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PROJEKTPLAN 
Ytavrinningskartering Vegeå 

Bakgrund 
I takt med klimatförändringar kommer förändrade nederbördsmönster 
medföra både mer extremregn och torka under året. Detta påverkar 
vattenföringen i vattendrag på systemnivå, och åtgärder som stärker 
vattenmagasinering, ökar fördröjning av nederbörd och flöden samt gynnar 
grundvattennybildning blir allt viktigare. En kartläggning över 
ytavrinningsvägar och lågpunkternas kapacitet för olika regnhändelser över 
hela avrinningsområdet kan ge en bättre systemförståelse och en bild över 
lämpliga kapacitetshöjande åtgärder. 
 
Traditionellt undersöks effekter av extremnederbörd och ytavrinning enbart 
över tätorter och i ett riskperspektiv, d v s utreds inte över hela 
avrinningsområdet eller i syfte att utreda magasineringspotential. Det begränsar 
möjligheten att identifiera åtgärdsmöjligheter uppströms tätorter. Det är viktigt 
att potential för magasinering kartläggs för att bevara och främja 
vattenlagringsfunktionen i landskapet. Även som generellt kunskapsunderlag 
kan en kartläggning som baseras på avrinningsområdets terräng öka förståelsen 
för hur vattnet rör sig i landskapet och var det dröjer kvar. 
 
Metod 
En skyfallskartering med kommunövergripande inriktning och liknande metod 
som föreslås här har tidigare används med goda resultat i Ängelholms kommun 
(baserat på terrängdata från 2010 och 2017, Sweco 2019a, b) i ett projekt som 
finansierats med LONA-medel och som syftar bland annat till att identifiera 
möjliga fördröjningsplatser. I nuvarande projekt avser vi tillämpa samma 
beräkningsmetodik, men kompletterar med nya ingångsdata och analyserar ett 
helt avrinningsområde. Kartläggningen utförs över hela Vegeån eftersom en ny 
terrängmodell från en nationell Lidar-scanning (Lantmäteriets laserdata skog 
2019) täcker hela avrinningsområdet. Man får därmed en helt aktuell version av 
hur landskapet inom Vegeåns avrinningsområde ser ut och vilken 
magasineringskapacitet som finns. 
 
Metodens fördelar är att lågpunkter och trösklar för olika volymer ytavrinning 
redovisas (Figur 1). Beräkningar och analyser utförs i ett licensbelagt 
webbverktyg (Scalgo live 2019) som möjliggör visualisering av hur 
ytavrinnande vatten fyller lågpunkter och rinner av på markytan. Den färdiga 
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karteringen kommer vara tillgänglig som vanliga GIS-skikt som kan tillämpas 
utan tillgång till webbverktyget.  
 

 
 
Figur 1. Visualisering av beräkningsmetodik i SCALGO live. Mängden vatten som terrängen 
belastas med rinner till närmsta lågpunkt. Om mängden vatten är tillräcklig så fylls lågpunkten 
upp till sin tröskelnivå (svarta prickar), och vattnet rinner vidare till nästa område (svarta pilar). 
Ju större nettonederbörd som belastar terrängen desto större kommer avrinningsområdet för 
den lägsta punkten att vara. Orange markering visar det avrinningsområde som bidrar med 
vatten till det lägst liggande instängda området. Vattnets djup och utbredning (blå pilar) vid en 
given nettonederbörd kan beräknas eftersom metoden tar hänsyn till mängden tillgängligt 
vatten. 

 
Resultat och tillämpningsmöjligheter 
GIS-resultat (se exempel i Figur 2 och 3 från Ängelholms kommuns 
skyfallskartering) redogör bland annat för hur stora ytavrinningsvolymer som 
krävs för att fylla lågpunkterna i avrinningsområdet, tillsammans med en 
sannolikhetsbedömning om hur stora regn detta motsvarar. Tilltänkta 
användare för materialet är Vegeåns vattenråd för åtgärdsarbete samt 
medlemskommunerna som ligger inom avrinningsområdet. Region Skåne kan 
ha nytta av rapporten och metodbeskrivningen från denna pilotstudie för att 
sprida till andra avrinningsområden. 
 
Kartläggningen kommer visa  

 utbredning av lågpunkter i landskapet 

 lågpunkternas kapacitet att magasinera ytavrinning (volym och antal 
mm nettonederbörd) 

 ytavrinningsstråk (rinnvägar) där vattnet tar sig fram på markytan vid 
kraftig nederbörd 

 lutningsanalys för att kunna översiktligt bedöma var vattnet rinner 
snabbt (hög lutning) eller långsamt (svag lutning) 

 områden uppströms begränsande sektioner med risk för uppdämning 
eller potential för tillfällig fördröjning 

 själva terrängmodellen över Vege å (rasterdata med 1x1m upplösning) 
utgör en del av leveransen. 

 rapport, metodbeskrivning och användarmanual. 
 
Ovan underlag kan sedan vidare ligga till grund som baskunskap till en 
åtgärdsplan för vattenvård. En sådan planeras enligt Vegeåns vattenråds 
verksamhetsplan att tas fram under 2019/2020 (Vegeåns vattenråd 2019). 



   3 (6) 
 

  

Underlaget kan exempelvis användas som underlag i arbetet med att identifiera 
och prioritera 

 lägen för potentiella vattenvårdande åtgärder såsom våtmarker, 
dammar, buffertzoner, svämplan, tvåstegsdiken, tillfälliga 
översvämningsytor,  

 lägen för fiskevårdande åtgärder, såsom lekbottenrestaurering eller 
borttagning av vandringshinder kan ske lättare och mer systematsikt 
med hjälp av t ex lutningsanalys över vattendragen. 

 lägen med förhöjd risk för erosion och översvämning utmed rinnande 
vattendrag: Lutningsanalys kan ge en överblick över strömsträckor med 
risk för högre erosionsrisk respektive låglänta och trögflytande delar 
med risk för fluviala översvämningar.   

