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1. Inledning  

1.1 Karlstad - vid Vänern och i Klarälvsdeltat 
Karlstads läge på och invid Klarälvsdeltat och vid Vänerns stränder har varit och är en viktig 
förutsättning för stadens utveckling. Läget innebär att det finns stora kvalitéer i boende och 
andra verksamheter som starkt bidrar till stadens attraktivitet. Detta märks inte minst på det 
stora intresset för att bygga och bo i vattennära lägen.  
 
Samtidigt innebär läget att centrala Karlstad och stadsdelarna längs Klarälven är utsatta för 
översvämningsrisker. De långvariga höstregnen år 2000 ledde till att Vänern i januari 2001 
nådde den högsta nivå som uppmätts sedan den reglerades 1937. Som mest var Vänern i 
Karlstad 45,47 meter över havet, jämfört med medelvattenytan på ca 44,2 meter1.  
 
Det höga vattenståndet krävde åtgärder i form av bl.a. fem kilometer invallning (bl.a. vid 
ambulansstationen på gamla flygplatsen och vid avloppsreningsverket på Sjöstad), proppning 
av dagvattenutlopp och pumpning på flera ställen i Karlstad. De redovisade kostnaderna för 
kommunen, främst i form av förebyggande åtgärder, i samband med översvämningen uppgick 
till ca 6,7 milj.kr, vilka senare ersattes av regeringen2. Ett stort antal fastigheter fick vatten i 
källaren respektive fuktskador. Om vindriktning och vindstyrka varit ogynnsamma hade 
problemen blivit betydligt större. Tidigare har även Klarälven vid många tillfällen svämmat 
över i samband med vår- och höstfloder. Översvämningsriskerna i Karlstad är relativt sett 
större än i många andra kommuner i Sverige. 
 
Bild 1: Klarälvsdeltat med Vänern i bakgrunden. 

 
Foto: Lars Furuholm 
                                                 
1 Höjdsystem RH00 Karlstad, se vidare i avsnitt 1.5 
2 Blumenthal, Barbara, När Vänern svämmade över. Händelseutveckling och konsekvenser av översvämningen 
2000/2001, Centrum för klimat och säkerhet, Karlstads universitet, 2010 
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De översvämningar som inträffat har gett oss vissa erfarenheter och kunskap, dels om vilka 
områden och samhällsfunktioner som är särskilt utsatta (se kapitel 6), dels om behovet av 
organisatorisk samordning, och där en fungerande samverkan, främst mellan kommunens 
räddningstjänst och teknik- och fastighetsförvaltning, är av yttersta vikt. En annan kritisk 
faktor är hur översvämningsfrågan hanteras i stadsplaneringen. 
 
Även om vår kunskap är god om hur översvämningar kan komma att drabba Karlstad och hur 
vi ska skydda oss mot dem måste det finnas en ständig beredskap att pröva och ompröva 
dessa erfarenheter. Fortlöpande kommer nya rön som pekar på olika typer av effekter av 
klimatförändringar. Studier på global och europeisk nivå har tydligt visat på nödvändigheten 
av en gemensam politik för att minska växthusgaserna och för att anpassa oss till ett förändrat 
klimat, på alla nivåer i samhället. För Karlstads kommuns del har klimatförändringarna en 
påtaglig effekt i form av ökade risker för översvämningar som kan leda till stor skada om inte 
anpassningsåtgärder vidtas.   
 
Karlstads kommun har ambitionen att vara en attraktiv stad som växer. Visionen Livskvalitet 
Karlstad 100 000 utgör grunden för det långsiktiga arbetet med att utveckla Karlstad som 
etablerings-, bostads- och utbildningsort. Karlstad ska också stå för en miljömässigt hållbar 
tillväxt. Satsningen på utbyggd kollektivtrafik, fjärrvärme, vindkraft, en biogasanläggning och 
ett särskilt program för att minska energianvändningen i kommunens egna lokaler är exempel 
på sådana åtgärder. Men det är samtidigt avgörande att på kort och lång sikt anpassa 
kommunens arbete till befintliga och ökande översvämningsrisker.  
 

1.2 Uppdraget 
I december 2006 gav kommunfullmäktige kommunledningskontoret och teknik- och 
fastighetsnämnden i gemensamt uppdrag att utarbeta ett program för kommunens arbete med 
översvämningsfrågor. Uppdraget har sitt ursprung i att kommunfullmäktige då behandlade ett 
förslag från kommunstyrelsen om en strategi för det förebyggande arbetet med att minska 
risken för skador orsakade av översvämningar i Karlstad (se avsnitt 1.4). Eftersom den statliga 
Klimat och sårbarhetsutredningen strax dessförinnan hade lagt fram sitt delbetänkande, som 
identifierar ökade översvämningsrisker i bl.a. Vänerområdet, sågs det som angeläget att även 
använda sig av denna kunskap som underlag för ett översvämningsprogram (se kap. 2). 
Samtidigt har stadsbyggnadsförvaltningen haft stadsbyggnadsnämndens uppdrag att ta fram 
riktlinjer för planläggning inom områden som kan drabbas av översvämning. Denna uppgift 
ligger nära uppdraget om ett översvämningsprogram och har därför lyfts in i programmet.   
 
Översvämningsfrågorna berör en stor del av kommunens organisation och representanter för 
Stadsbyggnadsnämnden, Miljönämnden, Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund, 
Karlstads Energi AB och Karlstads Elnät AB har medverkat. Under arbetets gång har också 
ett samråd genomförts där representanter från Länsstyrelsen, Centrum för klimat och säkerhet 
(Karlstads universitet), Länsförsäkringar och ett antal byggbolag medverkade. Frågorna har 
också stämts av med Landstinget i Värmland. 
 
Översvämningsprogrammet ersätter den tidigare översvämningsstrategin som antogs av 
kommunfullmäktige i december 2006. Ansvariga rapporterar årsvis om hur arbetet fortskrider 
genom en skriftlig sammanställning till kommunens översvämningshandläggare. Första 
rapporteringen sker i januari 2011. Översvämningshandläggaren sammanställer årsvis 
kommunens arbete i en rapport till kommunledningskontoret. Första rapporteringen sker i 
februari 2011.  
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1.3 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
Syftet med översvämningsprogrammet är att, utifrån den kunskap som finns idag, lägga fast 
hur Karlstads kommun ska arbeta för att möta dagens och framtida risker för översvämningar. 
Avsikten är att programmet, efter beslut i kommunfullmäktige, ska överlämnas till berörda 
förvaltningar och bolag för tillämpning och genomförande. Målet formuleras enligt följande: 
 
Karlstads kommun ska på kort och lång sikt ha beredskap för att möta översvämningar och 
för att minimera de skador som uppstår när en översvämning inträffar. Detta sker genom att: 
 
• lägga fast riktlinjer för planläggning och byggande samt ställa funktionskrav för viktiga 

samhällsfunktioner 
• vidta operativa, tekniska och planeringsmässiga anpassningsåtgärder 
• öppet informera och kommunicera, såväl internt som externt 
 
För att uppnå målet ska Karlstads kommun: 

• Bygga upp kunskap om vad som sker med olika samhällsfunktioner vid olika 
vattennivåer. 

• Arbeta med att förebygga översvämningar genom tekniska anpassningsåtgärder. 
• Organisatoriskt och operativt förbereda sig för att minimera konsekvenserna av 

översvämningar när de inträffar. 
• Planera Karlstads fortsatta utbyggnad utifrån välgrundade bedömningar av riskerna. 
• Tillsammans med andra aktörer arbeta för ökad avtappning av Vänern.  
• Sprida kunskap och information så att ansvariga fastighetsägare och 

verksamhetsutövare kan minska riskerna inom respektive ansvarsområde. 
 
Eftersom det fortlöpande kommer nya bedömningar av klimatförändringens effekter är det 
knappast möjligt att en gång för alla lägga fast hur översvämningsriskerna ska hanteras. Det 
finns ändå skäl att försöka skapa en så heltäckande bild som möjligt om våra möjligheter att 
minska dessa risker. 
 
Klimatförändringarna bedöms inte bara öka risken för översvämningar utan också för ras och 
skred. Karlstads kommun har drabbats av sådana händelser vid ett antal tillfällen, framför allt 
i Norsälven. Dessa frågor behandlas dock inte i detta sammanhang. 
 
Översvämningsprogrammet inriktar sig mot storskaliga översvämningar i Klarälven och 
Vänern för Klarälvsdeltat samt Skåre. Eftersom Karlstad har stora flacka och ibland instängda 
områden kan lokala översvämningar lätt uppstå vid intensiva regn. Dessa förutspås bli ett 
större problem i ett förändrat klimat men behandlas inte i detta sammanhang. 
Isproppsproblematik ligger också utanför detta arbete3. 
 
Det ska understrykas att programmet behandlar kommunens roll när det gäller att möta 
översvämningsriskerna. I konsekvensbeskrivningen (kap. 5) redovisas ändå vilka effekter en 
översvämning kan få inom andra verksamhetsutövares ansvarsområden. Eftersom dessa 
system har stor betydelse för hur kommunen fungerar vid en översvämningssituation finns det 
skäl att behandla frågorna i ett helhetsperspektiv. Det ligger också i sakens natur att ett nära 
samarbete mellan kommunen och andra aktörer krävs för att hantera frågorna på ett bra sätt.     

                                                 
3 I januari 2008 bildades isproppar i Klarälvens båda grenar i centrala Karlstad. Ispropparma bedömdes innebära 
risk för översvämning varför omfattande insatser gjordes för att rensa älven från is.  
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1.4 Tidigare och angränsande arbeten 
Till grund för översvämningsprogrammet ligger ett antal arbeten. I kommunens vattenplan, 
godkänd av kommunfullmäktige den 20 februari 2003, finns bl.a. mål och åtgärder vid över-
svämningar. Målet är att kommunen ska ha en god beredskap för att undvika negativ påverkan 
vid situationer med extremt höga vattenflöden. Bland de föreslagna åtgärderna kan nämnas att 
kommunen bör ta fram riktlinjer för hur man ska hantera byggande i områden där risk för 
översvämning föreligger, lokala översvämningskartor ska tas fram samt 
prognostiseringsmöjligheter ses över.  
 
Under perioden 2004-2006 deltog Karlstads kommun i EU-projektet FLOWS4. Projektet 
studerade hur vattennära samhällen behöver anpassas för att undvika problem i samband med 
översvämningar. Målet var att öka kunskapen, höja ambitionsnivån och förbättra beredskapen 
vid översvämningar i kommunen. Medverkan i projektet har resulterat i en åtgärdsplan för 
Klarälven i Karlstad samt en strategi för det förebyggande arbetet med att minska risken 
för skador orsakade av översvämningar i Karlstad. Strategin fastställdes av 
kommunfullmäktige i december 2006. Översvämningsprogrammet ersätter denna strategi. 
 
Kommunens gällande översiktsplan är från år 20065. I denna konstateras när det gäller 
översvämningar bl.a. ”I samband med lokalisering av verksamheter och planering av ny 
bebyggelse i områden som kan vara utsatta för översvämningsrisk måste frågan beaktas. 
Exempelvis bör inte känsliga verksamheter lokaliseras till sådana områden om en 
översvämning skulle medföra stora problem för verksamheten. Krav på lägsta nivå på färdigt 
golv i nya byggnader bör ställas så att skador p.g.a. översvämning minimeras. Vid förläggning 
av t.ex. gång- och cykelvägar kan dessa utföras så att de samtidigt kan utgöra skydd mot 
översvämning”. 
 
I en rapport6 beställd av kommunrevisionen konstateras bl.a. att översiktsplanen inte ger 
någon vägledning beträffande lokalisering av bebyggelse med beaktande av risk för 
översvämning utan snarare uppmanar till vattennära bebyggelse och att översiktsplanen inte 
redovisar någon analys av risker och saknar konsekvensbeskrivning. 
 
Kommunstyrelsen har gett kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en reviderad 
översiktsplan. I direktiven för detta arbete ingår bl.a. att belysa hur kommunen tänker möta 
den utmaning som risken för översvämningar innebär vid planeringen av nya områden. 
 
Kommunstyrelsen har också beslutat att låta ta fram en miljö- och klimatstrategi.  
Syftet med att arbeta fram lokala miljömål för Karlstads kommun är att ge miljöarbetet en 
tydlig kurs och öka överskådligheten för hur Karlstad uppfyller de nationella miljömålen samt 
ge ett bra underlag för politiska beslut. Genom en klimat- och miljöstrategi kan en koppling 
göras till både vision, mål och handlingsplaner inom klimat- och miljöområdet. Det är 
naturligt att översvämningsfrågorna behandlas även i det sammanhanget. 
 

                                                 
 
4 Floodplain Land Use Optimising Workable Sustainability 
5 Översiktsplan 2006 Karlstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 16 juni 2006 
6 Revisionsrapport – Riskbedömning vid plan- och bygglovsärenden, Öhrlings Pricewaterhousecoopers, augusti 
2006 
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1.5 Olika höjdsystem 
I Sverige finns tre nationella höjdsystem7. Rikets höjdsystem 1900, RH 00, baseras på den 
första precisionsavvägningen av Sverige som genomfördes under åren 1886-1905. RH 70, 
baseras på den andra precisionsavvägningen av Sverige som genomfördes under åren 1951-
1967, och är fortfarande det officiella nationella höjdsystemet. RH 2000, blev officiellt år 
2005 och är Sveriges nya nationella höjdsystem. Det representeras på marken av cirka 50 000 
fixpunkter och har därmed mycket bättre nationell täckning än sina föregångare. Mätningarna 
utfördes under åren 1979-2003 i Sveriges tredje nationella precisionsavvägning 
(Riksavvägningen) som höll bättre kvalitet än sina föregångare.  
 
När Klimat och sårbarhetsutredningen diskuterar vattennivåer har man använt sig av RH70. 
Karlstads höjdsystem, RH00 Karlstad, är en lokal variant av RH00, och ligger 30 cm lägre än 
RH70. Det innebär t.ex. att om vattennivån i Vänern är 46,5 m i RH70 så är den 46,2 m i 
RH00 Karlstad.  
 
SMHI använder vid sina nivåmätningar i Vänern, och även vid analyser, RH00. Detta system 
ligger ca 20 cm över Karlstads lokala höjdsystem. Om SMHI mäter Vänern till 44,4 m mäter 
vi i Karlstad således 44,2 m. 
 
I detta program har RH00 Karlstad använts genomgående. Höjdangivelser i andra 
höjdsystem har räknats om enligt sambanden ovan. Kommunen har beslutat att under de 
närmaste åren gå över till RH 2000. 
 

                                                 
7 www.lantmateriet.se 
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2 Klimatfrågan och översvämningsriskerna 

2.1 Kunskapsläget kring klimatförändringar 
Klimatfrågan och människans påverkan på klimatet har debatterats intensivt under senare år. 
Exempelvis har FN:s klimatpanel IPCC i sin senaste och fjärde utvärderingsrapport från år 
20078, konstaterat att den nu observerade globala uppvärmningen under 1900-talet är 
otvetydig. Rapporten slår fast att det finns en tydlig koppling mellan människans utsläpp av 
växthusgaser och de uppmätta temperaturökningarna under de senaste femtio åren. Om den 
utveckling som observerats fortsätter kommer de globala utsläppen av växthusgaser att öka 
kraftigt under de närmaste årtiondena. En sådan ökning av växthusgasutsläppen kommer 
mycket sannolikt att orsaka förändringar i det globala klimatsystemet som är mycket större än 
de som observerats under 1900-talet. Effekten blir en höjning av jordens temperatur och 
stigande havsnivåer. 
 
Regeringens kommission för hållbar utveckling har i en rapport9 gjort en kort genomgång av 
forskning om klimatfrågans naturvetenskapliga grunder sedan IPCCs senaste rapport. 
Kommissionen konstaterar att den forskning som bedrivits sedan dess på många områden 
bekräftar tidigare forskningsresultat om den pågående klimatutvecklingen, mänsklig 
klimatpåverkan, och möjliga framtida klimatförändringar. Författarna konstaterar att det inte 
finns mycket som ifrågasätter IPCCs slutsatser. Snarare visar resultaten att framtida ändringar 
kan bli större än vad som redovisats tidigare.  
 

2.2 Klimat och sårbarhetsutredningen 
Klimat och sårbarhetsutredningen har haft regeringens uppdrag att kartlägga samhällets 
sårbarhet för globala klimatförändringar och de regionala och lokala konsekvenserna av dessa 
förändringar. Därutöver skulle utredningen bedöma kostnader för skador som 
klimatförändringarna kan ge upphov till. I sitt delbetänkande10 från hösten 2006 redovisar 
utredningen bedömningar av klimatförändringar och översvämningsrisker i Hjälmaren, 
Mälaren och Vänern. I delbetänkandet lämnas också förslag till åtgärder för hur dessa risker 
ska minskas och hur åtgärderna ska finansieras.    
 
Utredningen har använt sig av två klimatmodeller och två utsläppsscenarier vilket har 
resulterat i fyra olika klimatscenarier. Dessa visar för Sverige sammanfattningsvis en 
temperaturhöjning på ca 2,5 till ca 4,4 grader för perioden 2071-2100 jämfört med perioden 
1961-1990. Störst är temperaturhöjningen vintertid och de riktigt låga temperaturerna är de 
som väntas stiga mest. Nederbörden beräknas öka framför allt på hösten, vintern och våren. 
Särskilt mycket ökar nederbörden i norra Sverige samt i de västra delarna av Svealand och 
Götaland.  
 
Utredningen redovisar ökade risker för översvämningar i Vänern och Göta älv som en följd av 
klimatförändringar och med betydande kostnader för de skador som uppstår i de olika 
scenarierna. Den vattennivå i Vänern som idag kallas 100-årsnivån, 46,2 meter, beräknas i 

                                                 
8 Intergovernmental Panel on Climate Change, Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 
9 Markku Rummukainen och Erland Källén, 2009: Ny klimatvetenskap 2006-2009. Kommissionen för hållbar 
utveckling, Regeringskansliet 
10 Översvämningshot – Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern. Delbetänkande (SOU 2006:94) 
av Klimat och sårbarhetsutredningen 
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slutet av seklet ha en återkomsttid på ca 20 år, vilket enligt utredningen är en dramatisk 
förändring jämfört med i dag. Därför har också den dimensionerande nivån på 47,1 m, som 
utredningen menar skulle kunna bli verklighet i slutet av seklet, studerats.11  
 
Bedömningen är att en översvämning av Vänern och Göta älv vid dagens 100-årsnivå medför 
skador till en kostnad på minst 10,5 miljarder kronor och vid en dimensionerande nivå på 
minst 22 miljarder kronor. (En analys av beräkningsmetoderna i Klimat och 
sårbarhetsutredningen tyder på att skadekostnadsbeloppet för den dimensionerande nivån 
sannolikt är underskattat.12) Karlstad är en av de städer där de största konsekvenserna kan 
väntas. Vid en dimensionerande nivå drabbas enligt utredningen troligen bostadsbebyggelse 
för upp till 25 000 människor bara i centrala staden13.     
 
För Vänerns del presenterar utredningen ett antal förslag i syfte att minska risken för 
översvämning. På kort sikt handlar det om minskad vattenhållning i Vänern, utredningsarbete 
kring ökade avtappningsmöjligheter från Vänern, rekommendationer om lägsta nivåer vid 
nybyggnad och höjd beredskap kring översvämningsfrågorna hos kommuner och 
verksamhetsutövare. På längre sikt handlar det om åtgärder för att öka tappningsmöjligheterna 
från Vänern med minst 400 m3/s (medelvattenföringen i Göta älv är 550 m3/s och den högsta 
kända tappningen från Vänern, i januari 2001, var 1190 m3/s). Utredningen föreslår också att 
ett utvecklat regionalt samarbete kommer till stånd i syfte att utbyta erfarenheter i 
översvämningsfrågor. Vänerns älvsamordningsgrupp bör kunna utvecklas för det ändamålet. 
Samtliga kommuner runt Vänern bör delta i arbetet och länsstyrelsens roll som samordnare 
bör stärkas.   
 
Bild 2: Klimat och sårbarhetsutredningen. 

 
Foto: Karlstads kommun 
 
                                                 
11 Begreppen återkomsttid, 100-årsnivå och dimensionerande nivå förklaras ingående i avsnitt 5.1 
12 Grahn, Tonje, Översvämningshotet från Vänern – Kritisk analys av statens Klimat och sårbarhetsutredning 
SOU 2006:94. Kandidatuppsats i nationalekonomi, Karlstads universitet, 2009  
13 Karlstads kommun gör en något annan bedömning av hur många som drabbas vid en dimensionerande nivå i 
Vänern, se avsnitt 6.2  
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I slutbetänkandet14 ett år senare presenterar Klimat och sårbarhetsutredningen en lång rad 
förslag för att anpassa Sverige till klimatförändringarna.  
 
