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Sammanfattning
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om de översvämningar som emellanåt
drabbar floden Rhen beror på naturligt eller antropogent betingade orsaker. Uppsatsen
analyserar om extrem nederbörd och/eller andra faktorer påverkar översvämningar.
En översiktlig bild av Rhens dräneringsområde har tagits fram med hjälp av meteorologisk
data, hydrofluvial data, topografisk information samt information om markanvändning,
bebyggelse, vegetation och markförhållanden. De olika faktorerna som kan påverka en
översvämning är strukturerade under naturliga respektive antropogena orsaker.
Dygnsnederbördsstatistik för åren 1991-2003 utgör grunden för undersökningen. Utifrån detta
har analyser genomförts av olika faktorer som kan orsaka en översvämning genom naturlig
påverkan.
Olika platser längs Rhen påverkas olika mycket av översvämningar. Två städer där
konsekvenserna av översvämningar visar på stor skillnad i åverkan är Düsseldorf och Köln.
Genom att studera och jämföra dessa städer har en detaljerad analys av översvämningar och
dess effekt på natur och samhälle möjliggjorts.
Översvämningsperioden december 1994 och januari 1995 har valts ut och analyserats med
uppgifter om nederbörd, temperatur, vattenstånd och avrinning.
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Summary
The purpose of this essay has been to research if the floods that at times affects the River
Rhine depends on basis for natural or antropogen reasons. The essay analyses if extrem
percipitation and/or other factors influence floods.
A keymap over the drainage area of Rhine has been outlined with aid from meteorological
facts, hydrofluvial facts, topographical information and information about grounduse,
settlement, vegetation and state of ground. These different factors that can influence a flood
are structured under natural respective antropogen causes. The daily preciptation statistics
during the period 1991-2003 constitute the ground for this investigation. This analysis has
been done of different factors that can cause a flood.
Different places along Rhine influence different much of floods. Two cities where the
consecuences of floods shows on big diffences in damage is Düsseldorf and Cologne.
By investigate and compare these cities, a detailed analysis over floods and its effects on
nature and society has been possible.
The flood period december 1994 and january 1995 has been chosen and has been analysed
with the information from percipitation, temperature, water-level and run-off.
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Förord
Denna uppsats omfattar ett 10-poängs arbete som ingår i C-kursen inom ämnet geografi. Den
är utförd vid Naturgeografiska institutionen vid Göteborgs Universitet under hösten 2003.
Jag skulle vilja tacka min handledare filosofie doktor Katarina Borne som hela tiden varit
hjälpsam och idérik på ett positivt sätt. När det kändes trögt och inspirationsfattigt hjälpte
hennes glada attityd mig att gå vidare i mitt arbete.
Sommaren 2002 besökte jag några tyska bekanta i Düsseldorf. Det var vid en promenad längs
Rhen som jag fick höra talas att Rhen svämmar över ibland och att staden Köln som ligger
söderut hade mycket sämre förutsättningar än Düsseldorf att klara sig från stora
översvämningsproblem. Detta var mina första tankar kring ett problem som jag inte trodde
existerade i Europa. Översvämningar i den dimensionen inträffar inte här och är inte ett hot
för människan! När det tre år senare finns möjlighet att skriva en uppsats om extrem
nederbörd i Tyskland kändes det intressant att få studera problemet i detalj och dessutom
naturligt att välja just detta ämne.

Göteborg, januari 2004.

Ulrika Retteli
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Floden Rhen svämmar över ibland vilket drabbar befolkningen i dess närområde. För att
kunna förebygga problem som orsakas av översvämningar är det viktigt att göra
undersökningar om klimatet men även dagens markanvändning. Undersökningar har gjorts
längs med Rhen av olika nationaliteter eftersom alla är lika angelägna om situationen som
råder. Men meningarna angående vad som är den viktigaste orsaken till översvämningar
skiljer sig år.
Bendix (1997) har gjort en omfattande studie om hela Rhens dräneringsområde, naturlig och
antropogen påverkan på högvattnets avrinning i Rhen. Den har bidragit med många uppgifter
och han har kommit fram till fyra olika typer av väderlek som uppstått vid
extremhögvattensituationer i floden Rhen. Bendix anser att väderhändelser är den
dominerande faktorn för en översvämning. Fig. 2 som visar att nederbörden har ökat sedan
1850. Den visar tydligt att den genomsnittliga årsnederbörden har ökat under perioden.
Fram till 1921 har nederbörden legat under periodens medelvärde.
1658,1784,1799,1824,1845,1882,1896,1920,1948,1970,1983,1993,1995 är de årtal med
dokumenterade extremöversvämningar mellan 1658-1995 i floden Rhen, (tab. 1) Bendix
(1997).
Tab. 1. Antal extremöversvämningar per århundrade (sedan 1658) i floden Rhen. Källa: Bendix (1997).
Table. 1 Number of heavy floods per century (since 1658) in the river Rhine.

Århundrade
1600
1700
1800
1900

Antal
extremöversvämningar
1
2
4
7
Totalt: 14 tillfällen

Man kan se att under 1900-talet har antalet extremöversvämningar ökat markant.
Något har hänt eftersom extremöversvämningar har ökat. Beror detta på antropogena
och/eller naturliga orsaker? Den här typen av översvämningar som skett de senaste 20 åren
brukar kallas "hundraårsöversvämning" p.g.a. att de sker vart hundrade år. Eftersom det har
skett oftare än vart hundrade år har begreppet förlorat sin betydelse. Det ger ändå indikationer
på att klimatet har förändrats de senaste decennierna.
Bronstert (03-10-11) däremot anser att människans ingrepp i naturen är den dominerade
faktorn för översvämningar. I sin text beskriver han människans enorma markförsegling som
pågår längs floden Rhen. Markförsegling innebär att naturmark brukas för andra ändamål.
Exempelvis våtmark grävs ur och det byggs hus där istället.
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Kwadijk (1993) har studerat Rhen. Han har skapat olika scenarier för floden Rhens framtid
där ett GIS (Geografisk Informations System) program visar vad som skulle kunna ske vid
klimatförändringar. Uppgifterna baseras på redan uppmätt data från Rhen. Studierna är gjorda
efter Rhens nuvarande geografiska förutsättningar. Det är en vattenbalansmodell och man
använder sig av meteorologiska data som temperatur och nederbörd, geografisk data,
topografi, markanvändning, jordart och grundvattensflöde data månad för månad.
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1.2 Syfte
Syftet med det här arbetet är att undersöka om de översvämningar som emellanåt drabbar
floden Rhen beror på naturligt eller antropogent betingade orsaker. Är det i samband med
extrem nederbörd och/eller är det andra faktorer som påverkar översvämningar? Arbetet
jämför städerna Köln och Düsseldorf, som har olika förutsättningar att klara av översvämning
i Rhen. Frågor som ställs är:
- Beror översvämningar på vädret och klimatförändringar?
- Är det antropogena orsaker som påverkar översvämningar?
- Vilka effekter har översvämningar på människan?
- Vilka åtgärder har vidtagits för att skydda sig mot översvämningar?
- Hur och varför påverkas Düsseldorf och Köln olika?
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2. Vad skapar en översvämning?
2.1 Naturliga Orsaker
Följande naturliga orsaker för översvämning tas med i studien: klimatförändringar, nederbörd
och snösmältning, extrem torka, hydrologiska aspekter samt ytavrinning och avdunstning.

2.1.1 Klimat
Enligt IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change (03-10-08) har trenden för
nederbörden haft en ökning med 30 % i Tyskland under 1900-talet, och temperaturen har ökat
med några grader. För Tysklands del innebär det stora förändringar, eftersom det enligt
klimatmodeller är den Norra Hemisfären som drabbas värst.
För mellanbreddgradernas kontinenter har uppvärmningen varit störst vinter och vår. De
senaste årtiondena har de nordliga delarna av kontinenterna på norra halvklotet värmts upp
mest (Bogren 1998, s 124). Framförallt har vinternederbörden ökat över land vid de högre
breddgraderna på norra halvklotet.

2.1.2 Nederbörd och snösmältning
Utbredningen av snötäcket på norra halvklotet har reducerats med omkring 10 % under den
senaste tjugo års perioden. Denna reduktion är nära kopplad till ökningen av temperaturen.
Uppvärmningen på norra halvklotet har varit speciellt markant under våren, vilket inneburit
en snabbare snösmältning (Bogren 1998, s.95). Nederbörden har ökat över land på norra
halvklotets höga latituder, speciellt under den kalla delen av året. När mycket nederbörd faller
på kort tid på en plats hinner vattnet inte rinna av, perkulera genom marken eller avdunsta.
Det finns en trend sedan år 1860 att nederbörd ökat långsamt i Europa (Kwadijk 1993, s 20).
Enligt SMHI's regler (03-10-23) räknas extrem nederbörd då det regnar mer än 40 mm/dygn.

2.1.3 Extrem torka
Förutom att det blir problem för sjöfarten i floden så far även växter och djur illa av torkan
(NABU, Naturschutzbund 03-12-11). När det kommer nederbörd efter en torrperiod har
marken svårigheter att hålla kvar vattnet och ytavrinningen ökar snabbt (Channel four 03-1008). Dränering kan också ge långvariga skador på jordkvaliteten. När vattenståndet är lågt i
den organiska jorden kan det leda till oxidation och eventuellt försvinnande av torv (Goudie
2002 s.183). Se vidare under antropogena orsaker och våtmarker 2.2.1.

