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En hel del minusgrader och den 
snörikaste vintern på åratal har va-
rit melodin de senaste månaderna. 
När vårsolen nu kommit fram finns 
det risk för vårflod med översväm-
ningar som följd.

För dig som bor nära ett vatten-
drag kan det vara läge att förbereda 
sig.

– Om man bor i ett hus som ligger 
lågt och nära ett vattendrag är det 
större risk. 

Det är viktigt med underhåll och 
då gäller det att se till att dagvatten-
brunnar inte är frusna och fulla av 
skräp, säger beredskapssamordnare 
Johan Westh.

Ett vanligt problem är också att 
dagvatten tränger in i byggnader 
via avloppssystem och strömmar 
upp ur golvbrunnar i källare och 
bottenplan. 

– Jag råder alla att planera för 
att kunna täta sina golvbrunnar i 
källare genom att lägga en gummi-
matta med träskiva och stämp mot 
taket. Dessutom kan man proppa 
igen toaletter med trä- eller expan-
derpropp om vattnet börjar stiga för 
högt, säger Johan Westh. 

Mycket hänger på hur snabb snö-
smältningen är. Sker det pö om pö 
med lite kyla emellan behöver det 
inte bli så stor vårflod. Men om snö-
smältningen dröjer så kan tempera-
turerna också bli högre. Kombina-
tionen med eventuellt regn kan göra 
att det blir riktigt mycket vatten. 

Vanliga problem i samband med 
översvämningar är att du inte kan 
använda vägar, järnvägar och broar. 
Som fastighetsägare har du ett eget 
ansvar att skydda dig själv och din 
egendom.

– Räddningstjänsten måste först 
säkerställa att samhällsfunktioner 
som till exempel hemtjänst, äldrebo-
ende, skolor och IT-miljö är under 
kontroll, säger Johan Westh. 

Detta kan du göra för att förbe-
reda dig inför en översvämning
• Täta golvbrunnar. 
• Fråga kommunen hur risken för 

översvämning är där du bor. 
Detta är extra viktigt om du bor i 
närheten av vatten.

• Du kan behöva en barriär som 
skyddar det som är viktigast. 

• Kontrollera att avloppsbrunnar 

är snö- och isfria. Rensa takrän-
nor från is, löv, grenar och skräp.

• Hyr eller köp vattenpumpar i 
god tid innan en översvämning 
är på gång. Träna på att använda 
pumparna i förväg.

• Följ väderprognoser där SMHI 
utfärdar varningar – om du 
misstänker att det finns risk för 
översvämning i ditt område.

Läs mer om extremt väder på:
krisinformation.se och dinsakerhet.se
Vid eventuell kraftig vårflod håller 
Torsby kommun dig uppdaterad 
om det lokala läget på Facebook och 
torsby.se

Text: Linda Bengtsson, 070-235 02 20

Förbered dig för 
vårFloden 
Efter månader med minusgrader och rejält med 
snö är nu våren här. Och med vårsolen ökar risken 
för vårfloden. Vi har samlat råden för hur du skyd-
dar dig mot översvämning.

Genom att täta golvbrunnen i källaren minskar du 
risken för att vatten ska tränga in. Med en gummimatta 
med hink och stämp mot taket kan du få den relativt 
tät. ʺHa alltid koll på lägetʺ, säger brandman örjan 
Eriksson och beredskapssamordnare Johan Westh.  
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