Utredningen konstaterar att kommunen har en central roll som ansvarig för samhällsplanering, 
beredskapsplanering och räddningstjänst samt som huvudman för viktiga delar av den 
tekniska försörjningen. Man önskar att kommunens roll stärks genom att den får tillgång till 
information genom översiktliga karteringar och höjddata inför beslut om bl.a. 
bebyggelseplanering och förebyggande skyddsåtgärder. Man pekar också på att kommunerna 
behöver underlag och erfarenhetsutbyte bl.a. om vilka åtgärder som är effektiva när det gäller 
att hantera dagvatten och skydda vattenförsörjning från häftiga skyfall och översvämning. 
Vidare bör den inomkommunala samordningen förbättras, t.ex. genom att kravet på 
utformning av de tekniska systemen beaktas tidigt i planeringsprocessen. Utredningen 
efterlyser också en förstärkt samverkan mellan planeringsfunktionen och räddningstjänsten. 
 
Utredningen föreslår att länsstyrelserna bör få en central roll i anpassningen till 
klimatförändringar och samordna arbetet gentemot kommunerna, näringsliv och centrala 
sektorsmyndigheter. Särskilda klimatanpassningsdelegationer bör inrättas, bl.a. för att stödja 
kommunernas insatser på området och för att bidra till förmedlingen av information om 
klimatförändringar och förebyggande arbete. 
 
Utredningen menar att kommunernas roll i klimatanpassningsarbetet bör stärkas, bl.a. genom 
att de får tillräcklig tillgång till information om klimatförändringarna. Samtidigt föreslås att 
kommunernas ekonomiska ansvar för konsekvenser av felaktig planläggning med hänsyn till 
risker för översvämningar, ras, skred och erosion i plan- och bygglagen (PBL) förlängs från 
10 till 20 år, dock ska den förlängda preskriptionstiden inte gälla retroaktivt. Man föreslår 
också att kommunernas rättigheter i samband med stöd till enskilt ägda fastigheter klargörs i 
lag.  
 
Utredningen lämnar ett antal förslag avseende den statliga finansieringen av 
klimatanpassningsåtgärder, bl.a. föreslås ett anslag i statsbudgeten 100-300 milj. kr. per år för 
att förebygga naturolyckor. Utredningen föreslår också att en förhandlingsman utses då beslut 
fattats om långsiktig lösning för ökade avtappningsmöjligheter i Vänern, Förhandlingen ska 
enligt förslaget resultera i ett förslag till hur finansiering av åtgärderna och kostnaderna ska 
fördelas mellan staten och de aktörer som drar nytta av åtgärderna, såsom kommuner kring 
Vänern och Göta älv samt innehavare av vattenrättigheter. 
 

2.3 Ändrad tappningsstrategi för Vänern 
Som ett resultat av Klimat och sårbarhetsutredningens delbetänkande har Länsstyrelsen i 
Västra Götaland, efter samråd med Länsstyrelsen i Värmlands län, SMHI och Sjöfartsverket, 
träffat en överenskommelse med Vattenfall AB om en ändrad tappningsstrategi för Vänern 
från och med 1 oktober 200815. Överenskommelsen, som gäller för ett år i taget, dock längst 
t.o.m. den 31 december 2012, får betraktas som temporär i avvaktan på de långsiktiga beslut 
om åtgärder som krävs för att hantera framtida översvämningsrisker kring Vänern till följd av 
klimatförändringar. 
 
                                                 
14 Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter. Slutbetänkande (SOU 2007:60) av Klimat och 
sårbarhetsutredningen 
15 En ändrad tappningsstrategi för Vänern – överenskommelse mellan Länsstyrelsen Västra Götalands län och 
Vattenfall AB, 2008-04-14 
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Överenskommelsen bygger på att tappningen från Vänern styrs av en s.k. tappningsställare 
där tappningsvolymen bestäms av Vänerns vattenstånd och en åttaveckorsprognos för 
tillrinningen till Vänern. I situationer med hög prognostiserad tillrinning leder utnyttjandet av 
långtidsprognoser och beräkning av ett fiktivt vattenstånd till att lägsta tappning blir högre än 
vid mer normala situationer. Överenskommelsen ryms inom ramen för Vänerns vattendom 
från 1937.  
 
De beräkningar som gjordes av Vattenfall i samband med förhandlingarna om den nya 
strategin tyder på att höga nivåer kommer att bli upp till 40 cm lägre än tidigare. Detta gäller 
såväl de allra högsta nivåerna som 100-årsnivåerna. Mer exakt än så går inte att fastställa 
förrän strategin prövats en längre tid16.   
 
En ändrad tappning enligt överenskommelsen kan medföra oönskade konsekvenser för bl.a. 
naturmiljön, fågellivet, fisket, friluftslivet och andra intressen. Därför ska parterna göra en 
årlig uppföljning och redovisning av effekterna av överenskommelsen. Eftersom det gått så 
kort tid sedan den förändrade tappningsstrategin infördes är det svårt att ännu dra några 
långtgående slutsatser om hur den hittills har fungerat. Bedömningen är dock att det hittills 
inte inträffat några oförutsedda eller oönskade händelser av betydelse som hindrar en fortsatt 
tillämpning av överenskommelsen17. 
   

2.4 Riksdagens klimatpolitiska beslut  
I juni 2009 fattade Riksdagen beslut om den framtida klimat- och energipolitiken18. Beslutet 
grundas på regeringens bägge propositioner om en sammanhållen klimat- och energipolitik 
som bl.a. behandlar behovet av anpassning till ett förändrat klimat. Allmänt konstaterar 
regeringen att arbetet med anpassning till ett förändrat klimat i Sverige behöver stärkas och 
samordnas, både på central och på regional nivå. Arbetet måste genomsyra hela samhället och 
integreras i sektorsansvaret.  
 
En stor del av riksdagsbeslutet bygger på Klimat och sårbarhetsutredningens arbete. Vad 
gäller frågan om översvämningar omfattas bl.a. nedanstående åtgärder: 
 

• Det förebyggande arbetet, säkerheten vid fysisk planering samt beredskapen bör 
stärkas genom ett förstärkt samarbete mellan berörda kommuner, länsstyrelser och 
myndigheter kring Vänern (och Mälaren och Hjälmaren). 

• Utredningar behöver göras om erosions- och skredförebyggande åtgärder och 
geologiska förutsättningar i Vänern. 

• Statens geotekniska institut (SGI) har uppdraget att genomföra fortsatta utredningar 
kring hur maximal avtappning genom Göta älv kan ökas och vilka erosions- och 
skredförebyggande åtgärder som då krävs. 

• Då beslut har fattats om en långsiktig lösning för ökade avtappningsmöjligheter i 
Vänern bör en förhandlingsman utses. Förhandlingen ska resultera i ett förslag till 
finansiering av åtgärderna. Kostnaden bör delas mellan staten och de aktörer som drar 

                                                 
16 Analys av samvariation en mellan faktorer som påverkar vattennivåerna i Karlstad, Sten Bergström och Johan 
Andréasson, SMHI, september 2009 
17 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Uppföljning av länsstyrelsens överenskommelse med Vattenfall AB om 
en förändrad tappningsstrategi för Vänern, 2009-11-10 
18 Prop. 2008/09:162 och 163 En sammanhållen klimat- och energipolitik, bet. 2008/09 MJU28, rskr. 
2008/09:300 
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nytta av åtgärden, såsom kommuner kring Vänern och Göta älv samt innehavare av 
vattenrättigheter. Även intäkter genom offentlig-privat samverkan kan övervägas. 

 
Riksdagsbeslutet gäller också vissa anslagsfrågor. Det nuvarande anslaget Förebyggande 
åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor, som MSB administrerar, behålls på 
nuvarande nivå (40 milj. kr. per år). Däremot minskas bidragsandelen från 80 till 60 
procent med motiveringen att kommunerna har det primära ansvaret för plan- och 
bygglovgivningen och har ett avgörande inflytande över bebyggelsens lokalisering. 
Däremot har inte Riksdagen velat, som Klimat och sårbarhetsutredningen föreslog, öka 
kommunernas preskriptionstid vid bristande hänsyn till risker för översvämningar, ras, 
skred och erosion från 10 till 20 år. Dessförinnan behöver en djupare rättslig analys göras 
och alternativa lösningar utredas, anser Riksdagen. 
 



Översvämningsprogram Karlstads kommun 

 15

3 Ansvarsfördelning och rättslig reglering 

3.1 Ansvarsfördelning 
Den enskilde 
Ansvaret för att förebygga och skydda mot översvämningar är fördelat på olika parter, men 
gränserna i ansvarsfördelningen är inte alltid tydliga. I grunden ligger ansvaret för att skydda 
egendom mot skador orsakade av översvämningar och andra naturolyckor hos den enskilde 
fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren. För exempelvis småhusägaren finns genom 
hemförsäkringen möjligheter att erhålla skydd mot vissa typer av översvämningar. För att 
ersättningen ska utgå gäller dock generella och i vissa fall särskilda aktsamhetskrav. 
 
Lokal nivå 
Kommunen har ett samlat ansvar för den lokala samhällsutvecklingen och 
bebyggelseplaneringen men också för att hantera de frågor och problem som uppstår vid en 
krissituation. Detta ansvar berör i stort sett alla delar av kommunens organisation.  
 
Genom plan- och bygglagen (PBL) och det så kallade planmonopolet är det kommunen som 
tar initiativ till och fattar beslut om planläggning för bebyggelse. Kommunen har också ett 
övergripande ansvar för att värna den lokala miljön och för att säkerställa tillräckligt skydd 
mot olyckor och händelser (t.ex. översvämning) som kan drabba människors liv och hälsa, 
miljö och egendom.  
 
I Karlstads kommun är ansvaret för att förebygga översvämningsrisker fördelat på flera 
verksamheter. Kommunstyrelsen har i uppdrag att ta fram mål och riktlinjer för strategisk 
översiktlig fysisk planering och därmed fullgöra de uppgifter som följer av PBL. 
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för plan- och byggnadsverksamheten enligt PBL. Teknik- 
och fastighetsnämnden ansvarar för utveckling, förvaltning och skötsel av kommunens 
egendom i form av mark, vatten, byggnader, gator, parker, planteringar, övriga grönområden, 
jordbruks- och skogsmark, tomtmark, vatten- och avloppsverk, konstbyggnader m.m. 
Miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
bevakar också naturvårdens intressen enligt bl.a. miljöbalken och PBL i ärenden av principiell 
betydelse.  
 
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund, med medlemmarna Forshaga, Grums, 
Hammarö, Karlstads och Kils kommuner, svarar för att hålla en gemensam räddningstjänst 
enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO). En stor del av verksamheten rör förebyggande 
arbete, som syftar till att så långt som möjligt förhindra bränder och andra olyckor (t.ex. 
översvämningar) och att begränsa skadorna om olyckan är framme. För den förebyggande 
verksamheten och räddningstjänsten ska det finnas ett särskilt handlingsprogram som antas av 
kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod.  
 
Regional nivå 
På regional nivå har Länsstyrelsen ansvar för att samordna statliga och mellankommunala 
intressen i planeringen. Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att ta fram underlag för den 
kommunala fysiska planeringen. Vidare ska myndigheten kontrollera att tillräcklig hänsyn tas 
till frågor om människors hälsa och behovet av skydd mot olyckor i samband med 
planläggning.     
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Om en räddningsinsats berör mer än en kommuns område ska länsstyrelsen eller 
länsstyrelserna bestämma vem som ska leda räddningsinsatsen, om inte räddningsledarna 
själva har bestämt det. 
 
Central nivå 
På central nivå har ett antal myndigheter ansvar för hantering av översvämningsrisker. 
Boverket har ett uppsiktsansvar för plan- och bygglagens tillämpning och har även till uppgift 
att samordna underlag från olika centrala sektorsmyndigheter. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) ska bl.a. utveckla och stödja samhällets beredskap 
mot olyckor och kriser och vara pådrivande i arbetet med förebyggande och 
sårbarhetsreducerande åtgärder. Expertmyndigheter som SMHI och SGI är viktiga som 
producenter av planerings- och kunskapsunderlag. 
 
I fråga om omfattande räddningsinsatser får regeringen föreskriva eller i ett särskilt fall 
besluta att en länsstyrelse eller annan statlig myndighet får ta över ansvaret för 
räddningstjänsten i en eller flera kommuner. 
 

3.2 Rättslig reglering 
Som framgår ovan är många aktörer på olika nivåer berörda av arbetet med att minska 
riskerna för och effekterna av översvämningar. På EU-nivå har ett särskilt 
översvämningsdirektiv19 antagits med syftet att minska risken för ogynnsamma följder, 
särskilt för människors liv och hälsa, miljön, kulturarvet, ekonomisk verksamhet och 
infrastruktur i samband med översvämningar. Direktivet, som har inarbetats i svensk 
lagstiftning20 kommer främst att beröra statliga myndigheter på central och regional nivå men 
med en skyldighet för länsstyrelserna att samråda med berörda kommuner i frågor om 
riskbedömningar och riskhanteringsplaner. Avsikten är att kommunerna ska lämna underlag 
och ge synpunkter på de förslag till de översvämningskartor, riskbedömningar och 
riskhanteringsplaner som upprättas. 
 
I svensk lagstiftning finns också lagen om skydd mot olyckor (LSO), som bl.a. stadgar att 
kommunen ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet ska 
anges målen för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen 
och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet ska också anges hur kommunens 
förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras. LSO säger inget uttryckligen om 
översvämningar, men det är en typ av olyckshändelser som regleras i lagens allmänna 
bestämmelser.    
 
Med räddningstjänst avses i LSO de räddningsinsatser som staten eller kommunen ska 
ansvara för vid olyckor eller överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador 
på människor, egendom eller miljö. Staten eller kommunen ska ansvara för en räddningsinsats 
endast om det är motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade 
intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt. Resultatet av en 
räddningsinsats är beroende av framförallt tre faktorer: snabb insats, välutbildad personal 
samt ändamålsenliga fordon och utrustning med hög kvalitet. 
 

                                                 
19 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2007/60/EG om bedömning och hantering av översvämningsrisker 
20 Förordning (2009:956) om översvämningsrisker 
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Enligt lagen (2006:544) om extraordinära händelser ska kommuner och landsting analysera 
vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa och hur de kan påverka den egna 
verksamheten. Detta ska redovisas i en risk- och sårbarhetsanalys. Lagen föreskriver också att 
kommunen ska ha en krisledningsnämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära 
händelser i fredstid. 
 
Plan- och bygglagen (PBL) stadgar att det är en kommunal angelägenhet att planlägga 
användningen av mark och vatten. I PBL sägs att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är 
lämpad för ändamålet med hänsyn till: 
 
• de boendes och övrigas hälsa och säkerhet,   
• jord, berg- och vattenförhållandena, 
• möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice, 
• möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och 
• risken för olyckor, översvämning och erosion. 
 
Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Miljöbalken tillämpas bl.a. 
så att:  
 
• människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa 

orsakas av föroreningar eller annan påverkan 
• mark, vatten och fysisk miljö används så att en från ekologisk, social, kulturell och 

samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas. 
 
Kommunens miljönämnd är tillstånds-, prövnings- och tillsynsmyndighet för en stor del av de 
miljöfarliga verksamheterna som regleras enligt miljöbalken. I miljöbalken finns också 
bestämmelser om vattenverksamhet, t.ex. byggande i vatten, muddring, bortledning av vatten 
etc. där Länsstyrelsen och Miljödomstolen är beslutande. Förutom miljöbalken finns även 
annan lagstiftning som reglerar en kommuns arbete vad gäller översvämningsfrågor t.ex. 
livsmedelslagen och smittskyddslagen. 
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4 Vad har Karlstads kommun gjort hittills? 
Erfarenheterna av inträffade översvämningar och en ökad insikt om 
översvämningsproblematiken har lett till att ett stort antal aktiviteter genomförts i Karlstads 
kommun de senaste åren. Nedan redovisas några av dessa. 

4.1 Aktiviteter och åtgärder  
Kommunen har sedan år 2007 en anställd översvämningssamordnare som på heltid ägnar 
sig åt översvämningsfrågor. Översvämningssamordnarens huvuduppgift är att höja kunskaps- 
och ambitionsnivån i Karlstads kommun. 
 
För att få en bra kunskapsbas i arbete med översvämningsrisker har Karlstads kommun 
beställt två utredningar av SMHI (se kap. 5). 
 
Kommunen har också tagit fram översvämningskartor som visar hur Karlstad påverkas vid 
olika nivåer i Vänern kombinerat med olika flöden i Klarälven. De hydrodynamiska 
datormodeller (Mike11 och Mike21) som ligger till grund för kartorna förbättras 
kontinuerligt t.ex. med hjälp av den laserskanning av översvämningskänsliga områden som 
genomfördes sommaren 2008 samt en bättre beskrivning av stadens broar i modellen. 
Modeller har använts inom Karlstads kommun sedan 1998 men det är först de senaste åren 
som modellresultaten har börjat användas i en vidare krets och komma till verklig nytta. För 
att göra översvämningskartorna lättillgängliga är de inlagda i kommunens GIS-system som 
bl.a. används av planerare, samhällsbyggare, driftspersonal och räddningstjänst. 
 
Bild 3: SMHIs expertstöd till Karlstads kommun. 

 
Foto Karlstads kommun 
 
För att höja kunskaps- och ambitionsnivån i organisationen har olika informationsaktiviteter 
ägt rum för till exempel kommunstyrelsens tillväxtutskott, stadsbyggnadsnämnden och 
teknik- och fastighetsnämnden. Översvämningsfrågan har också fått en mer framskjuten och 
lättnavigerad plats på webbplatsen karlstad.se. 
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En grupp kallad Deltagruppen håller ett till två möten per år där tjänstemän från olika 
förvaltningar och kommunbolag samt räddningstjänst får redovisningar om kunskapsläget 
samt delges resultat från utredningar och analyser för att inom sina respektive 
ansvarsområden på sikt kunna minska sårbarheten för storskaliga översvämningar. Gruppen 
kan dessutom identifiera kunskapsluckor och diskutera åtgärdsförslag. Under arbetet med 
översvämningsprogrammet har gruppen varit vilande. 
 
Vid högre vattenstånd i staden samt inför vårfloden följer kommunen hydrologiska och 
meteorologiska observationer och prognoser noggrant. Materialet sammanställs kontinuerligt i 
en intern rapport kallad Vattenläget i Karlstad. Rapporten skickas bl.a. till teknik- och 
fastighetsförvaltningens förvaltningschef och driftschef, räddningschefen och 
räddningstjänstens säkerhetsavdelning, samt Länsstyrelsen i Värmland. 
  
Ett mätprogram för Klarälven har etablerats. För att öka kunskapen om älven, skapa 
dataunderlag för analyser, modeller och utredningar samt följa förändringar i älven genomför 
kommunen olika typer av mätningar. Bland annat mäts flödet i älven och flödesfördelningen 
mellan olika älvgrenar samtidigt som älvens fallprofil avvägs. Vattennivån mäts kontinuerligt 
i Klarälven vid Skåre och i centrala Karlstad samt i Vänern. En kartläggning av Klarälvens 
botten har också genomförts. 
 
Under perioden 2008-2011 deltar Karlstads kommun i EU-projektet SAWA21. För att bl.a. 
minska sedimentation och översvämningsrisk i Klarälven studeras inom ramen för projektet 
förutsättningarna att bygga ledväggar vinkelrätt mot vattenströmmen vid Sandgrundsudden 
där älven delar sig i två grenar. En morfologisk modell (Mike21C) som hanterar erosion och 
sedimentation har byggts upp för Klarälvsdeltat. Denna modell kan även användas för studier 
av andra åtgärder i Klarälven. Slutrapporten om ledväggar22 slår fast att de inte minskar 
översvämningsrisken i deltat. En annan del i SAWA-projektet är metodutveckling för 
beräkning av kostnader förenade med översvämningar. 
 
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund har 2009 startat en särskild vattengrupp med 
deltagare från samtliga sina avdelningar. Syftet med gruppen är att bilda ett internt forum för 
översvämningsfrågor. Arbetet har därför startat med en utbildningsserie i stadsplanering, 
försäkringsfrågor, riskanalyser avseende nybyggnad av bostäder m.m. Gruppen används som 
ett internt diskussionsforum för de frågeställningar som räddningstjänstens personal i sina 
olika yrkesroller ställs inför. För att upprätthålla denna kompetens ska gruppen ingå i det 
nätverk som CCS vid Karlstads universitet (se nedan) tillhandahåller. 
 
Miljöförvaltningen har på miljönämndens uppdrag tagit fram en rapport som redovisar hur 
förvaltningen ska hantera olika översvämningsscenarier23. I rapporten redogörs för hur 
förvaltningens olika avdelningar ska agera vid de olika översvämningssituationer som 
skisseras, dels en ”långsam” översvämning, dels en akut situation där centrala Karlstad 
översvämmas.   
 