2.1.4 Hydrologiska aspekter
Kunskap och insikt inom meteorologi och hydrologi möjliggör idag en exaktare
framtidsprognos av översvämningstillfällen, men det är ändå svårt att påverka själva
översvämningen. Markfuktigheten är den fuktighet som finns i den omättade zonen ner till
grundvattnet. Detta magasin har stor hydrologisk betydelse (Bergström 1993, s.35). Direkt
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ytavrinning kan uppträda där markens genomsläpplighet är liten och när nederbörd och
snösmältning är intensiv. Ofta är ytavrinningen ganska lokal och vattnet når snart mer
genomsläppliga lager för att sedan leta sig vidare via grundvattnet (Bergström1993, s.43). Om
marken är tillräckligt genomsläpplig för att ingen direkt avrinnig på markytan skall kunna ske,
innebär det att det vatten som inte går åt för att höja markfuktigheten kommer att fylla på
grundvattenmagasinet. Grundvattnet stiger då, men samtidigt ökar avrinningen eftersom
marken är mer genomsläpplig nära ytan än i djupare liggande lager.
De geologiska förhållandena i ett avrinningsområde, och därmed akvifernas karaktär, är av
stor betydelse för vattenföringens dynamik (Bergström 1993, s. 51).

2.1.5 Avdunstning och avrinning
Den globala klimatförändringen kommer att resultera i regionala förändringar i nederbörd,
temperatur och evaporation. Kvantitet och skillnader i vattenflödena är direkt relaterat till
förändringar i klimatförhållandena. Förändringar i avrinning kan påverka flodens aktiviteter.
Långvarig låg avrinning hämmar dricksvattenintagning, bevattning och sjöfart medan
högvatten förstör konstruktioner som diken, dammar och broar (Kwadijk 1993).
Effekter på förändringar i markanvändning kommer att påverka existerande avdunstning och
dess överskott kommer att öka sommartid. Grundvatteninströmning är mindre viktig i alpina
området p g a volym av sediment som inte konsoliderats, där akviferna är små. På basis av
dessa hydrologiska egenskaper och landformer kan Rhens bäcken delas in i bergsområdet i
söder och mitt och låglandet i norr. Avrinning bestäms av mängden och tiden för
nederbörden, generella överskottet av evapotranspiration under sommarperioden, förändringar
i grundvattensmängden och markvattenupplagring. Uppströms bestäms avrinningen av
snöupplagring som är beroende av temperatur och nederbörd och mängden vatten som finns
lagrad i sjöar. Grundvatten och markvatten inströmning sker i november-mars när
evapotranspirationen är låg (Kwadijk 1993 s.54).
Ett varmare klimat medför mer intensiv avdunstning och 4-7 % mer vattenånga i atmosfären
för varje grads temperaturökning. Det blir troligen både ökad torka på en del håll och
intensivare nederbörd i andra områden (Gerholm 1998, s 124). Enligt ett simulerat
klimatscenario med den svenska HBV-D modellen (skapad hos SMHI) skulle avrinningen i
en biflod till Rhen öka mest under vintersäsongen under åren 2061-2095. Värden som i
februari och mars åren 1961-1965 låg på ca 62 m3/s respektive ca 50 m3/s skulle åren 20612095 ligga på ca 77 m3/s respektive ca 60 m3/s (Menzel 03-10-11).
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2.2 Antropogena orsaker
Följande antropogena orsaker är medtagna i studien: förändringar i våtmarker, ändrad
flodfåra, förändringar i mark, bebyggelse för nära floden samt trädavverkning/skogsdöd och
vegetation.

2.2.1 Förändringar i våtmarker
Då naturliga levéer hindrar vattnet att återvända till flodfåran fås träsk och grunda sjöar.
Levéer betingas av översvämningar. Ryggar är högst närmast floden och ofta bevuxna
(Franzén, 2002). Våtmarker som byggts igen betyder att naturens eget skydd för
översvämningar försvinner. Våtmarker har kapaciteten att kunna lagra vatten under lång tid
och i stora kvantiteter. Floder och dess omgivande våtmarker präglas av ständig dynamik av
hög och lågvatten. Våtmarker bromsar ytavrinningen. Torrläggning av sumpmarker och
invallningar minskar möjligheten att tillfälligt lagra vatten och bidrar därmed till ökade
högvattenflöden nedströms (Channel four 03-10-08).
Genom att återskapa våtmarker och strandängar och öka odling av skog och växter kan man
påverka att vattnets väg till floden sker långsammare. Jordens lagringseffekt försämras av
den gödning som används i jordbruket idag och som är relativt lätt att förändra. Men att skapa
större vallar kan ge bieffekter och kan ställa till med större problem än nytta. Branta flodvallar
uppströms hindrar översvämning på platsen men gör att vattenflödet ökar nedströms och
saknas det strandängar och andra naturliga översvämningsområden finns risk för katastrof
istället (NRW, Nordrhein Westfalen 03-10-08).
Förändringar i flodbankens vegetation kan ha en stor påverkan på flödet i floden. Borttagning
av sådan vegetation kan skapa högre strömflöden. Många studier visar att avrinning från en
icke odlad mark tenderar att vara större än från de som är odlade (Goudie 2002 s.225).

2.2.2 Ändrad flodfåra
Innan människan gjorde ingrepp i floden kunde det överflödiga vattnet flyta ut över våtmarker
och slätter som fungerar som svampar och som suger upp vattnet. Denna mark har försvunnit
mer och mer och ersatts av asfalt och cement för vägar och hus.
En flod med meandrar, biflöden och korvsjöar kan ta upp mer vatten än en förkortad och
uträtad flodkanal som har diken och kanaler. Genom att räta ut floden rinner vattnet fortare.
Den slingrande floden upptar större yta än en rak och rymmer därför mer vatten. Ett häftigt
regn eller en snabb snösmältning ger snabbt ett så stort tillskott av vatten att den rätade
flodfåran inte räcker till. Nederbörd och snöfall rinner direkt ner i floden i stället för att hamna
i våtmarker innan det når floden (NRW 03-10-08).
Riffleopoolsystemet är ett system som finns i alla floder. Hur riffle eller pool fördelas i floden
beror på om floden är naturlig eller förändrad. I konstgjorda kanaler eller i en ändrad flodfåra
uppstår mest riffle. Det genererar negativa effekter som inte en naturlig flodfåra som har både
riffle och pool får. I riffle lägger sig grus partiklar på botten, och i pool lägger sig de fina
partiklarna längs kanten. I den ändrade flodfåran lägger sig bara osorterade partiklar på botten
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medan i den naturliga floden sorteras partiklarna antingen som riffle eller pool beroende på
hur snabbt flödet är samt ett parti med både riffle och pool skapas (Goudie 2002, s.214).
Den ändrade flodfåran tar raka spåret, inga meandrar. Högvattentoppar ökar i hela flodfåran
för att de rinner snabbare (Holmer 03-10-31). När floden meandrar jämnas det ut och det går
långsammare. Det finns inget vatten som flyter långsamt som gör att de fina partiklarna kan
lägga sig vid kanterna. Vid högvatten lägger sig osorterat grus på botten i den konstgjorda
kanalen och vattennivån minskar och vid lågvatten torkar vattnet ut för att det inte finns
tillräckligt djup i flodfåran (Goudie 2002, s.214).

2.2.3 Förändringar i mark
Där det tidigare funnits våtmarker har man idag avgränsat eller helt byggt igen och skapat
jordbruk, bebyggelse eller trafikleder för att förbättra infrastrukturen. Teknologiska framsteg
har gjort det möjligt att övervinna begränsningar och utnyttja de möjligheter naturmiljön kan
erbjuda.
Tunga maskiner, utdikning och förändringar i terrängen och övergången från ängs - och
betesmarker till åkermarker e t c har ökat riskerna för översvämningar. Det intensiva
jordbruket komprimerar marken och förminskar vattenupptagningsförmågan, höjer erosionen
och påskyndar och förstärker ytavrinningen.
Flera miljoner kubikmeter vatten tar den snabbaste vägen genom landskapet via de
uppbyggda kanalerna. Är markytan förseglad flyter mer vatten direkt eller över
kanalisationen. Jorden lagrar vatten effektivt och kan lagra upp till ett hundra gånger den
kvantitet vatten som vegetationen gör. Den fungerar som en svamp. Jordbruken använder sig
av konstgödsel som påverkar jordens upptagningsförmåga negativt. Dräneringsområden vid
våtmarkerna som pumpar ut grundvatten för konstbevattning ger oönskade effekter. Det
torkar ut området och försämrar vattnets lagringseffekt (Channel Four 03-10-08).
De minst genomsläppliga typerna av ytor är de som människorna själva skapar i bebyggda
områden av betong och asfalt. Dessa hårdgjorda ytor förhindrar infiltrering och förorsakar
snabb avrinning. Tillsammans med sina bifloder har Rhen ett avrinningsområde som täcker en
yta motsvarande halva Tyskland. Dikning och andra anordningar kan inte ge absolut
skyddsgaranti. Människan har genom markanvändning förändrat avrinningsområden,
vattendrag och minskat vattnets naturliga områden. Området längs Rhen har torkats ut,
cementerats och asfalterats för vägar och byggnader (Channel Four 03-10-08).

