
 

 
 

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper 
 
 
 
 
 

Erik Persson 
 

 
Vatten- och avloppssystem i 

klimatförändringarnas tidevarv 
 

- en studie om VA-situationen i Karlstads 
kommun, dess sårbarheter och 

anpassningsförmåga 
 

 
Miljövetenskap 

C-uppsats 
 
 

Datum/Termin: 2008-06-05 VT-08 
Handledare: Lars Nyberg 
Examinator: Hilde Ibsen 
Löpnummer:  X-XX XX XX 
 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60



Karlstads universitet Uppsats 2008-06-02 
Erik Persson MVGC 850513-6294 

Abstract 

This report is about the impact climate change has on the water and sewage systems in 

general, and the situation in the municipality of Karlstad in particular. Which 

vulnerabilities are linked to water and sewage systems with regard to climate change and 

extreme weather situations, what are the possibilities to adapt the system to this and what 

significance does climate adaptation of the water and sewage systems have in relation to 

sustainable development? 

 

To answer these questions I have studied literature on the subject and interviewed several 

people who work with these types of questions. The answers I have received state that 

there are a multitude of vulnerabilities linked to the water- and sewage systems, but that 

there are also many strong interests which strive to take measures and adapt to a changed 

climate. I have also come to the conclusion that the starting points and views of the 

possibilities to act differs between the people that I have interviewed, but that theses 

problems are built into the concept of democracy. 

 2



Karlstads universitet Uppsats 2008-06-02 
Erik Persson MVGC 850513-6294 

Sammanfattning 
Denna uppsats handlar om klimatförändringarnas inverkan på vatten- och avloppssystem 

i allmänhet, och denna situation i Karlstads kommun i synnerhet. Vilka sårbarheter finns 

kopplade till VA-system med hänsyn till klimatförändringar och extrema väderhändelser, 

vilka möjligheter finns att anpassa systemet till detta, och vilken betydelse har en 

klimatanpassning av VA-systemet för hållbar utveckling? 

 

För att kunna svara på dessa frågor har jag dels läst litteratur som behandlar ämnet, dels 

intervjuat personer som jobbar med dessa frågor. De svar jag fått fram är att det finns ett 

flertal sårbarheter kopplade till dessa VA-system, men att det finns starka intressen som 

strävar för att åtgärda dessa, och anpassa sig till ett förändrat klimat. Jag har också 

kommit fram till att utgångspunkter och möjligheter att agera skiljer sig mellan de 

personer jag intervjuat, men att dessa problem är inbyggda i demokratin. 

 

Nyckelord: vatten- och avloppssystem, sårbarhet, anpassningsförmåga, hållbar 

utveckling 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
I samband med att rapporter från FN:s klimatpanel (IPCC) har lagts fram en efter en har 

alltmer fokus hamnat på klimatförändringar och vilka effekter dessa kommer att få i 

världen. Klimat- och sårbarhetsutredningen tog på uppdrag av riksdagen fram en rapport 

som specifikt kartlade klimatförändringarnas potentiella hot mot Sverige. Bl a kommer 

Sverige, enligt denna rapport, att drabbas av ökad nederbörd och fler och mer intensiva 

extrema väderhändelser. Dessutom kommer vattenståndet att öka i många vattendrag, 

sjöar och hav. Helt klart är att detta föranleder en samhällelig anpassning och att denna 

totalt sett kommer att kosta mycket pengar. 

 

I urbana områden måste regnvatten ledas bort med hjälp av brunnar, ledningar och dylikt. 

Om nederbörden kommer att öka måste de ledningar som finns vara anpassade för dessa 

förhöjda flöden. Detsamma gäller för vatten- och avloppssystemen, som är livsviktiga för 

ett samhälle där människor lever tätt tillsammans. Ledningarna måste vara 

dimensionerade för att kunna hantera ett visst flöde, men vad händer om flödena av olika 

anledningar plötsligt ökar och överstiger de kapaciteter som systemen är avsedda för? 

 

År 2007 hade Karlstads kommun en förnyelsetakt på sitt vatten- och avloppssystem på ca 

490 år. Stora delar av systemet byggdes om på 1960- och 1970-talen och är på många 

ställen redan idag i behov av reparationer eller relining1. En ökning av nederbörd och 

vattenståndet i Vänern innebär en ökad risk för översvämningar, vilket Räddningstjänsten 

anser är en av de största riskerna som Karlstad möter idag. Klimatförändringarnas 

inverkan på det allmänna VA-systemet är vad som skall undersökas i denna uppsats, med 

fokus på sårbarhet och anpassningsförmåga i Karlstads kommun. 

                                                 
1 Ledningsförnyelse för vatten- och avloppsledningar 
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1.2. Syfte 
Syftet med denna uppsats är först att genom att ta del av nationell litteratur generellt 

undersöka VA-systemens sårbarhet mot klimatförändringar och extrema väderhändelser. 

Med hjälp av dokumentstudier men också intervjuer vill jag sedan ta reda på hur 

situationen i VA-systemet ser ut i Karlstad och från ett översiktligt riskperspektiv 

kartlägga sårbarheten. Genom att intervjua ansvariga personer syftar jag till att undersöka 

deras syn på sårbarheterna men också på anpassningsförmågan. 

1.3. Forskningsfrågor 
Vilka sårbarheter finns kopplade till VA-system med hänsyn till klimatförändringar och 

extrema väderhändelser? 

 

Vilka övergripande sårbarheter finns i VA-systemet i Karlstads kommun? 

 

Vilka möjligheter finns för att anpassa VA-systemet till klimatförändringarna? 

 

Vilken syn har valda aktörer på frågor om sårbarhet, anpassning? 

 

Vilken roll spelar en klimatanpassning av VA-systemen för en hållbar utveckling? 

1.4. Avgränsning 
Jag vill undersöka sårbarheter i Karlstads allmänna VA-system. Beroende på hur djupt 

man väljer att gå kan en sådan kartläggning ha olika omfattning. Jag kan inte gå in på 

detaljnivå inom ramen för denna uppsats, utan får istället undersöka sårbarheten i 

allmänhet, dvs. peka på de mest kritiska punkterna. Jag kommer inte att diskutera andra 

sårbarheter än de som finns på VA-systemet, även om det t ex vid en 

översvämningssituation finns många intressanta sårbarheter som gäller annan 

infrastruktur. 
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1.5. Metod 
De metoder jag väljer för att få svar på mina frågor är semi-strukturerade intervjuer och 

studier av dokument som jag finner passande för syftet. Analysmetod av 

intervjumaterialet kommer att bestå av en jämförande innehållsanalys där jag dels 

kategoriserar de intervjuades syn på sårbarheterna och anpassningsförmågan, dels ställer 

olika perspektiv mot varandra. 

 

De personer som blivit intervjuade och inspelade är Håkan Holm, kommunfullmäktige 

och kommunstyrelsen i Karlstads kommun och Eva-Lena Beiron, Göran Engström och 

Per-Anders Bergman, VA-enheten, Karlstads kommun. Maria Persson på 

Karlstadregionens räddningstjänstförbund har jag samtalat med vid ett flertal tillfällen, 

och vi har även studerat ett flertal sårbarhetspunkter kopplat till dagvatten och liknande i 

fält, runtom i Karlstad. 

1.6. Begrepp 
Tanken är att utifrån en teoretisk förståelse av vulnerability (sårbarhet) och adaptation 

(anpassningsförmåga) analysera situationen i VA-systemet. Detta görs i första hand 

genom att reda ut begreppen och sedan applicera dem på den gällande situationen. 

1.6.1. Vulnerability 
Sårbarhet och sårbarhetsanalys är ett mått på sociala, ekonomiska eller miljömässiga 

faktorer som ökar känsligheten hos ett samhälle. Det kan bl a användas till att analysera 

ett systems uppgifts- och ansvarsfördelning och samband med andra system. Negativa 

och positiva konsekvenser av en händelse kan mätas, samt hur allvarliga dessa är och 

huruvida de är acceptabla eller ej.  
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1.6.2. Adaptation 
Anpassning och anpassningsförmåga är mått på de sociala, ekonomiska och miljömässiga 

resurser som ett samhälle har för att bemöta t ex en klimatförändring. Det finns olika 

typer av anpassning, och för den långsamma förändring som klimatförändringarna utgör 

sker både autonoma och planerade anpassningar. Autonoma anpassningar sker spontant 

vid förändrade förutsättningar, medan planerade anpassningar kräver politiska initiativ 

och strategier. 