                                                 
21 Strategic Alliance for Integrated Water Management Actions 
22 Karlstads kommun, DHI, Mitigation of flow distribution and sedimentation problems in the Klarälven using 
groynes, 2010-04-21 (tillgänglig på Karlstad.se/oversvamning) 
23 Karlstads kommun, miljönämnden. Översvämningsscenarion och hur de påverkar miljöförvaltningens 
verksamhet, november 2009 
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En studie24 om hur stor effekt muddring har på vattennivån i Klarälvsdeltat har genomförts. I 
I denna studie används data från mätprogrammet och de inom SAWA-projektet uppbyggda 
modellerna. Resultaten visar att muddring på en till två miljoner kubikmeter ger en minskning 
av 100-årsnivån med 25 till 50 cm. De positiva effekterna blir långvariga. 
 
Kommunen genomför under 2010 en klimatutbildning för alla anställda och förtroendevalda. 
Översvämningsfrågan tas upp i utbildningen och en av fem producerade filmer handlar nästan 
uteslutande om översvämningsfrågan. 
 
Kommunen bidrar till basfinansieringen av Centrum för klimat och säkerhet (CCS) vid 
Karlstads universitet. CCS är ett kompetenscentrum inom klimat och säkerhet, en nationell 
resurs som samlar kunskap och erfarenhet kring risker som ett förändrat klimat kan föra med 
sig - exempelvis översvämningar, skyfall och stormar. Genom egen forskning och i samarbete 
med andra bygger CCS upp kompetens, framförallt kring hantering av översvämningsrisker. 
Målgrupper är kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter och det privata näringslivet. 
 

4.2 Kommuner i samverkan om Vänerns vattenreglering 
Samarbetet ”Kommuner i samverkan om Vänerns vattenreglering” inleddes under år 2007 och 
har sin utgångspunkt i de konsekvenser av klimatförändringarna som identifierats för 
Vänerområdet, bl.a. av Klimat och sårbarhetsutredningen. I samarbetet ingår kommunerna 
Hammarö, Grums, Grästorp, Gullspång, Götene, Karlstad, Kristinehamn, Lidköping, 
Mariestad, Säffle, Trollhättan, Vänersborg och Åmål. Länsstyrelserna i Värmlands och Västra 
Götalands län samt Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet är adjungerade 
till samarbetet. Arbetet är organiserat i en ledningsgrupp med förtroendevalda från respektive 
kommun och en arbetsgrupp med tjänstemän från samma kommuner. Samarbetet har två 
inriktningar:  
 
• Kommunerna skaffar sig tillsammans större kunskap om klimatförändringarnas effekter i 

Vänerområdet och om hur man ska kunna möta och bättre skydda sig mot dessa. Främst 
rör det sig om risken för översvämningar, men även om ras och skred.  

• Vänerkommunerna verkar tillsammans för åtgärder hos andra aktörer som kan dämpa 
effekterna av klimatförändringarna. Även i detta fall handlar det i ett inledande skede 
främst om kunskapsuppbyggnad, men på längre sikt den angelägna frågan om fysiska 
åtgärder för att kunna öka avtappningen av Vänern.  

 

4.3 Handlingsplan för riskhantering 
Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap föreskriver att varje kommun genomför risk- och 
sårbarhetsanalyser i syfte att kommunen ska ha en god förmåga att hantera krissituationer. År 
2007 utarbetade Karlstadsregionens räddningstjänstförbund på uppdrag av kommunens 
krisledningsnämnd en risk- och sårbarhetsanalys. Delar av analysen presenteras i kap. 5.  
 
Räddningstjänstförbundet har också tagit fram en handlingsplan för extraordinära händelser. 
Planen är en fortsättning på risk- och sårbarhetsanalysen och beskriver det fortsatta arbetet 
med riskhanteringsfrågor.  

                                                 
24 Karlstads kommun, DHI, Modellering av effekterna av muddring på vattennivåerna i Klarälvsdeltat, 2010-05-
31 (tillgänglig på karlstad.se/oversvamning) 
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Handlingsplanen konstaterar att Karlstads kommun i många hänseenden har ett utsatt läge 
delvis utifrån sin geografiska placering men även utifrån infrastrukturens beskaffenhet och 
ibland bristen på förmåga att kunna hantera många av de samhällsrisker som finns. 
 
De största samhällsriskerna i Karlstads kommun är översvämning, långvarigt 
elkraftsbortfall samt risker i samband med vattenförsörjning. De mest sårbara 
samhällsfunktionerna i Karlstad kommun i samband med höga vattenflöden är vatten- och 
avloppssystemet, Centralsjukhuset, telekommunikationer, järnvägstrafik samt delar av 
elkraftstillförseln. Samtliga av dessa påverkas i sin funktion vid relativt låga vattennivåer. I 
handlingsplanen finns en beskrivning av vilka samhällsfunktioner som är prioriterade och hur 
krisledningsförmågan och det geografiska områdesansvaret m.m. ser ut. Dessutom finns ett 
avsnitt om förebyggande arbete. Där sägs bl.a. att den av kommunfullmäktige antagna 
strategin mot översvämningsproblematiken ska samordnas med de mer operativt inriktade 
åtgärderna för att kunna hantera höga vattenflöden. Arbetet bör samordnas i en särskild 
arbetsgrupp där representanter finns från såväl kommunens förvaltningar som 
räddningstjänstförbundens säkerhetsavdelning. Åtgärder som genomförs bör ske i linje med 
andra åtgärder för att stärka samhällssäkerheten, exempelvis åtgärder för att säkra samhället 
mot ett elkraftsbortfall. Förebyggande arbete för att hantera övriga naturolyckor kan till stor 
del ske del genom att minska sårbarheterna i händelse av elkraftsbortfall. 
 
I sammanhanget kan nämnas att de resurser som räddningstjänsten har att tillgå i ett första 
akut översvämningsläge är ca 400 meter tillfälliga barriärer och 5 000 säckar som ska fyllas 
med sand. Det finns idag ingen pumpkapacitet hos räddningstjänsten för att klara en mindre 
översvämning. MSB har ett lager med barriärer som går att beställa och pumpar kan hyras. 
 

4.5 Tillämpning av ny kunskap i fysiska planeringen 
Sedan Klimat och sårbarhetsutredningens delbetänkande presenterades hösten 2006 har ett 
antal detaljplaner upprättats, där de nya rönen kring översvämningsrisker har arbetats in i 
bestämmelserna i planerna. Information om översvämningsrisker lämnas också i 
förekommande fall i kommunens beslut om bygglov. I samband med bygglov i utsatta lägen, 
där inga krav på höjdsättning i detaljplanen, har Stadsbyggnadsnämnden informerat den 
byggande om översvämningsrisken, för att denne själv ska kunna förhålla sig till den när 
byggnaden ska användas. 
 
Bestämmelser om lägsta höjd för färdigt golv i bostad har sedan länge tillämpats inom 
områden som varit hotade av översvämning enligt den kunskap som rådde vid respektive 
detaljplans upprättande. I de nya planerna har sådana bestämmelser fortsatt förts in, men med 
nivåer anpassade till Klimat och sårbarhetsutredningens rekommendationer och de analyser 
som gjorts med hänsyn till dem. 
 
Förutom lägsta nivå på färdigt golv i bostad har bestämmelser om placering av 
samhällsviktiga funktioner, som t.ex. transformatorstationer, införts, liksom bestämmelser om 
utformning av nya ledningar för vatten- och avlopp. En plan (detaljplan för Södra Sommarro) 
har också försetts med bestämmelser om permanent invallning av delar av området, så att 
området ska skyddas från översvämning vid dimensionerande nivå enligt Klimat och 
sårbarhetsutredningen. Detaljplanen för Tyggårdsviken har försetts med bestämmelser att 
bostad inte får placeras i markvåning inom området. 
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Bestämmelser om höjdsättning av gator och gc-vägar för att säkerställa tillgänglighet till 
bebyggelsen i ett område har hittills inte införts i några detaljplaner. Detta kommer dock att 
studeras inför kommande planer. 
 
I samband med programarbete för kvarteret Kanoten m.m. inom Inre hamn i Karlstads södra 
stadsdelar har översvämningsfrågan aktualiserats. I en särskild studie25 har belysts hur det 
aktuella planområdet kan skyddas mot översvämningar. Studien redovisar två alternativ: I det 
ena vidtas lokala skyddsåtgärder inom kv. Kanoten genom vallar och åtgärder i 
dagvattensystemet. I det andra alternativet avskärmas Inre hamnen och delar av Pråmkanalen 
med slussportar kombinerat med en vall mot Tullholmsviken. Därigenom kan ett större 
område skyddas. Val av åtgärder kommer att ske i samband med detaljplaneprocessen.  
 
Nybyggnadskartor som krävs som underlag för bygglov anger hur byggnader ska höjdsättas. 
När dessa höjder bestäms används Klimat och sårbarhetsutredningens nivåer som underlag 
om inte gällande detaljplan anger något annat. 
 
Kommunen har också möjlighet att i exploateringsavtal ställa krav på höjdsättning av mark 
och byggnader, även om detaljplanen inte innehåller sådana krav. Detta har hittills inte varit 
aktuellt. 
 

 

                                                 
25 Översvämningsstudie för kv. Kanoten m.fl., 2010-01-19, SWECO Environment AB 
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5 Översvämningsrisk 
Risk är en sammanvägning av sannolikhet och konsekvenser. Sannolikheten för 
översvämning har med väder, klimat och klimatförändringar att göra, och beskrivs som 
återkomsttider för olika nivåer och flöden. Konsekvenserna beror på vad som inträffar när 
vattennivån stiger och vattenhastigheten ökar samt hur lång tid översvämningen varar. 
Sannolikheten för översvämningar i Karlstad går inte att göra så mycket åt lokalt. Däremot 
måste konsekvenser av översvämningar hanteras lokalt genom olika anpassningsåtgärder. 
Vissa konsekvenser är så stora att de är oacceptabla och motiverar stora insatser.  
 
I detta kapitel beskrivs sannolikheten för att olika händelser (flöden och nivåer) ska inträffa 
samt översiktliga konsekvenser när de inträffar. Kapitlet avslutas med en riskbedömning samt 
olika aktörers rekommendationer och riktlinjer. 
 

5.1 Sannolikhet för översvämning i Karlstad 
I detta avsnitt beskrivs kunskapsläget rörande sannolikheten för höga flöden i Klarälven och 
nivåer i Vänern samt olika typer av kombinationseffekter mellan Klarälven, Vänern och 
vindpåverkan.  

5.1.1 Återkomsttid 
För att kunna göra en riskbedömning måste man veta hur ofta vissa flöden i Klarälven och 
vattennivåer i Vänern återkommer. Begreppet återkomsttid beskriver detta. Exempelvis 
betyder 100 års återkomsttid (även kallat 100-årsflöde, 100-årsnivå eller 100-årsvärde) att det 
i genomsnitt inträffar en gång på 100 år att vattnet uppnår eller överskrider en viss nivå. 
Sannolikheten för att det ska inträffa är alltså en på 100 för varje enskilt år, men eftersom 
faran finns under flera år blir den samlade sannolikheten större. Om vi till exempel utsätter 
oss för faran i 100 år är sannolikheten 63 procent att uppnå eller överskrida den aktuella 
vattennivån någon gång under 100-årsperioden. Detta är ett matematiskt samband som kan 
utläsas i figur 1. Begreppen återkomsttid och sannolikhet missförstås ofta. Det vanligaste är 
att begreppen ger intryck av en större säkerhet än vad som i verkligheten är fallet. 
 
Ett annat begrepp som används är högsta dimensionerande flöde/nivå (även kallat 
dimensionerande klass 1-flöde) som beräknas enligt särskilda riktlinjer för 
dammdimensionering26. Beräkningen av detta bygger på en systematisk kombination av alla 
kritiska faktorer (regn, snösmältning, hög markfuktighet och magasinsfyllning) som bidrar till 
ett flöde. Någon statistisk återkomsttid kan inte ges för detta extrema flöde men brukar ibland 
anges till mer än 10 000 år. 
 
Det går inte att förutsäga när en vattennivå med en viss återkomsttid inträffar utan bara den 
beräknade sannolikheten för att den ska inträffa. Återkomsttiden i sig säger heller inget om 
hur allvarlig översvämningen är. För att kunna veta hur höga vattennivåerna vid en viss 
återkomsttid verkligen är behöver historiska mätvärden behandlas statistiskt och ofta även 
modellberäkningar genomföras. 
 
 
 

                                                 
26 Svensk Energi, Svenska Kraftnät och SveMin, Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för 
dammanläggningar – Nyutgåva 2007  
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Figur 1: Sannolikhet att under en viss tidsperiod drabbas av översvämning med viss 
återkomsttid. 
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Ett exempel på hur diagrammet i figur 1 kan användas: Hur stor är sannolikheten att 20-
årsflödet i Klarälven inträffar under de kommande 10 åren? 
1. 20 års återkomsttid beskrivs av den röda linjen 
2. Tidsperioden (10 år) avläses på x-axeln 
3. Sannolikheten avläses på y-axeln där den röda kurvan når tidsperioden 10 år 
4. Svaret avläses på y-axeln och blir således ca 40 % 

5.1.2 Vattennivåer i Vänern 
Vänerns vattennivåer varierar mycket över tid, vilket är det normala tillståndet.1 
Medelvattenståndet är ca 44,2 m. Bland omtalade högvatten i Vänern märks åren 2001 (45,47 
m), 1927 (45,55 m) och 1910 (45,75 m). Dessa värden kan jämföras med några lågvatten som 
inträffade åren 1976 (43,16 m), 1970 (43,11 m) och 1942 (43,19 m). Det som är speciellt med 
höga vattennivåer i just Vänern är varaktigheten. Medan en översvämning i Klarälven kan gå 
över på en vecka eller två så varar översvämningar i Vänern under många månader, vilket 
exempelvis var fallet vid översvämningen 2000/2001 (se figur 2). Möjlig avtappning 
begränsas av Göta älvs kapacitet medan tillrinningen kan vara avsevärt större. 
 
SMHI har på kommunens uppdrag beräknat återkomsttider för olika vattennivåer i Vänern27, 
vilka redovisas i figur 3.  Beräknade nivåer vid vissa återkomsttider skiljer något mellan 
SMHI:s rapport och de nivåer som Klimat och sårbarhetsutredningen presenterar, de senare 
redovisas i figur 4. Högsta dimensionerande nivå i Vänern är beräknad till 45,9 m. För att 
åskådliggöra hur mycket extremnivåerna har sänkts som en följd av den nyligen ändrade 
tappningsstrategin markeras detta med röd färg i staplarna. Den vindpåverkan som lagts till 
nivåerna visas med orange färg. 
 
                                                 
27 Analys av översvämningsrisker i Karlstad, SMHI, augusti 2008 
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Figur 2: Klarälvens och Vänerns nivå under översvämningen 2000/2001. Under fyra 
månader var Vänerns vattennivå över 45 m. 
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Källa: Karlstads kommun 
 
Figur 3: Återkomsttider för olika vattennivåer i Vänern i rådande klimat utan 
vindpåverkan samt utan ny tappningsstrategi. 
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Källa: Diagram Karlstads kommun utifrån data från SMHI 
 
Ett exempel på hur diagrammet i figur 3 kan användas är att ställa frågan hur hög en 200-
årsnivå i Vänern beräknas vara: 
1. Återkomsttiden (200 år) avläses på x-axeln 
2. Vattennivån i Vänern avläses på y-axeln: Ca 45,55 m. 
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Figur 4: Vänerns vattennivå enligt Klimat och sårbarhetsutredningens beräkningar28.  

 
Källa: Klimat och sårbarhetsutredningen, Karlstads kommun 
 
Exempel hur man läser diagrammet i figur 4:  
1. 100-årsnivån i dagens klimat inklusive extrem vindpåverkan men utan att Vänerns nya 
tappningsstrategi tillämpas är 46,2 m (tredje stapeln från vänster). 
2. Dimensionerande nivå i ett förändrat klimat utan extrem vindpåverkan men med 
tillämpning av Vänerns nya tappningsstrategi är 46,0 m (stapeln längst till höger) 
 
Om en 100-årsnivå i Vänern inträffar (inklusive extrem vind och utan den nya 
tappningsstrategin) skulle bland andra områdena Viken, Inre hamn, Oljehamnen, Örsholmen, 
delar av Romstad och Sommarro vara extra utsatta. Dessa delar av Karlstad är även med 
ändrad tappningsstrategi att betrakta som riskområden vid mycket högt vattenstånd i Vänern. 
Effekter märks även högre upp i deltat om Klarälven samtidigt har ett högt flöde. 
 
Översvämningsutbredningen som redovisas i exempelkartorna (figur 5, 6, 7, 8, 10 och 11) 
baseras på datormodeller som så realistiskt som möjligt beskriver den komplexa verkligheten.  
 
Enligt Klimat och sårbarhetsutredningen beräknas 100-årsnivån och den högsta 
dimensionerande nivån i slutet av seklet att ligga ca 0,5 m över dagens beräknade nivåer. Det 
som vi idag betraktar som en 100-årsnivå bedöms inträffa oftare och istället bli en 20-årsnivå i 
slutet av seklet. Det betyder att situationer i samma storleksordning som översvämningen 
2000/2001 (se bild 4) i genomsnitt kommer att inträffa en gång på tjugo år. Den nivå som 
Klimat och sårbarhetsutredningen presenterar som en 100-årsnivå i Vänern i ett förändrat 
klimat plus extrem vind presenteras i figur 6. Sedan utredningen presenterades har ett stort 
antal nya beräkningar tillkommit som i stort bekräftar de nivåförändringar som tidigare 
beräknats för framtiden. 

                                                 
28 Beräknade nivåer (stapel tre till sex) kommer från tabell 4.7 i Klimat och sårbarhetsutredningens 
delbetänkande SOU 2006:94. Extrem vindeffekt antas vara 70 cm. Reduktion av extremnivåer beroende på 
ändrad tappningsstrategi i Vänern antas vara 40 cm. 
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Figur 5: Exempelkarta som visar hur lägen nära Vänern i centrala Karlstad påverkas 
vid vattennivån 46,2 m (litet flöde i Klarälven). 

 
Källa: Karlstads kommun 
 
Figur 6: Kartan visar, med rött, markområden som enligt kommunens genomförda 
laserskanning ligger under nivån 46,7 m. Detta är den nivå som Klimat och 
sårbarhetsutredningen presenterar som en 100-årsnivå i ett förändrat klimat plus 
extrem vindpåverkan. 

 
Källa: Karlstads kommun 
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Bild 4: Under översvämningen 2000/2001 byggdes det vallar i bl.a. Inre hamn. Totalt 
byggdes det ca 5 km vall i Karlstad. 

 
Foto: Okänt 

5.1.3 Flöden i Klarälven 
Samspelet mellan Klarälven och Vänern är avgörande för nivåerna i deltat. 
Kombinationseffekter mellan de bägge presenteras närmare i avsnitt 5.1.5. För att ge en 
känsla för hur mycket Klarälven ”lutar” i en högflödessituation kan nämnas att vid vårfloden 
1995 var nivåskillnaden mellan Klarälven i Skåre och Vänern 3,39 m. 
 
Karlstads kommun har under åren 2008 och 2009 genomfört mätningar av flödesfördelningen 
mellan olika älvgrenar i deltat. Resultatet har jämförts med mätningar från 1970-talet29. 
Medelvärdet av de genomförda mätningarna visar att ca 43 % av vattnet går i den västra 
älvgrenen och ca 57 % av vattnet går i den östra älvgrenen. Mätningarna från 1970-talet visar 
på ca 41 % i västra och ca 59 % i östra. Datamaterialet har ännu inte genomgått någon djupare 
analys men det tycks inte gå att påvisa några dramatiska förändringar de senaste 30 åren. 
Skillnaden bedöms ligga inom felmarginalen för mätningarna. 
 
Vid ett 100-årsflöde i Klarälven samtidigt som Vänern är på normal nivå skulle vattnet vara så 
högt att bland annat delar av Sommarro, Romstad, Strand, Norrstrand, Färjestad, Skåre, 
Stodene och Grava skulle vara särskilt utsatta för översvämningar. Uppströms Klarälvens 
trånga sektioner vid Norra Älvåker och vid Skårebron blir nivåökningarna i takt med ökat 
flöde betydligt större där än inne i centrala Karlstad. Ett 100-årsflöde i Klarälven har av 
SMHI beräknats till cirka 1500 kubikmeter vatten per sekund. Det finns ett dokumenterat 
tillfälle då vi har haft ett högre flöde än detta. Det var vid vårfloden 1916, då flödet uppgick 
till 1600-1700 kubikmeter per sekund. Vid översvämningen i samband med vårfloden 1995 

                                                 
29 Richard Heijkenskjöld, Naturlandskapets utveckling i Karlstadstrakten, 1981 
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uppgick det maximala flödet till 1160 kubikmeter per sekund vid kraftstationen i Forshaga30. 
Andra omtalade högre flöden som varit besvärliga för staden är höstfloden 1987, vårfloden 
1966, vårfloden 1959, höstfloden 1957 och vårfloden 1931. Bild 5 till 8 visar exempel på 
höga älvnivåer. Figur 7 och 8 visar områden med risk för översvämning vid ett 100-årsflöde i 
Klarälven. Röda områden som ligger isolerade och inte sammanbinds med Klarälven blir 
översvämmade om inläckage genom t ex dagvattensystemet eller marken uppstår. 
 