2.2.4 Bebyggelse nära floden
Historiskt sett har många folkslag genom tiderna lockats att bosätta sig på den bördiga
flodslätten. Trycket har blivit stort på den mark som återstår och många byggnader har
byggts på olämpliga platser. Antalet översvämningar och dess skador på omgivningen har
ökat. Enligt Bronstert (03-10-11) har människans ingrepp i naturen orsakat att floden
svämmat över. Människan bosätter sig ofta där risken för översvämningar är stor av olika
orsaker trots den överhängande faran.
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2.2.5 Trädavverkning/skogsdöd och vegetation
Träd och växter kan lagra stora mängder vatten. Intakta skogar verkar som svampiga
vattenmagasin. De djupa och intensiva rotsystemen kan ta upp stora mängder nederbörd. I
områden där skog saknas p g a olika orsaker finns inget som tar upp vattnet utan
ytavrinningen sker fortare. Skadade trädkronor med få eller inga barr och blad som kan fånga
upp nederbörden gör att nederbörden faller direkt ner på marken och ytavrinningen ökar.
Dessutom suger de skadade rötterna upp mindre vatten. Det är svårare för vattnet att hålla sig
kvar i sluttningar när det saknas vegetation (NRW 03-10-08).
Jorderosionen blir ett problem också. Topografin och geologin har betydelse vid
översvämningar. I flackare landskap kan mer vatten lagras än i sluttningar. En del av
nederbörden tar vegetationen hand om via interception, andra delar avdunstar och det övriga
vattnet når slutligen via ytavrinningen floden. När marken och vegetationen inte längre kan ta
upp mer vatten ökar avrinningen och översvämningen är ett faktum. Vilken jordmån marken
har spelar stor roll för hur snabbt vattnet infiltreras (Channel four 03-10-08).
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3. Områdesbeskrivning

Fig. 1. Karta över Rhen från mynning till källa med Düsseldorf och Köln i närbild.
Figure 1. Map over Rhine from mouth to source with Düsseldorf and Cologne in close-up.
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Rhen flyter genom Schweiz, Lichtenstein, Tyskland, Frankrike och Nederländerna fig. 1.
Floden börjar i Alperna och flyter ut i det nederländska deltat i Nordsjön. Dess
dräneringsområde är ca 250000 km2 och 2/3 av bäckenet ligger enbart i Tyskland (Kwadijk,
1993, s 35).
Rhen är en betydande transportled och har världens högsta trafiktäthet och är beroende av
vattenståndet i Rhen. Godstrafiken på Rhen är 50-100 miljoner ton /dag (Diercke, 2002).
Rhen delas in i fem områden, Hochrhein, Oberrhein, Niederrhein, Mittelrhein och Rhendeltat.
Niederrhein (från Bonn till Lobith) är det område som Düsseldorf och Köln ligger inom och
vilket arbetet ska koncentreras till. Här börjar också den nordtyska lågslätten. I båda städerna
bor över 500 invånare per km2 (Diercke, 2002). Köln och Düsseldorf ligger i förbundsstaten
Nordrhein-Westfalen och på ett avstånd av ca 40 km från varandra. Trots närheten har
städerna olika förutsättningar att klara av en eventuell översvämning. Det Rhenska
skifferberget ligger i detta område (Diercke, 2002), känd för sitt brunkol.
Sedan 1840 har floden modifierats. Då hade floden mellan 2 och 6 km att breda ut sig på. Mer
än hundra år senare har 85 % av flodslätten ersatts av andra miljöer och översvämningsrisken
har ökat nedströms (Rivernet 04-01-02).

3.1 Köln:
N 50°56´33,2607", O 06°57´32,3136"
Köln (fig. 1) har byggt upp bostäder och industrier nära floden på båda flodsidorna och inte
lämnat mycket utrymme för floden Rhen att svämma över. Köln ligger på slättlandet men inte
långt därifrån ligger skogar och berg. Det finns våtmark och jordmånen är parabrunjord
(Diercke, 2002). Köln har 1.020.000 invånare. De senaste 100 åren har Köln haft 12
högvattenstillstånd över vattenståndsmätaren på 9,50 meter. Av dessa har de 5 senaste skett
inom de senaste 15 åren. I december 1993 kom ca 170 miljoner m3 vatten in i Kölns centrum
(NABU, Naturschutzbund 03-12-11). 1993 och 1995 uppgick skadorna till 200 miljoner DM
(Umweltbundesamt 03-10-23).
I Köln har man planterat träd som ska sänka vattenståndet en aning. Det har man lyckats att
göra med 6 cm då man planterade skog på 25 % av våtmarkens yta (Bendix, 1997). Köln har
802 mm/år i årsmedelnederbörd och en årsmedeltemperatur på 9,8.°C (Expedia 03-10-10).

3.2 Düsseldorf:
N 51°13´32", O 06°46´58"
Düsseldorf (fig. 1) har på ena flodsidan lämnat en stor äng som används till fritidsområde vid
tider för lågvatten och vid högvatten har floden chans att själv breda ut sig utan att
åstadkomma några skador. På den andra flodsidan, vid centrum, finns en stor trafikled som nu
har byggts in med hjälp av en mur och på så sätt fått en våning till som stoppar floden vid
högvatten. Düsseldorf ligger på slättlandet. Det finns våtmarker och både parabrun- och
brunjord (Diercke 2002). Strandängarna svämmar över vid Düsseldorf. Under långa
tidsperioder står områden under vattnet. Düsseldorfs strandängar torkar ut snabbt vid
lågvatten. Man ser sällan fallna träd eller andra stora skador i Düsseldorf (Geo- und
Naturwissenschaften 04-01-02). Düsseldorf har en årsmedelnederbörd på 759 mm/år i och en
årsmedeltemperatur på 10,3°C (Expedia 04-10-10).
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4. Metodik
För att rätt kunna analysera de faktorer som styr och påverkar översvämningar har en
översiktlig bild av Rhens dräneringsområde tagits fram med hjälp av meteorologisk data,
hydrofluvial data, topografisk information samt information om markanvändning, bebyggelse,
vegetation och markförhållanden.
För att kunna peka på hur människans ingrepp påverkar förutsättningarna och effekterna av
översvämningar har fokus också lagts på att analysera två städer, Düsseldorf och Köln som
ligger nära varandra. De har likartade geologiska och klimatologiska förhållanden men de har
olika förutsättningar att motstå Rhens högvatten. Olika platser längs Rhen påverkas olika
mycket av översvämningar. Genom att studera och jämföra dessa städer har en detaljerad
analys av översvämningar och dess effekt på natur och samhälle möjliggjorts.
Insamlat material från Internet och diverse litteratur har studerats källkritiskt. Hemsidorna har
tagits från olika organisationer och universitet. Det finns många projekt och organisationer
som arbetar med floden Rhen i främst Tyskland, Nederländerna och Schweiz.
Statistik är hämtad från Deutcher Wetter Dienst (DWD) som är Tysklands svar på Sveriges
SMHI.
För att närmare studera en av de s.k. hundraårsöversvämningar som skett valdes år 1995.
Statistik från Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch (DGJ) har använts för att koppla
samman ytavrinning och vattenflöde till analysen.
Dygnsnederbörd, medeltemperatur, vattenflöde och vattenstånd är analyserade för januari
1995 i Düsseldorf. Dessutom har dygnsnederbörd och medeltemperatur för december 1994 i
Düsseldorf analyserats. Årsvattenstånd och årsvattenflöde för 1996 är medtagen för att
jämföra hur "normala" värden är fördelade under året för både Köln och Düsseldorf.
Årsdygnsnederbörd undersöktes för perioden 1991-2003 i Düsseldorf för att se trender och
hur många extrema nederbördsdagar som rådde under denna tid.
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5. Rhens översvämningar
5.1 Naturliga orsaker
Här följer en beskrivning av hur Rhen påverkas av naturliga orsaker.

5.1.1 Klimat
Det norra området av Rhen har rikligare nederbörd under sommarhalvåret än de södra
delarna. Söderut är snösmältningen ett större problem än för de norra delarna. Under
sommarhalvåret är det därför störst fara för översvämningar i Oberrhein. Medan Nieder- och
Mittelrhein löper större risk för översvämningar vintertid p g a snösmältningen (Bendix 1997,
s 293).

Fig. 2. Figuren visar nederbördsavvikelser under perioden 1851 - 2003 i Tyskland.
De vertikala linjerna visar den årliga avvikelsen och den utjämnade kurvan visar medelvärdet per löpande 11årsperiod. Källa: Klimastatistik Köln-Wahn (04-01-12).
Figure 2 shows the yearly preciptation anomalies under the period of 1851-2003 in Germany. The vertical lines
shows the yearly divergence and the smooth curve shows the 11-year running mean.
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5.1.2 Nederbörd och snösmältning
Enligt Bendix (1997, s 296-297) präglas extrema Rhenöversvämningar av fyra
karaktäriserade väderleksförlopp:
Typ 1. Kallt väder (d.v.s kallare än över -12° under en månad) som följs av kraftigt snöfall.
Rhen fryser till och på samtliga avrinningsområden bildas djup markfrost. Efter en vecka med
varmfronter och lågtryck från väster som är kopplat till häftiga regnskurar samt en omfattande
snösmältning i Mittelgebirgen (ung. medelhögt bergsområde på mellan 200 och 1500m).
Isflak transporteras till Niederrhein där det börjar dämmas upp. I kombination med långt
ihållande regn, snösmältning och hög vattenavrinning förseglas marken och en översvämning
är ofrånkomlig. Den stigande avrinningen och uppdämningen genom naturliga isdammar
förorsakar extremhögvatten. Detta skedde åren 1658,1784 och 1799.
Typ 2a. Liknar typ 1. Men saknar isdammar. En kall och frostrik väderlek med snöfall i
Mittelgebirgen garanterar naturlig markförsegling genom markfrost. Översvämningen utlöses
efter en veckas varmfront med cyklonalt väder med västkomponent förbunden med
snösmältning och kraftig nederbörd. Nederbördsintensiteten ligger framför allt de sista
dagarna innan översvämningen på 50 mm/dag. Detta skedde åren 1824, 1845, 1882, 1948,
1970, 1983 och 1995
Typ 2b. Liknar typ 2a men saknar en kallfas. Den blir avlöst av en cyklonal väderlek med
västkomponent och en nederbörd som varar i ca fyra veckor. För årstiden är det varmt.
Den naturliga markförseglingen är inte orsakad av markfrost utan är ett resultat av den
kontinuerliga nederbörd som fyllt ut vattenmagasinet till fullständig mättnad. Först de sista
dagarna innan själva översvämningen faller stora nederbördsmängder med hög intensitet
(200 - 400 % över årsmedelnederbörden) Detta skedde åren 1896, 1920, 1993 och 1995.
Typ 3. Lågtryck över Europa kommer med varm och fuktig medelhavsluft som stöter på
Alpernas kalluft. Vid luftmassornas gräns bildas stora nederbördsoväder med intensitet av
mer än 40 mm/dag. Det stannar cirka en vecka i samband med naturlig markförsegling genom
tidigare vattenhändelser och snösmältning blidas översvämningssituationer. Det är en ovanlig
form eftersom luftmassegränser oftast går öster om Rhen. Detta skedde åren 1970 och 1983.
Extrema högvattenssituationer i Rhenområdet kan uppträda i samband med en förstärkt
cyklonal västvindscirkulation och en varm fuktig vinter såväl till följd av naturliga
fluktuationer i klimatet som en global uppvärmning genom den antropogena växthuseffekten,
typ 3 (Bendix, 1997, s.300).

