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1 INLEDNING 

Kinda kommun arbetar med översiktsplan för Rimforsa och har för detta 
ändamål behov av att kartlägga översvämningsrisker, exempelvis höga 
nivåer i sjöarna Järnlunden och Åsunden i nära anslutning till tätorten. 

I Järnlundens utlopp ligger dammen Brokind vilken till stor del bestämmer 
vattennivå i sjön. Vid höga flöden begränsar också kanalen genom Rimforsa 
vattenflödet. Det är således viktigt att beskriva dammen i Brokind och 
Rimforsa kanal för att beräkna vattennivåer kring Rimforsa. 

För Stångån finns sedan tidigare en hydraulisk beräkningsmodell tillgänglig 
via MSB, vilket varit en utgångspunkt i detta projekt.  

I projektet har följande personer från WSP bidragit Kristoffer Hallberg 
(projektledning), Ana Pekarik (fältbesök/beräkningar), Frida Torén 
(fältbesök/beräkningar),  Per Söderbom (fältbesök). Från Kinda kommun har 
Ture Göransson och Elin Pettersson varit engagerade. 

 

 

 
Figur 1. Området som detaljstuderats och som omfattas av detaljerad höjddata tillgänglig för 
projektet. 

 

1.1 LEVERERAT MATERIAL  
WSP har inom ramen för detta uppdrag levererat följande material utöver 
denna rapport: 

· GIS-skikt med vattennivåer för vattenföring med 100-års 
återkomsttid och  200-års återkomsttid justerade för ett klimat i 
förändring. 

· GIS-skikt med vattennivåer för Beräknat högsta flöde (BHF) 
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· Layoutad karta med vattennivåer i PDF-format 
· Layoutad karta med marknivåer i PDF-format 

 

2 METOD 

Extrema vattennivåer i vattendrag beräknas generellt med hydrauliska 
modeller vilka kan beskriva vattennivåer i både sjöar och vattendrag för olika 
vattenföringar. Botten och omkringliggande mark utgör grunden för den 
geometriska beskrivningen.  

2.1 UNDERLAG 
Det underlag som använts i denna studie är; 

1. Hydraulisk beräkningsmodell (MSB) 
En hydraulisk modell i beräkningsprogrammet MIKE11 från DHI har 
varit tillgänglig via MSB.  

 
2. Detaljerad höjddata (Metria) 

Detaljerad höjddata från Lantmäteriets nationell höjdmodell har 
bearbetats av Metria for Rimforsa i tidigare projekt. Data levererades 
som punktdata.  

 
3. Broar (Trafikverket) 

Sammanställningar för järnvägsbro (35000-158-1) och vägbro över 
Stångån (5-950-1) har inhämtats från Trafikverket. 
 

2.2 FÄLTBESÖK 
Vid fältbesöket 2017-08-02 lodades kanalen i Rimforsa från båt och området 
fotograferades, se Figur 2 och Figur 3.  
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Figur 2. Rimforsa kanal vy från i uppströms riktning (foto Ana Pekarik). 

 

 

 
Figur 3. Rimforsa kanal sett från utloppet i Järnlunden. vy i uppströms riktning.(foto Ana Pekarik) 
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Figur 4. Inmätning av sektioner i Rimforsa kanal. 

 
Vattennivån var 2017-08-02 +86,32 m RH2000. Bottennivåerna i större delen 
av kanalen är strax under +84 m RH2000, Figur 5.  
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Sektion 2 (Södra kanalen) 
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 Sektion 3 (Norra kanalen) 

Figur 5. Inmätta djup för sektioner i Rimforsa kanal 

 

2.3 HYDRAULISK MODELL 
 
För beräkningarna i föreliggande projekt har WSP utgått ifrån den 
hydrauliska modellen som MSB tillhandahåller. Modellen har bearbetats med 
följande tillägg och ändringar. 

· Vattenföring 
Vattenföringar som dokumenterats i MSBs översvämningskartering, 
se  Tabell 1. 

· Geometrin Rimforsa kanal 
Modellen har utökats med inmätningar och djupuppgifter från lodning 
av kanalen. Vidare modelleras bara strömning genom kanalen.   

· Avbördning Järnlundens utlopp (Brokind) 
Modellen har försetts med en uppdaterad beräkning av sambandet 
mellan avbördning/vattennivå för Järnlundens utlopp i Brokind. 

 

 



 
 

 

 
10254062 •  Rimforsa översvämningskartering  | 9   

Tabell 1. Vattenföring Järnlunden för beräkning av vattennivå. 

Benämning Vattenföring m3/s  

Q100*  125 

Q200* 146 

QBHF 290 

*Vattenföringar kompenserade för klimat i förändring  

De hydrauliska beräkningarna har för denna rapport utförts för stationnära 
flöde vilket är praxis för vattenföring Q100 och Q200. För vattenföring 
Beräknat högsta flöde  (BHF) är det att se som något konservativt.  
 