Figur 7: Centrala Karlstad vid 100-årsflöde i Klarälven (Vänern normal). 

 
Källa: Karlstads kommun 
 
Figur 8: Skåre/Stodene/Grava vid 100-årsflöde i Klarälven (Vänern normal). 

 
Källa: Karlstads kommun 
 
                                                 
30 Enligt uppgift från Fortum 
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Bild 5: Vårfloden 1916 nådde vattnet till Kasernhöjden. Vattennivån vid Slussen var 
47,00 m. Hela Skåre stod under vatten och Våxnäs industriområde var en sjö. 

 
Foto: Värmlands museum 
 
Bild 6: Korsningen Östra Torggatan och Norra Strandgatan, höstfloden september 
1957. Vattennivån vid Slussen var 46,64 m.  

 
Foto: Okänt 
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Bild 7: Vid vårfloden 1959 stod det vatten på det som idag är Våxnäs industriområde. 
Vattennivån vid Slussen var 46,65 m.  

 
Foto: Okänt 
 
Bild 8: Där Granitvägen korsar Skårenoret, vårfloden juni 1995. Vattennivån vid 
Slussen var 45,95 m och vid Torpnoret i Skåre 47,74 m. Flera fastigheter skadades här 
och även i Södra Sanna.  

 
Foto: Okänt 
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SMHI har beräknat återkomsttider för olika flöden i Klarälven31, se figur 9 nedan. 
Dimensionerande klass 1-flöde är beräknat till 2 299 kubikmeter per sekund vid Forshaga. 
 
Figur 9: Återkomsttider för olika flöden i Klarälven vid Karlstad i rådande klimat 
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Källa: Diagram Karlstads kommun utifrån data från SMHI 
 
Exempel hur man använder diagrammet i figur 9: Hur högt är ett 20-årsflöde i Klarälven? 
1. Återkomsttiden (20 år) avläses på x-axeln 
2. Flödet i Klarälven avläses på y-axeln: Knappt 1200 kubikmeter per sekund 
 
Karlstads kommun har låtit bygga upp hydrodynamiska modeller som kan uppskatta 
vattennivån i deltat. Modellerna ska så bra som möjligt beskriva den komplexa verkligheten. 
Tabell 2 visar exempel på beräknade nivåer. De är inte att betrakta som absoluta sanningar 
eftersom förhållandena i deltat inte är stabila utan ändras hela tiden på grund av pågående 
erosion och sedimentation samt mänskliga ingrepp. Dessutom förbättras modellerna och 
oäkerheterna minskar. I tabellen framgår tydligt hur höga flöden i Klarälven ger mycket större 
nivåökningar i Skåre (Torpnoret) jämfört med de centrala delarna av Karlstad. En detaljerad 
karta med utbredning och vattennivåer för ett 200-årsflöde i Klarälven kan studeras på 
kommunens webbplats32. 
 
På uppdrag av Karlstads kommun har SMHI gjort en översiktlig bedömning av hur en 
klimatförändring kan påverka flödet i Klarälven33. SMHI menar att de framtida 
översvämningsriskerna inte väntas öka på grund av den globala uppvärmningen, snarare 
tvärtom. Anledningen är att effekten av minskad snömagasinering, och därmed lägre vårflod, 
är större än effekten av ökad nederbörd. Risken för höga flöden under hösten och vintern på 
grund av regn väntas dock bli större i framtiden. 

                                                 
31 Analys av översvämningsrisker i Karlstad, SMHI, augusti 2008 
32 www.karlstad.se/oversvamning 
33 Analys av översvämningsrisker i Karlstad, SMHI, augusti 2008 
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Tabell 2: Exempel på beräknade vattennivåer i Klarälvsdeltat34    
Klarälven Vänern Beräknade vattennivåer 

Återkomsttid Flöde Återkomsttid Nivå Torpnoret Slussen Sjukhuset Sjöstad 
[år] [m3/s] [år] [m] [m] [m] [m] [m] 

5 874 Normal 44,20 47,4 45,8 45,8 45,0 
10 1023 Normal 44,20 47,7 46,1 46,0 45,2 
25 1211 Normal 44,20 48,2 46,5 46,3 45,5 
50 1351 Normal 44,20 48,5 46,6  46,5 45,6 

100 1490 Normal 44,20 48,8 46,8 46,7 45,7 
200 1628 Normal 44,20 49,0 47,0 46,8 45,8 

Dim klass I 2299 Normal 44,20 49,9 47,8 47,5 46,4 
100 1490 10 44,80 48,8 46,9 46,7 45,9 
25 1211 25 45,03 48,2 46,4 46,4 45,8 
50 1351 50 45,20 48,5 46,9 46,6 46,0 
10 1023 200 45,55 47,9 46,6 46,3 46,0 

100 1490 > 100035 46,20 48,9 47,2 47,1 46,6 
 
Figur 10: Exempelkarta som visar beräknad utbredning för ett 100-årsflöde i delar av 
Skåre med Vänern på normal nivå. 

 
Källa: Karlstads kommun 
                                                 
34 Beräknade vattennivåer i Klarälvsdeltat, TFN 2008-1625, samt kompletterande modellberäkningar från DHI 
35 Högsta dimensionerande nivå i Vänern är 45,9 m (se 5.1.2) och sannolikheten för 100-årsnivå plus extrem 
vind i ofördelaktig vindriktning är i storleksordningen 1 på 3 600 (se 5.1.5), vilket ger att nivån 46,2 m har en 
återkomsttid på mer än 1 000 år.  
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5.1.4 Höljesdammen 
Klarälven är en reglerad älv där flödena påverkas av vattenkraftproduktion och tappning förbi 
magasinen vid höga flöden. Höljesdammen är Klarälvens största magasin (269 miljoner 
kubikmeter) och är en 80 meter hög jorddamm som togs i drift 1961. 
 
Vattenkraftsutbyggnad i en älv medför i regel att flöden dämpas, men utgör ingen garanti mot 
översvämningar. Vårflöden dämpas i allmänhet mest, medan det är svårare att hantera kraftiga 
sommar- och höstflöden. Regleringen kan skapa överraskningar under extremt blöta år, 
speciellt nedströms Höljesdammen. Detta blev högst påtagligt 1995, då man tvingades släppa 
vatten via dammens utskov samtidigt som samhällena nedströms vant sig vid att de höga 
vårflödena normalt magasineras i dammen. Pågående dammsäkerhetshöjande åtgärder för 
dammen i Höljes är av stor betydelse för Karlstads säkerhet mot översvämningar. 
 
Beräkningar av dimensionerande flöden för de dammanläggningar, där ett haveri medför 
störst konsekvenser, utförs enligt riktlinjerna för bestämning av dimensionerande flöden för 
dammar i flödesdimensioneringsklass I36. Detta är i praktiken samma riktlinjer som de som 
antogs 1990 efter förslag från den s.k. Flödeskommittén. En skillnad är dock att det i 
nyutgåvan föreskrivs att beräkningar även ska göras av effekterna av en klimatförändring. Det 
pågår för närvarande ett omfattande utvecklingsarbete för att komma fram till en metodik för 
hur detta ska göras. Före 1990 fanns inga nationella riktlinjer för beräkning av 
dimensionerande flöden för svenska dammanläggningar. 
 
Fortum bedömer att utskovskapaciteten i Höljes kommer att behöva höjas från drygt 1500 
m3/s till omkring 2000 m3/s.37 
 
Beroende på den långa extrapolering som en frekvensanalys av ett 10 000-års flöde innebär är 
det svårt att ange en återkomsttid för flöden i flödesdimensioneringsklass I i riktlinjerna för 
dimensionerande flöden för dammanläggningar38. Ett försök till uppskattning har dock 
gjorts39 genom att jämföra med frekvensanalys för ett stort datamaterial. Slutsatsen blev att 
det är rimligt att anta att återkomsttiden i genomsnitt är längre än 10 000 år, men slutsatserna 
kan inte sträckas längre än så. 
 
Vid ett dammbrott i Höljes utjämnas flödet på flodvågens väg mot Karlstad. Beräkningar40  
visar att flodvågen anländer Karlstad efter ca 26 timmar och maxflöde (ca 2860 m3/s) uppnås 
efter ca 58 timmar. Ännu efter 120 timmar har vattenföringen inte sjunkit under 1500 m3/s. 
Figur 11 visar beräknad maximal vattenutbredning vid ett allvarligt dammbrott i Höljes. Inom 
det direkt påverkade området bor ca 23000 personer. 
  
 
 
 

                                                 
36 Svensk Energi, Svenska Kraftnät och SveMin (2007) Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för 
dammanläggningar – Nyutgåva 2007. 
37 http://www.fortum.se/news_section_item.asp?path=19923;22344;22361;22351;21466;45481, 2010-02-23 
38 Svensk Energi, Svenska Kraftnät och SveMin (2007) Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för 
dammanläggningar – Nyutgåva 2007. 
39 Bergström, S., Hellström, S.-S., Lindström, G. and Wern, L. (2008). Follow-up of the Swedish guidelines for 
determination of design floods for dams. Svenska Kraftnät, Report No. 1:2008, BE90 
40 Sundby Mikael, Thoms-Hjärpe Christina, Yang Xiao-Liang, Kung Chen Shan, Modellberäkning för ett ras av 
Höljesdammen i Klarälven, SMHI, 1995? 
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Figur 11: Beräknat översvämmat område i Karlstad vid flöde 2860 m3/s i Klarälven och 
Vänern på nivån 44,2 m. Detta motsvarar ett allvarligt dammbrott i Höljes. 

 
Källa: Karlstads kommun 
 
Klarälvens reglering gör det svårt att göra frekvensanalys (beräkna återkomsttider), som på ett 
riktigt sätt beskriver framtidens förhållanden. Förutom på grund av tillkomsten av dammar 
och vattendomar ändras flödesdynamiken successivt beroende på att kraftbolagen ändrar 
strategier när markandsförutsättningarna ändras. Denna effekt på vattenflödena kommer 
gradvis och är svår att förutse. Sammantaget innebär en reglering att en frekvensanalys med 
så lång återkomsttid som 1000 år måste anses vara mycket osäker om ens möjlig att göra. 
Överhuvudtaget är det svårt att beräkna flöden eller nivåer med så lång återkomsttid som 
1000 år. 
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5.1.5 Kombinationseffekter 
Nivåerna i Klarälvens delta beror på flödet i Klarälven i kombination med nivån i Vänern. 
Kraftig vind i ogynnsam vindriktning kan få Vänern att stiga. SMHI har på kommunens 
uppdrag också studerat dessa faktorer41. 
 
En vindstyrka på ca 25 m/s kan ge en effekt på ca 70 cm på Vänerns vattennivå. En 
snedställning av vattenytan av detta slag föregås dock av att sjön stiger upp högre i 
inledningsskedet. Under perioden 1961-1996 uppmättes denna vindstyrka under tre timmar. 
En vindstyrka på ca 20 m/s kan ge en ökad vattennivå på ca 45 cm. Det blåser mer än 20 m/s i 
vindriktningen 130-220 grader ca 1 timme vart annat år under vintern. Det teoretiska samband 
som SMHI använder sig av illustreras i figur 12. 
 
Figur 12: Vattenytans snedställning enligt det samband som SMHI använder sig av. 

 
 
Det rör sig om snabba förlopp (timmar) när vinden får vattennivån att stiga. Som exempel på 
detta kan nämnas att Brinkebergskulle Sluss i Vänersborg överspolades på morgonen den 1 
februari 2001 under drygt en timme och vatten kom in i slusskamrarna. Orsaken till detta var 
nordostliga kulingvindar kring 15 m/s. Vattennivån i Vänersborgsviken och i slussen steg till 
46,00 m. Den 31 januari hade nivån legat på 45,59.42 
 
Exemplet från verkligheten ovan visar att vinden 15 m/s gav en nivåökning på 41 cm medan 
det teoretiska sambandet ger 25 cm. Ett historiskt exempel43 från översvämningen i Vänern 
1910 visar att sydvästliga orkanvindar (mer än 30 m/s) i Karlstad gav en nivåökning från 
45,45 m till 45,60 m, alltså 15 cm. 
 
Nivån 46,2 m presenteras i Klimat och sårbarhetsutredningen som en 100-årsnivå. Den har 
egentligen en återkomsttid som är längre eftersom den nivån också inkluderar extrem vind i 
ogynnsam vindriktning. SMHI uppskattar sannolikheten att det blåser 25 m/s eller mer i 
ogynnsam vindriktning samtidigt som Vänern ligger på 100-årsnivå till ca 1 på 3 600. Siffran 
är mycket osäker men ger ändå en indikation om storleksordningen och att nivån 46,2 m inte 
bör förknippas med sannolikheten 1 på 100, utan snarare 1 på 1 000, eller kanske till och med 
                                                 
41 Analys av samvariationen mellan faktorer som påverkar vattennivåerna i Karlstad, Sten Bergström och Johan 
Andréasson, SMHI, september 2009 
42 Blumenthal, Barbara, När Vänern svämmade över. Händelseutveckling och konsekvenser av översvämningen 
2000/2001, Centrum för klimat och säkerhet, Karlstads universitet, 2010 
43 Heijkenskjöld, Richard, Kaplansholmen i Karlstadsdeltat, Uppsala universitet, Naturgeografiska institutionen, 
1974 
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1 på 10 000 eftersom Vänerns högsta dimensionerande nivå är beräknad till 45,9 m. Vad 
gäller Vänern i kombination med Klarälven presenteras SMHI:s resultat i tabell 3. Vänerns 
vattennivå betecknas W och Klarälvens flöde betecknas Q. 
 
Tabell 3: Uppskattade återkomsttider för kombinationseffekter 
 Q10 Q25 Q50 Q100 Q200

W10  220 680 1 600 3 600 8 200
W25 540 1 700 3 800 8 800 20 000
W50 1 100 3 300 7 700 18 000 40 000

W100 2 100 6 400 15 000 34 000 77 000
W200 4 000 12 000 28 000 65 000 150 000

Källa: SMHI 
 
Exempel på hur man läser tabell 3: Hur stor är återkomsttiden för att Klarälven har ett 100-
årsflöde samtidigt som Vänern är på 100-årsnivå? 
1. Hundraårsflöde i Klarälven betecknas Q100 
2. Hundraårsnivå i Vänern betecknas W100 
3. Avläses tabellen vid Q100 och W100 erhålls svaret: 34 000 år. 
 
Sammanfattningsvis konstaterar SMHI att återkomsttiderna stiger snabbt och att 
sannolikheterna snabbt blir mycket låga när man kombinerar höga vattenstånd i Vänern med 
kraftig vind och höga flöden i Klarälven. 
 

5.2 Konsekvenser vid översvämningar i Karlstad 
En viktig del i det översvämningsförebyggande arbetet är skaffa kunskap om konsekvenserna 
inom olika samhällssektorer. Någon fullständig bild av vad som skulle inträffa vid en allvarlig 
översvämning i Karlstad är svår att ge, men det finns underlag för att ge en god bild av vilka 
värden som står på spel.  
  
Generellt bör också sägas att en översvämning skapar problem långt innan man ser vatten på 
marken. Många sårbara installationer finns i källare. Under mark finns också t ex VA-system 
och fjärrvärme. Marken i deltat består av sand så grundvattnet stiger snabbt vid höga 
vattennivåer i staden. Områden som tycks ligga på tryggt avstånd från älven ligger ofta lägre 
än älvkanten varför inläckage via t.ex. dagvattenledningar eller genomsläpplig mark, kan 
ställa till problem vid höga flöden. 
 
En översvämning påverkar och orsakar skador på samhällskritiska funktioner, byggnader, 
anläggningar, ekosystem, etc. i de områden som ställs under vatten. Skador som uppstår i 
dessa översvämmade områden betecknas som direkta skador. Därutöver kan en översvämning 
få spridningseffekter till andra områden genom att olika typer av tekniska system som har en 
större geografisk utbredning kan störas. Dessa typer av skador betecknas som indirekta då 
skadeverkan inträffar utanför det översvämmade området. En vanlig bedömning är att de 
indirekta skadorna, sett som kostnader, är väsentligt större än de direkta skadorna. Samtidigt 
är det normalt väldigt svårt att beräkna eller bedöma de indirekta skadorna eftersom de delvis 
är diffusa. En av få studier i Sverige där indirekta kostnader av en naturolycka har beräknats 
gjordes efter skredet vid E6 i Munkedal44. Där stod de indirekta kostnaderna för ca 70 % av 
de totala kostnaderna. 
                                                 
44 Analys av samhällsekonomisk kostnad. Skredet vid E6 i Småröd, 2006. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap 2009. 
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Klarälven och Vänern ger olika typer av översvämningar och därmed olika konsekvenser. En 
översvämning i Vänern varar betydligt längre än en i Klarälven men vattennivåerna stiger å 
andra sidan inte så snabbt som de kan göra i Klarälven. Kraftig vind i en för Karlstad 
ofördelaktig vindriktning kan även orsaka snabb nivåökning i Vänern och eventuella 
invallningar överströmmas. Vid högflöden i Klarälven blir vattnet starkt strömmande och 
även erosionsproblem kan uppstå. Konstruktioner i vattnet belastas hårt och även eventuella 
temporära barriärer och vallar. Högsta dimensionerande flöde i Klarälven (2299 m3/s) 
bedöms ge långt allvarligare konsekvenser än högsta dimensionerande nivå för Vänern (45,9). 
Det samma gäller även vid en jämförelse av 100-årsflöde och 100-årsnivå. 
 
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund har utarbetat en risk- och sårbarhetsanalys för 
Karlstads kommun för perioden 2007-201045. Nedanstående beskrivning är en 
vidareutveckling av denna med beskrivning av viktiga funktioners sårbarhet för 
översvämning. 

5.2.1 Konsekvenser för olika samhällsfunktioner 
Bebyggelse och byggnader 
Bostäder 
För att ge en känsla för hur många personer som bor i översvämningshotade områden har 
befolkningsdata från det kommunala invånarregistret matchats mot fastighetsregistrets 
belägenhetsadresser och därefter samkörts med olika översvämningsscenarier. Vid ett 25-
årsflöde i Klarälven (med Vänern på normal nivå) bor ca 500 invånare i riskzonen, vid ett 
100-årsflöde i Klarälven (Vänern normal) bor ca 3 600 invånare i riskzonen och vid högsta 
dimensionerande flöde i Klarälven (Vänern normal) bor ca 18 700 invånare i riskzonen. Hur 
sambandet ser ut vid en översvämning i Vänern visas i figur 13. Om man jämför en 100-
årshändelse i Klarälven och Vänern så befinner sig nästan 70 gånger fler människor i 
riskzonen för ett 100-årsflöde i Klarälven i jämförelse med en 100-årsnivå i Vänern. Om man 
dessutom tar hänsyn till Vänerns förändrade tappningsstrategi är skillnaden avsevärt större. 
 
Figur 13: Ungefärligt antal boende som är i riskområde för översvämning i Vänern 
(kombinationseffekt med Klarälven ej inkluderad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Karlstads kommun 

                                                 
45 Karlstadregionens räddningstjänstförbund, RSA D nr 570.2008.00236 
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Kommunen har tagit fram sex kartor46 som visar hur påverkan ser ut stadsdel för stadsdel vid 
tre olika översvämningar i Klarälven. I materialet framgår tydligt att områdena Stodene, 
Skåre, södra Färjestad, norra Sundsta, delar av Norrstrand, Strand, Romstad och Sommarro är 
de bostadsområden där enligt beräkningarna flest människor, i sitt boende, väntas påverkas 
vid en större översvämning i Klarälven. 
 
Presenterade kartor och analyser inbjuder till att uttala sig om enskilda hus men detta ska man 
undvika utan att detaljstudera det specifika husets förutsättningar att klara en översvämning. 
Inom ett riskområde (och även utanför) finns hus som klarar sig mer eller mindre bra. 
Exempel på faktorer som skiljer är grundläggning (källare, platta på mark, torpargrund), 
dräneringssystem, sockelhöjd, var känsliga installationer finns, möjligheter till invallning och 
pumpning. I grunden ligger ansvaret för att skydda egendom mot skador orsakade av 
översvämningar och andra naturolyckor hos den enskilde fastighetsägaren och 
nyttjanderättshavaren. 
 
