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ÖVERSVÄMNING
Risken för översvämningar ökar efter vintrar med stora snömängder. Under
våren, när snö och isar smälter, kan den så kallade vårfloden skapa stora problem för områden med närhet till vattendrag och sjöar. Förutom snö och is
som smälter kan även kraftiga skyfall orsaka översvämningar.

Konsekvenser av översvämningar
Vanliga konsekvenser av översvämningar är att byggnader vattenskadas, transportstörningar uppstår och strömavbrott inträffar. Vid längre strömavbrott kan följderna bli telefoni- och internetstörningar så det kan bli svårt att få information om vad
som händer. Källare riskerar att översvämmas och matvaror i en frys utan el blir
snabbt dåliga. Det är inte ovanligt att kvaliteten på dricksvattnet påverkas av översvämningar. Ras och skred kan också uppstå.

Skydda dig själv
Var du bor och vilken typ av översvämning du riskerar att råka ut för avgör ditt
eget ansvar vid risk för översvämning. Du bör undvika att gå ut eller åka bil i översvämmade områden. Strömmande vatten kan lätt få dig att ramla omkull eller få till
exempel bilen att flyta iväg. Det kan finnas dolda faror under vattnet som trottoarkanter, refuger och brunnar utan lock.
Om du inte kan ta dig från hemmet eller den plats där du befinner dig på grund
av översvämningen, stanna då kvar på en högt belägen och säker plats där du kan bli
hämtad av räddningspersonal.
Se till att ha en radio som drivs av batterier. Via P4 Västmanland kommer du att få
viktig samhällsinformation vid stora översvämningar, men även vid andra katastrofer.

Förbered din fastighet inför vårfloden
När det är mycket snö i markerna är risken för en kraftig vårflod större än vanligt.
För dig som fastighetsägare i ett område som riskerar att översvämmas, är det viktigt
att se över eventuella åtgärder.
I vilken mån vårfloden kommer att orsaka översvämningar beror på hur snösmältningen sker. En tidig start på snösmältningen med lite värme och kortare köldperioder minskar riskerna. En kall vår som följs av mycket värme och regn, ger en snabb
snösmältning med ökad risk för översvämningar.
Även vid normalt väder under våren kan vi på grund av de stora
snömängderna uppleva en situation med höga flöden som kan orsaka mindre
översvämningsproblem. Vid en översvämning kommer viktiga samhällsresurser,
som räddningstjänst med flera, bli extra belastade. Därför är det som fastighetsägare
viktigt att du följer vårflodsutvecklingen och har beredskap för att skydda din
egendom.

Skydda din bostad
Om det skulle bli översvämning finns det en hel del du kan göra för att skydda sin
bostad. Bor du låglänt nära ett vattendrag i en riskzon är det en god idé att ta reda
på hur tidigare översvämningar i området sett ut och hur långt de spridit sig. Kanske finns också risk för jordskred eller ras i samband med översvämning som du
bör tänka på. Riskerar ditt hus att drabbas kan en permanent vall vara det enklaste
sättet att skydda sig. För att minska skadorna behöver du annars planera och skaffa
material till tillfälliga barriärer av sandsäckar, jord, lastpallar eller tuber. Att hyra eller
köpa en länspump och träna på att hantera den i förväg är också bra.

Förbered inomhus
Inomhus kan du kontrollera golvbrunnarna. Ersätt gärna den traditionella golvbrunnen med en som går att stänga manuellt, eller en självstängande. Eller montera en backventil under källargolvet eller i en särskild brunn utanför huset. En dyr
lösning som i vissa fall kan vara bra, är att installera en pumpanläggning som lyfter
upp spill- och dräneringsvatten till markytan, där det får rinna med självfall ut till
kommunens ledningar i gatan.
Börjar vattnet ändå strömma in i huset bör du agera snabbt, med sunt förnuft
och som om du själv skulle betala skadan, råder försäkringsbolagen. Rädda det som
räddas kan. Men stäng av strömmen först!

Checklista på förberedelser
Allmänna förberedelser
• Ta reda på risken för översvämning där du bor.
• Följ väderleksrapporterna, samt ha koll på vattennivåerna.
• Viktigt! Du som är fastighetsägare har ansvar för att skydda din egendom.
Att göra när risken för översvämning är stor
• Viktigt - förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem.
Kolla om du kan låna täcklock från din VA-leverantör eller försäkringsbolag,
alternativt köp eget täcklock från VA-butik.
• Se till att ha pumpar tillgängliga innan en översvämning hotar.
• Flytta värdefulla och känsliga föremål från källare.
• Kontrollera din hemförsäkring - ditt försäkringsbolag kan ha särskilda villkor.
• Planera för barriärer.

SURAHAMMAR
Områden som riskerar att drabbas

Vid höga flöden i vattendragen riskerar områden runt Kolbäcksån att svämma över,
främst runt Östersjön vid Surahammar. Om vattnet i Kolbäcksån stiger kraftigt kan
Surahammars industriområde och delar av annan bebyggelse vid Sura skans drabbas. I industriområdena finns förorenade områden och miljöfarliga verksamheter
som kan orsaka spridning av föroreningar. Även vattenskyddsområdena uppströms
Surahammar kan påverkas, på grund av industriområdena vid till exempel Virsbo.
På grund av skyfall kan översvämningar också uppstå på andra håll, bland annat i
Surahammars tätort.
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RAMNÄS
Områden som riskerar att drabbas

Höga flöden kan påverka strandlinjen som på sina håll kan börja erodera. Det är
stor risk att den öppna marken söder om väg 66 drabbas av översvämning vid stora
vattenmängder.
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VIRSBO
Områden som riskerar att drabbas

Vid höga flöden är det stor risk att området norr om infarten till Virsbo från väg 66
blir översvämmat. Detta kan påverka trafiken efter väg 66. Området mellan Herrgården och centrum kan hamna under vatten om inte gjorda fördämningar håller emot.
Delar av Nordanö industriområde samt område runt Virsbo station ligger lågt.
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För mer information: dinsakerhet.se
Viktiga informationskanaler vid översvämning
P4 Västmanland
www.surahammar.se
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Surahammars kommun
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Hjulmakarvägen 18, Surahammar