5.1.3 Torka
Rhen drabbas inte bara av högvatten utan också av lågvatten och extrem torka. Områden
längs Rhen har torrläggning av sumpmarker gjort områdena ännu torrare.
När stora områden torkar ut som den gjort i år, 2003 (DWD 03-10-11) öka ytavrinningen och
kan orsaka översvämningsproblem då regnvattnet inte har möjlighet att tränga ner i den
uttorkade marken längs flodkanten. När grus samlas på botten p.g.a. riffle sker vid lågvatten
en snabbare uttorkning eftersom vattendjupet blir mindre än normalt (Goudie s.214).
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5.1.4 Hydrologi
Floden Rhen är en viktig färskvattentillgång för en stor del av Västeuropa. Vattnet används
till hushåll, bevattning inom jordbruket, vattenkraftsindustri och för industriella ändamål
(Kwadijk 1993, s.35). Vid översvämning är det risk att fabriker och dylika anläggningar
läcker ut farliga ämnen i Rhen vilket skulle vara en fara för färskvattnet.
Eftersom ytavrinningen är lokal är det möjligt att Düsseldorf och Köln har olika värden.

5.1.5 Avdunstning och avrinning
Låg ytavrinning från mitt- och lågländer sommartid är ett resultat av evapotranspirationens
överskott under vintern. Det dominerar regn, pluvial regim nedströms efter Basel, vilket
innefattar 80 % av Rhens dräneringsområde. Uppströms, innan Basel, i det alpina området är
dräneringsområdet 20 % och här dominerar snön, nival regim (Kwadijk 1993, s.53-54).
Kwadjik refererar till en sammanställning som gjorts av fyra undersökningar vilka alla
kommit fram till att den årliga avrinningen och vinteravrinningen har ökat i floden Rhen
under perioden 1821-1978, medan avrinningen sommartid har minskat, vilket kan leda till
att vattennivån minskar i floden.
I det dräneringsområde där Köln och Düsseldorf ligger är avrinningen som högst vintertid
och som lägst på sommaren.

5.2 Antropogena orsaker
Nedan följer en beskrivning över hur antropogena orsaker påverkar Rhen:

5.2.1 Förändringar i våtmarker
Våtmarkerna har radikalt minskats genom att det har byggts upp diken och dammar och
därmed förändras miljön i området. I Rhen har man reducerat 4/5 av det ursprungliga
översvämningsområdet som utgörs av våtmarker (NRW, Nordrhein Westfalen,03-10-08). I
Köln har mycket av våtmarkerna ersatts med bebyggelse och vägar. Nederbörd rinner direkt
ner i Rhen och inte som tidigare via våtmarker där vattnet kunde lagras.

5.2.2 Ändrad flodfåra
För att göra det möjligt för större pråmar att ta sig fram på Rhen har man förstärkt, kanaliserat
och fördjupat floden. Rhen har dessutom rätats ut och byggts igen för att förbättra sjöfarten
och för att minska avståndet från källa till mynning. Det har fördubblat hastigheten av
vattenflödet från Basel till Rotterdam. Av de 1320 km meandrar som finns i Rhen har 50 km
tagits bort (Channel Four 03-10-08). Oberrhein har berövats 1/4 av sin naturliga längd.
I förbundsstaten Nordrhein-Westfalen har de senaste 15 åren minskat sina vattendrag från
75000 km till 50000 km (NRW, 03-10-08).
Genom en allt större försegling av ytor i avrinningsområdena ökar samtidigt
avrinningsmängden. Dessutom förkortas avrinningstiden. År 1999 byggdes i genomsnitt
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129 ha hus per dag och trafikleder på Rhens avrinningsområde, vilket motsvarar en yta som
200 fotbollsplaner. Från 1950 tills idag har förseglingsområdet vuxit från 7-12 % (BMU,
Bundesministerium für Umwelt 03-10-24).

5.2.3 Förändringar i mark
Den accelererande befolkningstillväxten har lett till att trycket på landtillgångar ökat längs
med Rhen. De stora städerna, industrin, bostäder, jordbruk och fritidsverksamheter mm kräver
mark. Då tas mark som inte är lämpad för bebyggelse, som t.ex. en flodslätt. I Düsseldorf har
man bevarat flodslätten på en flodsida där det under lågvatten fungerar som ett fritidsområde
och under högvatten läggs under vatten. Våtmarker tas i besittning även i Düsseldorf
reduceras våtmarker men det är ett större problem i Köln. Den förseglade marken har ersatts
med vägar och byggnader. I Köln har staden växt upp på båda sidor om Rhen. Dessa hårda
ytor fungerar inte som den "svampiga" våtmarken utan vattnet tar en snabbare väg till Rhen.
Det intensiva jordbruket i området kring de båda städerna påverkar marken negativt, vilket
också ökar ytavrinningen till floden. I Nordrhein-Westfalen förseglades under 1999 dagligen
15 ha. Försegling har främst en lokal roll.

5.2.4 Bebyggelse nära floden
Floden Rhen svämmar över sina bräddar och drabbar tätbefolkade områden fortare än vad
man kan tro. Ekonomiska vinster gör att marken längs Rhen är attraktiv för hus- och
vägbyggen etc. Närheten till Rhen som transportled och handel har gjort att städer vuxit upp
vid floden. Vilken stadsplanering en stad har spelar stor roll för vilka områden som drabbas
av översvämningar. Omkring 50 miljoner människor bodde år 2001 i Rhen´ s närområde
(SMHI 03-10-23).
Det har byggts vattenkraftverk längs med södra delen av Rhen. Ett tiotal kraftverk påverkar
Rhens vattenflöde nedströms. Då man var tvungen att anlägga en ny flod parallellt med Rhen
p g a kraftverken har vattenflödet blivit snabbare och djupare (Channel four 03-10-08).
Bara genom växande bostäder, industrier och trafik har högvattenståndet höjts med 15 till 20
centimeter vid Rhen. Dessa centimetrar avgör om Kölns centrum svämmar över eller inte
(BMU 03-10-24).

5.2.5 Trädavverkning/skogsdöd och vegetation
Speciellt i Mittelgebirgen i de skogsfria områdena är risken för översvämningar stor (Channel
four 03-10-08). Trädfällning i Alperna är ett problem eftersom nederbörden hamnar direkt på
marken och ytavrinningen sker snabbt till Rhen. Köln och Düsseldorf ligger på slättlandet i ett
flackt område. Här lagras vatten i marken tills vattenmagasinen är fyllda. Vattnet har då ingen
annanstans att ta vägen än att rinna ner i Rhen som svämmar över vid högvatten. Då det inte
heller finns så mycket skog som lagrar vatten ökar detta också ytavrinningen. Detta gäller
främst i Köln.
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5.3 Köln och Düsseldorf
Med hjälp av statistik och kartor går det att få en större förståelse för varför Köln och
Düsseldorf påverkas olika av förändringar i t.ex. vattenstånd och vattenflöde. Det visar sig att
människan påverkat mycket, genom t.ex. sättet att hantera marken kring floden.

5.3.1 Köln

Mittel: 1961-1990
Mittel: 1971-2000

Köln-Wahn
Monat [mm] [° C]
Jan

62

1.8

Feb

48

2.4

Mar

63

5.2

Apr

55

8.7

Mai

74 13.2

Jun

87 16.2

Jul

84 17.8

Aug

77 17.4

Sep

71 14.2

Okt

55 10.3

Nov

65

5.6

Dez

72

2.9

Jahr

802

9.8

Fig. 3. Termohydrogram för Köln. Källa: (Expedia 03-10-10).
Figure 3. Thermohydrogram for Cologne.

Köln har 802 mm/år i årsmedelnederbörd och en årsmedeltemperatur på 9,8°C. Varmast är
det i juli, då medeltemperaturen är 17,8°C. Kallast är det i januari, som har en
medeltemperatur på 1,8°C. Mest nederbörd faller i juni (87 mm), medan februari noteras för
lägst nederbörd (48 mm).
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LEGENDE HOCHWASSERKARTEN
Personengefährdung pro
Kartenblatt und Land

Gewässer

Einwohner, die bei
Extremhochwasser betroffen sein
können

Kartenblattüberdeckung

Anteil der betroffenen Einwohner,
die gefährdet sind; hier z.B. leben
60 % in Gebieten mit mehr als 2
Meter Überschwemmungstiefe bei
Extremhochwasser

Grenzen einer
Überschwemmung
bei einem Hochwasser mit einer
Eintrittswahrscheinlichkeit von 1 x
in 10 Jahren

1 bis 1000 Personen

bei einem Hochwasser mit einer
Eintrittswahrscheinlichkeit von 1x
in 100 Jahren

1001 bis 10.000 Personen
Gefährdete Flächen bei
Extremhochwasser oder
Versagen der Schutzdeiche
10.001 bis 100.000 Personen

mögliche Überschwemmungstiefen
= 0,5 m
mögliche Überschwemmungstiefen
> 0,5 m bis = 2,0 m

100.001 bis 1.000.000 Personen

mögliche Überschwemmungstiefen
> 2,0 m bis = 4,0 m
mögliche Überschwemmungstiefen
> 4,0 m
Die Überschwemmungstiefen
entsprechen den jeweils
ungünstigsten Annahmen

mehr als 1.000.000 Personen

¨

Fig. 4. visar legend för fig. och fig. Källa: IKSR, (03-10-24).
Figure 4 shows a legend for fig. 5 and fig. 9.