Näringsverksamhet 
Det är svårt att avgöra hur stora konsekvenser en översvämningssituation skulle få för 
näringslivet. Vid en hög nivå i Vänern befinner sig Örsholmens industriområde och delar av 
Lamberget (Oljehamnen och Metso Paper) i ett besvärligt läge. Även StoraEnso i Skoghall får 
svårt med transporter av anställda och produkter. IKEA och Bergviks köpcenter får svårt med 
leverans av varor och dålig tillströmning av kunder då E18 riskerar att svämmas över. Detta 
gäller även Våxnäs industriområde. I Skåre drabbas Ilanda industriområde på samma vis vid 
en hög nivå i Klarälven, d.v.s. att transportvägar blir svåra att ta sig fram på. 
 
Den största risken för näringsverksamheten är att el och avlopp slutar fungera samt att 
personal och varor inte kan transporteras till eller från verksamheten. Detta gäller allt från 
utbildningsplatser till näringsliv, vård och omsorg. 
 
Utbildning 
Av 67 studerade förskolor bedöms Stodene förskola, Västerstrands förskola och Romstads 
förskola ha störst översvämningsrisk och bedöms att påverkas vid ett 25-årsflöde i Klarälven. 
Vid ett 100-årsflöde i Klarälven tillkommer Skåre förskola, Dyeparkens förskola, Råtorps 
förskola, Hagaborgs förskola, Grindstugans förskola i Stodene och Vitlöken på Romstad. 
Totalt femton förskolor ligger i riskzon vid högsta dimensionerande flöde i Klarälven. 
 
Om Vänern skulle ha vattennivån 46,20 m ligger Hagaborgs förskola, Västerstrands förskola, 
Romstads förskola och Vitlöken på Romstad samt Orrholmens förskola i riskzonen. Vid nivån 
46,70 m tillkommer Kilen på Lamberget. 
 
Av 42 studerade skolor bedöms Hagaborgsskolan ha störst översvämningsrisk och riskerar att 
påverkas vid ett 25-årsflöde i Klarälven. Vid ett 100-årsflöde i Klarälven tillkommer 
Skåreskolan. Totalt 12 st skolor ligger i riskzon vid högsta dimensionerande flöde i Klarälven. 
 
Om Vänern skulle ha vattennivån 46,20 m ligger Hagaborgsskolan och Norrstrandsskolan i 
riskzonen. Vid nivån 46,70 m tillkommer Tullholmsgymnasiet och John Bauergymnasiet. 
 
 

                                                 
46 Arbetsmaterial från Teknik- och fastighetsförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen, 2009-09-24. 
www.karlstad.se/oversvamning 
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Vård och omsorg 
Av kommunens åtta vårdcentraler ligger två i deltaområde: Skåre och Gripen. Vårdcentralen i 
Skåre får vattenkontakt vid ett 100-årsflöde i Klarälven. Påverkan på VA-system kommer 
dock tidigare. Vid högsta dimensionerande flöde i Klarälven kommer ingen verksamhet att 
kunna bedrivas där. Vårdcentralen Gripen beräknas inte få vattenkontakt vid ett 100-årsflöde. 
Vid högsta dimensionerande flöde i Klarälven har Gripen vattenkontakt men bedöms 
översiktligt att klara sig mycket bättre än vårdcentralen i Skåre. Framkomlighet till 
vårdcentralerna har inte studerats, och inte heller funktionen hos den tekniska försörjningen. 
 
Ingen vårdcentral är direkt utsatt för Vänern. Vårdcentralen Gripen riskerar att påverkas vid 
exceptionellt höga vattennivåer i Vänern. 
 
Av de 92 kommunala vårdinrättningar som har studerats ligger ca 35 st i riskzonen för högsta 
dimensionerande flöde i Klarälven. Tekniska systems funktion och framkomlighet har inte 
studerats. Följande inrättningar bedöms få vattenkontakt vid 100-årsflöde i Klarälven: 
Vårdboende Källan och hemtjänstlokal (Centrumvägen 8), Vårdboende Hagaborg 
(Hagaborgsgatan 15), Rehab (Låglandsgatan 8), Särskilt boende (Fagerängsgatan 23). 
 
Tio kommunala vårdinrättningar bedöms påverkas vid vattennivån 46,20 m i Vänern. Vid 
vattennivån 46,70 m påverkas 24 st. 
 
Särskilt viktiga anläggningar 
Här presenteras några av de objekt som kan betraktas som viktiga samhällsfunktioner. Andra 
exempel på viktiga anläggningar är Oljehamnen, Karolinen, Landstingshuset samt Telias 
anläggning vid Älvgatan. Konsekvenserna av översvämningar för dessa och nedan 
uppräknade anläggningar bör studeras närmare av ansvariga. 
 
Centralsjukhuset i Karlstad 
Centralsjukhuset i Karlstad (CSK) är beläget vid Klarälvens västra gren. Problem i samband 
med en översvämning är dels att CSK:s maskincentral och en pumpstation är lågt belägna, 
och dels att det kan uppstå problem med framkomligheten till sjukhuset. Maskincentralen är 
sjukhuset ”hjärta” och slås den ut får det oöverblickbara konsekvenser för sjukhusets 
funktion. Den försörjer sjukhuset med värme, kyla, ånga, el, reservkraft och medicinska gaser. 
CSK är också beroende av kommunens vatten- och avloppsförsörjning som kan få problem i 
en översvämningssituation. Under 2010 kommer CSK att få tillgång till eget reservvatten. 
 
Ett 100-årsflöde i Klarälven (Vänern normalnivå) beräknas ge en vattennivå på ca 46,7 m vid 
CSK. Högsta dimensionerande flöde i Klarälven ger vid CSK en vattennivå på ca 47,5 m. 
Maskincentralen ligger på ca 46,2 m. Den del av Älvgatan som ligger mellan Klarälven och 
maskincentralen är som lägst ca 46,4 m.  
 
Landstinget bedriver för närvarande studier kring hur CSK kan skyddas. Dessutom ska en 
risk- och sårbarhetsanalys med inriktning mot höga vattennivåer genomföras.47 
 
 
 
 
 
 
                                                 
47 Centralsjukhuset i Karlstad – ett riskobjekt vid översvämningar, PM, Landstinget i Värmland, 2009-08-18 
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Sandbäcken 
Vid Sandbäcken finns den s.k. Blåljusbyn med räddningstjänst, SOS Alarm, polis, häkte och 
ambulans. I närområdet finns också kommunens entreprenadavdelnings anläggning vid 
Stadionvägen. 
 
Området beräknas klara ett 100-årsflöde i Klarälven men möjligen kan framkomligheten på 
Infanterigatan in mot centrala staden samt Nya Depåvägen mot Våxnäs vara begränsad. Man 
är då hänvisad ut från området via rondellen vid Södra Råtorp. Området vid Sandbäcken 
bedöms vara utslaget vid högsta dimensionerande flöde i Klarälven. 
 
Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen i Värmland ligger i direkt anslutning till Klarälven. Redan ett 25-årsflöde 
kommer enligt kommunens beräkningar att ge fastigheten vattenkontakt. Vid ett 100-årsflöde 
kommer det att stå vatten en bit upp på fasaden på älvsidan. Vid vårfloden 1995 trängde 
vatten upp genom grunden. Det är förberett med en lågpunkt och automatisk pump. 
 
Stadshuset 
Vid 100-årsflöde i Klarälven kombinerat med 100-årsnivå i Vänern når vattnet inte fram till 
Stadshuset. Tillgängligheten till Tingvallastaden begränsas dock i ett sådant scenario, då flera 
av tillfartsgatorna delvis blir översvämmade. Husets källare få troligen problem. 
 
Areella näringar och turism 
Jordbruk 
Stora arealer jordbruksmark öster om Karlstad är invallade. Om Vänerns nivå stiger över 
vallarnas höjd, eller om vallarna inte motstår vattentrycket, kommer stora områden att läggas 
under vatten. Både inom området Bäck-Böj i Östra Fågelvik och Knappsjön öster om 
Rudshalvön finns stora arealer som ligger under +45 m. Även i Skåre drabbas jordbruksmark, 
ca 160 ha läggs under vatten om Klarälven stiger över 100-årsflöde. 
 
Kostnader för översvämmad jordbruksmark blir mycket olika beroende på när i växtsäsongen 
en sådan inträffar. Exempelvis ger en översvämning innan sådd i stort sett inte upphov till 
någon kostnad alls, förutom risken för erosionsskador 
 
Fiske 
Delar av norra Vänern, i anslutning till Karlstad, är av riksintresse för yrkesfiske. Hur 
översvämningar påverkar fisket är inte utrett. 
 
Turism och friluftsliv 
Båtbussarna i Karlstad får problem både vid låga vattenflöden i Klarälven och vid höga. I det 
senare fallet är höjden under broarna för låg. Höga flöden gör det också besvärligt att angöra 
bryggorna. 
 
Campingen vid Skutberget ställs under vatten vid höga vattennivåer i Vänern. 
 
Friluftslivet knutet till Vänern handlar framförallt om båtlivet. Norra Vänerskärgården är av 
riksintresse för friluftsliv. Det som främst oroar friluftslivet är konsekvenserna av sänkning av 
vattennivåerna i Vänern för att skapa kapacitet för höga flöden i tillflödena. Lägre nivåer gör 
det svårt att komma in till många öar i de grunda skärgårdsområdena och leder på sikt till 
större vassutbredning. Vissa vattennära vandringsleder i deltat påverkas men i dessa områden 
är dock översvämningar till godo för naturvärden och fågelliv. 
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Tekniska försörjningssystem 
Elkraft 
Regionnätet för elkraft ägs av Fortum Distribution AB (Fortum) och matar lokalnätet 
Karlstads Elnät AB (Elnät) med 33 600 kunder. Om delar av regionnätet skulle slås ut 
påverkas möjligheterna att klara elförsörjningen i hela Karlstads Elnäts koncessionsområde 
(centralorten Karlstad), särskilt vid kall väderlek. Den station som ligger lägst (47,3 m) är 
Dingelsundet och ägs av Fortum. 
 
Påverkan på kabelskåp (ca 2 800 st) och nätstationer (ca 360 st) sker då vattnet når upp till 
kabelavslutet inne i kabelskåpet eller nätstationen, vilket är ca 50 cm ovan marknivå för 
nätstationer som står på marken. Dessutom finns ett antal nätstationer som står inne i 
fastigheter. 
 
Elnätet i Karlstad matas i en öppen slinga från en mottagningsstation till nätstationerna. Varje 
slinga innehåller ett antal nätstationer. Dessa matar i sin tur en slinga med kabelskåp. Om ett 
kabelskåp eller en nätstation i slingan inte kan förbli spänningssatt p.g.a. hög vattennivå kan 
efterföljande kabelskåp eller nätstationer drabbas och kan därför kanske inte heller förbli 
spänningssatta.  
 
Nätstationer och kabelskåp som berörs av en förhöjd vattennivå och inte bedöms kunna 
fortsätta vara spänningssatta kopplas ur med följd att det område som matas blir 
spänningslöst. Skador kan uppkomma när vattnet sjunker. Kabelskåp och nätstationer kan 
påverkas av sättningar och kablar kan få sämre isolationsförmåga vilket kan leda till 
följdskador på kort eller längre sikt, från kanske någon timma efter vattennivån sjunkit till 
flera månader.  
 
Samma problem som drabbar elnätet kan även drabba kommunikationsnät 
(signalkabelnät/styrkabelnät). Detta nät används för att samla in mätvärden från elmätarna 
samt information från nätstationerna för driftövervakningssystem.  
 
Elnätet börjar påverkas vid en vattennivå på 46 m. Idag är elnätet säkrat till denna nivå. I figur 
14 presenteras nätstationer som är i riskområden. 
 
Tabell 4: Elnätets sårbarhet 
 Klarar 47,1 m Klarar 46,2 m men ej 47,1 m Klarar ej 46,2 m
Nätstationer 216 81 60
Kabelskåp 1 990 425 336
Anslutningsspunkter 25 207 6 097 2 144
Källa: Karlstads Elnät AB 
 
Särskilt viktiga stationer är fördelningsstationen vid Kraftvärmeverket samt nätstationer som 
försörjer avloppspumpstationer. Även stationen vid Centralsjukhuset (panncentralen) måste 
prioriteras vid en översvämning. 
 
Karlstads Elnät AB har i dagsläget ingen extra resurs för hanteringen av översvämningsfrågor. 
I samband med översvämningen 2000/2001 köptes det in speciella glasfiberhuvar att sätta 
över kabelskåp. 
 
Karlstads mottagningsstationer ligger relativt säkert från översvämningssynpunkt och är 
dessutom lätta att valla in om det skulle behövas. 
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Figur 14: Nätstationer som befinner sig i riskzon för 25-årsflöde (röda) samt 100-
årsflöde (blå) i Klarälven för de centrala delarna av Karlstad. Elnätet i Skåre tillhör 
Fortum och har inte studerats närmare. 

 
Källa: Karlstads kommun 
 
Fjärrvärme 
Idag har ca 50 000 av Karlstads innevånare fjärrvärme som uppvärmningsform i sitt boende. I 
övrigt är en stor del av Karlstads offentliga byggnader, kommunala sjukvårdsinrättningar, 
landstingets lokaler (inklusive Centralsjukhuset), industriverksamheter och övrig verksamhet 
beroende av fjärrvärme för sin uppvärmning. Från december 2008 levererar Karlstads Energi 
AB även värme till Hammarö Energi AB:s fjärrvärmenät.  
 
Karlstads Energi AB:s baslastanläggningar för värmeproduktion klarar med dagens utbyggnad 
att tillgodose värmebehovet för fjärrvärmekunderna i Karlstad vid dygnsmedeltemperaturer 
ner till ca -1°C. Med ett inkluderande av fjärrvärmekunder i Hammarö blir motsvarande 
dygnsmedeltemperatur istället ca +5°C. Vid lägre temperaturer och eventuella driftstörningar 
i baslastanläggningarna köps i första hand värme från Stora Enso Skoghalls Bruk, därefter 
behöver spets- och reservlastanläggningar nyttjas. Kraftvärmeverket i yttre hamnen har då en 
nyckelroll då den är fjärrvärmenätets effektmässigt största spets- och reservlastanläggning. 
 
I baslastanläggningarna vid Hedenverket förbränns fasta bränslen som kan lagras i relativt 
begränsad omfattning. Därför är verksamheten beroende av att inleveranser sker utan längre 
avbrott. Vid anläggningarna finns normalt lager av avfall motsvarande ca 1-2 veckors 
förbrukning och träflis motsvarande ca 1-4 veckors förbrukning vid maximal produktion. Vid 
Kraftvärmeverket i yttre hamnen finns lagringsutrymme för maximalt 10 500 m3 flytande 
bränslen. Vid 70 % tillgänglig volym kan full produktion vid anläggningen upprätthållas 
under drygt två veckor utan kompletterande bränsleleveranser.  
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Distribution av fjärrvärme sker i ett ca 23 mil långt trycksatt ledningsnät där mediets 
temperatur till kund varierar mellan 80-120°C beroende på aktuell utomhustemperatur. Internt 
i kundernas fastigheter sker värmedistributionen genom en lokal värmekrets som värms i 
fjärrvärmecentralen. Fastighetsägaren ansvarar själv för den lokala värmekretsens funktion. 
För att fjärrvärmecentralen och den lokala värmekretsen ska fungera fullt ut krävs normalt 
tillgång till elkraft. En rapport från Lunds Tekniska Högskola48 visar dock att de flesta 
fastigheter klarar av att komma upp i 40-80 % av ursprungsvärmen genom självcirkulation vid 
strömavbrott. Detta innebär att om fjärrvärmenätets produktions- och distributionssystem är i 
drift så kan många fastigheter värmas upp även om de inte har tillgång till elkraft. 
 
Verksamhetens känslighet vid översvämning är förutom lokala tekniska begränsningar 
primärt beroende av framkomlighet för personal och bränsletransporter samt av tillgång till 
extern inmatning av elkraft och råvatten. Distributionsnätet bedöms kunna klara leveranser av 
värme även om det ligger under vatten men möjligheten att sektionera nätet kan bli begränsad 
på grund av vattenfyllda ventilkammare. Stora ekonomiska konsekvenser kan dock uppstå 
eftersom äldre rörledningsavsnitt, som inte är utförda med plastmantlad kulvert, sannolikt 
behöver ersättas efter att ha varit vattendränkta. 
 
Redan noterade svaga punkter är infarten för transporter till Hedenverket och kylvattenintaget 
till Hedenverket, dessa bedöms vara påverkade vid +46,2 m49 och kan behöva höjas upp i 
förebyggande syfte. Notera att om framkomligheten till Hedenverket begränsas kommer även 
renhållningsfunktionerna i Karlstad med grannkommuner att påverkas. 
 
Dricksvatten  
Människors behov av dricksvatten för dryck, matlagning, personlig hygien, städning och 
andra ändamål är ett grundläggande behov som samhället måste trygga genom en säker 
dricksvattenförsörjning även vid en översvämningssituation. Dricksvattenförsörjningen består 
av två funktioner - dricksvattenproduktion och dricksvattendistribution. För att trygga 
samhällets behov av dricksvattenförsörjning är det av stor vikt att båda dessa funktioner har 
en hög driftsäkerhet även vid höga vattennivåer i Klarälven eller i Vänern. 
 
Det finns tre vattenverk med tillhörande distributionsnät inom Karlstad som delvis ligger i 
områden som är lågt belägna och som kan översvämmas vid höga nivåer i Vänern och/eller 
Klarälven. Sörmons vattenverk försörjer Karlstads tätort, Skattkärrs och Väse samhälle samt 
Hammarö kommun med dricksvatten. Hynboholm och Härtsöga vattenverk försörjer Skåre 
tätort med dricksvatten men en mindre mängd distribueras också till Skåre från Sörmons 
vattenverk via en vattenledning genom Älvåker.  
 
Vattenverken vid Sörmon och Härtsöga med sina grundvattentäkter ligger så till att de inte 
kan påverkas av en översvämning i samband med höga vattennivåer i Klarälven eller Vänern. 
Vattenverket vid Hynboholm kan komma att påverkas vid mycket höga flöden i Klarälven. 
Däremot ligger delar av distributionsnäten inom områden som kan översvämmas. Sörmons 
vattenverk har sin råvattentäkt i Kattfjorden som kan komma att påverkas av höga 
vattennivåer.  
 
Sörmons vattenverk tar sitt råvatten från ytvattentäkten Kattfjorden för konstgjord 
grundvattenbildning vid Sörmon. Råvattenpumpstationen vid Kattfjorden bedöms kunna klara 
                                                 
48 Fjärrvärmelast vid elavbrott. Patrick Lauenburg och Per-Olof Johansson, Avdelningen för Energihushållning, 
Institutionen för Energivetenskaper, Lunds Tekniska Högskola, November 2008 
49 Skikt från AutoKVy 
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försörjningen av råvatten till dricksvattenproduktionen vid Sörmon i samband med höga 
vattennivåer i Vänern. Däremot kan höga vattennivåer och översvämningar medföra tillfälligt 
försämrad råvattenkvalitet i Kattfjorden. En tillfällig föroreningsbelastning på Kattfjorden 
med anledning av ovanstående bedöms inte påverka råvattenkvalitén så negativt att man 
tvingas stänga råvattenintaget för att säkerställa dricksvattenproduktionen vid Sörmon. Skulle 
kvalitén på råvattnet eventuellt försämras betydligt finns möjlighet att starta fällningsverket 
och desinficera dricksvattnet för att öka reningen vid verket. Dessutom är det möjligt att 
stoppa råvattentillförseln till Sörmon under ett par veckors tid utan att 
dricksvattenförsörjningen störs. 
 
Delar av distributionsnätet för dricksvatten ligger inom områden i Karlstad och Skåre som 
kommer att översvämmas vid höga vattennivåer i Vänern eller Klarälven. Under förutsättning 
att ledningsnätet är trycksatt och att inga vattenläckor inträffar inom områden som är 
översvämmade så påverkas inte distributionen till abonnenterna negativt under en 
översvämningsperiod. 
 
Det finns flera mycket viktiga vattenledningar som korsar Klarälven. Ledningarna ligger 
ibland fria från sand beroende på hur erosions- och sedimentationsprocessen ser ut. Huruvida 
ett extremflöde skulle kunna påverka dessa ledningar när de ligger fria är oklart. 
 
Uppstår en ledningsläcka med eventuellt undertryck kan det medföra att förorenat vatten tar 
sig in i distributionsnätet. Inom ett översvämmat område bedöms det vara omöjligt att laga en 
ledningsläcka. Man tvingas därför att stänga av distributionen inom det aktuella området. 
Detta medför att ett antal abonnenter blir utan dricksvattenförsörjning via ledningsnätet.  
 
Inom de områden som kan komma att översvämmas finns inga lågreservoarer belägna. En 
mindre tryckstegringsstation vid Älvåker som till en mindre del försörjer Skåre med 
dricksvatten ligger på mark som eventuellt kan komma att översvämmas vid höga nivåer i 
älven. 
 
