbebyggelse och jordbruksmark som översvämmas vid ovanligt höga 

flöden. De olika hypotetiska flödena har närmare undersökts för industriområdet.   

Jämförelsen av de olika hypotetiska vattennivåerna i figur 3 visar att det är olika områden av 

skild storlek som översvämmas i de olika scenarierna.   
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Figur 3: Jämförelse av vattennivåer vid olika flöden.  
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Figur 4: Riskobjekt som identifierats utifrån en potentiellt hög vattennivå.   

 

Det första scenariot, 100-årsflödet, där vattennivåerna uppgår till + 0,96 m över Mälarens 

medelvattenstånd i RH00, visar på en marginell påverkan i det avgränsade området. Det 

översvämmade området är långsmalt men inte brett och påverkar bara området närmast 

strandlinjen. För detta flöde används höjder från lantmäteriets GSD-Höjddata vilket ger 

viss osäkerhet i resultatet. 

 

Scenariot med det dimensionerade flödet där vattennivåerna ligger på + 1,79 m över 

Mälarens medelvattenstånd i RH00, visar också det på ett långsmalt översvämmat 

område som är något bredare än 100-årsflödet. Det dimensionerade flödet kallas också 

för 10 000-årsflöde. Inte heller med detta scenario är en översvämning särskilt 

problematisk, då inga viktiga samhällsfunktioner ligger under vattenlinjen förutom ett 

pumphus tillhörande avloppsreningsverket. Också här är det höjddata från GSD-

databasen som använts.  

 

Det tredje scenariot med vattennivåer på + 2 m över Mälarens medelvattenstånd skiljer 

sig dock från de andra två och är något problematiskt. För denna nivå har Köpings 
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kommuns egna höjddata använts vilket ger en noggrannhet på ± 2 dm. Denna nivå är den 

som rekommenderas för undersökning av Klimat och Sårbarhetsutredningen (SOU M 

2005:03). En stor del av det översvämmade området breder ut sig åt sydväst där några av 

Köpings största industrier ligger. Största markägaren i området är kemikalieindustrin 

Yara. Inom det här området ligger också det ovan nämnda pumphuset. På nordsidan om 

hamnen ligger ett andra pumphus, även det i utkanten av riskområdet.   

De riskobjekt som kan identifieras i figur 4 är alltså Yaras industriområde samt två av 

kommunens pumphus för avloppsnätet.   

Intervju med Lars-Håkan Karlsson Hälsa Miljö Säkerhetschef, Yara.  

Karlsson berättade att det området som blir översvämmat, vilket enligt min modellering, är 

den nordvästra delen av Yaras område, är låglänt och flackt. Områdets lägsta punkt finns här. 

I den här delen rinner en bäck och allt dagvatten och processvatten från fabriken går ut via 

den bäcken, ner i Köpingsån och vidare ut i Mälaren. Karlsson ansåg inte att det föreligger 

någon risk för översvämning från Mälaren, och att en översvämning i byggnader skulle ske är 

mer troligt. För en sådan översvämning finns också en handlingsplan.   

Om en översvämning trots allt skulle ske, skulle det inte vara något som skulle störa 

produktionen. Det som skulle kunna bli stört är transporterna till och från fabriksområdet om 

vägar och järnvägen ner till Köpings hamn skulle bli översvämmade. Om översvämningen 

eller kraftiga regn skulle påverka fjärrvärmeledningen eller elförsörjningen skulle det också 

orsaka problem. Vid en översvämning skulle det eventuellt kunna läcka ut råvara eller färdig 

produkt från fabriksområdet.   