Människans storlek på bilden ska symbolisera hur många människor som riskerar att drabbas
av en översvämning. Den turkosfärgade människan visar hur många procent invånare som
lever i fara när högvattnet är vid ex antal meter. De blå rektanglarna är olika blå beroende på
vid hur många meter gränsen går tills det svämmar över. Den gröna sicksack-linjen visar var
gränsen för 10-årsöversvämningarna brukar vara och den rosa var 100-årsöversvämningarna
når. Den blå rutan betecknar normalnivå.
Källa: IKSR, (03-10-24).
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Fig. 5. Kartan visar hur området kring Köln påverkas av översvämningar. Källa: IKSR, (03-10-24).
Figure 5. The map shows how the area a round Cologne is affeced by floods.

I fig. 5 ligger Kölns markering på ett översvämningsdjup som är > 4 m över stora områden.
Ca 1001-10000 invånare riskerar att drabbas vid översvämning i detta område. När
vattenståndet höjs med 4 meter drabbas 40 % av befolkningen i Köln. Kartan visar att floden
Rhen svämmar över olika mycket vid olika tillfällen. T. ex. vid en s.k.
hundraårsöversvämning drabbas människor som bor i det fält som har blå markering utanför
flodfåran. Beroende på hur stor översvämning och hur området ser ut förväntas området som
kartan visar drabba ett visst antal människor. Fig. 5 visar att Düsseldorf och Köln skiljer sig åt
när det gäller högvatten. Kartan visar också att flodfåran är rakare än i Düsseldorf (fig. 9)
vilket kan vara en orsak till att vattenståndet ökar mer i Köln. Källa: IKSR, (03-10-24).
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Fig. 6. Kartan visar hur stora de ekonomiska skadorna i området kring Köln uppgår till.
Källa: IKSR, (03-10-24).
Figure 6. The map shows how large the economical damages in the area of Cologne amount to.

Tårtdiagrammet visar Kölns förmodade skador. Mellan 1-10 miljoner Euro beräknas skadorna
kosta. Det är bostäder, industri och trafik som drabbas. På kartan ser man vilka områden längs
floden Rhen som kan komma till skada när floden svämmar över. Man har beräknat antal
Euro som skadas per m2. I det här fallet är det bostäder, industri, trafik och jordbruk som
kommer till skada.
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LEGENDE HOCHWASSERKARTEN
Mögliche Hochwasserschäden bei
Extremhochwasser oder Versagen der
Schutzdeiche

Gesamtsumme möglicher
Hochwasserschäden pro
Kartenblatt und Land

Schäden auf Flächen für Industrie,
Gewerbe, Infrastruktur und
Verkehr kleiner als 25 Euro pro m²

>10 Mrd. Euro
>1 Mrd. bis 10 Mrd. Euro

Schäden auf Flächen für Industrie,
Gewerbe, Infrastruktur und
Verkehr größer als 25 Euro pro m²

>500 Mio. bis 1 Mrd. Euro
>10 Mio. bis 500 Mio. Euro

Schäden in Siedlungsgebieten
kleiner als 50 Euro pro m²

>1 Mio. bis 10 Mio. Euro
Schäden in Siedlungsgebieten
größer als 50 Euro pro m²

<=1 Mio. Euro

Schäden auf landwirtschaftlichen
Nutzflächen kleiner als 1 Euro pro
m²

Farbdarstellung der
geschädigten Landnutzung
im Tortendiagramm

Die Schäden wurden unter der
Annahme berechnet, dass keine
Notmaßnahmen zur
Verringerung des
Schadenausmaßes ergriffen
wurden

Siedlung
Industrie und Verkehr
Landwirtschaft

Fig. 7. visar legend för fig. 6 och fig. 10. Källa: IKSR, (03-10-24).
Figure 7 shows a legend for fig. 6 and fig. 10.

Tårtdiagrammet i högra nederkant visar hur stor skada området i antal Euro förväntas bli vid
ett visst översvämningsområde. Gul markering finns inte med för detta område. Röd färg
markerar hur mycket bostadsområden skadas. Den rosa markeringen står för industri och
trafik. Beräknade kostnader för skador orsakade av översvämning framgår av hur stor cirkeln
är. Lila färg i på kartbilden visar att yta för industri, trafik, infrastruktur och näringsliv ligger
skadorna under 25 Euro per m2. Rosa färg visar ytor för samma som lila ligger över 25 Euro
per m2. Orange färg visar bostadsområde för under 50 Euro per m2. Röd visar för samma som
orange men över 50 Euro per m2. Gul färg visar jordbruksyta för mindre än 1 Euro per m2.
Källa: IKSR, (03-10-24).
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5.3.2 Düsseldorf
Mittel: 1961-1990

Düsseldorf
Monat [mm] [° C]
Jan

63

2.4

Feb

47

3.2

Mar

61

5.9

Apr

50

9.3

Mai

69 13.8

Jun

79 16.7

Jul

75 18.3

Aug

63 17.9

Sep

57 14.8

Okt

55 11.1

Nov

67

6.2

Dez

71

3.5

Jahr

759 10.3

Fig. 8. Termohydrogram för Düsseldorf.
Figure 8. Thermohydrogram for Düsseldorf.

Düsseldorf har en årsmedelnederbörd på 759 mm/år i och en årsmedeltemperatur på 10,3°C.
Düsseldorf har något lägre årsnederbörd än Köln. Men Köln har ca 0,5°C högre temperatur
året runt. Varmast är det i juli, då medeltemperaturen är 18,3°C. Kallast är det i januari, som
har en medeltemperatur på 2,4°C. Mest nederbörd faller i juni (79 mm), medan februari
noteras för lägst nederbörd (47 mm).
Källa: DGJ (04-01-02)
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Fig. 9. Kartan visar hur området kring Düsseldorf påverkas av översvämningar. Källa: IKSR, (03-10-24).
Figure 9. The map shows how the area round Düsseldorf is affected by floods.

Düsseldorf är markerad med ett översvämningsdjup på > 4 m.
Ca 1-1000 invånare riskerar att drabbas vid översvämning i detta område. När vattenståndet
höjs med 4 meter drabbas 25 % av befolkningen i Düsseldorf. Kartan visar att floden Rhen
svämmar över olika mycket vid olika tillfällen. T. ex. vid en s.k. hundraårsöversvämning
drabbas människor som bor i det fält som har blå markering utanför flodfåran. Beroende på
hur stor översvämning och hur området ser ut förväntas området som kartan visar drabba ett
visst antal människor. Legend under Köln (Fig. 4-5). Man kan även se i fig. 9 att floden
meandrar mer här an i Köln. Källa: IKSR, (03-10-24).
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Fig. 10. Kartan visar hur stora de ekonomiska skadorna i området kring Düsseldorf uppgår till. Källa: IKSR, (0310-24).
Figure 10. The map shows how big the economical damages in the area of Düsseldorf amount to.

Tårtdiagrammet visar Düsseldorfs förmodade skador vid en översvämning. Mellan 1-10
miljoner Euro beräknas skadorna i området kosta. Det är bostäder, industri och trafik som
drabbas. På kartan ser man vilka områden längs floden Rhen som kan komma till skada när
floden svämmar över. Man har beräknat antal Euro som skadas per m2. I det här fallet är det
bostäder, industri, trafik och jordbruk som kommer till skada. Legend under Köln (Fig. 6-7)
Källa: IKSR, (03-10-24).
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5.4 Analys av översvämningen år 1995
1995 är ett av extremöversvämningstillfällena. I början av januari 1995 svämmar Rhen över
och det får katastrofliknade effekter längs floden. Det varma vädret för årstiden gör att
snötäcket i Alperna smälter. Smältvattnet och den långvariga regnperioden gör att Rhen
svämmar över de redan fyllda vattenmagasinen som inte kan lagra mer vatten.
Översvämningen ger stora ekonomiska skador men Köln och Düsseldorf drabbas inte lika
illa. Meteorologisk och hydrofluvial data har tagits fram över de båda städerna för att se vad
som hände vid detta tillfälle och om de skiljer sig åt. För att kunna analysera materialet har
undersökningen fokuserats på vad som hänt dagarna innan, under och efter
översvämningstillfället med nederbörd, temperatur, vattenstånd och vattenflöde och då har
även december 1994 tagits med i undersökningen. Klimatologiska data för nederbörd och
temperatur från Düsseldorf är hämtad från DWD (03-10-11). Vattenflödes- och
vattenståndsstatistik är hämtad från DGJ (04-01-02)
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Fig. 11. Dygnsnederbörd (stapel) och dygnsmedeltemperatur (kurva) i Düsseldorf, december 1994. Källa: DWD
(03-10-11).
Figure 11 Daily precipitation (column) and daliy mean temperature (graph) in Düsseldorf, December 1994.

Från julafton sker stora förändringar i nederbörd och temperatur. Det som är intressant i
diagrammet är att det är ovanligt varmt väder och lång period av nederbörd från den 24
december och framåt. När temperaturen ökar, ökar snösmältningen i Alperna. Det i sin tur
ökar vattenmängden i floden Rhen och det svämmar över. Vattentopparna når Düsseldorf och
Köln efter ett tag.
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Fig. 12. Medeltemperatur och dygnsnederbörd under januari 1995 i Düsseldorf. Röda staplar är nederbörd och
blå kurva är temperatur. Källa: DWD (03-10-11).
Figure 12. Mean temperature and daily precipitation during January 1995 in Düsseldorf. Red column is
preciptation and blue graph is temperature.

