
Skyfallskartering – en GIS-analys av lågpunkter 
och flödesvägar 
Länsstyrelsen har tagit fram en skyfallskartering över hela länet. Skyfallskarteringen är 
framtagen genom GIS-analyser av lågpunkter och flödesvägar. Resultatet visar områden som 
ligger lågt och riskerar att översvämmas vid skyfall.   

Skyfall och översvämningar 
I och med klimatförändringarna kommer vi att få ökad nederbörd och ökad risk för skyfall. Vid skyfall 
blir marken ofta mättad med ytavrinning som följd. Den översvämning som följer ett skyfall är en så 
kallad pluvial översvämning jämfört med fluviala översvämningar som härrör från sjöar och 
vattendrag. Tidigare översvämningskarteringar som är över Örebro och Lindesberg (framtagna inom 
översvämningsdirektivet) handlar om översvämningar från sjöar och vattendrag och inte från skyfall. 

Lågpunkter 
Genom analys av en höjdmodell kan man kartera lokala flödesvägar och lågpunkter där vatten kan 
samlas. Huvudprincipen för flöden över en digital höjdmodell framgår i figur 1 som visar en sluttning 
sedd från sidan. Vattnet följer sluttningens brantaste sidor och fyller upp lokala sänkor, så kallade 
lågpunkter. En lågpunkt är ett område i terrängen som är omgärdat av högre liggande områden på alla 
sidor, dvs en grop. Vatten kan inte ta sig vidare innan gropen är fylld. Lågpunkter definieras i princip 
av höjden vid områdets utloppspunkt.  

Flödesvägar 
Flödesriktningen är den väg vattnet strömmar i en digital höjdmodell. I bebyggda miljöer kan 
vägbankar, järnvägsbankar och olika typer av byggnader blockera naturliga flödesvägar och tvinga 
vattnet att söka andra vägar, tex runt större byggnader. Dikningar och dagvattensystem är andra 
mänskliga ingrepp som styr flödena. I figur 1 syns en naturlig lågpunkt (A) samt två konstgjorda 
lågpunkter (B och C), som är diken i anslutning till en väg. Det är vanligt att vägbankar har trummor 
eller liknande för att släppa igenom vatten. Lantmäteriet har bearbetat höjdmodellen så att vatten kan 
passera under broar etc, men mindre genomförningar som trummor finns ej medtagna. Detta medför 
att lågpunkter skapas i modellen även om det i verkligheten finns dränering. 

 

 

FIGUR 1. Principskiss på skyfallsanalys med höjdmodell. 



Analys av skyfallskarteringen 
Skyfallskarteringen visar lågpunkter som riskerar att översvämmas vid skyfall, se blå områden i figur 
2. Flödesvägar visar hur vatten rinner över landskapet och varifrån vattnet kommer som fyller upp 
respektive lågpunkt.  

 

FIGUR 2. Här syns flödesvägar och lågpunkter. Inom lågpunktsområdena är riktningen av flödesvägen 
generaliserad vilket ger de onaturligt raka linjerna. 

Områden som markeras som lågpunkter behöver inte nödvändigtvis vara översvämningsytor. 
Modellen tar tex ej hänsyn till markens infiltrationsförmåga. Vid skyfall är det dock vanligt att även 
naturmark, som vanligtvis har god infiltrationskapacitet, blir vattenmättad. Vattenvolymen av 
tillrinningen från skyfallet kan även vara mindre än den volym djupområdet utgör, vilket skulle 
medföra att ”gropen” inte fylls upp och det översvämmade området blir mindre än lågpunktsområdet. 
Som tidigare nämnts kan modellen visa på djupområden utmed väg- och järnvägsbankar, där området i 
verkligheten dräneras genom vägtrummor. Dock vid extrema situationer begränsas ofta vattenflödet av 
vägtrumman samt att bråte och slam ytterligare kan begränsa flödet. Ett lågpunktsområde kan både 
vara underskattat och överskattat i analysen.  

 

 



 

FIGUR 3. I ett tätbebyggt område går flödesvägarna ofta utmed gatorna. 

I ett tätbebyggt område går flödesvägarna ofta utmed gatorna och längs med huskropparna, se figur 3. 
Byggnader är bortklippta ur analysen vilket gör att vattnet rinner utmed byggnaderna i stället för rakt 
igenom dem. Likaså är sjöar borttagna för att analysen ska bli bättre.  

Det finns många olika sätt att ta fram skyfallskarteringar. Ska man kartera ett mindre område, tex en 
tätort, kan man använda en mer komplex modell (tex tvådimensionell hydraulisk modell). Till detta 
kan man koppla en dagvattenmodell och ta bort den mängd ledningsnätet klarar av. Man kan även ta 
med markens infiltrationskapacitet. 

 

  



Teknisk beskrivning och användarhandledning 

Verktyg 
Analysen har utförts med ESRI-programvaran ArcGIS 9.3 i koordinatsystemet Sweref 99 TM. 

Indata 
Lantmäteriets nya nationella höjdmodell NNH med två meters upplösning.  
Byggnader och sjöar ur Lantmäteriets fastighetskarta. 

Resultatdata  
Skyfallsanalysen går att ladda ner från Länsstyrelsens webb:  
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/gis/Sv/lansvisa-geodata/orebro-lan/Pages/default.aspx 
För varje kommun finns två dataset: Skyfallskartering Lågpunkter samt Skyfallskartering Flödesvägar 
De mer ingående beskrivningarna nedan gäller i ArcGIS-miljö. 

Lågpunkter 
Raster med två meters upplösning. Graderingen visar djupet i meter. 
En legend (lyrfil) följer med som visar lågpunkter med blå områden. Rastret visas i läget ”Streched” i 
blå färgskalor, mörkare blått visar djupare områden. ”Display background value” är ikryssat med ”0” 
som värde med färg ”No Color”. 
Vill man i stället för en flytande skala på djupet ha fasta klasser väljer man ”Classified” och anger hur 
många klasser man vill ha under ”Classify” samt klassindelning och färger. Nollvärden samt mindre 
ytor kan tas bort via ”Exclusion” där man tex kan utesluta 0-0,1 meters djup. 

Flödesvägar 
Raster med två meters upplösning. 
Klassade från 1-7, 1-8 eller 1-9. En flödesväg som startar på en sluttning har klass 1, rinner den ihop 
med en annan klass 1 blir klassningen 2, rinner denna ihop med en annan klass 2 blir fortsättningen av 
flödesvägen klass 3 osv. En legend (lyrfil) följer med där flödesvägarna har olika färger, dock kan man 
analysera datat utan denna uppdelning av klasser och låta allt representeras av en färg. 

http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/gis/Sv/lansvisa-geodata/orebro-lan/Pages/default.aspx
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