1.6.3. Hållbar utveckling 
Den definition av hållbar utveckling som kanske är den mest etablerade är den som 

förekommer i rapporten ”Our Common Future” av Världskommissionen för miljö och 

utveckling från 1987: ”En utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov”.2 

1.6.4. Samband mellan begreppen 
Det finns en stark koppling mellan begreppen sårbarhet, anpassningsförmåga och hållbar 

utveckling. De står i relation på det sättet att hållbar utveckling förutsätter låg sårbarhet 

och god anpassningsförmåga. I ett land som Sverige, där hållbar utveckling eftersträvas, 

borde rimligtvis också sårbarhet och anpassning vara något som arbetas med på alla 

samhällets nivåer, däribland kommunerna och deras arbete med VA-frågor. 

                                                 
2 Världskommissionen för miljö och utveckling, Vår gemensamma framtid (Stockholm: Prisma/Tiden, 
1988), 57. 
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2. Vatten, avlopp, dagvatten och klimatförändringar 

2.1. Vattenledningsnät och klimatförändringar 
”Konsekvenserna för dricksvattenförsörjningen blir avsevärda. Kvaliteten på råvattnet i 

vattentäkterna kommer sannolikt att försämras med ökade humushalter och ökad 

förorening av mikroorganismer. Risken för avbrott och förorening av dricksvattnet ökar 

med ökade risker för översvämningar, ras och skred.”3 

Klimat- och sårbarhetsutredningen, kapitel 4.2.5, s. 277 

 

Den allmänna vattenförsörjningen är en grundläggande förutsättning för att människor 

skall kunna leva och fungera i moderna samhällen. Det VA-system vi ser idag började 

byggas för ca 150 år sedan när vattenburna sjukdomsutbrott började bli ett allvarligt 

problem framförallt i svenska städer. Vattenverk, vatten- och avloppsledningar och 

slutligen avloppsreningsverk började byggas på olika håll som en lösning på dessa 

problem.4 

 

Klimat- och sårbarhetsutredningen slår fast att Sverige är mycket gynnat ur 

vattenförsörjningssynpunkt, då det inte varit särskilt svårt att finna bra vattentäkter med 

god kapacitet. Hälften av Sveriges kommunala vattenförsörjning kommer från ytvattnet 

från sjöar och vattendrag, medan den andra hälften kommer från grundvatten, där en 

infiltration av ytvatten utgör den viktigaste faktorn för nybildning av grundvatten.5 

 

Vattenverken i Sverige är byggda för att klara smittämnen i form av bakterier. Det finns 

olika tekniker för detta beroende på om vattnet tas direkt från ytvatten eller från 

grundvatten. Den mikrobiologiska hotbilden har börjat förändrats dels genom faktiska 

förändringar, dels genom ökade kunskaper i frågan. Med översvämningar, extrem 

nederbörd och skyfall kan denna hotbild förstärkas ytterligare.6 

                                                 
3 Klimat- och sårbarhetsutredningen, Sverige inför klimatförändringarna - hot och möjligheter (Stockholm: 
Statens offentliga utredningar, 2007:60), 277. 
4 Ibid. 
5 Ibid., 277f. 
6 Ibid., 279. 

 9



Karlstads universitet Uppsats 2008-06-02 
Erik Persson MVGC 850513-6294 

De klimatscenarier som framtagits pekar på en ökad nederbörd och avrinning i hela 

landet och särskilt stor blir denna ökning vintertid. De västra delarna av Göta- och 

Svealand får betydligt ökad risk för stora översvämningar, samtidigt som intensiteten i 

kraftiga regnskurar kommer att fortsätta öka. Klimat- och sårbarhetsutredningen fastslår 

att Sverige även med ett förändrat klimat kommer att vara gynnat ur ett 

vattenförsörjningsperspektiv, men att vissa hotbilder måste hanteras. De huvudsakliga 

hotbilderna mot vattenförsörjningen är som följer: 

– Vattenburen smitta genom encelliga parasiter och virus som dagens rening inte 

klarar av att filtrera bort 

– Kemiska föroreningar i vattentäkterna i samband med översvämningar och/eller 

skyfall 

– Ökade humushalter och algblomning ger en ändrad kemi/biologi att ta hänsyn till 

– Distributionen av dricksvatten i ledningsnät kan påverkas med ökad risk för ras, 

skred och översvämningar7 

 

Slutligen fastslår Klimat- och sårbarhetsutredningen att skadekostnaderna sannolikt 

uppgår till mångmiljardbelopp om inga åtgärder vidtas eller om de görs för sent. De 

huvudsakliga åtgärder som föreslås är som följer: 

– Sårbarheter bör analyseras för varje vattenförsörjningssystem 

– Vattentäkter bör skyddas mot ökade risker för kemiska och mikrobiologiska 

föroreningar 

– Distributionssystem bör säkras 

– Beredskapen bör öka för att hantera störningar på grund av extremväder eller 

andra effekter av klimatförändringar som kan på verka vattentäkter, vattenverk 

och distributionsanläggningar8 

                                                 
7 Ibid., 280f. 
8 Ibid., 281ff. 
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2.2. Avloppsledningsnät och klimatförändringar 
”Avloppssystemen kommer att belastas kraftigt i ett förändrat klimat på grund av de 

ökade regnmängder och en omfördelning av regn till höst, vinter och vår när 

avdunstningen är låg och marken är vattenmättad. Extrema skyfall innebär att 

ledningarna blir överbelastade. Riskerna för bakåtströmmande vatten med 

källaröversvämningar som följd ökar, liksom bräddning av avloppsvatten med åtföljande 

hälsorisker.”9 

Klimat- och sårbarhetsutredningen, kapitel 4.3.4, s. 323 

 

De allmänna vatten- och avloppsledningsnäten i Sverige uppgår till ca 173 000 km, varav 

de allmänna avloppssystemen svarar för ca 60 % dvs ca 102 000 km. Begreppet 

avloppsledningsnät omfattar både spillvattenförande10 ledningar och 

dagvattenledningar11.12 

 

Det är den kommunala VA-huvudmannen som bär ansvaret för de allmänna vatten- och 

avloppssystemen, och detta ansvar omfattar ledningarna inom fastställda 

verksamhetsområden fram till abonnenternas förbindelsepunkter, vilka normalt ligger vid 

tomtgränsen – därefter är det fastighetsägarna som bär ansvaret för att ledningarna 

fungerar som de ska.13 

 

Tiden för när ledningsnätet byggdes i Sverige är till största delen (65 % av nätet) mellan 

1950 och 1980, då hela Sverige expanderade sin infrastruktur. Det var mycket som skulle 

byggas och detta så kostnadseffektivt som möjligt, varför kvaliteten i ledningarna inte var 

så god som den borde. Ledningarna gjordes i betong, och har fått allvarliga problem 

redan efter 30 – 40 års drift. Den teknik som används idag och som i huvudsak bygger på 

plast fanns heller inte tillgänglig under expansionen.14 

                                                 
9 Ibid., 323. 
10 Ledningar som transporterar avloppsvatten. 
11 Ledningar som transporterar regnvatten. 
12 Svenskt Vatten, Klimatförändringarnas inverkan på allmänna avloppssystem – meddelande M134 
(Stockholm: Svenskt Vatten, 2007), 9. 
13 Ibid. 
14 Ibid., 10. 
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Det som tog sitt ursprung i reportageserien ”Lort-Sverige” och så småningom blev 

visionen om miljonprogrammet där bostadsbristen under 1950- och 60-talen skulle lösas 

är alltså vad som förklarar det undermåliga ledningsnätet idag. Det är en stor börda som 

får bäras av dagens beslutsfattare, samtidigt som det skulle vara svårt att anklaga dåtidens 

beslutsfattare för att inte ha tagit ansvar – den ekonomiska och sociala situationen på 

