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Förord
Under våren 2020 var det höga vattenflöden i flera av Blekinges större
vattendrag med flödesnivåer på klass 1 och 2. I Mörrumsån nådde
vattenmängderna nästan upp till klass 3 flöden.
Denna rapport har genomförts av länsstyrelsen Blekinge på uppdrag av
MSB som enligt förordningen (2009:956) om översvämningsrisker har
beslutat att länsstyrelsen Blekinge skall genomföra en utredning (MSB
diarienummer 2020-02415) enligt vägledning för utredning av
översvämningar (MSB869- juni 2015), bilaga tre ska användas för
rapportering.
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1.

Grunduppgifter

1.1

Uppgiftslämnare

Namn: Marcus Lindblom
Kontaktuppgifter: Marcus.lindblom@lansstyrelsen.se Tel: 010 22 40 255
Myndigheter eller organisationer som har lämnat underlag till utredningen:

1.2

-

Länsstyrelsen Blekinge

-

Räddningstjänsten västra Blekinge

-

Ronneby Kommun

-

Karlshamns kommun

Tidpunkt för händelsen

Starttid: 2020-02-01
Sluttid:2020-04-04
Efterarbete med uppföljning av instabila strandbrinkar varade till 2020-04-23.

1.3

Platsinformation

Drabbade län: Blekinge
Drabbade kommuner: Olofström, Karlshamn, Ronneby och Karlskrona.
Beskrivning av området: Området som berörs i denna rapport är övergripande för hela Blekinge,
men mer precist gäller det nämnda vattendrag nedan. I det beslut som MSB delgivit
länsstyrelsen Blekinge anges ingen specifik plats som ska utredas, utan utredningen omfattar
hela länet.1
Översvämmade sjöar och/eller vattendrag: Mörrumsån, Holjeån, Bräkneån, Ronnebyån,
Nättrabyån och Lyckebyån.
Karta över området (alternativt namn på bifogad fil): Se bilaga över Mörrumsån inträffade
konsekvenser och tillbud.
Fotografier (alternativt namn på bifogad fil): INTET

1.4

Typ av översvämning

☒ Fluvial översvämning
☐ Kustöversvämning
☐ Pluvial översvämning

1.5

Orsak till översvämningen

☒ Långvarigt regn
☐ Kraftig snösmältning
☐ Ispropp
☐ Kraftigt regn

1

MSB Dnr:2020-02415
6

☐ Storm
☐ Extremt högvattenstånd
☐ Konstruktionshaveri
☐ Annan orsak: ________________________________________

1.6

Översvämningens förlopp

Orsaken till de höga flödena i vattendraget var en lång och nederbördsrik vinter som
resulterade i fyllda vattenmagasin. Med vattenmagasinen redan fyllda fanns det ingen plats
kvar att samla upp de stora nederbördsmängder som föll och marken var i stort redan
vattenmättad. Avrinningsområdena till Blekinges större vattendrag sträcker sig långt upp i
angränsande län.
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Saknar varningsnivåer för denna del av vattendraget.
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Diagram över havsvattenstånd när det var som högst under tidsperioden för höga flöden,
mätstation Kungsholmsfort utanför Karlskrona.

1.8

Översvämningens omfattning

X Liten omfattning med begränsad skada
☐ Liten omfattning med betydande skada
☐ Stor omfattning med begränsad skada
☐ Stor omfattning med betydande skada

2.

Konsekvenser på människors hälsa

2.1

Antal döda

Ingen.

2.2

Antal skadade

Ingen

2.3

Antal berörda

Antalet personer som fått sina permanenta bostäder översvämmade: Ingen
Antalet abonnenter som berörts genom att dricksvattenförsörjningen slagits ut: Ingen.
Antalet abonnenter som berörts genom att dricksvattnet blivit otjänligt: Ingen.

2.4

Antal evakuerade

Antalet personer som evakuerats: Ingen.
Tid inom vilken de evakuerade kunde återvända: Ingen.
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2.5

Konsekvenser på samhället
Verksamh

et

Mycket
begränsad

Begränsad

Allvarlig

Mycket
allvarlig

Katastrofa
l

Konsekvenser som översvämningen medfört på samhället: Ingen.

2.6

Övriga konsekvenser på människors hälsa

Ingen.

3.

Konsekvenser på ekonomisk
verksamhet

3.1

Konsekvenser på egendom
Byggnader
Typ av bebyggelse

Antal kvadratmeter (m2) byggnad inom det översvämmade området

Villa

Okänt.