Spillvatten 
Inom både Karlstads och Skåre tätorter finns områden med spillvattenledningar som vid höga 
nivåer i Vänern eller i Klarälven kommer att vara översvämmande. Detta innebär att 
ledningarna kommer att ha ett utvändigt vattentryck som kommer att medföra inläckage av 
grundvatten med anledning av otäta ledningar, brunnar etc. Vidare kommer ett ökat flöde till 
spillvattennätet från anslutna dräneringsledningar parallellt med det inläckande vattnet.  
 
I takt med att vattennivåerna stiger ökar inläckaget i spillvattensystemet. Så länge som det 
finns ledig kapacitet i systemet avleds detta vatten till reningsverket. När inläckaget blir så 
stort att det överstiger systemets kapacitet tvingas man brädda ut orenat spillvatten ut till 
Klarälven och Vänern. Nödbräddningar är erforderliga för att undvika att spillvatten bakvägen 
tränger in i källare etc och att sanitära problem uppstår.  
 
Vid den senaste översvämningen 2000/2001 då Vänerns nivå steg till 45,47 m tvingades 
kommunen nödbrädda spillvatten till Klarälven och Vänern för att klara avledningen från lågt 
belägna fastigheter i Karlstad. Huvuddelen av brädningarna skedde vid Sjöstads reningsverk 
efter delvis rening samt vid pumpstationerna Lamberget, Hagaborg, Haga och Stationsvägen i 
Skattkärr. Trots detta så översvämmades ett antal fastigheter. Det är också nödvändigt att 
pumpa ut spillvatten för att försöka undvika källaröversvämningar. De flesta bräddavlopp 
saknar bakvattenventil. 
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Inom de områden som kan översvämmas på grund av höga vattennivåer ligger ett antal 
spillvattenpumpstationer och två avloppsreningsverk, Sjöstad och Skåre.  
 
Sjöstads och Skåres avloppsreningsverk tar emot spillvatten från Karlstads, Skattkärr och 
Spånga respektive Skåre tätort. Båda dessa reningsverk ligger lågt i förhållande till höga 
nivåer i Klarälven. För Sjöstads del påverkas verket även av höga nivåer i Vänern. 
  
Vid översvämningen 2000/2001 ökade flödet in till Sjöstadsverket med 4-5 gånger 
normalflödet. Reningsverket klarades med en mindre marginal från att bli översvämmat vid 
detta tillfälle.  
 
1995 drabbades Karlstad och framförallt Skåre av höga nivåer i Klarälven. Vid Skåre 
reningsverk steg älven till nivån 47,74 m varvid det endast var några decimeter kvar innan 
verkets funktion påverkades allvarligt. 
 
Dagvatten 
Karlstad är delvis byggt på ett deltaområde därför finns det områden som ligger lågt i 
förhållande till Klarälven och Vänern. Några av dessa områden har försetts med permanenta 
skyddsvallar och pumpstationer så att man kan pumpa ut dagvattnet i Klarälven. Delar av 
Våxnäs och Romstad är sådana idag invallade områden. Ett annat område som ligger invallat 
men saknar möjlighet att pumpa ut dagvattnet är del av Norrstrand. Vi översvämning proppas 
dagvattenutloppen för att undvika att vatten tränger in i området. 
 
Vid en översvämning kommer alltså många dagvattensystem att vara fulla vilket innebär att 
fastigheter med dräneringssystem kopplade till dagvattensystemet kan drabbas av 
översvämning. Den eventuella nederbörd som kommer kan inte under normala former 
omhäntertas genom gatornas dagvattenbrunnar.  
 
Vid översvämningen 2000/2001 tvingades kommunen bygga tillfälliga invallningar och 
pumpa ut dagvattnet. Detta utfördes på flera ställen i Karlstad för att klara byggnader, viktiga 
gator etc. Vidare proppades ett stort antal dagvattenutlopp utmed Klarälven och Vänern som 
var anslutna till områden som låg under nivån 45,47 m för att undvika översvämningar i dessa 
områden. 
 
Vid höga flöden i Klarälven behöver utloppet från Rudstjärn stängas för att undvika problem 
med vatten i källare. 
 
1995 drabbades Skåre av höga vattennivåer i Klarälven. På grund av dessa nivåer steg också 
vattennivåerna i Torpnoret och Skårenoret. Detta medförde att relativt stora områdena runt de 
båda vattendragen översvämmades med följd att fastigheter drabbades av att tomter och 
källare ställdes under vatten. 
 
Kommunikationsinfrastruktur 
Vägar 
Kommunen har översiktligt studerat vilka viktigare vägar (ej lokalgator i bostadsområden) 
som riskerar problem i en översvämningssituation. Även stabilitetsproblem kan uppstå till 
följd av en översvämning men här har endast vatten på vägen används som kriterium. Även 
broar kan utsättas för påfrestning och ha begränsad funktion i en översvämningssituation men 
detta har inte studerats. 
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E18 genom Karlstad har sina mest utsatta avsnitt för påverkan av Klarälven vid passagen av 
Rudsmotet, samt avsnittet mellan Klaramotet och Våxnäsmotet. Påverkan vid dessa ställen 
riskeras redan vid ett 25-årsflöde och vid ett 100-årsflöde är troligen vägavsnitten avstängda. 
Vid Eriksberg går vatten upp på E18 om Vänerns nivå når 46,4 m.  
  
Vid ett 25-årsflöde i Klarälven kan vatten komma upp på riksväg 61/62 vid Härtsöga. Vid ett 
100-årsflöde beräknas vägen att slås ut. I Skåre är Granitvägens överfart vid Skårenoret en 
utsatt punkt och den översvämmades senast vid vårfloden 1995 och höstfloden 1987. 
Gångporten under järnvägen vid Torpnoret blir regelmässigt översvämmad då flödet i älven är 
högre än 400 m3/s. Vid ett 100-årsflöde kommer framkomligheten i Skåre/Stodene/Grava att 
vara mycket begränsad. Ett högsta dimensionerande flöde gör att gatorna blir oframkomliga. 
Väg 720, som förbinder Djupdalsvägen med Skived, har två vägavsnitt (ca 1,3 km samt 2,8 
km från avfarten vid Skåre) där påverkan beräknas ske vid ett 100-årsflöde. 
 
Exempel på andra svaga punkter vid ett 100-årsflöde i Klarälven finns på Skogaholmsvägen 
vid Norra Älvåker (två vägavsnitt), Sandbäcksgatans passage under Borgmästarbron (E18), 
Sandbäcksgatan vid Landstingshuset, delar av Våxnäs industriområde, Våxnäsgatans passage 
under järnvägen, två vägavsnitt vid Järpetan, Norra Infarten strax norr om travbanan, Norra 
Infarten ca 300 m norr om Färjestadsrondellen, Ringvägen söder om Sundstatjärn och 
Sundstavägen väster om Sundstatjärn. Översvämmade gator och vägar kommer troligen också 
att finnas i Karlstads centrum. Samtliga passager under järnvägen mellan Tingvallastaden och 
Viken är låga och riskerar översvämning. Korsningen Östra Torggatan-Norra Strandgatan är 
en svag punkt och översvämmades senast på 1950-talet.  
 
Vid högsta dimensionerande flöde i Klarälven kommer framkomligheten i deltat att vara 
mycket begränsad och många områden och viktiga samhällsfunktioner riskerar att isoleras. 
 
En mycket kritisk punkt för transporter till Centralsjukhuset är Älvgatans passage under 
järnvägen. Vägen ligger här på 46,8 m vilket är ungefär den vattennivå som ett 100-årsflöde 
ger. Då även delar av Packhusgatan, Sjömansgatan och Rosenborgsgatan vid gamla 
flygplatsen ligger lågt (i första hand påverkan av Vänern) kommer framkomligheten till bl.a. 
Centralsjukhuset att vara begränsad vid en större översvämning i Karlstad.  
 
Trafik till och från Hammarö riskerar problem på Skoghallsvägen vid Knappstad och på 
Hammaröleden genom deltaområdet. Hammaröleden beräknas klara ett 100-årsflöde i 
Klarälven. Om nivån i Vänern når 46,1 m kommer vatten upp på Hammaröleden. Vägen mot 
Hammarö förbi gamla flygplatsen har 45,8 m som lägsta punkt.  
 
Järnvägar 
På flera platser inom Karlstads kommun kommer höga vattennivåer att påverka 
järnvägstrafiken. Om vatten når ända upp till järnvägsspåret kommer järnvägstrafiken att sluta 
fungera. Vid höga vattennivåer vid sidan av banvallen kan järnvägstrafiken fortgå om det är 
lika stort vattentryck från båda sidor. Skulle fallet vara så att vattnet trycker på från ena sidan 
är riskerna stora för en underminering och järnvägstrafiken upphör. 
 
Känsliga platser är Värmlandsbanans passager genom Skåre och Stodene, Våxnäs vid 
Tingvalla isstadion, passagen över Kroppkärrssjön samt partier öster och väster om Skattkärr. 
Spåret ligger mestadels betryggande ovanför dimensionerande nivå i Vänern, men banvallen 
kommer på många platser att stå i vatten. Stationsområdet vid Karlstads central ligger på en 
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höjd som varierar mellan 46,9 m och 47,5 m medan Karlstad Ö ligger på drygt 49 m och 
Herrhagsbangården på ca 46 m. 
 
Skoghallsbanan har känsliga partier vid passagen av Strand och vid Knappstad i södra delen 
av kommunen. 
 
Sjöfart 
Generellt kan sägas att det är bättre från sjösäkerhetssynpunkt med ett högt vattenstånd än ett 
lågt, eftersom säkerhetsmarginalerna i farleder och hamnbassänger ökar. Ökar vattennivån till 
över kajkrönen kan dock inte hamnarna fungera. För Vänersjöfartens del innebär detta att 
verksamheten tvingas ställas in helt redan vid en 100-årsnivå (46,2 m)50. Vid en 
dimensionerande nivå drabbas hamnanläggningar och i anslutning till dessa belägna 
byggnader och infrastruktur av omfattande skador. Miljöpåverkan från föroreningar i 
hamnområdena kan också bli betydande. 
 
Telesystem 
Telestationen i Karlstads centrum är ett riskobjekt då reservkraft och själva telestationen 
ligger under marknivå. En möjlig inträngningsväg för vattnet är de kabelgravar vars 
brunnslock är placerade längs med gatan eller den nedsänkta garageinfarten till själva 
fastigheten. I anslutning till lokalen finns stationära pumpar, vilka användes under 
översvämningen år 2000/2001. I övrigt befinner sig sju av de totalt tolv telestationerna i 
Karlstads tätort i ett utsatt läge med möjliga avbrott i teletrafiken i de södra delarna av 
Karlstad. 

5.2.2 Konsekvenser för miljö och hälsa 
Förutom att byggnader och anläggningar blir omöjliga att använda, och att tekniska 
försörjningssystem upphör att fungera kan översvämningar också leda till hälsoproblem och 
miljöproblem av olika slag. Sådana problem är bl.a. följande: 
 
• Dricksvatten kan bli förorenat genom förorening av råvattentäkten eller inläckage i 

ledningar.  
• Orenat avloppsvatten kan bräddas (rinna ut) och förorsaka olägenheter av olika slag, som 

t.ex. sanitära problem och spridning av smitta. Om orenat avloppsvatten rinner ut kan 
råvattentäkten i Kattfjorden hotas. 

• Elavbrott kan bl.a. leda till att bostäder blir utkylda och obeboeliga. Risken för 
infektionssjukdomar ökar genom t.ex. otillräcklig nedkylning av livsmedel. 

• Det går ganska kort tid innan stora problem uppstår om sophanteringen sätts ur spel, t.ex. 
på grund av att renhållningsfordon inte har farbara vägar. 

• Översvämning kan frilägga skadliga produkter ur gamla deponier och områden med 
förorenad mark t.ex. många utfyllnadsområden i tätorten. Om dessa kemikalier sprids i 
miljön kan svåra problem uppstå både akut och på lång sikt. 

• Miljöfarliga ämnen från olika verksamheter kan behöva släppas ut utan rening, 
oljeavskiljare behöver tömmas akut, kemikalielager behöver flyttas till högre nivåer osv.  

• Epidemier kan uppstå av flera orsaker. Avloppsvatten kan tränga in i dricksvattnet, 
livsmedel blir förorenat, avloppsvatten rinner ut på betesmarker och omöjliggör t.ex. 
mjölkproduktion, bevattningsvatten förorenas och smitta sprids osv. När en smitta har 
uppstått är det kommunen som ansvarar för åtgärder när det gäller vatten, livsmedel etc. 
Landstinget ansvarar för smittan när den drabbar människor. 

                                                 
50 SOU 2006:94, s.187 
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5.2.3 Särskilt utsatta punkter och viktiga funktioner 
Säkrad elförsörjningen bedöms vara den mest kritiska faktorn under en översvämning. En 
tryggad dricksvattenförsörjning, att säkra en så bra avloppsrening och dagvattenhantering som 
möjligt och god framkomlighet är alla högprioriterade kommunala uppgifter vid en 
översvämning. Alla dessa funktioner störs eller riskerar att slås ut till större eller mindre del 
vid en allvarlig översvämning i Karlstad. Exempel på särskillt utsatta punkter och viktiga 
funktioner i Karlstad som riskerar att drabbas allvarligt vid en översvämning sammanfattas i 
följande punktlistor och figurer.  
 
Exempel på områden och punkter i Karlstads tätort: 

1. Centralsjukhuset (i första hand maskincentralen, men även tillgänglighet) 
2. Avloppsreningsverket Sjöstad (påvekas direkt men även genom ledningsnätet) 
3. Länsstyrelsen (får vattenkontakt redan vid 25-årsflöde) 
4. Älvgatan mot Centralsjukhuset (speciellt under järnvägen)   
5. Väg E18 mellan avfart Skutberget och Bergvik (vid mycket höga nivåer i Vänern) 
6. Väg E18 vid Våxnäs (vid höga flöden i Klarälven) 
7. Sjömansgatan vid Mariebergsviken (viktig väg till Centralsjukhuset)  
8. Viadukten vid Löfbergs Lila (även känslig för skyfall) 
9. Viadukten vid Klaraborgs herrgård (även känslig för skyfall) 
10. Området kring Inre hamn (t ex Löfbergs Lila, Tyggårdviken, Pinassen, Kanoten)  
11. Centrala mottagningsstationen, Tullholmen 
12. Oljehamnen (se bild 9) 
13. Örsholmens industriområde  
14. Värmlandsbanan vid Kroppkärrssjön  

 
Exempel på områden och punkter i Skåre med omgivningar: 

1. Gångporten under järnvägen vid Torpnoret 
2. Avloppsreningsverket i Skåre 
3. Väg 61/62 vid Härtsöga 
4. Boende längs Skårenoret  
5. Boende i del av Grava  
6. Ca 150 ha mark inklusive odlad mark vid väg 61/62  
7. Eventuell risk för underminering i järnvägsvallen vid Torpnoret och Skårenoret  
 

Bild 9: Oljehamnen under översvämningen i Vänern 2000/2001 

 
Foto: Okänt 
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Figur 15: Utsatta områden och funktioner i centrala Karlstad. 

 
Källa: Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 
 
Figur 16: Utsatta områden och funktioner i Skåre med omgivningar. 

 
Källa: Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 
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5.3 Riskbedömning  
Utifrån beskrivna sannolikheter och konsekvenser presenteras här en översiktlig riskanalys. 
Begreppet risk beskriver en sammanvägning av sannolikheten för att en negativ händelse 
inträffar samt storleken av dess konsekvenser. Översvämningsrisk består alltså av en 
kombination av sannolikhet för översvämning, vilket kan uttryckas i återkomsttider, och vilka 
konsekvenser översvämningen leder till. 
  
För att strukturera riskbedömningen används en riskmatris (figur 17) där man kan placera in 
olika översvämningsscenarier efter bedömd sannolikhet och konsekvens. Bedömningsgrunden 
som används för klassificeringen av olika scenarier presenteras i tabell 5. Ett antal scenarier 
har klassificerats (tabell 6) med den kunskapsbakgrund som presenteras i denna rapport samt 
den fackkompetens, erfarenhet och lokalkännedom som finns i projektgruppen. 
 
Figur 17: Riskmatris med schematisk beskrivning av risk, sannolikhet och konsekvens. 
Bostäverna betecknar de olika scenarier som presenteras i tabell 6. 
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Tabell 5: Bedömningsgrund för klassificering av sannolikhet och konsekvens 
 
Sannolikhet 

Återkomsttidens storleksordning (år) 

1 Mycket liten sannolikhet 10000 
2 Liten sannolikhet   1000 
3 Viss sannolikhet     200 
4 Sannolikt     100 
5 Mycket sannolikt       25 
 
 

 

Konsekvens Konsekvensens storleksordning 
1 Försumbar Ingen eller obetydlig påverkan/skada 
2 Måttlig Mindre/kortvarig påverkan/skada 
3 Betydande Långvarig eller stor påverkan/skada 
4 Allvarlig Påverkan/skada under lång tid. Samhällsviktiga 

funktioner har nedsatt förmåga och riskerar utslagning 
5 Mycket allvarlig Permanent påverkan/skada, mycket stor utbredning, 

utslagning av samhällsviktiga funktioner  
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Tabell 6: Riskbedömning av olika scenarier (S = sannolikhet, K = konsekvens) 
 Scenario S K Risk 
  

Klarälven i dagens klimat 
   

A 25-årsflöde Klarälven, Vänern normal 5 2  
B 100-årsflöde Klarälven, Vänern normal 4 4  
C Dimensionerande flöde klass 1 Klarälven, Vänern normal 1 5  
  

Utan ny tappningsstrategi för Vänern i dagens klimat 
   

D 25-årsnivå Vänern (45 m), Klarälven normal 5 - Ej översvämning 
E 100-årsnivå Vänern (45,4 m), Klarälven normal 4 3  
F 100-årsnivå Vänern (45,4 m), Klarälven normal + 70 cm vindeffekt 2 4  
G Dimensionerande nivå Vänern (45,9 m), Klarälven normal 1 4  
H 25-årsnivå Vänern (45 m), 20-årsflöde Klarälven 2 3  
  

Med ny tappningsstrategi för Vänern i dagens klimat 
   

I 100-årsnivå Vänern (45 m), Klarälven normal 4 - Ej översvämning 

J Dimensionerande nivå Vänern (45,5 m), Klarälven normal 1 3  
  

Utan ny tappningsstrategi för Vänern i ett förändrat klimat 
   

K 20-årsnivå Vänern (45,4 m), Klarälven normal 5 3  
L 100-årsnivå Vänern (45,9 m), Klarälven normal 4 4  
M 100-årsnivå Vänern (45,9 m), Klarälven normal + 70 cm extrem vind 2 5  
N Dimensionerande nivå Vänern (46,4 m), Klarälven normal 1 5  
  

Med ny tappningsstrategi för Vänern i ett förändrat klimat 
   

O 20-årsnivå Vänern (45 m), Klarälven normal 5 - Ej översvämning 
P 100-årsnivå Vänern (45,5 m), Klarälven normal 4 3  
Q 100-årsnivå Vänern (45,5 m), Klarälven normal + 70 cm extrem vind 2 4  
R Dimensionerande nivå Vänern (46 m), Klarälven normal 1 4  

 
I dagens klimat och med Vänerns förändrade tappningsstrategi bedöms Klarälven utgöra en 
större risk än Vänern. Ett 100-årsflöde i Klarälven bedöms vara en allvarlig risk. Värst 
drabbat blir Skåre/Stodene/Grava där det i så fall kommer att blir fråga om utrymning och 
systemkollaps. Centralsjukhustes maskincentral bedöms inte heller klara detta flöde. 
Händelseförloppet är snabbt och endast begränsade skyddsinsatser för vissa samhällsviktiga 
anläggningar bedöms vara realistiskt att hinna med. 
 
I och med Vänerns förändrade tappningsstrategi bedöms Vänern i dag inte utgöra ett allvarligt 
hot för staden. Högsta dimensionerande nivå är efter den nya tappningsstrategin beräknad att 
vara i samma storleksordning som översvämningen 2000/2001. En klimatförändring gör dock 
att risknivån för Vänern ökar. Om inte nuvarande tappningsstrategi tillämpas i ett förändrat 
klimat bedöms även Vänern utgöra en allvarlig risk. 
 
Ett dammbrott i Höljes innebär en katastrof för Karlstad och inom ett och ett halvt dygn ska 
mer än 23000 personer evakueras från sina hem. De flesta funktioner i deltaområdet bedöms 
slås ut och spridningseffekterna till ej översvämmade områden väntas vara mycket stora. 
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5.4 Exempel på rekommendationer och riktlinjer 
Det finns inga skarpa rekommendationer eller bestämmelser på central nivå i Sverige, 
däremot håller sådana på att växa fram på regional nivå. MSB, SMHI eller Boverket har ännu 
inte gett ut några rekommendationer. I detta avsnitt redovisas rekommendationer och riktlinjer 
avseende planering av bebyggelse som tagits fram dels av länsstyrelserna, dels av Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE).  
 