1950-talet var mycket olika dagens situation, och de förtjänar inget annat än en eloge för 

att de gav den sociala situationen den betydelse och dignitet som den förtjänade. Till 

saken hör också att det skedde en övergång från och med 1950-talet från ett kombinerat 

ledningssystem till ett s k duplikatsystem15. I praktiken betydde detta att man per meter 

ledningsgrav anlade dubbla mängden rör mot tidigare.16 

2.3. Tillskottsvatten och klimatförändringar 
Spillvattensystem belastas normalt med något som kallas tillskottsvatten, som är det 

vatten som späder ut det vatten som tillkommer inomhus. Tillskottsvatten kommer dels 

från anslutna dräneringar, dels från olika fel och brister i avloppssystemet. Antalet 

potentiella fel och brister kan vara många, varför det krävs hårt arbete att identifiera 

källor och föreslå effektiva motåtgärder. Eftersom mycket tillskottsvatten kan komma i 

samband med privata ledningar krävs en helhetssyn vid förebyggande åtgärder. Görs 

detta inte i tillräckligt hög grad är risken mycket stor att avloppssystemet svämmas över 

vid höga vattenflöden eftersom systemen inte är dimensionerade för hur mycket vatten 

som helst.17 

 

Svenskt Vatten har gjort undersökningar på mängden tillskottsvatten, s k 

utspädningsgrad, för alla avloppsverk i en kommun och där framgår att den 

genomsnittliga utspädningsgraden för Sveriges kommuner ligger på ca 200 %, vilket 

betyder att andelen tillskottsvatten är lika stor som andelen spillvatten. 18 

 

                                                 
15 Ett system där dagvatten och spillvatten transporteras genom skilda ledningar. Dagvattnet leds till 
recipient medan spillvattnet leds till reningsverk. 
16 Svenskt Vatten, Klimatförändringarnas inverkan på allmänna avloppssystem – meddelande M134 
(Stockholm: Svenskt Vatten, 2007), 10f. 
17 Ibid., 17. 
18 Ibid. 
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Med ökade nederbördsmängder kommer utspädningsgraden att öka, mer på vissa ställen 

än på andra, och om åtgärder mot detta inte vidtas på ett effektivt sätt finns det stor risk 

för översvämningar i VA-systemen. Ökade grundvattennivåer och höjda vattenstånd i 

hav, vattendrag och sjöar bidrar ytterligare till detta problem, och det är dessa faktorer 

som påstås öka tillsammans med klimatförändringarna.19 

2.4. Bräddning av avloppssystem 
Flödet i dagvattnet är mycket ojämnt och växlar mellan torka och regn. I ett villaområde 

kan dagvattenmängden under ett kraftigt sommarregn vara 250 gånger större än 

spillvattenmängden. Efter diskussioner på 1970-talet om att separera de kombinerade 

ledningssystemen (göra om dem till duplikatsystem) nåddes slutsatsen att miljönyttan inte 

stod i proportion till kostnaden, varför åtskilliga fastigheter i dagsläget (8 % av det totala 

ledningsnätet i Sverige) har både spillvatten och dagvatten kopplade till samma 

ledningar, nämligen spillvattennätet. Detta innebär att spillvattennätet kan bli överbelastat 

vid kraftig nederbörd med bräddning som följd. Bräddning innebär att en del av den 

orenade spill- och dagvattenblandningen släpps ut till recipient20 vid särskilda 

bräddavlopp.21 

 

När spillvatten rinner ut på andra platser än i reningsverken är det oftast kraftigt utspätt 

med dagvatten, men spillvatten skall renas i de fall där det är möjligt, av uppenbara skäl. 

Vid kraftig nederbörd och/eller förhöjda vattennivåer får spillvattenledningarna ta emot 

mycket mer vatten än vad de är dimensionerade för. Om det blir riktigt mycket vatten i 

ledningarna vid en sådan situation kan källaröversvämningar bli följden, vilket kortfattat 

innebär att spillvatten sipprar upp i lågtliggande fastigheters källarutrymme, vilket dels 

vållar stora besvär för fastighetsägare, dels är dyrt att sanera.22 

                                                 
19 Ibid. 
20 Ett vattendrag som tar emot vatten från dagvattensystem eller renat vatten från reningsverk. 
21 Svenskt Vatten, Klimatförändringarnas inverkan på allmänna avloppssystem – meddelande M134 
(Stockholm: Svenskt Vatten, 2007), 11. 
22 Karlstads kommun, Räddningstjänsten, Risk- och sårbarhetsanalys Extraordinära händelser 
(Karlstad: Räddningstjänsten, 2007), 14. 
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Om dagvatten i stället kan ledas till ett eget nät, minskar riskerna för 

källaröversvämningar, och kapacitet skulle kunna frigöras i spillvattensystemet. 

Reningsprocesserna i avloppsreningsverken fordrar så lite dagvatten som möjligt, och 

allra mest fördelaktigt är det ifall enbart spillvatten passerar genom reningsverken – 

belastningen på verken blir då jämn och reningsprocessen kan fungera optimalt. Om 

spillvattensystemet rymmer stora mängder dagvatten varierar i stället vattenmängderna 

med nederbörden och detta kan störa reningsprocessen och minska reningsverkens 

effektivitet. Vidare måste doserna av aktiva kemikalier ökas vid regn, vilket innebär en 

ekonomisk belastning.23 

 

Ökad nederbörd som en följd av klimatförändringar kan innebära mer frekventa och 

omfattande bräddningar, vilket i sig ökar risken för ökad mikrobiologisk belastning. Ett 

flertal studier har påvisat en stark koppling mellan kraftig nederbörd och vattenburna 

sjukdomar. Avloppssystemens del i detta samband är förstås inte att förringa.24 

2.5. Förnyelsetakten och klimatförändringar 
Enligt Svenskt Vatten är förnyelsen av VA-ledningsnäten den viktigaste frågan för 

branschen. Bl a argumenterar Svenskt Vatten för att framgången i förnyelsearbetet ligger 

i att göra rätt åtgärder på rätt ställe, då de befintliga näten är så pass omfattande. Då 

nyanskaffningsvärdet på det allmänna vatten- och avloppsnätet kan uppskattas till 400 

miljarder kronor är det lätt att förstå varför det förhåller sig på detta vis.25 

 

Ledningsförnyelse mäts genom att beskriva längden ledningar som förnyats under ett år 

och sedan ställa det i förhållande till den sammanlagda längden. Medelvärdet på 

förnyelsen hos Sveriges kommuner var 0,4 %, medan förnyelsetakten på dagvattennätet 

var ännu lägre. Svenskt Vatten, som gör statistiska undersökningar för att på så vis kunna 

redogöra för denna helhetsbild har gjort bedömningen att förnyelsetakten ökar, samtidigt 

                                                 
23 Ibid. 
24 Klimat- och sårbarhetsutredningen, Sverige inför klimatförändringarna - hot och möjligheter 
(Stockholm: Statens offentliga utredningar, 2007:60), 329. 
25 Svenskt Vatten, Klimatförändringarnas inverkan på allmänna avloppssystem – meddelande M134 
(Stockholm: Svenskt Vatten, 2007), 16. 
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som man säger att statistiken för närvarande är bristfällig och att det därför är mycket 

svårt att göra några korrekta helhetsbedömningar.26 

 

När och hur en ledning skall förnyas är en fråga för de lärde att tvista om. Då det 

allmänna vatten- och avloppsnätet har en medianålder på 35 år är det svårt att bedöma 

förnyelsebehovet. Den tekniska livslängden vid en utbyggnad av ledningsnät brukar 

bedömas vara ca 50 år, även om det finns noggrant anlagda rörledningar av god kvalitet 

som håller längre än 100 år. Detta föranleder att det måste till ett mycket omfattande 

kartläggningsarbete för att finna sårbara punkter i nätet innan något förnyelsearbete bör 

komma till skott. Att vänta på att en ledning springer läck och därmed orsakar en mängd 

problem är potentiellt långt mer kostsamt.27 

 