Nederbörden är låg i början av januari men den är utdragen över hela månaden. Den 22:e och
mot slutet av månaden ökar nederbörden rejält. Ingen dag överstiger nederbörden 40 mm.
Medeltemperaturen följer nederbörden relativt likvärdigt. Eftersom det i december 1994 (fig.
12.) varit en regnperiod är vattenmagasinen redan fyllda. Vattnet når floden snabbt och
orsakar översvämning. Det finns ingen koppling till att extrem nederbörd förekommer vid
detta tillfälle.
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Fig. 13. Dygnsnederbörd för Köln 1994-1995. Grön stapel visar nederbörd. Källa: Klimastatistik Köln-Wahn
(04-01-12).
Figure 13. Daily preciptation for Cologne 1994-1995. The green column shows precipitation.

Nederbörden skiljer sig något från varandra i de båda städerna (fig. 11 och 12). Men de visar
inte några större skillnader i vare sig temperatur eller nederbörd.
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Fig. 14. Vattenflöde (stapel) och vattenstånd (kurva) i Köln januari 1995. Källa: DGJ (04-01-02)
Figure 14. Discharge (column) and water-level (graph) in Cologne in January 1995.

Vattenflöde och vattenstånd följer varandras kurvor. Vattenflödet har låga värden i början av
månaden och ökar kraftigt mot slutet, från ca 4000m3/s till ca 11000m3/s. Vattenflödet i de
båda städerna är relativt lika varandra. Vattenståndet ökar från 379 cm den 22 januari till 793
cm den 24 januari, alltså en ökning på 414 cm på två dygn. Tre resp. sex dagar senare har
vattenståndet ökat ytterligare 165 resp. 271 cm. Normalt medelvattenstånd för januari månad
är 254 cm för Düsseldorf (tab. 3).
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Fig. 15. Vattenflöde (staplar) och vattenstånd (kurva) i Düsseldorf januari 1995. Källa: DGJ (04-01-02)
Figure 15. Discharge (column) and water-level (graph) in Düsseldorf in January 1995.

Vattenflöde och vattenstånd följer varandras kurvor. Vattenflödet har låga värden i början av
månaden och ökar kraftigt mot slutet, från ca 3500 m3/s till ca 11000 m3/s. Vattenståndet ökar
från 354 cm den 22 januari till 698 cm den 24 januari, d.v.s. en ökning på 344 cm på två
dygn. Ökningen i Düsseldorf är alltså 70 cm mindre än i Köln (fig. 14). Tre resp. sex dagar
senare har vattenståndet ökat ytterligare 192 resp. 325 cm. Skillnaden mellan de båda städerna
är att i Köln ökar vattenståndet med 70 cm mer än vad Düsseldorfs gör under två dygn.
Skillnaden mellan de båda städernas årsvattenståndsmedelvärde ligger på 34 cm (tab. 2 och
3). Normalt medelvattenstånd för januari månad är 283 cm för Köln (tab. 2).
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Tab. 2. Kölns årsvattenstånd och årsvattenflöde samt medelvärdet för 1996. Källa: DGJ (04-01-02)
Table 2.Yearly water-level and yearly discharge and mean value of Cologne for 1996.

KÖLN, 1996
Vattenstånd

Medelvärde

Vattenflöde

Medelvärde

jan
feb
mars
april
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec
cm

283
242
221
209
265
281
294
240
191
224
366
401

268

jan
feb
mars
april
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec

1780

3

1693

m /s

1520
1370
1290
1650
1760
1870
1480
1180
1390
2380
2650

Detta är ett "normalår" för vattenflöde och vattenstånd för att kunna jämföra med extrema
värden. Med normalår menas att ingen översvämning av betydelse inträffat. Inte heller har
året innehållit onormala temperaturer eller extrem nederbörd.
Variationer finns under året med de högsta värdena vintertid. Vattenflödet påverkas bl.a. av
geologiska förhållanden. Det kan vara en möjlig orsak till skillnader mellan Kölns och
Düsseldorfs värden för vattenflöde. Källa: DGJ (04-01-02)
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Tab. 3. Düsseldorfs årsvattenstånd och årsvattenflöde samt medelvärdet för 1996. Källa: DGJ (04-01-02).
Table 3.Yearly water-level and yearly discharge and mean value of Düsseldorf for 1996.

DÜSSELDORF, 1996
Vattenstånd

Medelvärde

Vattenflöde

Medelvärde

jan
feb
mars
april
maj

254

juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec
cm

249

207
186
176
225

259
206
156
187
333
370

234

jan
feb
mars
april
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec

1830

3

1714

m /s

1550
1400
1330
1640
1770
1870
1500
1220
1410
2380
2670

Detta är ett "normalår" för vattenflöde och vattenstånd för att kunna jämföra med extrema
värden. Vattenståndet visar högre värden i Köln än i Düsseldorf. Det kan bero på att i Köln är
flodfåran rakare än i Düsseldorf och att det inte finns någon flodslätt i Köln som kan svämma
över, utan vattenståndet höjs istället. För vattenflöde visar däremot Düsseldorf högre värden.
Medelvärdena visar samma trend.
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För att på ett enkelt sätt se hur de olika faktorerna påverkar städerna Düsseldorf och Köln är
en tabell skapad där skillnaderna är tydliga:
Tab. 4. Tabellen visar författarens subjektiva tolkning över de faktorer som har betydelse för översvämningar i
Düsseldorf och Köln. Faktorerna är rangordnade "liten", "mellan" och "stor" för att visa dess relativa betydelse
för översvämningar. Den relativa betydelsen är framtagen genom en sammanställning och analys av befintlig
litteratur som behandlar de två områdena.
Table 4. The table shows the writers subjective interpreting over the factors that have importance for floods in
Düsseldorf and Cologne. The factors is ranked in "small"," middle" and "big" for showing its relative
importance for floods. The relative importance is put together through a summury and analyse of existing
literature that attend these two areas.

Faktorer
Klimat:
Nederbörd / snösmältning
Torka
Ytavrinning / avdunstning
Hydrologi
Markanvändning:
Bebyggelse
Ändrad flodfåra
Förändring i mark
Trädavverkning /skogsdöd
och vegetation
Förlust av våtmarker

Düsseldorf

Köln

stor
mellan
stor
liten

stor
liten
stor
liten

mellan
mellan
liten
liten

stor
stor
stor
liten

mellan

stor

Nederbörd och snösmältning spelar lika stor roll i båda städerna. Nederbörden skiljer sig inte
nämnvärt mellan de båda städerna dock regnar det mer i Köln och det är lite varmare än i
Düsseldorf. Det kan öka påverka avdunstningen och ytavrinningen. I Düsseldorf spelar torkan
större roll än i Köln. Düsseldorfs strandängar torkar vid lågvatten och därmed ökar
ytavrinningen. Hydrologiska faktorer är likvärdiga i båda städerna. I Köln har fler våtmarker
tagits i anspråk vilket har haft en större betydelse än i Düsseldorf för översvämningsrisken.
Våtmarker ersatta av asfalt har snabbare ytavrinning. Detta kan vara orsaker till att
ytavrinningen skiljer sig. Eftersom ytavrinningen är lokal är det normalt att de båda städerna
skiljer sig i avrinning (tab. 2 och 3). Köln är bebyggd på båda sidor av floden och dessutom
väldigt nära floden. Det gör att vattenståndet ökar i Köln (tab. 2 och 3).
Düsseldorf har bevarat en flodslätt och dessutom byggt in vägen som går längs med Rhen
med en hög mur som skyddar staden mot högvattnet. Flodfåran meandrar mer i Düsseldorf än
i Köln. Strandängen och våtmarkerna i Düsseldorf gör att här påverkas inte området lika
snabbt av förändringar i vattenståndet som i Köln. Det finns utrymme i Düsseldorf för floden
att breda ut sig medan det inte finns i Köln. Trädavverkning och skogsdöd har inte direkt
påverkan här eftersom detta sker söderut men de påverkar ändå vattenmängden i floden.
Vegetation längs floden påverkar vattennivån men i relation till de övriga faktorerna spelar de
mindre roll vid. Köln har gjort större förändring i mark eftersom de byggt mer hus och inte
bevarat lika mycket våtmarker och flodslätter som i Düsseldorf.
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Andelen dagar när extrem nederbörd inträffat är mycket ovanliga 1. Antalet dagar som det har
varit extrem nederbörd, d.v.s. mer än 40 mm per dag har bara inträffat vid tre tillfällen 2.
Extrem nederbörd har inte någon större betydelse vid en översvämning däremot kan en
långvarig regnperiod påverka en översvämning.
1
2

Endast 0,6 l av regndagarna under en 13-årsperiod gav nederbörd som kan betraktas som extrem, tabell 5.
Se figur 16.

Tab. 5. Nederbörden är indelad efter hur många mm som fallit per dag under en tretton års period, 1991-2003 i
Düsseldorf.
Table 5. The preciptation is devided into how many mm that has been fallen during a thirteen year period, 19912003 in Düssledorf.
Källa: DWD (03-10-11)
Nederbörd,
mm/dag
antal dagar
Procent %

0

0,1-10

10-20

20-30

30-40

>40

2276
49

2106
45

230
0,05

37
0,008

4
0,0009

3
0,0006

I diagrammet på nästa sida går att utläsa att det varit extremnederbörd, d.v.s. över 40 mm per
dygn, vid tre tillfällen under en 13-årsperiod. Trendlinjen i diagrammet visar en svag
minskning av nederbörden. Extrem nederbörden är inte kopplad till översvämningstillfällen.
De senaste årens översvämningar har främst skett under en period av onormalt milda
temperaturer för årstiden och i samband med onormalt långvarig nederbörd. Diagrammet
visar också på en stor variation mellan dygnen och att en 13-års period är för liten för att se en
eventuell ökning av extrem nederbörd.
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Fig. 16. Dygnsnederbörd i Düsseldorf 1991-2003.
Figure 16. Daily precipitation in Düsseldorf 1991-2003.
Källa: DWD (03-10-11).