Skador som översvämningen orsakat på byggnader: En (1) källare med vatteninträngning ca
25cm. Kriterierna för LSO 1:2 ej uppfyllda, datum för händelsen 2020-02-27.
Mark
Typ av markyta

Antal kvadratmeter (m2) markyta inom det översvämmade området

Skador som översvämningen orsakat på mark: Ingen.

3.2

Konsekvenser på infrastruktur
Objekt

Mycket
begränsad

Betongmu
r vid Laxens hus,
MÖRRUM.

X

Gångbro
vid Åkroken,
Mörrum.

X

Begränsad

Allvarlig
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Mycket
allvarlig

Katastr
ofal

Konsekvenser som översvämningen medfört på infrastrukturen: Mindre delar av betongmur
som revs för att bättra på vattenflödet.
Brofundamentet skadat genom att det höga flödet trängt in i fundamentet och fyllnadsmassa
(grus och sten) har spolats bort med det strömmande vattnet.
Tid som verksamheten påverkats: Ingen.

3.3

Konsekvenser på markanvändning utanför tätort
Typ av markslag

Antal kvadratmeter (m2) markslag inom det översvämmade området

Ingen.

Skador som översvämningen orsakat på markanvändningen utanför tätort: Ingen.
Skador på jord- och skogsbruk samt djurhållning: Ingen.

3.4

Konsekvenser på arbetskraft

Antalet anställda inom det översvämmade området: Ingen.
Tid inom vilken arbetet på arbetsplatser varit begränsad: Ingen.
Kostnader för produktionsbortfall: Ingen.

3.5

Övriga konsekvenser på ekonomisk verksamhet

Ingen.

4.

Konsekvenser på miljö

4.1

Konsekvenser på ytvattenförekomster

Konsekvensen på de ytvattenförekomster som används för dricksvattenförsörjning: Ingen.
Vattenförekomst

Mycket
begränsad

Begränsad

Allvarlig

Mycket
allvarlig

Katastr
ofal

Konsekvenser på övriga ytvattenförekomster som berörts: Ingen.
Vattenförekomst

Mycket
begränsad

Begränsad

Allvarlig
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Mycket
allvarlig

Katastr
ofal

Skador som översvämningen orsakat på ekologisk och kemisk status på ytvattenförekomster:
Ingen.

4.2

Konsekvenser på grundvattenförekomster

Konsekvenser på de grundvattenförekomster som används för dricksvatten: Ingen.
Grundvatt
en-förekomst

Mycket
begränsad

Begränsad

Allvarlig

Mycket
allvarlig

Katastr
ofal

Konsekvenser på övriga grundvattenförekomster som berörts: Ingen.
Grundvatt
en-förekomst

Mycket
begränsad

Begränsad

Allvarlig

Mycket
allvarlig

Katastr
ofal

Skador som översvämningen orsakat på grundvattenförekomster: Ingen.

4.3

Konsekvenser på Natura 2000 områden

Natura 2000 områdets Id-nummer/områdeskod:
Översvämmad area av Natura 2000 området (m2):
Skador översvämningen orsakat på Natura 2000 området: Ingen uppföljning har gjorts.

4.4

Konsekvenser från utsläppskällor

Miljöfarliga verksamheter (inkluderar IED/IPPC- och Seveso) som finns inom det
översvämmade området: Ingen.
MIFO-områden som finns i det översvämmade området: Ingen.
Bedömning av påverkan på miljön från de berörda objekten: Ingen.
Miljöfarliga
verksamheter /
MIFO-områden

4.5

Obetydli
g påverkan

Låg
påverkan

Medel
påverkan

Övriga konsekvenser på miljön

Ingen.
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Hög
påverkan

Mycket
hög påverkan

5.

Konsekvenser på kulturarv

5.1

Konsekvenser på kulturarvsobjekt
Kulturarvsobje

kt

Obetyd
lig skada

Viss eller
reparerbar
skada

Omfatta
nde med
reparerbara
skador

Fasta
fornlämningar
nen

Omfatta
nde och delvis
reparerbara
skador

Omfatta
nde och ej
reparerbara
skador

X

Byggnadsmin

Kyrkliga
kulturminnen
Arkiv
Museer
Bibliotek
Världsarv
Kulturreserva

t

Riksintresse
kulturmiljövård
Statliga
byggnadsminnen
Kulturhistori
skt värdefull
bebyggelse enligt
plan- och
bygglagen

Skador som översvämningen orsakat på kulturarvsobjekten (namnge om möjligt objekten):
Fasta fisket vid Hönebygget, RAÄ-nr Mörrum 494.