Uppgraderingskostnaderna för det allmänna avloppsledningsnätet är svåra att värdera, 

men Svenskt Vatten gör en uppskattning på att 24 – 36 miljarder kronor behöver satsas 

för att säkra upp avledningen av avloppsvatten inom kritiska områden. Samtidigt säger 

sig Svenskt Vatten inte vilja räkna på kostnaderna för åtgärder för skydd mot ökade 

nivåer i vattendrag, sjöar och hav. Att lösningarna på de olika problem som kommunerna 

står inför kommer att variera lokalt bidrar ytterligare till att en kostnadsuppskattning 

försvåras.28 

2.6. Högre vattenstånd i vattendrag, hav och sjöar 
Städer har traditionellt av en mängd anledningar varit nära knutna till vattendrag, sjöar 

och hav. Det som idag är eller borde vara den viktigaste faktorn att ta hänsyn till när det 

gäller att planera ny bebyggelse, klimatförändringar, var inte det när städer byggdes förr i 

tiden. Av den anledningen finns det idag mängder av gamla stadsområden som skulle 

hamna under vatten vid en kraftigare höjning av ett näraliggande vatten.29 

                                                 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Ibid., 35. 
29 Ibid., 25. 
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För att bedöma vilka områden i en kommun som är känsliga för översvämningar krävs 

bra metodik och gediget arbete. Det går inte bara att ta hänsyn till det som finns ovan 

jord, påverkan på VA-systemet måste kartläggas och riskbedömas innan åtgärder kan 

börja vidtas på ett effektivt sätt. Det kan nämnas att översvämningsskador som anmäls till 

försäkringsbolagen i huvudsak härrör från översvämningar som uppkommit genom 

bakåtströmmande vatten via spillavloppet, dvs genom golvbrunnar i källare.30 

 

Riskbedömningar för infrastruktur såväl ovan som under mark är mycket viktigt, dels för 

att ta reda på vart nybyggnation inte bör ske, men också vilka befintliga delar som är 

mest utsatta och utifrån den kunskapen försöka hitta så bra lösningar som möjligt. 

Problem med befintliga bebyggelseområden som är lågt belägna är av naturliga skäl svåra 

att hantera i efterhand, så i framtiden kan man behöva valla in dessa områden och pumpa 

dag- och dränvatten. Dagvattensystemen behöver dessutom säkras så att översvämningar 

inte sker genom bakåtströmmande vatten som går under byggda dämmningsvallar.31 

2.7. Ändrad nederbörd 
Extrema skyfall kan vålla skador i minst samma storleksordning som översvämningar vid 

höga vattenstånd i vattendrag och sjöar. Klimat- och sårbarhetsutredningen ger exempel 

på översvämningar förorsakade av skyfall år 2002 och 2003 på Orust och i Kalmar med 

kostnader på 123 respektive 63 miljoner kronor.32 

 

SMHI har prognostiserat att de förväntade klimatförändringarna kommer att medföra allt 

större nederbördsmängder de kommande 100 åren. Nederbörden kommer att öka och 

minska beroende på vart i landet som mätningarna görs, men vad som stämmer för i stort 

sett hela landet är att nederbördsmängden kommer att öka mest under vintermånaderna. 

Genom att använda dagens nederbördsmönster och ta hänsyn till den nederbördsökning 

                                                 
30 Ibid. 
31 Ibid., 36. 
32 Klimat- och sårbarhetsutredningen, Sverige inför klimatförändringarna - hot och möjligheter 
(Stockholm: Statens offentliga utredningar, 2007:60), 326. 
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om SMHIs arealnederbördsprognoser ger finns det belägg för att både frekvens och 

utbredning av översvämningar kommer att öka i ett idag befintligt VA-system.33 

 

Eftersom konsekvenserna av klimatförändringarna kommer att ske långsamt och gradvis 

så menar Svenskt Vatten att det finns goda möjligheter att anpassa dagens VA-system. Bl 

a menar Svenskt Vatten att de kontinuerliga förbättringsåtgärder som alltid sker i VA-

systemet kommer att anpassa avloppssystemen för att klara av högre intensiteter. Vidare 

menar Svenskt Vatten att områden som idag är kritiska kommer att fortsätta vara kritiska, 

och även om översvämningar kommer att drabba dessa områden oftare, så är det också 

där de huvudsakliga förbättringsåtgärderna kommer att inriktas. Det skall inte behöva 

vara ett problem att anpassa VA-systemet till ett förändrat klimat, om insatserna 

prioriteras där de behövs mest, och framtida nybebyggelser sker med vattensituationen i 

åtanke. Att bygga nya områden som befinner sig i en riskzon är något som Svenskt 

Vatten starkt avråder till.34 

                                                 
33 Svenskt Vatten, Klimatförändringarnas inverkan på allmänna avloppssystem – meddelande M134 
(Stockholm: Svenskt Vatten, 2007), 24. 
34 Ibid., 25. 
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3. Vatten, avlopp och dagvatten i Karlstads kommun 

3.1. Vatten och avlopp i Karlstads kommun 
Teknik- och fastighetsförvaltningen genom VA-enheten i Karlstads kommun producerar 

dricksvatten i sex olika vattenverk, och dessa är belägna i Sörmon, Hynboholm, 

Härtsöga, Sandtorp, Ulvsby och Älvsbacka. Den totala längden på ledningarna är 142,2 

mil35, fördelat på spillvatten (44,6 mil), dagvatten (39,7 mil) och dricksvatten (58,0 mil). 

VA-enhetens uppgifter i övrigt är att avleda dagvatten, rena spillvatten och ansvara för 

byggande, drift och underhåll av de anläggningar och det ledningsnät som ingår i VA-

systemet.36 

 

Från råvattentäkten i Kattfjorden, Vänern, finns en ledning upp till vattenverket på 

Sörmon, via en råvattenpumpstation, som ligger i Randviken. Planer finns för att 

installera ytterligare en ledning upp till vattenverket. Från Sörmon och in till Karlstad går 

dubbla ledningar fram till där ledningen delar sig för försörjning av Hammarö. Vattnet 

leds sedan via självtryck ut till abonnenter och till högvattenreservoarerna37 som ligger 

på Svinbäcken och Lamberget. På Rud finns en tryckstegringsstation som trycker upp 

vatten till Kronoparkens vattentorn.38 Från vattentornet går vattnet med självtryck ut till 

abonnenter i det som kallas högzonen, vilket förenklat uttryckt är alla områden som 

ligger öster om riksväg  63, dvs Lorensberg, Kroppkärr, Stockfallet, Kronoparken, Alster, 

Skattkärr och Väse. Vattnet i högvattenreservoaren på Kronoparken kan vid 

elkraftsbortfall räcka i ca 1 dygn för de abonnenter som det försörjer, vilket är ungefär 

24 000 människor.39 

 

Det finns ca 300-350 pumpar och 150 pumpstationer i Karlstad. De två 

huvudpumpstationerna ligger i Haga och Hagaborg.40 

                                                 
35 Uppmätt 2006. 
36 Karlstads kommun, Räddningstjänsten, Risk- och sårbarhetsanalys Extraordinära händelser (Karlstad: 
Räddningstjänsten, 2007), 13f. 
37 Vattentorn. 
38 Karlstads kommun, Räddningstjänsten, Risk- och sårbarhetsanalys Extraordinära händelser (Karlstad: 
Räddningstjänsten, 2007), 16. 
39 Intervju med Per-Anders Bergman, 7. 
40 Ibid. 
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Till dessa kommer allt spillvatten innan det sedan pumpas vidare till Sjöstadsverket för 

rening. Det finns 200 stycken bräddavlopp och vid s k nödbräddningspunkter finns 

möjlighet att leda ut spillvatten rakt ut i recipient. Även Sjöstadsverket har möjlighet att 

brädda i en krissituation. Vid ett elkraftbortfall kan verket sektioneras in och endast köra 

första grovreningsprocessen för att sedan släppa ut vattnet i recipient. Då sparas kapacitet 

samtidigt som det värsta från spillvattnet tas om hand.41 

 

Vid problem med för mycket vatten i spillvattennätet finns möjlighet att leda in vattnet 

till dagvattennätet eftersom dessa är sammankopplade på vissa ställen. Var dessa 

sammankopplingspunkter finns har dock VA-enheten inte full koll på i dagsläget.42 

 

År 2007 var förnyelsetakten på huvudledningsnätet i Karlstads kommun ca 490 år, 

motsvarande siffra år 2006 var 817 år. Det som gör dessa siffror uppseendeväckande är 

att den tekniska livslängden på ledningarna i bästa fall är ca 50 – 100 år. Detta måste 

dock sättas in i rätt kontext, då det finns ledningar som fungerar utmärkt trots att de varit i 

drift i hundratals år.43 

 

Ledningsnätets längd uppgår alltså till 1400 kilometer och den genomsnittliga kostnaden 

för förnyelse ligger på ca 2500 kronor/meter. Detta innebär att kommunen årligen måste 

förnya 14 kilometer och betala ca 35 miljoner kronor för att förnyelsetakten skall komma 

ner på 100 år, som med hänsyn till ett generellt livslängdsperspektiv är en rimlig nivå.44 

 

Utöver ledningsförnyelse driver Karlstads kommun ett långsiktigt projekt där dagvattnet 

skall separeras från spillvattennätet. I många äldre delar av staden går dagvattnet och 

spillvattnet på samma nät, vilket som nämnt är en onödig belastning på reningsverket. 