33

6. Diskussion
Översvämningar är nyheter. Ändå är det inget nytt. I gamla skrifter finns att läsa om olika
översvämningar som skett genom tiderna. I olika medier får man veta att det som händer med
klimatet idag är något nytt och extremt. Orsaken beskrivs ofta som en effekt av den globala
uppvärmningen.
Det finns antropogena liksom naturliga orsaker till översvämningar. Men faktum kvarstår - är
det mer extrem nederbörd än tidigare och har dess inverkan på Rhen sådan kraft att det
orsakar översvämningar? P.g.a. bristande tillgång på data över längre tidsserier har denna
analys varit svår att genomföra. Klimatstatistik Köln-Wahn (04-01-12), visar att nederbörden
har ökat sedan 1850, (fig. 1). Figuren visar tydligt att den genomsnittliga årsnederbörden har
ökat under perioden. Fram till 1921 har nederbörden legat under periodens medelvärde.
Både DWD och IPCC samt Bendix (1997) och Kwadjik (1993) menar att nederbörden har
ökat i Tyskland under 1900-talet. Resultaten i detta arbete visar att det inträffat extrem
nederbörd vid tre tillfällen under tretton år. Det visar sig inte heller i analysen att det skulle
finnas någon koppling mellan extrem nederbörd och översvämning eftersom det inte
inträffade någon under januari 1995 (fig. 12 och 13). Undersökningen visar inte att
nederbörden ökar, snarare finns en svag minskning (fig. 16).
Enligt Bendix (1997) rådde väderlek Typ 2a 1995 (se 5.1.2.) Han beskriver att de sista
dagarna innan översvämningen regnade det 50 mm/dag. Det kan inte statistiken från DWD
bekräfta. Uppgifter visar i (fig.) från DWD att nederbörden under januari 1995 uppgick till 24
mm/dag i Düsseldorf och i Köln (fig. 12 och 13) ca 17 mm/dag . Det ska vara kallt och frost
med en veckas varmfront med snösmältning och kraftig nederbörd. Det stämde först inte in
med mina uppgifter. Typ 2b inträffade också 1995. Nederbörd i fyra veckor och det är varmt
för årstiden ingen frost och kraftigt regn. Sambandet var inte klart vid enbart en analys av
januari värdena 1995 (fig. 12) utan jag fick gå vidare i sökandet efter samband och fann det
när jag skapade ett diagram för december månad 1994. Sen stämde det bättre med mina
uppgifter och Bendix om att det är varmt för årstiden (fig. 11). Sambandet blev följande: i
december 1994 är det onormalt varmt för årstiden. Detta påskyndar smältningen av snön
söderut. Det stämmer med Bogren (1998) och Bendix (1997) som menar att området löper
större risk för översvämning vintertid p.g.a. snösmältningen. Enligt Kwadijk (1993) är
kvantitet och skillnader i vattenflöde relaterad till förändring i klimatförhållandena. Vintertid
är det stort vattenflöde, enligt Kwadijk (1993), vilket ökar översvämningsrisken. Vattenflödet
påverkas av geologiska förhållanden. Det kan vara en möjlig orsak till skillnader mellan
Kölns och Düsseldorfs värden för vattenflöde (tab. 2 och 3).
Med bättre utrustning, t.ex. HBV-modellen ska det kunna gå att förvarna när det är risk för
högvatten så att åtgärder kan vidtagas för att förhindra översvämning på olämpliga platser.
Men det är de blixtsnabba katastrofflödena som är oförutsägbara och vilka är svårast eller
omöjliga att hantera så som samhället är planerat idag. Om den globala klimatförändringen
kommer att påverka jorden så som klimatmodeller visar kommer det troligtvis att bli mera
nederbörd och varmare klimat.
Det har skett fyra s.k. hundraårsöversvämningar de senaste 20 åren. Under 1900-talet har det
skett 7 stycken. Det är 50 % av de inträffade i hundraårsklassen sedan 1658 (tab. 1). Det har
skett en ökning av extremöversvämningar sedan 1900-talet.
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Ännu mera nederbörd under vinterhalvåret och varmare somrar på norra halvklotets högre
breddgrader tycks det kunna bli i framtiden enligt Bendix (1997) och Bogren (1998). Mer
högvatten och mer torka är inte bra för ytavrinningen som i båda fallen leder till ökad
översvämningsrisk. Torkan är ett större problem än vad som framkommit i arbetet.
Vattenflödet är beroende av geologiska förhållanden och Köln och Düsseldorf skiljer sig en
aning. Vattenflödet i Köln och Düsseldorf är lågt sommartid. Det är under vintern som de
båda städerna har som högst vattenflöde vilket stämmer bra in på statistiken som visar höga
vattenstånds- och vattenflödesvärden (fig. 14 och 15.)
Det finns många orsaker på hur människan påverkat floden Rhen som bidrar till att den vid
stora påfrestningar svämmar över. Sambandet mellan klimat och människans påverkan på
naturen tycks ligga väldigt nära. Enligt Bendix, (1997) är väderhändelserna den dominerande
faktorn för översvämningssituationer medan Bronstert (03-10-11) anser att det helt och hållet
är människans egen skuld p.g.a. hennes åverkan på naturen. Det är intressant att två riktningar
har skapats.
Förutom terräng, markvegetation och bergarter spelar klimatologiska faktorer den
dominerande rollen. Nederbördsstyrka, lufttemperatur, luftfuktighet och vindhastighet har stor
betydelse vid en översvämning. Principiellt gäller att ju högre vattenhalt i luft och mark desto
mindre vatten kan tas upp både genom avdunstning och ytavrinning. Högvattenståndet kan
utan eller med bara kort förhandsmeddelande stiga och sedan återgå inom kort tid.
Förutom hot mot alla levande väsen sker det också ekologiska förändringar i ett
översvämningsområde. Den snabba ytavrinningen för med sig sedimentavlagringar genom
erosion med strömmarna. Djur och växter förstörs. Vattenmättnaden i marken kan kvarstå
länge och skadar många arter mer än själva översvämningen. Den medför emellertid också
gynnsamma kemiska effekter; så motverkar den t.ex. försurning.
Stadsplaneringen i Köln är inte gjord så att Rhens behov av att få svämma över är möjlig utan
att skada omgivningen. I Düsseldorf har man haft "turen" att stadsplaneringen är gjord på ett
sådant sätt att man har kunnat förbättra situationen. Nederbörd och snösmältning spelar lika
stor roll i båda städerna. Nederbörden skiljer sig inte nämnvärt mellan de båda städerna I
Düsseldorf kan torkan bli ett problem vid kraftig nederbörd och våtmarker som ersatts av
hårda ytor i Köln kan skapa problem vid kraftig nederbörd. Detta kan vara orsaker till att
ytavrinningen skiljer sig. Köln är bebyggd på båda sidor av floden och dessutom väldigt nära
floden. Det är en orsak till att vattenståndet ökar i Köln.
Düsseldorf har bevarat en flodslätt och dessutom är vägen inbyggd med en hög mur som
skyddar staden mot högvattnet. Flodfåran meandrar mer i Düsseldorf. Strandängen och
våtmarkerna i Düsseldorf tar hand om högvatten och reagerar inte lika snabbt på förändringar
i vattenståndet som i Köln. Det finns utrymme i Düsseldorf för floden att breda ut sig medan
det är annorlunda i Köln, där man har mer byggnation nära floden och inte bevarat lika
mycket våtmarker och flodslätter som i Düsseldorf.
När vattenståndet ökar med 4 meter drabbas 25 % av befolkningen i Düsseldorf av
översvämning medan 60 % av befolkningen drabbas i Köln (fig. 5 och 9).
De ekonomiska skadorna är enorma och har ökat de senaste 20 åren. Enbart i Köln uppgick
skadorna 1993 och 1995 till 200 miljoner DM (Umweltsbundesamt, 03-10-23). Düsseldorfs
branta mur ner mot Rhen ger ett effektivt skydd där men nedströms kan det orsaka problem.
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Vattenståndet har ökat p.g.a. bostäder, trafik och industrier. Bara att man planterat träd i Köln
har minskat vattenståndet. Düsseldorf och Köln har likartade värden på nederbörd och
temperatur. Deras jordarter och markförhållanden är också likartade. Så i deras fall har de
naturliga orsakerna mindre betydelse än vad de antropogena har. Men topografi, bergarter och
vegetation borde också analyseras för att ge ett mer korrekt svar.
Översvämningar längs Rhen påverkar människan på många sätt: ekonomiskt, skador på
egendom, fara för livet och dricksvattnet samt mycket mer. Vad gör man i Rhenområdet för
att skydda sig mot översvämningar? Det har skapats flera grupper för att förebygga
katastrofer vid översvämningar i Rhen. En svensk modell skapad av SMHI, HBV-modellen
ska varna för översvämningar vid floden Rhen. SMHI's uppgift, är att bygga upp ett nytt
modernt prognos- och varningssystem, upp till fyra dygn framåt (Menzel, 03-10-11). En
annan svensk firma, Geodesign AB har skapat Aqua barriärer som ska skydda t. ex. Köln vid
översvämningar. Det finns många organisationer och projekt som ska skydda och återskapa
Rhen t ex projekt "Rhine 2020". De har till uppgift att återskapa Rhen som den såg ut innan
människan kom dit och förändrade flodfåran (Rivernet, 04-01-02).
För att analysera Rhen har hela dess dräneringsområde studerats. Ju mer information desto
mer uppgifter kommer fram som påverkar området och dess inverkan på en eventuell
översvämning. Å ena sidan arbetar många organisationer med att återskapa "gamla Rhen" så
att åtminstone den mänskliga påverkan skulle kunna minska i framtiden. Å andra sidan kan
det skapa dilemman som påverkar "återskapningen" negativt. Det människan tror löser ett
problem kan skapa problem på andra sätt. T.ex. så kan en vall stoppa översvämningen på en
plats, men då påverkas vattenhastigheten och flödet så att översvämningen kan ske nedströms
och orsaka värre problem än man räknat med.
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7. Slutsatser
Det har inte varit något ovanligt med översvämningar i Rhen genom tiderna. Det är en
naturligt förekommande och återkommande företeelse. Framtiden tycks erbjuda fortsatt
ökning av nederbörd och således ökar översvämningar. Det finns ingen som kan säga med
säkerhet vad som är rätt i den mycket omdiskuterade frågan om klimatförändringarna. Men
det tycks ha ett samband med att den temperaturhöjningen som sker nu har stor påverkan på
den ökade nederbördsmängden. Snön smälter av när temperaturen höjs vilket orsakar
översvämningsrisken.
Den mänskliga faktorn har gjort ingrepp i naturen och ändrat Rhens naturliga läge som gör att
dess förutsättningar att kunna ta hand om mycket vatten har minskat och riskerna för
översvämningar har ökat. Orsaken till de omfattande skadorna på omgivningen vid
översvämningstillfällena har människan sig själv att skylla, då planlöst byggande allt för nära
Rhens naturliga avrinningsområde kan få svåra konsekvenser. De ekonomiska förlusterna vid
en översvämning är enorma. Om människan inte lyckas förebygga översvämningstillfällena
genom aktiv planering kan det ge allvarliga följder för samhället. Dagens skydd ger långt
ifrån ett hundraprocentigt skydd. Köln är utsatt om översvämningarna skulle öka i intensitet,
medan Düsseldorf skulle klara sig undan lindrigare. Både Köln och Düsseldorf har likartade
temperatur- och nederbördsvärden så i mitt regionala fall anser jag att människans påverkan
bör vara den största orsaken till översvämning.
De båda städerna påverkas på olika sätt för att:
Düsseldorf har strandängar och fler våtmarker som gör att floden inte påverkas lika snabbt på
förändringar i vattenståndet som den gör i Köln. Därför visar det sig att Rhen reagera
snabbare i Köln på nederbörd och snösmältningen från söder än vad Düsseldorf gör.
Köln har en rakare flodfåra och i centrum är båda flodsidorna bebyggda. Därför visar det sig
att Rhens vattenstånd ökar mer i Köln än i Düsseldorf som har fler meandrar och inte bebyggd
så nära flodkanten. Floden har utrymme att svämma över i Düsseldorf men inte i Köln.
Då deras stadsplanering skiljer sig åt har de olika förutsättningar.
40 % av befolkningen drabbas i Köln vid en 4 meters höjning av vattenståndet medan 20 %
drabbas i Düsseldorf vid samma höjning. Dvs. fler drabbas av en översvämning i Köln. Så
även om Düsseldorf och Köln har samma andel skador, sker översvämningar oftare och
snabbare i Köln än i Düsseldorf och därmed blir skadorna värre och större i Köln.
Åtgärdsprogrammen är många för Rhen vid eventuella översvämningar. Människorna är
förberedda idag, men vad händer om temperaturen och översvämningarna ökar i framtiden?
Den största orsaken till översvämningar i Rhen verkar vara klimatet och naturliga faktorer.
Vid närmare undersökning har det visat sig att det inte bara beror på klimatet utan även att
den mänskliga faktorn spelar en stor roll. Markanvändningen är den viktigaste orsaken till
översvämningsproblemen idag, anser jag.
Med en höjning av temperaturen kommer troligtvis nederbörden att öka. Det kommer att
påverka antalet översvämningstillfällen i Rhen. Med dagens åtgärdsprogram kan man hålla
tillbaka stor del av översvämningstillfällena. I framtiden krävs det emellertid att våtmarkerna
byggs upp igen, att Rhen återfår utrymme att få svämma över och samtidigt att jordbruken
använder mindre gödningsmedel, att träd planteras och andra åtgärder som krävs för att
minska ytavrinningen.
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Hade det funnits kvar våtmarker och om människan inte bosatt sig så nära floden skulle det
aldrig uppstått problem, och floden hade kunnat svämma över som den ville utan att orsaka
skador. Människan har ändrat flodfåran för att främst förbättra sjöfarten och förseglat mark
för att kunna bygga och skapa åkrar på bördiga slätter. Dagens samhälle har på många vis
genom mänsklig påverkan blivit mer sårbart för extrema händelser.
Att extrem nederbörd i samband med en längre regnperiod orsakar de största
översvämningarna stämmer till viss del. I fallet med översvämningen i januari 1995, visade
det sig att det inte behöver vara extrem nederbörd på 40 mm/dag för att floden ska svämma
över, utan det var snarare i samband med höga temperaturer och långa regnperioder då en s.k.
hundraårsöversvämning inträffade. Eftersom vattenmagasinen redan var fyllda i december
1994 hade nederbörden som föll i januari 1995 ingenstans att ta vägen, utan floden Rhen
svämmade över.