5.2

Övriga konsekvenser på kulturarv

Ingen.

6.

Hantering av översvämningen

6.1

Beskrivning av hur översvämningen hanterades

Länsstyrelsen Blekinge
-

Gick upp i stabsläge.

-

Begärde in lägesbild från kommunerna och sammanställde en regional bild.

-

Analyserade och kartlade risker och riskområden längs vattendragen.

-

Kartläggning av samhällsviktiga verksamheter i anslutning till vattendragen.

Ronneby Kommun
13

Händelsen hanterades inom ramen för ordinarie organisation. Samverkan etablerades med
reglerarna tidigt i februari varvid krisledningsorganisationens analys och lägesbildsfunktioner
gjorde en punktinsats för att analysera och kartlägga risker och riskområden längs
vattendragen, kartlägga samhällsviktig verksamhet samt etablera samband med aktörer längs
vattenfåran. Samband upprätthölls sedan inom ordinarie organisation.
Under arbetet identifierades två särskilda risker, dels Stenhöjden i Ronnebyfallet och
Snittingedammen, i samverkan med trafikverket då risk för undanspolning av järnvägsbädd
förelåg. Båda lämnade som förslag till åtgärd men avslogs.
Samverkan med såväl Länsstyrelsen i Kronoberg och Blekinge fungerade. Vissa brister
åtgärdades under händelsens skeende. Det var mycket viktigt och positivt med Länsstyrelsens i
Kronoberg ansvar för hela flödet. Det var lätt att följa utveckling och förstå hur händelsen
utvecklades.
Karlshamns kommun
-

Delar av krisledningsstaben aktiverades och samverkan upprättades med
Räddningstjänsten och KEVAB (VA-bolag).

-

Analys gjordes inom omsorgsförvaltningen av vilka brukare som kunde vara i behov av
evakuering i det fall vägar skulle bli oframkomliga.

-

Rakelsamband samt telefonlista med journummer till nyckelfunktioner etablerades
mellan samtliga aktörer i staben. Avstämningsmöten hölls internt för att uppdatera
lägesbilden vid ett eller flera tillfällen per vecka. RAKEL fanns också som en möjlig
resurs vid samverkan på fältet mellan de olika aktörerna.

-

Efter inventering konstaterades att vi saknade egna sandsäckar eller barriärskydd för
att hantera en eventuell översvämning. Beställning av sandsäckar gjordes efterhand
från MSB via Länsstyrelsen för att skydda hotade samhällsviktiga anläggningar.

-

Tillsyn på utsatta platser (dammar, vägar, broar) samt platser med samhällsviktig
verksamhet genomfördes genom att personal från kommunen, KEVAB och
räddningstjänsten körde ut med bil. Efterhand kunde man dela upp tillsynsrundorna
så att de blev effektiva och att varje plats fick tillsyn en eller ett par gånger dagligen i
den värsta perioden av antingen KEVAB eller kommunen.

-

Pressträff genomfördes med lokala medier för att kommunicera ut den enskildes
ansvar samt vilket räddningstjänstens respektive kommunens ansvar är. På så sätt
kunde allmänheten och andra förbereda och förebygga för att minska skador. Olika
kontaktvägar och i vilka sammanhang dessa skulle användas ingick också.
Informationen till allmänheten hjälpte till att kanalisera allmänhetens samtal till de
olika aktörerna på ett bra sätt.

Räddningstjänsten
-

En insats genomfördes pga vatteninträngning i en källare (Mörrumsån).

-

Längs Mörrumsån genomfördes patrullering och rådgivning kring åtgärder.

Samverkan
-

Länsstyrelsen Kronoberg var den som hade det samordnande ansvaret för
vattenregleringen i Mörrumsån och Ronnebyån.
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-

Kontinuerlig samverkan med ägare till identifierade riskobjekt genomfördes. Främst
mellan länsstyrelsen och ägare till kritiska dammar.

6.2

Åtgärder som vidtagits i förebyggande och begränsande
syfte
-

Karlshamns kommun och räddningstjänsten Västra Blekinge har genomfört en del
patrulleringar av Mörrumsån för att övervaka potentiella riskområden.

-

Vid Laxens hus i Mörrum genomfördes invallning samt borttagning av en mindre
betongmur.

-

En transformatorstation vallades in med sandsäckar.