Tiden för när ledningsnätet byggdes i Karlstads kommun är till största delen (65 % av 

nätet) mellan 1950 och 1980, då hela Sverige expanderade sin infrastruktur.45 

 
                                                 
41 Intervju med Per-Anders Bergman, 8 
42 Ibid. 
43 Karlstads kommun, VA, Budget 2009 – 2011 Bilaga 1B (Karlstad: VA-enheten, 2008), 13. 
44 Ibid. 
45 Intervju med Per-Anders Bergman, 8 
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3.2 VA-systemets sårbarheter vid en klimatförändring 

3.2.1. Allmänt 
En verksamhet som är en förutsättning för bl a VA-verksamheten i Karlstad är 

energiförsörjningen. Dricksvattenförsörjningen fungerar inte utan el eftersom dess styr-, 

regler-, och larmsystem drivs av el, liksom alla tekniska led från råvattentäkt till 

distribution. Hanteringen av spillvatten är också beroende av el, eftersom 

spillvattennätets pumpstationer kräver elkraft. Något annat som VA-systemet är beroende 

av är telefonnätet och mobiltelefonnätet, som i sin tur är kraftigt beroende av el.46 

 

Samtidigt som samhället i sin helhet är starkt beroende av elförsörjning, ökar sårbarheten 

ytterligare då elnäten i dagsläget är känsliga för störningar. Krisberedskapsmyndigheten 

(KBM) har gjort bedömningen att det finns stora sårbarheter i drift- och ledningsplatser 

för elförsörjning, samtidigt som kapaciteten att åtgärda skador i elnätet till stor del är 

beroende av fungerande elektroniska kommunikationer.47 Översvämningar är ett hot mot 

elförsörjningen, samtidigt som stormen Gudrun gav prov på andra sätt som kan slå ut 

elektricitet. I det fallet fanns dessutom stora svårigheter att distribuera diesel till 

reservkraftverk och dylikt, varför stora delar av infrastrukturen och förstås många 

privatpersoner var strömlösa i flera dygn, med allt som det innebär.48 

 

Förutom elkraftbortfall kan dricksvattenförsörjningen även påverkas mycket negativt vid 

översvämning. Spillvattenledningar och dagvattenledningar kan ådra sig stora skador i 

samband med översvämningar, vilket i sin tur kan leda till att dricksvattennätet förlorar 

sitt tryck och därmed står under förorenat vatten. Detta ökar inte bara riskerna för 

vattenburen smitta, utan risken är även stor för att ledningar och dricksvatten förorenas 

med spillvatten.49 

 

                                                 
46 Karlstads kommun, Räddningstjänsten, Risk- och sårbarhetsanalys Extraordinära händelser (Karlstad: 
Räddningstjänsten, 2007), 6. 
47 Ibid. 
48 Intervju med Per-Anders Bergman, 7. 
49 Karlstads kommun, Räddningstjänsten, Risk- och sårbarhetsanalys Extraordinära händelser (Karlstad: 
Räddningstjänsten, 2007), 6. 
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Vattennivåerna i Karlstads kommuns sjöar och vattendrag, i huvudsak Vänern och 

Klarälven men även mindre åar och bäckar, som används som recipient kommer att med 

anledning av klimatförändringarna i framtiden få större flödesvariationer vilket medför 

att översvämningar kommer att bli vanligare. Den högsta uppmätta vattenytan kommer 

att bli betydligt högre (47,5 meter över havet) än den nivå som kommunen tidigare 

höjdsatt bebyggelsen utifrån (46,5 meter över havet).50 

 

Dagvattensystemen kommer vid en klimatförändring inte att räcka till kapacitetsmässigt, 

då det befintliga ledningsnätet till största delen är dimensionerat för att klara ”2-årsregn”. 

Ett problem som uppstår med dagvattensystemet vid översvämning är att vattnet kan gå 

upp bakvägen då dagvattenledningarna mynnar ut i älven. Vårfloden 2006 gjorde t ex så 

att delar av Hagaborg svämmades över av nämnda anledningar. I de fall där brunnarna 

ligger lägre än vattennivån på älven så kan vattnet stiga upp bakvägen.51 

 

Ett annat problem är det inläckage av tillskottsvatten som sker på spillvattennätet. Om det 

är mycket vatten i älven ökar grundvattentrycket i omgivande delar, och om trycket ökar 

där och ledningarna är dåliga, då läcker det in mer vatten. Mer vatten går då till 

reningsverken och det kostar pengar i sig, men att vattnet istället letar sig upp i folks 

källare, vilket kan vara en omedelbar konsekvens av för mycket vatten i nätet, är förstås 

också ett stort problem. Vid extrema översvämningar finns hög risk för att Sjöstads 

reningsverk slås ut, vilket skulle få följden att Karlstads spillvatten inte kan renas och 

därför får bräddas ut i Klarälven och Vänern. Sjöstads reningsverk ligger av 

driftstekniska skäl ganska lågt, och att det är det enda reningsverket som Karlstads tätort 

är kopplat till gör inte situationen bättre. Även om vattnet inte skulle rinna ner i 

bassängerna finns det ett omfattande kulvertsystem under reningsverket som skulle kunna 

översvämmas lättare. Där finns bl a pumpar, och om de svämmas över får reningsverket 

stora problem.52 

 

                                                 
50 Intervju med Eva-Lena Beiron, 1. 
51 Intervju med Per-Anders Bergman, 1. 
52 Intervju med Per-Anders Bergman, 1. 
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Per-Anders Bergman på Karlstads kommun gjorde bedömningen att 

dricksvattenkvaliteten inte skulle påverkas något närmare av en översvämning. I det 

långa loppet är de förändringar på vattenkvaliteten som Klimat- och 

sårbarhetsutredningen att förvänta även för Karlstad, men eftersom vattenverket på 

Sörmon ligger så pass högt upp borde inte översvämningar ha någon direkt effekt på 

dricksvattnet.53 

3.2.2. Klarälven 
I Klarälven sker kontinuerligt erosion och sedimentation, i första hand av sand. Det visar 

sig tydligt i Karlstads delta, vilket till stor del består av sand. Vid lågvatten forslas 20-30 

ton sand per dygn till Karlstad och vid en normal vårflod cirka 3000-6000 ton per dygn.54 

Över en längre tidsperiod uppmärksammas då det faktum att marken som Karlstad ligger 

på är i ständig förändring. Kartor som visar Karlstad längre tillbaka i historien visar på 

detta. Eftersom det nu ligger en stad ovanpå denna föränderliga terräng så ligger det 

förstås i samhällets intresse att förhindra dessa naturliga processer.55 

 

Som en följd av Klarälvens karaktär uppkommer sandbankar i älven och framförallt inne 

i Karlstad där flödet mättas av, dels pga broar men också de skarpa svängar som älven tar 

där. Problemet med sandbankarna är att det skapar ”flaskhalsar” och grunda bottendjup, 

vilket bidrar till ett ännu sämre vattenflöde och att risken för översvämning därmed ökar 

markant. Efter att flottningsverksamheten lades ner i början på 1990-talet har det visat sig 

att den västra älvgrenen minskat sin kapacitet att leda vatten och istället har den östra 