Råvaror som används är salter, bland annat kaliumklorid och ammoniumsulfat. Den färdiga 

produkten är gödselmedel i fast form. Om dessa skulle läcka ut med vattnet registreras det i en 

kontrollstation som finns i bäcken från området. Här registreras och kontrolleras allt som går 

ut från fabriken kontinuerligt. Oavsätt varifrån i produktionen eller området en förorening 

kommer registreras den i stationen i bäcken. Konsekvenserna om ett sådant läckage skulle ske 

är en ökning av den eutrofiering som Mälaren redan lider av. Men det innebär sannolikt ingen 

ekologisk katastrof.  
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Diskussion 

I och med att FN, EU och Sveriges regering tagit beslut om att prioritera klimatförändringar 

och globala miljöproblem visar det på hur viktig och allvarlig den här risken är. Att Sveriges 

regering dessutom har separerat översvämningsrisker från de övriga riskerna och lagt dem i 

ett eget betänkande visar också det på att översvämningar är en av de mest allvarliga riskerna 

för Sverige.  

Klimatförändringen ger en ökning av naturolyckor och extrema vädersituationer i stora delar 

av världen. I fattiga länder är förödelsen större i antal dödsoffer än i rika länder, men också i 

Västeuropa blir skadorna efter händelserna mycket kostsamma, ekonomiskt sett.  

I Sverige ses en ökning av extrema väder och naturolyckor i samband med 

klimatförändringen, och med den också en ökning av översvämningar. Konsekvenserna av 

händelserna för Sverige är främst ekonomiska förluster.   

År 2000 förekom en nivå som på ett ungefär motsvarar nivån för ett 100-årsflöde i Mälaren. 

Konsekvenserna för Köpings kommun var, vid detta flöde, inte särskilt dramatiska och de 

områden som var riskbedömda i den översiktliga karteringen blev inte drabbade av 

översvämningen. Endast ett fåtal fritidstomter på Malmöns fritidsområde, med enklare 

bebyggelse såsom skjul och bodar blev översvämmade. Men detta flöde är ändå med i 

beaktningen när tillstånd för ny bebyggelse ska prövas av kommunen för detta område. Någon 

annan nivå är inte aktuell för riskbedömning i dagsläget (Johansson, 06-05-11, muntl. 

komm.). 
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Figur 5: Översvämmad båtuppställningsplats. (Foto: Stadsarkitektkontoret Köpings kommun 

2000)  

De två riskobjekt som identifieras är kommunens två pumpstationer för avloppsnätet och 

Yara, som visas i figur 4. Konsekvenserna kan bli förödande för kommunen om en eller flera 

av pumpstationerna får nedsatt kapacitet eller blir utslagna. Pumpstationen söder om Mälaren 

pumpar allt avlopps- och dagvatten från sydöst, industriområdet samt från fritidsområdet 

Malmön. Pumpstationen norr om Mälaren pumpar allt avlopps- och dagvatten från norr och 

nordväst, det vill säga hela Köpings tätort och Kolsva. Då båda dessa pumphus ligger i 

riskzonen för 2-metersnivån är det av intresse att se vilka konsekvenser en eventuell 

översvämning har på denna viktiga samhällsfunktion. Risken vid en plötslig översvämning är 

att elektroniken i pumphusen slås ut och därmed pumparna. För vad som händer om 

avloppssystemet slås ut för Köpings 20000 invånare som är anslutna till kommunal rening 

finns i dagsläget ingen riskanalys och därför heller ingen handlingsplan (Granberg, 06-05-31, 

munt. komm.).  

Yara som i dag tillverkar gödselmedel för jordbruk har stora mängder av lättlösliga salter, 

som är eutrofierande, på lager för sin tillverkning. Konsekvenserna vid ett läckage kan 

påverka både miljö och människor. Risken att en översvämning från Mälaren ska drabba Yara 

är inte överhängande men om en översvämning drabbar Yara är sannolikheten stor att den 

också påverkar Mälaren. Yaras avlopp går ut i Köpingsån och vidare ut i Mälaren vilket gör 

att allt som avges med vatten kan hamna i Mälaren om detta inte upptäcks i tid. De 
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konsekvenser som kan drabba Mälaren om ett sådant läckage skulle inträffa är att 

övergödningen som redan är ett problem skulle intensifieras. Övriga ekologiska konsekvenser 

är inte att räkna med eftersom gödningen är lättlöslig och snabbt skulle sprida sig i sjön. Det 

är inte sannolikt att det skulle vara något problem för människor om ett utsläpp skulle ske då 

inget av ämnena är särskilt hälsovådligt (Wikipedia, 2006). Ekonomiskt skulle inte företaget 

drabbas så hårt eftersom kontroll av utsläppen via vattnet kan göra att utsläppen hindras innan 

för stora förluster har skett.  