    

 
 
Figur 2. Resultat över lågpunkter i landskapet som fylls vid olika volymer ytavrinning. 

 
 
Figur 3. Resultat från lutningsanalys över rinnvägar i markyta samt befintliga vattendrag och 
diken. 
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Figur 4. Visualisering av befintliga terrängdata över Vegeån (till stor del lantmäteriets nationella 
höjddata från år 2010). Liknande data men aktuellt för 2019 och i bättre upplösning än tidigare 
kommer bli en del av projektets resultat. Datat är fritt delningsbart och inte licensbelagd 
(Laserdata skog 2019). 

 
 
Figur 5. Visualisering av simuleringen av en regnhändelse i SCALGO live. Genom enkla 
knapptryckningar kan man få relevanta uppgifter om varje lågpunkt (se orange yta), t ex 
volymkapacitet, djup och areal. Därutöver kan man få tillrinningsoområdet (se grön yta) till 
respektive lågpunkt och uppgifter om relativ markanvändning per tillrinningsområde, vilket 
brukar vara grundläggande uppgifter för våtmarksprojektering. Testmodellen över Vegeåns 
avrinningsområde kommer finnas tillgängligt inom ramen för Ängelholms kommuns licens. 
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Budget och tidplan 
 
Steg Ansvar Kostnad Tidplan 

Förarbeten 
Upphandling, förankring 
med Vegeås VR, 
licenskostader datauttag 
Scalgo 

Ängelholm 38 400 

 
Juli-sep 2019 

Leverans 
rapport, metodbeskrivning, 
användarmanual, 
terrängdata o 
analysresultat i GIS 
Spridning av resultat 
Möten/samordning 

Konsult 204 100 Dec 2020 

Slutkonferens, bjuda ca 50 
deltagare 

Ängelholm och 
Vegeåns Vattenråd 
(Konsultstöd) 

52 000 Våren 2020  

Användarutbildning, ca 10-
15 personer 

Vegeåns VR 
beredningsgrupp 
och Ängelholms 
kommun, 
konsultstöd 

20 000 Under 2020 

Total  314 500  
Utbetalning av medel från Region Skåne: 
200 000 kr efter Region Skånes delegationsbeslut. Resterande (114 500 kr) efter 
slutrapportering.  

 
Slutrapportering 
En kort rapport med fokus på metodbeskrivning tas fram. I rapporten ingår en 
metodbeskrivning för höjddatabearbetning samt en användarmanual för 
tillämpning av framtagna GIS-underlag.  
 
GIS-underlag levereras till vattenråd och berörda kommuner.  
 
Ängelholms kommuns och Vegeåns vattenråds loggor på extra framsida 
framför konsultrapport. Även Region Skånes logga ska finnas med och det ska 
framgå i rapportens text att projektet har finansierats med regionens medel.  
 
Projektledning och slutanvändare 
Ängelholms kommun, Hållbarhetsingenjör klimatanpassning, Geraldine Thiere 
Vegeåns vattenråd, kontakt Charlotte Wachtmeister (ordförande) och 
beredningsgruppen med kommunala tjänstepersoner från medlemskommuner 
Region Skåne, Miljöstrateg, Susann Milenkovski  
 
Referenser 
Sweco (2019a) Kommunövergripande skyfallsanalys för Ängelholms kommun 
https://www.engelholm.se/download/18.5eeea55516989c581e8357/1553154484051/2019.Sw
eco_Skyfallskartering%20%C3%84ngelholm.pdf 
Sweco (2019b)PM Höjddatabearbetning 
SCALGO live (2019) http://scalgo.com/en-US/live-flood-risk 
Vegeåns vattenråd (2019) Årsredovisning 2018 Förslag till arbetsplan och budget för 2020 
https://www.vattenorganisationer.se/vege/downloads/44/A778rsredovisning_2018.pdf 
 

  

https://www.engelholm.se/download/18.5eeea55516989c581e8357/1553154484051/2019.Sweco_Skyfallskartering%20%C3%84ngelholm.pdf
https://www.engelholm.se/download/18.5eeea55516989c581e8357/1553154484051/2019.Sweco_Skyfallskartering%20%C3%84ngelholm.pdf
http://scalgo.com/en-US/live-flood-risk
https://www.vattenorganisationer.se/vege/downloads/44/A778rsredovisning_2018.pdf
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Kontaktuppgifter Ängelholms kommun 
 
Projektledare Ansvarig chef 
Hållbarhetsingenjör klimatanpassning Enhetschef Stadsmiljö 
Geraldine Thiere Anders Lundin 
Telefon 0431 46 89 94 
Epost geraldine.thiere@engelholm.se 

Telefon 0431 46 89 91 
Epost anders.lundin@engelholm.se 

 
 
Härmed intygar Ängelholms kommun att projektet ”Ytavrinningskartering Vegeå” avses att 
genomföras i enlighet med denna projektplan under förutsättning att finansiering erhålls 
enligt redovisat budget genom bidragsbelopp från Region Skåne. Kommunen bidrar med 
personal och tid för projektledning och koordination och ansvarar för spridning av resultat. 
 
 
 
 
………………..                               
Geraldine Thiere 
Projektledare 
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