älvgrenen blivit huvudfåra. Relationen mellan älvgrenarna är 40 % respektive 60 %. Vid 

brobygget av Borgmästarbron i mitten på 1960-talet skars den västra vattenströmmen av 

vid Borgmästarholmen, vilket också påverkar flödet i den västra älvgrenen på ett negativt 

sätt.56 

                                                 
53 Intervju med Per-Anders Bergman, 3. 
54 Karlstads kommun, Räddningstjänsten, Isproppsutvärdering (Karlstad: Räddningstjänsten, 2007), s. 5. 
55 Intervju med Per-Anders Bergman, 6. 
56 Karlstads kommun, Räddningstjänsten, Isproppsutvärdering (Karlstad: Räddningstjänsten, 2007), s. 5. 
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Vid en stor vårflod i Klarälven kombinerat med ett högt vattenstånd i Vänern är Karlstad 

utsatt för en mycket hög risk att bli kraftigt översvämmat, med det konsekvenser som det 

kan innebära.57 

3.2.3. Vänern 
Det högsta uppmätta vattenståndet i Vänern var 45,67 meter, och det mättes i januari 

2001. Det högsta vattenståndet som Klimat- och sårbarhetsutredningen räknar med i 

slutet av 2000-talet, den dimensionerande nivån, är 47,4 meter, alltså nästan 2 meter 

högre.58 

 

En vattennivå på 47,4 meter skulle dränka stora delar av Karlstads tätort. Karlstads 

reningsverk översvämmas vid en sådan nivå, liksom ett flertal pumpstationer. Flera 

områden med förorenad mark förväntas också översvämmas vid en sådan vattennivå, 

vilket med stor sannolikhet skulle ge effekter på dricksvattenförsörjningen59. Eftersom 

Karlstad hämtar vatten till ca 80 000 människor från Vänern så är detta värt att 

begrunda.60 

 

I huvudsak har Vänern bara ett möjligt utlopp, via Göta älv, och där kommer tappningen 

nå sitt tak oftare under 2000-talet än det gjort tidigare. Tappningsstrategin är helt 

avgörande för vattenståndet i Vänern, även om det finns begränsningar för hur mycket 

som kan tappas.61 

                                                 
57 Intervju med Maria Persson. 
58 Klimat- och sårbarhetsutredningen, Översvämningshot – risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och 
Vänern (Stockholm: Statens offentliga utredningar, 2006:94), 186. 
59 Ibid., 195. 
60 Ibid., 197. 
61 Ibid., 157f. 
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4. Karlstads anpassningsförmåga 
Riskerna för översvämning är stora i Karlstad, och VA-enhet måste jobba för att minska 

de skadeverkningar som kan ske på de anläggningar och ledningar som finns. Detta ska 

göras genom en separering av dag- och spillvatten, men också med invallningar av 

punkter som är mest sårbara t ex reningsverk, färre dagvattenutlopp, pumpar för att klara 

avledning i extrema högvattensituationer, förändrad höjdsättning vid nybyggnation och 

eventuellt ett ytterligare reningssteg på vissa vattenverk.62 

 

Sedan några år tillbaka skall nya dagvattenledningssystem dimensioneras enligt en ny 

norm som anger att dagvattenledningarna ska klara att avleda ”10-årsregn”.  Karlstads 

huvudledningssystem för dagvattenavledning uppgår till ca 40 mil och det kostar oerhört 

mycket pengar att byta ut dessa.63 

 

Vid översvämningarna i Vänern 2000 fick många dagvattenutlopp proppas igen och 

pumpar fick sättas ut för att pumpa bort vattnet som annars rinner med självfall ut i 

recipient. Eftersom Karlstads tätort är beläget i Klarälvens delta så finns det väldigt 

många dagvattenutlopp. Ifall många av dessa måste proppas igen och förses med 

pumpmöjlighet för att klara högvattensituationer kan det bli det kostsamt att åtgärda. I 

framtiden kan råvattenkvaliteten ev påverkas och bli sämre till följd av ökade 

översvämningar etc. Det kan ställa helt nya krav på dricksvattenreningsprocessen. Idag 

har Karlstad ett fint råvatten där ingen förfällning behövs men i framtiden kan det 

eventuellt behövas. Ett annat bekymmer för VA-systemet är att vissa strategiskt viktiga 

funktioner är för lågt belägna och behöver vallas in för att klara nya högvattensituationer. 

Ett exempel på det är reningsverket på Sjöstad.64 

                                                 
62 Karlstads kommun, Räddningstjänsten, Risk- och sårbarhetsanalys Extraordinära händelser (Karlstad: 
Räddningstjänsten, 2007), 17 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
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Grundvattenbrunnarna på Sörmon är sektionerade vilket innebär att om en olycka med 

utsläpp av farligt ämne sker inom vattentäkten så kan man beräkna, genom vattnets 

strömningar, vilka brunnar som påverkas. Planer finns även för att kunna använda det 

fällningsverk som finns vid framtida nödlägen. Detta fällningsverk är idag inte i drift. Vid 

förorening i vattentäkten skall man då kunna ta vatten från Randviken upp till 

fällningsverket, rena vattnet genom att tillsätta kemikalier och föra det direkt ut på 

ledningsnätet till abonnenterna.65 

 

De åtgärder som sedan tidigare varit föreslagna för att dels minska översvämningsrisken i 

älven och dels minska sedimentationen av sand är dels muddring, dels anläggandet av s k 

Grooynes66. Troligtvis skulle flödet påverkas vid exempelvis Västra bron om sandbanken 

vid Teatern skulle reduceras/tas bort. Sandbanken norr om Sandgrund påverkar också 

flödet i de båda älvgrenarna, den ger ett lägre respektive högre flöde i den västra 

respektive östra älvfåran. Grooynes har, för Karlstads del, än så länge endast testats i 

teorin och därför finns ingen möjlighet att med säkerhet utläsa resultatet av dess funktion 

i Klarälven. Syftet är dock att styra flödet mot den västra älvgrenen för att få ett likartat 

flöde i de båda fårorna. Vid ett lyckat resultat skulle ett ökat flöde i den västra fåran 

möjligtvis minska sedimentationen och därmed risken för översvämning. 

Uppskattningsvis kan en muddringsinsats påverka framtidens flöde i älven och skapa 

bättre förhållanden för ett ökat flöde i den västra älvgrenen, reducering av flaskhalsar och 

medföra ytterligare en minskad översvämningsrisk. Att åstadkomma en jämvikt av flödet 

i de båda fårorna är av stor vikt, så en utredning av Grooynes lär behövas, för att också ta 

reda på negativa effekter.67 

                                                 
65 Karlstads kommun, Räddningstjänsten, Risk- och sårbarhetsanalys Extraordinära händelser (Karlstad: 
Räddningstjänsten, 2007), 17. 
66 Skärmar som påverkar vattenflödet i ett vattendrag. 
67 Karlstads kommun, Räddningstjänsten, Risk- och sårbarhetsanalys Extraordinära händelser (Karlstad: 
Räddningstjänsten, 2007), 18 
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5. Perspektiv på sårbarhet och anpassningsmöjligheter 
De personer som jag talat med i anslutning till denna uppsats är som följer: Håkan Holm, 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, Eva-Lena Beiron, Göran Engström och Per-

Anders Bergman, VA-enheten och Maria Persson, Räddningstjänsten. Här redogör jag i 

korthet för hur dessa personer ser på sårbarhet och anpassningsmöjligheter. Dessa delas 

in i tre grupper. 

5.1. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
Sårbarheten i Karlstads VA-system måste tas på allvar. Dagens generation kan inte göra 

som tidigare generationer gjort mot dem, utan måste ge goda förutsättningar för 

framtidens generationer. Pengar skall lånas upp till nya investeringar och eftersom detta 

är 100 år gamla synder skall detta avskrivas över en 50-årsperiod, så att känningarna inte 

blir för stora för medborgarna. 

 

Om politiker inte fattar ibland obekväma beslut så blir det inga beslut fattade. Många av 

de önskemål som finns ute i nämnderna måste nekas, för att budgeten ska gå ihop. De 

avväganden som ständigt måste göras kan tjänstemännen i förvaltningarna ha svårt att 

förstå, men det är politikernas ansvar att fatta beslut, även om de ibland är obekväma. 

 

Vad ansvar beträffar har staten ett stort ansvar när det gäller t ex Vänerns vattennivå, som 

de enskilda kommunerna runtom ju inte kan påverka alls. Dels behövs en bra 

tappningsstrategi för att klara nuläget, men på längre sikt behövs kanske en tunnel eller 

ökad slusskapacitet i Trollhättan med förstärkningar i Göta älv osv. Kommunerna måste 

själva ta ansvar för att begränsa skadeverkningarna den dagen Vänern stiger.68 

5.2. VA-enheten 
VA-systemet i Karlstads kommun har brister men det finns både bättre och sämre system 

i andra kommuner. Värmland har ett väl fungerande system med de förutsättningar som 

gäller här. 