En viktig fråga vid översvämningskartering är upplösningen på olika data. Då in-datan i de 

olika nivåerna har olika noggrannhet blir linjerna inte jämförbara på det sättet att en är fel och 

en är rätt. Flödesnivåerna för 100-årsflödet och för det dimensionerade flödet, från 

Räddningsverket, som har en noggrannhet på ± 2,5 m är dock intressanta i det perspektiv att 

de just skiljer sig så markant från 2-meters nivån från Köpings kommun, som har en 

noggrannhet på ± 2 dm. Att det är så olika områden med så olika utbredning som 

översvämmas ger en indikation till att det inte finns tillräckligt med data för att vara säker på 

konsekvenserna som en översvämning kan ge. De stora skillnaderna i utbredning mellan de 

olika scenariona beror till största sannolikhet på skillnader i höjddata. Då noggrannheten 

mellan de olika karteringarna skiljer sig markant med noggrannhet från ± 2 dm till ± 2,5 m. 

Det är mycket intressant att områdena skiljer sig åt så mycket till både storlek och utbredning. 

Den översiktliga översvämningskarteringen är gjord på intention att göra kommunerna 

uppmärksammade på eventuellt utsatta områden. Men när höjden är relativt osäker som den är 

i det här fallet är det viss risk för missförstånd och avvisning. En noggrannare höjd databas för 

hela riket är att föredra.  

För att förekomma en eventuell översvämning skulle, för Köpings kommun, en noggrannare 

kartering behövas. Detta skulle kunna ske med en enkel komplettering av befintliga data, 

genom att mäta höjder på enskilda punkter i området, sockelhöjder på byggnader etc. med 

GPS-utrustning som har större säkerhet i höjd (± 0,5 cm), för att öka noggrannheten och få ett 

bättre underlag för vidtagande av förebyggande åtgärder (Andersson, 2006-05-11, muntl. 

komm.).  
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Slutsats 

Klimatfrågan har fått stor uppmärksamhet både globalt och nationellt och så även 

översvämningsproblematiken i och med den ökade frekvensen av klimatpåverkade 

naturolyckor. Arbete för att förhindra och förebygga de negativa konsekvenserna förekommer 

överallt i världen, hos exempelvis FN, EU och flera länders regeringar.  

För att kunna förutspå om en översvämning ska inträffa är noggrannheten i höjddata av stor 

betydelse. Klimatscenariona behöver större noggrannhet på lokal nivå för att anpassningar 

och förebyggande åtgärder ska kunna göras. Vid en eventuell översvämning blir 

konsekvenserna för Köpings kommun sannolikt inte så stora i dagsläget, men i ett framtida 

klimat kan också de värsta scenarierna inträffa.  
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Bilaga 
Intervjufrågor till Lars-Håkan Karlsson, chef för Hälsa Miljö Säkerhet, Yara, Köping.  

 
I min modellering blir den nordvästra delen av Yaras fabriksområde översvämmat, 
vad finns där?  

 
Ser ni översvämning som en risk för Er anläggning i Köping i dagsläget?  

 

Finns det idag någon handlingsplan om en översvämning skulle inträffa?  

 

Om en översvämning skulle inträffa, vilka skulle konsekvenserna då bli för 
verksamheten?   

 

Föreligger det någon risk att något av er produkt eller råvara skulle kunna läcka ut i 
Mälaren vid en översvämning?  

 

Vad kan läcka ut vid en eventuell översvämning?  