3 RESULTAT 

Det finns i närområdet kring Rimforsa flera områden som ligger lågt och 
riskerar att översvämmas vid hög vattenföring i Stångån och höga 
vattennivåer i Järnlunden och Åsunden, se Figur 6. Extrema vattennivåer 
beräknas med utgångpunkt i förutsättningar såsom vattenföringens storlek 
och sannolikhet för dess förekomst. Marknivåer är beständiga i den 
meningen att sett över större områden sker endast mindre förändringar över 
tid. Det finns lågt liggande området norr och söder om Ulrikavägen  (Figur 6 
markering 1 och 2). 

 

 
Figur 6. Marknivåer RH2000.  

 

Vid stor tillrinning styrs vattennivåerna i Järnlunden och Åsunden till stor del 
av avbördningskapaciteten för dammen i Brokind och förträngningen i 
Rimforsa kanal. Vattennivåer har i detta projekt beräknats enligt Tabell 2, 
illustrerat som översvämningsytor i Figur 7. 

1 

2 
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Tabell 2. Beräknade vattennivåer för MSB översvämningsscenarion. 

Scenario Vattenföring 
(m3/s) 

Vattennivå  
(m) RH2000 

  
Järnlunden Åsunden 

Q100 132 88,70 88,78 

Q200 146 88,81 88,92 

QBHF 290 89,72 89,89 

 

 

 
Figur 7. Översvämningsytor för Q100, Q200 och beräknat högsta flöde (BHF) 

 

Det kan noteras att det lågt liggande området kring Industrivägen söder om 
Ulrikavägen har hydraulisk kontakt genom järnvägstunneln i Ulrikavägen.  
Översvämningsrisken för centrala Rimforsa är alltså främst förknippad med 
höga nivåer i Järnlunden vilket i allt väsentligt styrs av 
avbördningskapaciteten i Brokind. För identifierade översvämningskänsliga 
områden i centrala Rimforsa visas de principiella flödesvägarna för vatten i 
Figur 8, markering A-C.  

För området med låga marknivåer söder om Nylund kommunicerar med 
Åsunden via fördjupningen mellan Håkanstorp och Sörstugan, se Figur 8 
markering D. 
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Figur 8. Principiella flödesvägar för vatten vid höga vattennivåer i Järnlunden och Åsunden. 

  

 
 

4 DISKUSSION 

4.1 SKYDDSÅTGÄRDER   
Det finns god potential att använda höjdsättning av befintliga vägbankar och 
marknivåer för att skapa barriärer mot hög vattennivå i Järnlunden. De 
flödesvägar som kan leda vatten till cetrala Rimforsa enligt Figur 8 bör kunna 
åtgärdas genom ågärder markerat som 1-3  Figur 9 

A B 

C 

D 
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Figur 9. Möjlig placering av åtgärder för översvämningsskydd från Järnlunden. 

Skyddsvallar kan behöva dräneringsvägar för avrinning och dagvatten vid 
normala förhållanden. För skyddsvallens funktion vid höga nivåer i 
Järnlunden är det kritiskt att alla genomföringar vid behov kan stängas. 

Ett annat alternativ för att minska översvämningsriskerna för Rimforsa från 
Järnlunden är att arbeta med dammägaren för ökad avbördningskapacitet i 
Brokind.  

4.2 BERÄKNING AV VATTENNIVÅER 
Jämfört med MSB:s tidigare översvämningskartering redovisas i detta PM 
högre nivåer för Q100 och Q200. För BHF redovisas lägre nivåer. 
Skillnaderna härrör från 3 olika källor, vattenföring, beskrivningen av 
Rimforsa kanal och avbördningen ur Järnlunden i Brokind. Dessa faktorer 
beskrivs utförligare nedan.  
 
 
Beräkningen av vattennivåer i denna studie skiljer ifrån beräkningar med 
MSB ursprungliga modell enligt följande; 

1 

2 

3 
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· Vattenföring 
Under arbetets gång identifierades skillnader mellan de 
vattenföringar och tillrinningar som avsetts för MSB:s 
beräkningsmodell och hur dessa angivits i korresponderande 
modellfiler. WSP följer i detta PM vattenföring i dokumentationen för 
MSB:s översvämningskartering. I modelldokumentationen är Q100 
och Q200 inklusive justeringar för ett förändrat klimat ca 20 % lägre 
än de flöden som simulerats i MSB:s översvämningskartering och 
ligger till grund för dess översvämningsskikt.  
 

· Geometrin Rimforsa kanal 
WSP har uppdaterat beskrivningen av Rimforsa kanal med djupdata 
som inhämtats vid fältbesök. 
  

· Avbördning Järnlunden 
WSP har beräknat avbördning ur Järnlunden i Brokind med hänsyn 
till överströmning. I MSB:s översvämningskartering var utflödet 
begränsat till ett maxvärde vilket föranledde höga nivåer i sjön 
Järnlunden.  

 

Beskrivningen av avbördningskapacitet för utloppet av Järnlunden 
framgår av Figur 10. Det kan noteras stora skillnader för Q100 (132 
m3/s) och för Q200 (146 m3/s) medan skillnaden mellan beskrivningarna 
av avbördningen är mer lika för höga vattenföringar kring QBHF (290 
m3/s).  

 
Figur 10. Beskrivning av avbördningskapacitet i Järnlundens utlopp (Brokind). 
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