                                                 
68 Intervju med Håkan Holm. 
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Investering i VA-ledningar måste vara långsiktiga och därför är det viktigt att ha ett 

högklassigt utförande med hög rörkvalitet. Billigt material är ofta dyrt i längden – ofta är 

det dyrt att vara snål. Det som byggs idag bör hålla i minst 100 år.69 

 

Planering över tiden måste finnas som är långsiktigt och realistisk. Att personalen är 

engagerad är viktigt. Tjänstemännens uppgift är att ta fram lösningar och förslag för de 

som skall fatta beslut och göra prioriteringar. Att bara göra akuta lösningar är inte 

hållbart och dessutom mycket dyrt. Om Karlstad skall växa krävs det investeringar i VA-

systemet. Hittills har nybyggnationer i VA-nätet som en följd av en expandering av 

bostadsområden och dylikt skett på bekostnad av förnyelsebudgeten. De pengar som skall 

gå till förnyelse av ledningsnäten måste öronmärkas och i de fall som pengar behövs 

utöver budget till nybyggnation så skall detta tas ut som extraposter.70 

5.3. Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten är de som tar fram risk- och sårbarhetsanalyser för Karlstads kommun, 

och kan därför vara de som har den bästa översiktsbilden över läget. De ser mycket som 

skulle kunna åtgärdas, men som inte har gjorts, men samtidigt en hel del som är svårt att 

faktiskt göra något åt. Att Karlstad ligger på ett delta med en av Sveriges största älvar och 

Sveriges största sjö mitt i staden gör att sårbarheten är stor. Att vara medveten om att det 

finns problem är ett första steg mot att lösa dem, och räddningstjänsten är en auktoritet 

som den övriga kommunen självklart lyssnar på. Det kanhända att räddningstjänsten har 

en annan syn på hur risker ska bemötas och prioriteras i planprocesser och så vidare, men 

det finns ingen reell konflikt mellan t ex hur VA-enheten och räddningstjänsten ser på 

klimatförändringarna och dess risker.71 

                                                 
69 Intervjuer med Eva-Lena Beiron, Per-Anders Bergman och Göran Engström. 
70 Ibid. 
71 Intervju med Maria Persson. 
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6. Analys 
Den bilden jag fick av Håkan Holm, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 

stadsbyggnadsnämnden, Eva-Lena Beiron, Göran Engström och Per-Anders Bergman, 

VA-enheten och Maria Persson, Räddningstjänsten, var samstämmig vad beträffade 

vikten av att ha ett välskött och fungerande VA-system. Det vore mycket märkligt om 

någon hade en avvikande åsikt i frågan. Det ena som delar in dessa personer i två grupper 

är hur pass allvarligt man ser på klimatförändringar och de risker som dessa medför. Av 

naturliga skäl så fick jag bilden att Maria Persson på Räddningstjänsten var mer orolig för 

dessa och kanske också tar de värsta scenarierna från Klimat- och sårbarhetsutredningen 

på störst allvar. Att jobba utifrån ett risk- och säkerhetsperspektiv föranleder att man 

jobbar och tänker på detta sätt, medan en politiker på högsta kommunnivå inte har sådana 

möjligheter. Håkan Holm var mycket bestämd i sina åsikter om att dagens generation 

måste rätta till de misstag som begåtts av tidigare generationer för att ge framtidens 

generationer goda förutsättningar. Samtidigt som han sa detta var det klart att det fanns 

svårigheter att som kommunfullmäktige ta hänsyn till allas önskemål – det ligger i 

politikens natur att prioritera och fatta beslut som gynnar vissa intressen på bekostnad av 

andra. Av den anledningen måste en kommunpolitiker fatta en del beslut som t ex ur ett 

riskperspektiv är mindre bra. Att nya områden exploateras som dessutom ligger älvnära, 

kan förvisso ifrågasättas i sig, men att byggandet av VA-ledningar dit har skett på 

bekostnad av ledningsförnyelse på andra ställen, det är häpnadsväckande. 

 

Jag tror att det ligger mycket i det som Per-Anders Bergman sa, att kommunen inte kan ta 

hänsyn till risker på samma sätt som t ex ett försäkringsbolag gör. Det finns olika 

intressen vid markexploatering och dylikt, och om kommunen aldrig skulle våga ta risker 

så skulle den heller aldrig växa. Någonstans har de styrande i kommunen ett ansvar 

gentemot sina medborgare att se till att kommunen har god tillväxt, såväl ekonomiskt 

som befolkningsmässigt. Om det inte sker på grundval av att Karlstad är ett dåligt ställe 

att bygga och bo på med hänsyn till de risker som är en följd av att klimatförändringarna, 

så skulle nog de flesta säga att politikerna gör ett dåligt jobb. Hänsyn måste visas till de 

kommande generationerna, men det kan inte ske på bekostnad av dagens generation 

heller. Det rör sig om alldeles för stora värden för att man i efterhand skulle agera på 
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bedömningen att riskerna i Karlstad är för stora, och att vi därför skulle avråda folk från 

att flytta hit, eller rent av förorda att folk flyttar härifrån. 

 

De som jobbar på VA-enheten tar självklart klimatförändringarna på allvar, men det är en 

svår situation de jobbar utifrån. Det finns mycket som skulle kunna göras för att bygga ett 

perfekt VA-system, men sådana resurser finns naturligtvis inte att tillgå. Håkan Holm 

höll med om påståendet att det är svårare att investera pengar i ett projekt som folk inte 

kan se, eftersom det ligger under marken. Förebyggande åtgärder måste vidtas så att 

kostnaderna för akuta åtgärder inte blir för stora, eller att andra ekonomiska värden 

förstörs av en översvämning eller dylikt. Det hela handlar om att väga ekonomiska 

värden mot varandra. Att bygga ett VA-system fritt från sårbarheter är dyrare än att ta 

betalt för konsekvenserna av en kraftig översvämning, men samtidigt får detta inte ses 

som en anledning att snåla på det sårbarhetsförebyggande arbetet. Den verklighet som 

VA-enheten står inför är att i detta komplexa nätverk av ledningar, pumpstationer, vatten- 

och avloppsverk, etc, göra de åtgärder som är mest ekonomiskt försvarbara. Per-Anders 

Bergman sa att när man bygger vallar och förhindrar vattnet från att rinna in på ett ställe 

så kommer vattnet rinna in på ett annat. Prioriteringar måste göras, men för att de skall 

ske på bästa sätt så måste förutsättningarna vara klarlagda innan arbetet börjar. Klimat- 

och sårbarhetsutredningens resultat är en bra grund att stå på för att inom ett ekonomiskt 

rimligt ramverk bygga ett bra VA-system, och sträva mot hållbar utveckling. 
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7. Diskussion 
Klimatanpassningsarbetet är i full gång i Karlstads kommun. VA-enheten har redan 2008 

i budget äskat pengar för att på en femårsperiod komma ner till en förnyelsetakt på 100 

år, den takt som Svenskt Vatten rekommenderar. I mitt samtal med Håkan Holm kunde 

det inte framgå tydligare att dagens generation måste skapa goda förutsättningar för 

framtidens generationer. Att hållbar utveckling är ett mål även för Karlstads kommun är 

en självklarhet. Betydelsen av sårbarhet och anpassning i detta sammanhang kan dock 

diskuteras. 