-

Karlshamns kommun hämtade sandsäckar från den nationella reserven.

6.3

Prioriteringar som gjorts vid hanteringen av
översvämningen

Inga övergripande prioriteringar genomfördes.

6.4

Förmågan att hantera översvämningen om den skulle
inträffa igen

Förmågan har förbättrats avsevärt från länsstyrelsens och Ronneby kommuns sida beaktat att
innan händelsen saknades ett samlat underlag om risker och kritiska objekt i anslutning till de
stora vattendragen i länet. Ett sådant underlag är nu framtaget vilket gör att uppstarten av
hanteringen av händelsen kommer att gå mycket snabbare och smidigare.

7.

Kostnader

Inga rapporterade kostnader uppkomna som är orsakade av skador. De kostnader som varit har
främst uppkommit kring hanteringen av händelsen.

8.

Åtgärdsförslag

Följ upp de identifierade riskområdena och vidta åtgärder för att säkra upp dem. Det handlar
b.la. om:
-

Tillsyn och åtgärd av dammar, där det sedan tidigare är känt att dammarna är i dåligt
skick.

-

Vid tillsyn av damm, kontrollera att det finns en nödlösning för att öppna dammen om
ägaren själv har förhinder.

-

Förorenade områden och spridningsrisk. Vilka volymer av föroreningar handlar det om
och vilken skada skulle dessa kunna innebära för vattendraget, även beaktat att de
kommer att spädas ut i vattenmängden.

För framtida scenarier med höga flöden utifrån klimatförändringar finns det en rapport från
2017 som länsstyrelsen Blekinge beställde från SMHI, där slutsatsen är att bedömningen av ett
högsta flöde (100 och 200 års återkomsttid) är kommer att bli högre. Något som är värt att
beakta särskilt kring Mörrumsån som var väldigt nära en klass 3 nivå (100 årsflöde). Vid denna
händelse prövades de faktiska konsekvenserna med slutsatsen att de inte blev så omfattande,
15

men för framtiden kan det vara värt att även notera de platser som nästan svämmade över och
som nästan blev ett problem, för att det är dessa områden som troligen kommer att bli de
framtida problemområdena.
-

Kartlägg de områden som nästan svämmade över.

Åtgärdsförslag för Karlshamns kommun
-

Plan för ”extremväder – höga flöden” ska skapas.

-

Ambitionen är att sammanställa en karta över hotspots liknande den som avslutar den
här sammanställningen. Kartan ska bestå av en översiktsbild och därefter en
detaljinformation från varje plats om specifika förutsättningar och om det finns
kontaktpersoner på platsen; ägare eller boende som kan bidra med information eller
tillsyn.

-

Vi vill upprätta ett antal mätpunkter längs ån där vattenhöjden klart kan utläsas i
meter och skapa referensvärden för möjliga konsekvenser efter vattenhöjd. Under
denna händelse gjordes mätningarna mot naturliga punkter typ ”mossan på bron”.

-

En kommunikationsplan med färdiga budskap till allmänheten ska förberedas. En
viktig del av krishanteringen är att tidigt kunna kommunicera ut den enskildes ansvar
samt vilket räddningstjänstens respektive kommunens ansvar är. På så sätt kan
allmänheten och andra förbereda och förebygga för att minska skador. I
kommunikationsfrågan skulle Länsstyrelsen snabbare kunna samordna
kommunikationen då samma frågor är av intresse för flertalet kommuner och deras
medborgare.

-

9.

Kvarvarande sandsäckar från MSB är packade och placerade i lager.