Sju länsstyrelser 
Sju länsstyrelser i Mellansverige har tagit steg på vägen genom att samla rekommendationer 
kring nybebyggelse i en skrift som publicerades år 200651. De föreslår att det på mark som 
hotas av 100-årsflöde inte bör tillkomma någon bebyggelse alls, med undantag för enkla 
byggnader som garage och uthus. I områden som inte hotas av högsta dimensionerande flöde 
bör riskobjekt och samhällsviktiga funktioner av betydande vikt lokaliseras. Som exempel ges 
sjukhus, vårdhem, skolor, riksvägar, järnvägar, VA/avfallsanläggningar, el- och 
teleanläggningar samt industrier med stor miljöpåverkan eller andra industriområden. Även 
sammanhållen bostadsbebyggelse bör enligt länsstyrelserna placeras ovanför högsta 
dimensionerande flöde. Klimat och sårbarhetsutredningen menar att dessa rekommendationer 
bör följas. 
  
Länsstyrelsen i Västra Götaland 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har år 2009 presenterat rekommendationer för planering 
av bebyggelse vid bl.a. Vänern52. Man ansluter sig i resonemanget i hög grad till Klimat och 
sårbarhetsutredningen och de sju andra länsstyrelsernas förslag och menar att den frivilliga 
tappningsstrategi för Vänern som för närvarande gäller är alltför kortsiktig för att kunna ta i 
beräkning när det gäller fysisk planering som har minst 50-åriga perspektiv.  
 
Intill dess att beslut fattats om ökad avbördning av Vänern föreslås nedanstående 
rekommendationer (översatta till Karlstads höjdsystem, jfr. avsnitt 1.5):  

• Huvudregeln är att viktiga samhällsfunktioner placeras på minst +47,1 m.   
 
Till skillnad från i de sju andra länsstyrelsernas rekommendationer betraktas dock här inte 
sammanhållen bostadsbebyggelse som en funktion av sådan dignitet att samhället i stort inte 
skulle fungera om den utsattes för översvämning. Däremot föreslås att större bostadsprojekt 
bör planeras ovanför nivån för högsta dimensionerande nivå eftersom det rör sig om stora 
ekonomiska och materiella värden. 
 

• Mellan nivån +46,7-+47,1 m kan samhällsfunktioner av mindre vikt placeras.  
• Ner till nivån +46,2 m kan byggnader av enkel karaktär placeras. 

 
Länsstyrelsen ser i planering i sjönära lägen tre tillämpningsfall framför sig: 

1. Nyexploatering i jungfrulig mark, skild från befintlig samhällsstruktur. 
2. Tätortsutveckling intill befintlig samhällsstruktur. 
3. Exploatering i befintlig samhällsstruktur. 

 
                                                 
51 Översvämningsrisker i fysisk planering. Rekommendationer för markanvändning vid nybebyggelse. 
Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Värmlands, Örebro och Västmanlands 
län, augusti 2006 
52 Anpassning till ett förändrat klimat. Stigande vatten i samhällsplaneringen. Rekommendationer för planering 
av bebyggelse vid Vänern, Bohuskusten och i inlandet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, preliminär 2009-
10-13 
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I det första fallet bör rekommendationerna följas fullt ut, medan avsteg kan göras i de två 
övriga fallen, dock under förutsättning att en riskanalys med åtgärdsprogram tas fram. 
Länsstyrelsen understryker också att även grundläggning och tekniska system måste anpassas 
till säkerhetsnivåerna.    
 
Norska riktlinjer 
I Norge finns nationella riktlinjer framtagna av Norges vassdrags- och energidirektorat 
(NVE)53. Rekommenderade riktlinjer kopplade till återkomsttider presenteras i tabell 7.  
 
Tabell 7: Rekommenderade säkerhetsnivåer i Norge 
Klass Markanvändning, byggnad, anläggning Återkomst-

tid (år) 
1 Områden med bebyggelse och anläggningar där få uppehåller sig och som ger små 

ekonomiska konsekvenser eller andra samhällskonsekvenser, t.ex. enkla 
konstruktioner som garage och lagerbyggnader. För större garageanläggningar, som 
t ex garage i källare, bör det dock vara en högre säkerhetsnivå mot översvämning. I 
dessa fall rekommenderas en återkomsttid på minst 50 år. 

20 

2 Områden med de flesta typer av byggnader där människor uppehåller sig: bostäder, 
industri och kontor. Omfattar också områden med driftsbyggnader i lantbruk, skolor 
och infrastruktur. De ekonomiska konsekvenserna vid skador på dessa byggnader 
kan vara stora, men kritiska samhällsfunktioner sätts inte ur spel. I delar av 
översvämningsutsatta områden kan det vara större fara än i andra. I områden där det 
under översvämning blir stora djup eller stark ström bör det vara en högre 
säkerhetsnivå än 200 år. Där det är fara för liv och hälsa gäller andra 
säkerhetsnivåer. 

200 

3 Områden med bebyggelse och anläggningar för särskilt sårbara samhällsfunktioner. 
Områden och bebyggelse för särskilt sårbara grupper av befolkningen, t.ex. 
sjukhem. Områden och bebyggelse som ska fungera i beredskapssituationer, t ex 
sjukhus, räddningstjänst, polis, civilförsvarsanläggningar och infrastruktur av stor 
samhällsbetydelse, förorenade deponier. Det råder stor osäkerhet om hur stora 
områden som blir berörda vid en 1000-årshändelse. Därför bör sådana funktioner 
läggas med god marginal över beräknad händelse. 

> 1000 

Källa: Norges vassdrags- og energidirektorat 
 
Som exempel på hur andra kommuner hanterar översvämningsriskerna kan nämnas att Arvika 
kommun valt att i planer och bygglov följa de sju länsstyrelsernas rekommendationer54. 
Kristianstads kommun bygger skydd mot Helge å som ska klara högsta dimensionerande 
flöde55.  
 
 

 

                                                 
53 Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag, NVE, 2009-03-05 
54 Riktlinjer för bygglovgivning och fysisk planering med avseende på höga vattennivåer runt Glafsfjorden, 
Arvika kommun, 2007-05-01 
55 http://www.kristianstad.se/Kristianstads-kommun/Raddning-Sakerhet/Skydd-mot-oversvamningar/, 2009-10-
28 
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6 Överväganden 
De senaste åren har Karlstads kommun gjort stora insatser för att öka kunskapen och 
ambitionsnivån i arbetet översvämningar. Utifrån mätningar, information, data och 
erfarenheter har olika typer av analyser utförts som lett till kunskap och insikt hos tjänstemän 
och politiker. Denna kunskapsuppbyggnad ska fortsätta och vidareutvecklas eftersom den är 
grunden för de anpassningsåtgärder som behövs för att möta dagens och morgondagens 
översvämningsproblem. Kommunens arbetsmodell presenteras i nedanstående figur.  
 
Figur 18: Schematisk skiss över kommunens arbetsmodell 

 

6.1 Vilken kunskap behöver vi utveckla? 
Det finns fortfarande kunskapsluckor som behöver åtgärdas. Ett sådant område handlar om de 
kombinationer av effekter som kan uppstå i olika tekniska system och funktioner.  
Många viktiga funktioner i det moderna samhället är sammankopplade på olika sätt. System 
för elförsörjning, värme, VA, transporter etc. är beroende av varandra och många offentliga 
och privata verksamheter är helt beroende av att dessa system fungerar. Samhället i stort 
behöver identifiera svaga länkar där eventuella skador ger stora spridningseffekter. Även på 
kommunal nivå och bland privata företag finns det skäl att analysera vilka indirekta skador 
som kan uppstå. Ett steg på vägen är en planerad studie av vilka samhällsviktiga funktioner 
runt Vänern som skulle drabbas vid en översvämning. Studien görs under 2010 på uppdrag av 
Kommuner i samverkan om Vänerns vattenreglering. 
 
Kritiska beroenden är ett relativt nytt begrepp som behandlas i en rapport från MSB 200956. 
De typer av samhällsfunktioner som identifieras i rapporten är elektroniska kommunikationer, 
energiförsörjning, finansiella tjänster, inre skydd och säkerhet (bl.a. räddningstjänst), 
kommunalteknisk försörjning, livsmedel, massmedier, vård och omsorg och transporter. En 
s.k. beroendeanalys kan visa hur olika aktörer i samhället är beroende av dessa system och av 
varandra, och hur spridningen sker från det område där en översvämning inträffar till andra 
delar av samhället. 
                                                 
56 Faller en – faller då alla?, MSB, 2009 
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6.2 Vad behöver vi ta ställning till och vad kan vi göra nu? 
Klimat- och sårbarhetsutredningen gjorde en ganska begränsad riskanalys när man fastlade 
rekommendationer för restriktioner för nybyggnation. Det mest extrema 
översvämningsscenariet som utredningens delbetänkande presenterar för Karlstad inkluderar 
extrem vindstyrka, ogynnsam vindriktning, klimateffekt och ett mycket högt samtidigt flöde i 
Klarälven. Naturligtvis kan en sådan situation inträffa både i dagens och i morgondagens 
klimat. Sannolikheten är emellertid så liten att den inte kan uppskattas och är långt mindre än 
1 på 10 000. Allvarliga översvämningar har inträffat i Karlstad och kommer att göra så 
även i framtiden, och troligtvis oftare än hittills. Risken för att detta mest extrema scenario 
ska inträffa bedöms dock vara mycket liten. 
 
Vad som behöver arbetas vidare med är i första hand de översvämningsscenarier som i avsnitt 
5.3 bedöms medföra störst risker. Den nya tappningsstrategin för Vänern är en frivillig 
överenskommelse och kan därför i dagsläget inte intecknas i planeringen även om den gett 
Karlstad avsevärt större marginaler för lägen vid Vänern. Klarälven bedöms i dagsläget vara 
ett betydligt större hot än Vänern. Men eftersom en översvämning i Vänern pågår under så 
lång tid ställer det helt andra krav på uthållighet för människor, organisationer och materiel.  
  
Anpassningsåtgärder behöver vidtas för att stärka vår operativa förmåga att möta 
översvämningar. Det innebär att vi behöver ha mental, organisatorisk och materiell beredskap 
för att klara sådana situationer. De tekniska anpassningsåtgärderna handlar om fysiska 
åtgärder, djupare tekniska analyser och att större hänsyn tas i det dagliga utvecklingsarbetet 
med t.ex. vägar, VA-system, elnät och fjärrvärme.  
 
De planeringsmässiga anpassningsåtgärderna handlar om att den fortsatta utbyggnaden av 
Karlstad sker på ett hållbart sätt. Detta sker bl.a. genom att vi ökar kunskapen om hur våra 
tekniska system fungerar och vad som kan tänkas hända med dem vid en översvämning. 
Hanteringen av planer och bygglov ska kvalitetssäkras så att behandlingen av 
översvämningsfrågan blir tydlig och konsekvent. Hit hör också en effektiv hantering av 
översvämningsinformation i kommunens GIS-system som ger bättre underlag i såväl 
planering som operativt vid en översvämning. Kommunerna och länsstyrelserna runt Vänern 
behöver ha en fortsatt dialog om planeringsnivåer och förbättrade tappningsmöjligheter av 
Vänern. 
 
Parallellt med de olika typerna av anpassningsåtgärder är det också nödvändigt att förbättra 
information och kommunikation kring översvämningsriskerna. Detta gäller såväl till 
allmänheten som till exploatörer, verksamhetsutövare samt myndigheter och organisationer. 
 
Dessa aktiviteter, samt de som kan tillkomma i framtiden, ska bidra till det mål som 
skisserades i kapitel 1: 
 
Karlstads kommun ska på kort och lång sikt ha beredskap för att möta översvämningar och 
för att minimera de skador som uppstår när en översvämning inträffar. Detta sker genom att: 
 
• lägga fast riktlinjer för planläggning och byggande samt ställa funktionskrav för viktiga 

samhällsfunktioner 
• vidta operativa, tekniska och planeringsmässiga anpassningsåtgärder 
• öppet informera och kommunicera, såväl internt som externt 
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7 Förslag  
I detta kapitel lämnas förslag till hur Karlstads kommun ska arbeta med att förebygga och 
minska skadorna av översvämningar. Förslagen består av riktlinjer med funktionskrav för 
planering och byggande, riktlinjer för riskanalyser samt förslag till anpassningsåtgärder.   

7.1 Riktlinjer med funktionskrav för planläggning och byggande 
Genom att knyta riktlinjer till återkomsttider kan man uttala sig om vad som anses vara ett 
godtagbart risktagande. Vi har valt att föreslå riktlinjer med utgångspunkt från principerna i 
de norska nationella riktlinjerna (se avsnitt 5.4). För särskilt samhällsviktiga funktioner (klass 
3) måste återkomsttiden vara längre än 1000 år. För vanliga bostäder och liknande funktioner 
(klass 2) kan man acceptera en återkomsttid om 200 år, medan man för mindre känslig 
bebyggelse (klass 1) kan acceptera kortare återkomsttider. 
 
Att i praktiken beräkna nivån vid en 1000-årshändelse är omöjligt. Objekt i klass 3 ska hålla 
god marginal till en 1000-årshändelse och därför kommer högsta dimensionerande flöde/nivå 
att användas som riktlinje för klass 3 (ca 10 000-årshändelse). Till klass 3 räknas exempelvis 
vattenverk, grundvattentäkt, vattendistribution och värmeförsörjning till samhällsviktiga 
funktioner, reningsverk, elförsörjning samt viktigare vägar. 
 
Riktlinjerna gäller ny planläggning och nytt byggande. För befintliga strukturer är 
riktlinjerna mål som ska eftersträvas vid renoveringar och ombyggnation samt vid 
dimensionering och genomförande av olika skyddsåtgärder för översvämning. 
 
Utgångspunkten för riktlinjerna är att man ska kunna bo kvar i sin bostad och att då 
vatten, avlopp, el och värme ska fungera och att man ska kunna ta sig till och från 
bostaden. Funktionskraven gäller även övriga byggnader och infrastruktur inom klass 2. 
  
Den beräknade 200-årsnivån i Vänern är ca 45,55 m. Till denna läggs en vindmarginal om 
70 cm för att även klara extrem vindpåverkan vid denna nivå. Klimatförändring väntas 
medföra att nivåerna i Vänern blir högre och därför ska också en klimatmarginal om 50 cm 
läggas till. Riktlinjens nivå blir alltså +46,75 och den ligger högt över dagens 
dimensionerande nivå för Vänern som beräknats till +45,90. Vänerns nya tappningsstrategi 
har inte intecknats i ovan nämnda nivåer. Föreliggande säkerhetsnivå för bostäder ligger långt 
över de norska nationella riktlinjerna som anger 200-årsnivån gräns. 
 
Funktionen hos ny bostadsbebyggelse samt övriga byggnader och infrastruktur inom klass 2 
ska klara nivån +46,75 i Vänern. 
 
Den för bostäder valda nivån har alltså en återkomsttid som ligger bortom högsta 
dimensionerande nivå (ca 10 000-årshändelse) och bedöms därför även kunna omfatta 
samhällsviktiga funktioner (klass 3). 
 
Samhällsviktiga funktioner (klass 3) ska klara nivån +46,75 i Vänern. 
 
För Klarälven är det återkomsttiden för flöden som ska vara utgångspunkt för planeringen. 
Modellerna utvecklas och förbättras kontinuerligt, samtidigt som deltat förändras, varför 
beräknade återkomsttider och nivåer kommer att justeras i framtiden. Ett högflöde i Klarälven 
varar inte så länge som en hög nivå i Vänern. Därför är risken att stark vind uppkommer vid 
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ett sådant tillfälle mindre än vid en översvämning i Vänern. Inte heller klimatförändringen 
väntas påverka flödet i Klarälven på samma sätt som Vänern. Visserligen väntas vi få mer 
regn som ökar medelflödena, men samtidigt bedöms snömängden i fjällen minska så att 
extrema vårflöden inte kommer att inträffa i samma omfattning som idag. Av den anledningen 
föreslås ingen klimatmarginal för flödena i Klarälven.  
 
Funktionen hos ny bostadsbebyggelse samt övriga byggnader och infrastruktur inom klass 2 
ska klara ett 200-årsflöde i Klarälven enligt senast genomförda modellberäkningar med en 
säkerhetsmarginal på 35 cm. 
 
För samhällsviktiga funktioner gäller även i Klarälven högsta dimensionerande nivå. 
 
Samhällsviktiga funktioner (klass 3) ska klara högsta dimensionerande flöde i Klarälven 
enligt senast genomförda modellberäkningar. 
 
För att ge en bild av hur föreslagna riktlinjer förhåller sig till lägsta golvnivå i några fall ges 
en grafisk beskrivning i figur 19. Exempelvis ligger det lägsta huset i Vågmästaren 75 cm 
under föreslagen funktionsnivå, nybygget på Strand lever inte upp till kraven och Södra 
Råtorp ligger ungefär rätt. Jägartorpet bedöms till och med klara högsta dimensionerande 
flöde i Klarälven medan Melkers väg i Skåre ligger långt under föreslagen säkerhetsmarginal. 
Observera att tidigare har inga funktionskrav ställts på byggande. Detta betyder att även om 
vattennivån inte når upp till golvnivån kommer i många fall funktionen hos bostaden att 
fallera. 
 
Figur 19: Exempel på lägsta golvnivå för bostad  

  
Källa: Karlstads kommun 
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Även om man har en hög säkerhetsnivå kan en översvämning inträffa. För att ge en bild av 
risktagandet vid olika återkomsttider har värden från diagrammet i figur 1 presenterats i 
tabellform nedan. Som exempel kan nämnas att om man bygger ett hus som får problem vid 
200-årsnivån är sannolikheten att man får problem under de kommande 50 åren 22 %. 
 
Tabell 8: Sambandet mellan återkomsttid, exponeringstid och sannolikhet. 

Återkomsttid Sannolikhet vid olika långa exponeringstider 
 20 års exponering 50 års exponering 100-års exponering 

20 år 64 % 92 % 99,4 %
200 år 10 % 22 % 39 %

1000 år 2 % 5 % 10 %
10000 år 0,2 % 0,5 % 1,0 %

 
 

7.2 Riktlinjer för riskanalyser 
Riskanalyser ska utföras om riktlinjer för planering och byggande i översvämningshotade 
områden inte kan följas.  
 
Riskanalyser ska uppfylla följande generella krav för att säkerställa kvaliteten och att 
underlätta tolkningen och efterlevnaden av analysen:  

• Riskanalysen ska innehålla en identifiering, uppskattning och värdering av riskerna, 
förslag på riskreducerande åtgärder samt en verifiering av att de föreslagna åtgärderna 
medför en riskreducerande effekt. 

• För att underlätta identifiering av riskerna ska det projekt som analyseras beskrivas 
noggrant med hjälp av modeller, bilder, ritningar och liknande.  

• Val av riskanalysmetod ska anges och motiveras gentemot alternativa metoder.    
• Riskanalysen ska vara kontrollerbar, repeterbar och transparent. Analysen ska vara så 

tydlig att någon med fackkunskaper ska kunna kontrollera dess beräkningar, 
antaganden, avgränsningar och begränsningar. Information som inte är allmänt känd 
ska förses med källhänvisning. En från analysarbetet fristående person ska kunna 
granska materialet för att kvalitetssäkra det.  

• Den enklaste formen av osäkerhetshantering som bör genomföras är 
känslighetsanalys. En sådan identifierar de delar av analysen som påverkar 
slutresultatet i störst omfattning och vilka effekter detta har på tillförlitligheten till 
analysens resultat. 

• En värdering måste göras om de risker som identifierats är acceptabla eller inte. 
• Slutsatserna ska formuleras så att det tydligt framgår vilka riskreducerande åtgärder 

som måste genomföras och vilka åtgärder som bör genomföras.  
• Slutsatserna ska presenteras på ett sådant sätt att även lekmän inom området förstår 

slutsatsernas innebörd.   
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7.3 Anpassningsåtgärder 
Här presenteras de anpassningsåtgärder som Karlstads kommun utifrån nuvarande 
kunskapsläge föreslås genomföra på kort sikt för att bättre kunna möta översvämningar. 
Åtgärdslistan kommer att behöva omprövas i takt med att det kommer nya rön om 
översvämningsriskerna och kunskapsnivån i organisationen ökar.  
 
Vid planering av genomförandet av föreslagna anpassningsåtgärder är det viktigt att ha en 
helhetssyn. Åtgärder på en plats kan få positiva och negativa effekter på en annan plats. 
Exempel på viktiga verktyg i detta arbete är hydrodynamisk modellering, riskanalys och 
kostnads- nyttoanalys. Det är viktigt att olika åtgärdsförslag kritiskt granskas så att resurser 
används på rätt sätt. Det är också av största vikt att arbetet samordnas med kommunens arbete 
kring dagvattenfrågor och skyfall. 
 