38

8. Referenser
Böcker:
Bendix J (1997): Natürliche und Antropogene Einflüsse auf den Hochwasserabfluss des
Rheins. Erdkunde 51, s.292-306.
Bergström S (1993): Sveriges hydrologi. SMHI/Svenska Hydrologiska Rådet. s. 136.
Bogren T, Gustavsson T & Loman G (1998): Klimatförändringar. Studentlitteratur. s. 188.
Gerholm R (1998): Klimatpolitik efter Kyotomötet. SNS Förlag, Stockholm. s. 178.
Goudie A (2002): The Human Impact On The Natural Environment. MPG Books Ltd,
Bodmin, Cornwall. s. 433.
Kwadijk J (1993): The impact of climate change on the discharge of river Rhine. Faculteit
Ruimtelijke Wetenschappen, Utrecht. s. 201.
Weltatlas Diercke (2002): Westermann. s. 275.

Kompendium:
Franzén L (2002) Geovetenskap. Göteborgs Universitet.

Muntlig källa:
Holmer B (03.10.31): föreläsning "Påverkan på vatten". Göteborgs Universitet.

Online-källor:
Aktuelle Wetterinformationen (04-01-02): Klimastatistik Köln-Wahn.
www.Uni-koeln.de/math-nat-fak/geomet/meteo/.
www.Uni-koeln.de/math-nat-fak/geomet/meteo/Klimastatistik/baur_infos.html.
Bronstert A (03-10-11): Universität Potsdam, Menchenwerk oder Laune der Natur.
www.uni-potsdam.de/u/putz/jan01/bron.htm
Bundesministerium für Umwelt (03-10-24): Hochwasserschutz und Flutkatastrophen
www.bmu.de/files/hochwasser_hintergrund_deich.pdf.
Bund Nordrhein-Westfalen (03-10-08): Aktionsprogramm "Vorsogender Hochwasserschutz
für NRW"
www.bund-nrw.de/files/aktionsprogramm-hochwasserschutz.pdf.
Channel four Telivision Corporation (03-10-08): Geographical Eye River Floods
www.channel4.com/learning/main/netnotes/content/pdfs/guides/River_Floods.pdf
39

Das Internet-Magazin für Geo- und Naturwissenschaften (04-01-02) Hochwasserpolder in der
Diskussion.
www.g-o.de/kap4/40ka0009.htm.
Deutscher Wetter Dienst (03-10-11): Klimaänderungen- aktueller Stand der Erkentnisse aus
der Klimaanalyse.
www.dwd.de
www.dwd.de/de/FundE/Klima/KLIS/daten/online/nat/ausgabe_tageswerte.htm.
www.dwd.de/de/FundE/Klima/KLIS/prod/spezial/temp/index.htm
Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch (04-01-02): Rheinteil II
www.dgj.de.
Expedia Das grosse Online Reisebüro (03-01-10): Klimadiagramme weltweit.
www.klimadiagramme.de
IKSR, Internationale Kommission Zum Schutz des Rheins (03-10-24): Rheinatlas 2001
www.iksr.org/hw/RZ_iksr_dt.pdf
www.org.rheinatlas/deutch/text/kap3.htm
IPCC's, Intergovernmental Panel on Climate Change (03-10-08): Presentations & Graphics
www.ipcc.ch/present/graphics.htm.
Menzel L, Deutschen Forschungsnetz Naturkatastrophen (03-10-11): Klimaänderungen und
Hochwasser.
www.dkkv.org/forum2001/Datei39.pdf.
Naturschutzbund Deutschland Rheinland Pfalz (03-12-11): Hochwasserschutz in RheinlandPfalz
www.nabu-rlp.de/html/text-archiv/positionspapiere/hochwasser.pdf
Rivernet (04-01-02): The Rhine and its tributaries
www.rivernet.org/rhin/rhineriver.htm
SMHI (03-10-23): Svensk modell ska varna för översvämning vid floden Rhen
www.smhi.se/sgmain/lopsedel/rehn.htm
www.smhi.se/sgmain/om_smhi/vadersprak/nederb.htm
Stadt Köln, Umweltbundesamt (03-10-23): Fallstudie Köln, Sichern und Wiederstellen
Hochwasserrückhalteflächen
www.umweltdaten.de/rup/fallstudien-html/fallstudie-koeln.pdf

40