Diskussion och slutsatser

Händelsen i detta fall var inte en översvämning utan det var enbart höga flöden i vattendraget.
Enstaka mindre områden i direkt anslutning till vattendraget översvämmades, men utan några
större konsekvenser för samhällets skyddsvärden. Fokus under händelsen var istället att bevaka
händelseutvecklingen. Dock kan ett par konkreta slutsatser lyftas fram:
1. Tala samma språk.
Vid samtal och rapportering mellan länsstyrelsen, kommunen och SMHI rådde det ofta en del
oklarheter kring de begrepp som användes. Det handlar b.la. om flödesmängder mätt i
kubikmeter/sekund eller varningsklass 1/2/3, var någonstans är mätningen gjord etc. Detta
bidrog till förvirring samt svårigheter att göra sig förstådd eftersom det skapades en
”översättningsproblematik” när ex flödesmängd angett i volym skulle jämföras med
varningsklass.
2. Utlopp i havet i kombination med havsvattenhöjning.
De områden som kunde drabbats av de största översvämningarna i länet under denna händelse
var de utloppsnära områdena. Dessa är generellt mer låglänta och i kombination med stigande
havsvattennivåer får vattnet från vattendragen ingenstans att ta vägen, vilket märktes tydlig i
Ronneby där vattennivåerna i Ronnebyån i tätorten Ronneby steg kraftigt och låg kvar på en
hög nivå så länge havsvattennivån var hög. Detta är en riskfaktor att ta med i analysen inför
nästa gång det blir höga flöden.
3. Copernicusdata
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Vid denna händelse begärde länsstyrelsen Blekinge om att få använda satellittjänsten
Copernicus. Från detta kan vi framförallt dra två lärdomar:
- Eftersom händelsen i länet enbart gällde höga flöden och endast enstaka mindre (enstaka
kvadratmeter) översvämningar var det svårt att få ut ett bra underlag av tjänsten. Det var
dessutom flera mindre sjöar och kärr som i vanliga fall är öppet vatten som också registrerades
som översvämningar. Lärdomen i detta är att tjänsten passar bättre för större översvämningar
där kravet på precision är lägre och syftet är att få en lägesuppfattning över ett större
översvämmat område.
- Beställningen av vilket område som skulle aktiveras i Blekinge gjordes av länsstyrelsen
Kronoberg, där de beställde ett stort område i länet, främst Ronnebyån, men de missade att ta
med ex hela Mörrumsån (som var den mest intressanta i länet att titta på). När länsstyrelsen
Blekinge sen ville komplettera med resterande vattendrag fick vi göra detta med tre stycken
små områden. Så istället för att ha en samlad bild fick vi nu tre olika områden att jobba med.
Lärdom från detta är att när beställningar görs över länsgränsen så ska det samverkas kring
vilket område som ska aktiveras.
4. Få konsekvenser
Sammantaget har det inte inträffat några större konsekvenser i länet kopplat till de höga
flödena. Det finns kvar ett antal områden som identifierades som riskområden som bör följas
upp och åtgärdas. Men överlag kan länet hantera dessa vattenmängder utan större påverkan.
5. Samordning och informationsspridning vid avstängningar av vägar.
När Trafikverket får kännedom om störning på statlig väg så publiceras den i deras eget
informationsysten och delas även till andra tjänster för navigatorer, SOS. nu mm.
När störning på kommunala vägar uppstår krävs att det finns upparbetade rutiner. Trafikverket
tar inte emot och delar information i sitt system, det är således upp till kommunen att delge
berörda aktörer. Det upplevs av kommunerna och ovan nämnda aktörer i Blekinge att detta kan
försena utryckningar.
För enskilda vägar finns driftansvar ofta hos en vägförening. Enskilda vägar kan vara
genomfartsvägar och det är således väghållarens ansvar att informera om faror på vägen. I vissa
kommuner har kommunen de själva tagit ansvaret för driften över samtliga enskilda vägar, och
också då ansvar för att rapportera störningar.
SOS Alarm har ett system som heter SOS.nu som ger samhällsviktiga aktörer möjlighet att dela
uppgifter, Detta system hämtar information bland annat från trafikverkets information, där
syns också pågående bränder mm. I Blekinge län har Räddningstjänst, Region, Länsstyrelse
detta system. Polisen har dock inte idag detta system.
Vid störningar orsakade av storm, höga flöden, eller snö kan det finnas behov för att samla
information om störningar på statliga, kommunala och högfrekvent använda enskilda vägar
samlat. Detta så primärt samhällsviktiga aktörer kan undvika förseningar vid utryckning.
Sekundärt även kunna informera allmänheten i navigationstjänster eller portal. Trafikverket
kanske kunde om möjligt hantera denna information på samma sätt som de gör när en
trafikolycka inträffar på kommunal väg.

10. Kommunikation av resultat
Resultatet av denna utredning kommer att delges:
-

Länsstyrelsen Blekinge, samtliga berörda funktioner.
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-

Berörda kommuner i länet, tillser spridning inom egen organisation.

-

Räddningstjänsterna.

-

MSB.

11. Bilagor
Bilder från Mörrum, de mest omfattande åtgärderna som genomfördes i länet under händelsen.

Bild 1 Invallning vid Laxens hus, Mörrum. Foto av Petra Sapic

Bild 2 Översvämmad gångväg, nedanför Laxens hus, Mörrum. Foto av Petra Sapic
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