Av de åtgärder som innebär någon form av fysiskt ingrepp är följande högst prioriterade:  

• Tillgänglighet till, och skydd av, Centralsjukhuset 
• Omfattande muddring i Klarälvsdeltat  
• Skydd av Skåre 

7.3.1 Operativa anpassningsåtgärder 
Handlingsplan, beredskapsplan och resursinventering i räddningstjänsten 
Arbetet med handlingsplan och beredskapsplanering fortsätter och vidareutvecklas. En 
resursinventering med avseende på materiel (t.ex. pumpar, barriärer, reservkraft) som behövs 
vid en översvämning ska, oberoende av nedanstående investeringar, genomföras och 
rapporteras. Dessutom ska ytterligare materialinvesteringar föreslås. 
 
Ansvar: Karlstadregionens räddningstjänstförbund 
Budget: Genomförs inom befintlig ram 
Tid: 2010-2011 
 
Anskaffning av pumpar och temporära barriärer 
För att möta en mindre översvämning finns idag ingen pumpkapacitet att tillgå hos 
räddningstjänsten. Inköp ska ske av ca 50 länspumpar (för byggnader med vatten i källare), ca 
20 länspumpar (för pumpning vid invallning) samt 4 större mobila pumpar. 
 
Anskaffning av ca 2000 meter temporära barriärer (utöver de ca 400 m som redan finns) görs 
för att snabbt kunna möta mindre översvämningar. 
 
Ansvar: Teknik- och fastighetsnämnden (upphandling), Karlstadsregionens 
räddningstjänstförbund (förvaltning och handhavande) 
Budget: Ca 5 mkr 
Tid: 2010-2011   
 
Evakueringsplan för dammbrott i Höljes 
Ta fram evakueringsplan/handlingsplan för ett dammbrott i Höljes. 
 
Ansvar: Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 
Budget: Genomförs inom befintlig ram 
Tid: 2012   
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Översvämningsövning 
En översvämningsövning med deltagande av samtliga berörda nämnder och bolag ska 
genomföras. Dokumentation och slutsatser från övningen ska sammanställas i en rapport. 
 
Ansvar: Karlstadregionens räddningstjänstförbund i samarbete med berörda nämnder och 
bolag 
Budget: Genomförs inom befintlig ram 
Tid: 2012 
 
Utveckla och dokumentera organisation vid översvämning 
Det ska tas fram ett dokument som beskriver hur organisationen ska se ut vid en 
översvämning och hur den kan bemannas under ett utdraget scenario. Rutiner och funktioner 
ska dokumenteras och utvecklas exempelvis för proppning av dagvattenutlopp samt hantering 
av sandsäckar och temporära barriärer 
 
Ansvar: Karlstadsregionens räddningstjänstförbund i samarbete med teknik- och 
fastighetsnämnden 
Budget: Genomförs inom befintlig ram 
Tid: 2010-2011   
 

7.3.2 Tekniska anpassningsåtgärder 
Omfattande muddring i Klarälvsdeltat 
Upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och genomföra omfattande muddringar i 
Klarälvsdeltat i syfte att minska översvämningsrisken. 
 
Ansvar: Teknik- och fastighetsnämnden 
Budget: Okänd i dagsläget 
Tid: 2010-2011 (MKB), 2012 (muddringsstart) 
 
Prognos- och varningssystem för Klarälven 
Kommunen ska bygga upp ett prognos- och varningssystem för höga flöden/nivåer i 
Klarälven i Karlstad med hjälp av meteorologiska/hydrologiska observationer och prognoser. 
När systemet är i drift kommer förvarningen om en översvämning i Klarälven så tidigt som 
det i dag är tekniskt möjligt vilket ger maximal förberedelsetid. 
 
Ansvar: Teknik- och fastighetsnämnden 
Budget: Ca 400 kkr 
Tid: 2012 
 
Förbättra tillgängligheten till Centralsjukhuset 
Säkra tillgängligheten via Älvgatan till Centralsjukhuset. Arbetet samordnas med  
Lanstingsfastigheter som planerar översvämningsskydd för Centralsjukhuset. Även 
Sjömansgatan (Mariebergsviken) är viktig för tillgängligheten och den ska förbättras av en 
förhöjd gång- och cykelväg.  
         
Ansvar: Teknik- och fastighetsnämnden 
Budget: Oklart 
Tid: 2011-2013 
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Översvämningsskydd ”Totallösning Skåre” 
Skåre blir i princip utslaget vid ett 100-årsflöde i Klarälven. För att bättre skydda 
samhällsviktiga funktioner, boende och infrastruktur bör en totallösning skapas för hela 
området. Detta inkluderar bl.a. möjlighet att stänga Skårenoret och Torpnoret, invallningar 
och pumpstationer för pumpning av dagvatten samt inläckande vatten. Om arbetet delas in i 
flera etapper bör arbetet starta med Torpnoret eftersom Klarälven regelmässigt översvämmar 
gångporten under järnvägen och det då har hänt att barn genar över järnvägen. 
 
Ansvar: Teknik- och fastighetsnämnden 
Budget: Ca 40-60 mkr 
Tid: 2014-2015 
 
Översvämningsskydd Inre hamn 
Beslut bör fattas om översvämningsskydd i samband med exploatering av kv. Kanoten i 
enlighet med den genomförda översvämningsstudien. Detaljplanearbete inleds under 2010.  
 
Ansvar: Teknik- och fastighetsnämnden 
Budget: 50-75 mkr (förutsätter exploateringsbidrag) 
Tid: 2010  
 
Mätprogram för Klarälven 
Att kontinuerligt följa flöden, flödesfördelning, bottentopografi (sandtransport) och nivåer är 
en grundläggande nödvändighet för att kunna se positiva och negativa förändringar i deltat, 
göra analyser och modeller samt föreslå olika anpassningsåtgärder. 
 
Ansvar: Teknik- och fastighetsnämnden 
Budget: Ca 200 kkr/år 
Tid: Löpande 
 
Studera tillgängligheten till Hammarö 
Tillsammans med Vägverket och Hammarö kommun detaljstudera hur tillgängligheten till 
Hammarö ser ut i samband med en större översvämning samt kostnadsuppskatta möjliga 
anpassningsåtgärder för att minska sårbarheten. 
         
Ansvar: Teknik- och fastighetsnämnden 
Budget: Bygger på samfinansiering med Vägverket och Hammarö kommun 
Tid: Oklart 
 
Åtgärdsprogram för särskilt utsatta anläggningar (elnät) 
För hela elnätet ska det göras en risk- och sårbarhetsanalys som ska lämnas till 
Energimarknadsinspektionen. Denna analys ska också inkludera översvämningsrisk. Efter 
denna analys tas en åtgärdsplan fram. Förberedda platser för reservkraft samt 
iordningställande av pumpgropar vid anläggningar är viktiga punkter i arbetet. 
                
Ansvar: Karlstads Elnät AB 
Budget: Inom befintlig ram 
Tid: 2010-2014 
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Utredning av värmecentral vid centralsjukhuset (fjärrvärme) 
I samråd med Landstinget i Värmland ska Karlstads Energis AB utreda centralsjukhusets 
värmecentrals funktion vid olika vattennivåer och föreslå åtgärder för att säkerställa 
tillgänglighet vid översvämning. 
 
Ansvar: Karlstads Energi AB 
Budget: Inom befintlig ram 
Tid: 2010-2012 
 
Vidareutveckla och använda modeller 
Vid projekt som har inverkan på Klarälven (t.ex. fyllning i älven vid byggen av cykelvägar, 
brygganläggningar, rensningar, muddringar, brobyggen m.m.) bör de modeller som 
kommunen redan investerat i användas för att säkerställa minimala negativa effekter 
uppströms och nedströms åtgärden. Ett ingrepp kanske inte har så stor betydelse men den 
samlade och långsiktiga effekten vet vi inget om. Där kan kommunens redan uppbyggda 
modeller användas som stöd i beslutsunderlag och projektering. 
 
Ansvar: Teknik- och fastighetsnämnden 
Budget: Inom befintlig ram 
Tid: Löpande 
 
Anställning av projektledare/kompetens inom vattenbyggnad 
De närmaste åren väntar många projekt inom vattenbyggnadsområdet, bl.a. olika former av 
översvämningsskydd, upprustning av strandskoningar, muddringar, specialdesign av gång- 
och cykelvägar etc. I en stad som ligger i ett delta krävs en projektledare/kompetens med 
inriktning mot vattenbyggnad. Dessutom väntar exploatering av flera vattennära områden. För 
att kunna hantera detta behöver kommunen förstärka sin kompetens inom vattenbyggnad.  
 
Ansvar: Teknik- och fastighetsnämnden 
Budget: Ca 700 kkr/år 
Tid: Omgående 
 
Analys för att säkerställa dricksvattenkvalitén 
Effekterna på råvattenkvalitén i Kattfjorden vid en översvämning med bräddningar från 
avloppsnätet, ytavrinning från industri mark etc. bör analyseras för att säkerställa en god 
dricksvattenproduktion under en översvämningsperiod. Skulle eventuella extra åtgärder vara 
nödvändiga vid en översvämningssituation behöver beredskapsplaner uppdateras med dessa 
åtgärder. Dricksvattensystemet inom ”översvämningsområden” bör analyseras med avseende 
på konsekvenser för abonnenter om delar av systemet stängs av.  
 
Ansvar: Teknik- och fastighetsnämnden 
Budget: Inom befintlig ram 
Tid: 2011 
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Studera sambanden mellan översvämningsnivåer, inläckage och bräddningar 
Sambandet mellan översvämningsnivåer, inläckage i spillvattensystem och bräddningar till 
Klarälven och Vänern behöver utredas mer i detalj för både spillvattensystemen i Karlstad och 
Skåre. Vidare behöver alla vitala funktioner såsom pumpstationer, bräddpunkter, etc. i 
spillvattensystemen inventeras och konsekvensbedömas med utgångspunkt från 
översvämningsnivåer. Utredningsarbetet bör också omfatta förslag till åtgärder på både kort 
och lång sikt som medför att spillvattensystemens funktion kan bibehållas vid en 
översvämningssituation och att bräddningar till Klarälven och Vänern minimeras. 
 
Ansvar: Teknik- och fastighetsnämnden 
Budget: Ca 600 kkr 
Tid: 2012 
 
Utred påverkan på Sjöstads och Skåres avloppsreningsverk och Hynboholms 
vattenreningsverk 
Sjöstads och Skåres avloppsreningsverk och Hynboholms vattenreningsverk är mycket viktiga 
anläggningar och ska fungera vid översvämningssituationer. Båda anläggningarna ligger lågt i 
förhållande till aktuella översvämningsnivåer och bör därför konsekvensutredas med avseende 
på dessa. Utredningen bör också visa på genomarbetade förslag med kostnadskalkyler till 
åtgärder för att säkerställa driften vid höga nivåer i Klarälven och Vänern. 
 
Ansvar: Teknik- och fastighetsnämnden 
Budget: Ca 500 kkr 
Tid: 2011-2013 
 
Inventering av permanenta skyddsvallar och dagvattenhantering 
En inventering och analys behöver utföras av befintliga skyddsvallars nivåer i förhållande till 
nutida och framtida vattennivåer i Vänern och Klarälven. Därtill behöver alla dagvattenutlopp 
i Klarälven och Vänern inventeras och analyseras med utgångspunkt från framtida 
vattennivåer. Vidare bör utredas om fler permanenta skyddsvallar och 
dagvattenpumpstationer ska byggas för att skydda befintlig känslig bebyggelse 
 
Ansvar: Teknik- och fastighetsnämnden 
Budget: Inom befintlig ram 
Tid: 2011-2013 
 
 

7.3.3 Planeringsmässiga anpassningsåtgärder 
Införa riktlinjer med funktionskrav för planering och bygglov 
Införande av riktlinjer med funktionskrav för planering och bygglov i enlighet med avsnitt 
7.1. En manual för hanteringen tas fram för att uppnå kvalitetssäkrad handläggning. 
 
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden 
Budget: Inom befintlig ram 
Tid: Omgående 
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Översvämningsanalyser i samband med planer och bygglov 
I kommunens arbete med planer och bygglov ska en översvämningsanalys alltid genomföras 
(om inte området ligger på ett uppenbart översvämningssäkert ställe). Analysen ska 
genomföras i enlighet med avsnitt 7.2.  Höjdsättning av mark och anpassningsåtgärder ska 
inte skapa nya problem vid intensiva regn. 
 
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden 
Budget: Inom befintlig ram 
Tid: Fortlöpande 
 
Anpassning av nybyggande till morgondagens klimat 
Utbildning av förtroendevalda och tjänstemän på Stadsbyggnadsförvaltningens plan- och 
byggavdelning i frågor som rör klimatanpassat byggande. Studiebesök för att se hur andra 
länder hanterar frågan. Tillämpning av och rådgivning om metoder för att skydda bebyggelse 
mot översvämning enligt Boverkets rapport ”Bygg för morgondagens klimat. Anpassning av 
planering och byggande” 57. 
 
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden 
Budget: Inom befintlig ram 
Tid: 2010 
 
Risk- och sårbarhetsanalyser i elnätet 
Vid nybyggnation och större renoveringar ska alltid en risk- och sårbarhetsanalys göras för att 
säkerställa översvämningsskyddet. Detsamma gäller för det befintliga nätet. 
 
Ansvar: Karlstads Elnät AB 
Budget: Inom befintlig ram   
Tid: Omgående 
 
Risk- och sårbarhetsanalyser i fjärrvärmenätet 
Vid nybyggnad och större renoveringar ska alltid en risk- och sårbarhetsanalys göras för att 
säkerställa översvämningsskyddet. Detsamma gäller för det befintliga nätet. 
 
Ansvar: Karlstads Energi AB 
Budget: Inom befintlig ram   
Tid: Löpande för nybyggnation/större renoveringar och 2010-2012 för riskanalys av befintligt 
system 
 
Samverkan runt Vänern 
Fortsatt engagemang ska ske inom samarbetsorganet Kommuner i samverkan om Vänerns 
vattenreglering i enlighet med de verksamhetsplaner som utarbetas varje år.  
 
Ansvar: Kommunstyrelsen 
Budget: Inom befintlig ram 
Tid: Löpande 
 

                                                 
57 Bygg för morgondagens klimat. Anpassning av planering och byggande, Boverket, maj 2009 
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Insamling av data, inmätning och informationshantering 
Informationshanteringen av översvämningsdata kräver stora insatser för att kunna identifiera 
såväl vid vilken vattennivå vissa konsekvenser uppstår som inbördes samband mellan olika 
samhällsfunktioner och tekniska system vid en översvämning. I första hand handlar det om att 
inventera höjder (”konsekvenströsklar”) för olika objekt och funktioner, kartlägga och med 
hjälp av geografiska informationssystem (GIS) mer i detalj kunna analysera konsekvenserna 
av översvämningar i Karlstad. I detta arbete tas hänsyn till inbördes beroendeförhållanden 
såsom tillgång till vatten, el och avlopp. Resultatet av detta arbete kommer att ge en säkrare 
och noggrannare konsekvensbeskrivning, operativt stöd i en akut händelse samt utgöra ett 
underlag för prioritering av förebyggande åtgärder.  
 
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden, med stöd av berörda nämnder och bolag 
Budget: 600 kkr (50 kkr/år driftskostnad) 
Tid: 2011-2012 
 
Kartläggning av miljökonsekvenser 
Kartläggning ska ske av vilka miljökonsekvenser som kan uppstå vid olika vattennivåer i 
samverkan med berörda verksamhetsutövare. 
 
Ansvar: Miljönämnden 
Budget: Inom befintlig ram 
Tid: 2011 
 
Dokumentation av inträffade översvämningar 
En systematisk dokumentation av en översvämning (händelseförlopp, förberedelser, insatser 
effekter etc.) ska göras när en sådan inträffar. Syftet är att bevara det organisatoriska minnet 
av sådant som skett för att bättre kunna förebygga och hantera framtida översvämningar.  
 
Ansvar: Teknik- och fastighetsnämnden med stöd av räddningstjänsten samt andra berörda 
nämnder och bolag 
Budget: Inom befintlig ram 
Tid: När en översvämningssituation inträffar eller riskerar att inträffa 

 

7.3.4 Kommunikationsåtgärder 
Stötta externa intressenter med kunskap 
Informera externa intressenter (t.ex. Landstinget, Telia, Fortum och Trafikverket) med ansvar 
för samhällsviktiga funktioner om sannolikheten för översvämning och erbjuda fri tillgång till 
kommunens data/information som hjälp för att kunna genomföra egna sårbarhetsanalyser och 
riskreducerande anpassningsåtgärder inom respektive ansvarsområde. Dessutom ska 
teknikkonsulter inom samhällsbyggnad (som har uppdrag åt Karlstads kommun) erbjudas 
utbildning om översvämningsproblematiken. 
  
Ansvar: Teknik- och fastighetsnämnden 
Ekonomi: Inom befintlig ram 
Tid: 2010-2012 
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Vidareutveckla informationen på karlstad.se 
Fördjupad och öppen information till allmänheten om översvämningsfrågan ska i första hand 
ges genom webbplatsen karlstad.se. Den nu allmänna informationen ska fördjupas kring 
följande punkter: 
• Den enskilde fastighetsägarens och verksamhetsutövarens ansvar 
• Praktiska råd vid översvämning 
• Analyser och rapporter inom kunskapsbyggandet ska publiceras kontinuerligt 
• Utbredningskartor för olika översvämningsscenarier  
 
Ansvar: Karlstadsregionens räddningstjänstförbund och teknik- och fastighetsnämnden 
Ekonomi: Inom befintlig ram 
Tid: 2010 
 
Informera fastighetsägare i högriskområden längs Klarälven 
Söka ut de fastigheter som väntas påverkas av ett 25-årsflöde i Klarälven och skicka 
information direkt till berörda fastighetsägare. Informationen ska t ex innehålla praktiska tips 
vid översvämning, ansvarsförhållanden och om kommunen planerar för någon åtgärd i 
området. 
 
Ansvar: Teknik- och fastighetsnämnden 
Ekonomi: Inom befintlig ram 
Tid: 2011-2012 
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7.3.5 Sammanställning anpassningsåtgärder 
 
Tabell 9: Sammanställning av anpassningsåtgärder 
 Engångs

-kostnad  
Årlig 

kostnad  
Operativa anpassningsåtgärder   
Handlingsplan, beredskapsplan och resursinventering i 
räddningstjänsten 

- - 

Anskaffning av pumpar och temporära barriärer 5 mkr Okänd 
Evakueringsplan för dammbrott i Höljes - - 
Översvämningsövning - - 
Utveckla och dokumentera organisation vid översvämning - - 

Tekniska anpassningsåtgärder 
Omfattande muddring i Klarälvsdeltat Okänd Okänd 
Prognos- och varningssystem för Klarälven 400 000 kr Okänd 
Förbättra tillgängligheten till Centralsjukhuset Okänd - 
Översvämningsskydd ”Totallösning Skåre” 40-60 mkr Okänd 
Översvämningsskydd Inre hamn 50-75 mkr Okänd 
Mätprogram för Klarälven - 200 000 kr 
Studera tillgängligheten till Hammarö Okänd - 
Åtgärdsprogram för särskilt utsatta anläggningar (elnät) - - 
Utredning av värmecentral vid Centralsjukhuset (fjärrvärme) - - 
Vidareutveckla och använda modeller -  
Anställning av projektledare/kompetens inom vattenbyggnad - 700 000 kr 
Analys för att säkerställa dricksvattenkvalitén - - 
Studera sambanden mellan översvämningsnivåer, inläckage och 
bräddningar 

600 000 kr - 

Utred påverkan på Sjöstads och Skåres avloppsreningsverk och 
Hynboholms vattenreningsverk 

500 000 kr - 

Inventering av permanenta skyddsvallar och dagvattenhantering - - 

Planeringsmässiga anpassningsåtgärder   
Införa riktlinjer med funktionskrav för planering och bygglov - - 
Översvämningsanalyser i samband med planer och bygglov - - 
Anpassning av nybyggande till morgondagens klimat - - 
Risk- och sårbarhetsanalys för elnätet - - 
Risk- och sårbarhetsanalys för fjärrvärmenätet - - 
Samverkan runt Vänern - - 
Insamling av data, inmätning och informationshantering 600 000 kr 50 000 kr 
Kartläggning av miljökonsekvenser - - 
Dokumentation av inträffade översvämningar -  

Kommunikationsåtgärder   
Stötta externa intressenter med kunskap - - 
Vidareutveckla informationen på karlstad.se - - 
Informera fastighetsägare i högriskområden längs Klarälven - - 
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