 

De invändningar jag kan komma med är och måste förbli obesvarade. Ingen, varken jag, 

Karlstads kommun, Sveriges riksdag eller IPCC kan nämligen säga om de ansträngningar 

som görs är tillräckliga för att motstå klimatförändringarnas effekter. Att förbättra VA-

systemet och säkra vissa strategiska punkter är det enda rimliga att göra – även om det 

inte fanns ett klimathot med i bilden. Vem kan dock i ärlighetens namn säga vilka 

påfrestningar vi kommer att möta? Klimatanpassningen är ett dilemma i mångt och 

mycket, ty hur mycket resurser kan rimligen satsas på försvaret mot en fiende vars storlek 

ingen får känna förrän den väl slår till? Visst måste politiker som bryr sig om sitt 

politiska arv vidta åtgärder som kan hänvisas till klimatförebyggande arbete, men det 

finns så mycket annat som också måste ske i politikens namn. Frågan är bara i vilken 

mån dessa två mål går hand i hand och var de slutligen går isär. Uppenbart är ju att det 

finns problem med att vilja bygga vattennära bostäder med vetskapen om att de en dag 

kommer att svämmas över. I Karlstad finns flera exempel på nybyggda områden som 

ligger i en närmast oacceptabel riskzon och fler områden i samma situation befinner sig i 

planeringsstadiet. Den uppfattning jag får är att kommunen befinner sig i ett ständigt 

dilemma – dels finns en ambition att göra Karlstad så attraktivt för både privatpersoner 

och företag att man når 100 000 gränsen, dels finns en uttalad vilja att visa hänsyn till 

kommande generationer genom att inte fatta beslut som inte ryms inom ramarna för ett 

förändrat klimat. Dessa två ambitioner behöver absolut inte strida mot varandra, men jag 

tror att det krävs mycket noggrann planering för att de inte skall göra det. Min 

uppfattning är alltså att det krävs bättre samordning och integration av dessa ambitioner, 

men att detta arbete redan är på väg åt rätt håll. 
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Det som framkom av min analys var att det ur ett samhällsperspektiv måste ske en 

avvägning av hänsynstagande till risker och exploatering. Att inte ta riskerna på allvar är 

dock farligt, inte bara för ekonomiska värden utan för människoliv. Vattenförsörjningen 

måste dock säkras till varje pris, i den frågan finns egentligen inga 

kompromissmöjligheter. Att ha ett bra och säkert vatten- och avloppssystem är A och O 

för ett samhälle, och med tanke på klimatförändringarna finns det ingen anledning att 

vänta med att få det. Om hållbar utveckling är vårt mål så är förbättrandet av VA-

systemet en förutsättning för att nå dit. 

 

Förhållandet mellan sårbarhet, anpassning och hållbar utveckling är mycket intressant i 

denna fråga. Det är inte svårt att argumentera för det samband som finns mellan 

begreppen, men i praktiken finns exempel på att dess betydelse inte alltid har förståtts. 

Jag har slagits av att det kan vara en otacksam uppgift att pumpa in pengar i VA-

verksamheten, när ingen märker av systemet förrän det blir allvarliga fel med det. När 

kommunen gräver upp gator för att göra ett sådant oerhört viktigt jobb som att säkra 

medborgarnas tillgång på goda vatten- och avloppssystem är reaktionen från dessa ändå 

bara att det är ett gissel att gatan måste grävas upp. Jag menar inte att folk inte förstår hur 

viktigt det är med VA, men uppgiften att göra ett bra jobb är nog inte så uppskattad som 

den borde vara. Att lägga åtskilliga miljoner på att minska sårbarheter och göra samhället 

bättre anpassat för ett förändrat klimat lär ju vara ännu mer otacksamt. Jag spekulerar 

förvisso, men för en olärd finns det antagligen klokare saker att spendera pengar på. Att 

Karlstad kommer att drabbas av kraftiga översvämningar är det ingen som vet med 

säkerhet. Sårbarhetsförebyggande arbete är en lika stor del av strävan mot hållbar 

utveckling som att minska koldioxidutsläpp eller övergödningen av Östersjön. Att ett 

samhälle kan stå emot naturens påfrestningar är liksom en förutsättning för allt annat 

arbete som hör hållbar utveckling till. Alla andra goda strävanden som finns i vårt 

samhälle är meningslösa om inte fundamentet som samhället står på är skyddat. För att ta 

en extrem men ändå väl illustrerande jämförelse kan man titta på en bondefamilj i 

Bangladesh, som varje år arbetar på sin åker så att de skall ha råd med skolböcker, 

verktyg, tak över huvudet, och kanske slutligen en traktor för att få större avkastning på 

arbetet. Om samhället då är så dåligt anpassat för de naturkatastrofer som inträffar var 
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tionde år, att bondefamiljen måste börja om från början, då finns ingen utveckling. 

Hållbar utveckling vore för dessa människor att de slapp börja om från början varje gång 

en naturkatastrof inträffade. Detsamma gäller för oss. Det räcker inte att tjäna pengar om 

allting spolas ner i sjön för att vi inte vidtog rätt åtgärder mot problemet. Att identifiera 

sårbarheter i samhället och anpassa sig till klimatförändringarna är därför en strävan mot 

hållbar utveckling, ett mål viktigare än alla andra. 
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8. Slutsatser 
Det finns allvarliga sårbarheter i Karlstads VA-system, som i mångt och mycket är en 

kvarleva från tiden då systemet byggdes ut som mest från 1950-talet och framåt, men 

som kan sägas ha bibehållits av att politiker inte tagit tag i frågan förrän nu. Karlstad 

befinner sig i ett läge som är utsatt för flera allvarliga risker, mest av allt i form av 

översvämningar från Klarälven och Vänern, men också i form av elkraftbortfall som kan 

ske av olika anledningar. 

 

Det finns en politisk vilja både på teknik- och fastighetsförvaltningen och i 

kommunfullmäktige att åtgärda dessa sårbarheter i den mån det är möjligt. Det ser ut som 

att förvaltningen har större förståelse för riskerna än vad politikerna i 

kommunfullmäktige har, samtidigt som det är tjänstemännens uppgift att påverka 

politikerna och se till att rätt beslut fattas. 

 

Resurser finns att avsätta till ett bättre och säkrare VA-system, och 

anpassningsmöjligheterna är goda, även om de måste ske till stora kostnader. I övrigt är 

det svårt att på förhand bedöma konsekvenserna av klimatförändringarna. Med det sagt är 

det av största vikt att de tas på allvar. 

 

En klimatanpassning av VA-systemen är en förutsättning för hållbar utveckling, som 

ändå kan sägas vara vårt samhälles slutgiltiga mål. Att tumma på klimatanpassningen är 

därför att tumma på hållbar utveckling, och det är nog inget som någon vill ställa upp på. 
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10. Bilagor 

10.1. Bilaga 1A. Intervjufrågor till Eva-Lena Beiron 
1) Hur sårbart är VA-systemet i Karlstads kommun, vad kan man peka på? 

2) Vad krävs för att åtgärda denna sårbarhet? 

3) Vilka problem finns kopplade till att finansieringen baseras på taxa?  

5) Vem bär ansvaret för att VA-systemet i framtiden är anpassat efter ett annorlunda 

klimat – är det dagens generation eller framtidens? 

6) Borde ett större ansvar för att VA-systemet i framtiden är anpassat efter ett annorlunda 

klimat läggas på regions- och/eller riksdagsnivå?  

7) I vilken ände börjas det rimligtvis för att en ohållbar situation skall kunna undvikas? 

8) För att ha en grundram på 35 mkr/år framöver, har ni tänkt låna dem pengarna från 

kommunen då, eller finansierar ni det på nåt annat sätt? 
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10.2. Bilaga 1B. Intervjufrågor till Håkan Holm 
Taxan för VA har traditionellt varit låg i Karlstad, vatten har varit billigt. I samband med 

klimatförändringarna och de specifika påföljderna för Sverige kommer det dock att 

behövas anpassningsinvesteringar på en rad områden, däribland VA-nätet, som bl.a. har 

föreslagits få utökad grundram med 35 mkr årligen. 

 

Den tes jag driver är att det för politiker kan vara svårt att på kort sikt göra stora 

investeringar i saker som folk inte ser direkta effekter av. Ett dåligt VA-nät ser likadant ut 

som ett bra VA-nät, åtminstone för den vanlige medborgaren. 

Detta är utgångspunkten för vår intervju! 

 

1) VA-nätet i Karlstad är tämligen sårbart och detta behöver åtgärdas – vilken möjlighet 

upplever du som politiker att du har att bemöta denna sårbarhet? 

2) Hur svårt är det att tvingas fatta obekväma beslut? 

3) Hur ser du på rollen mellan tjänstemän och politiker – finns det förståelse och 

acceptans för olika perspektiv och åsikter? 

4) Vem bär ansvaret för att VA-systemet i framtiden är anpassat efter ett annorlunda 

klimat – är det dagens generation eller framtidens? 

5) Borde ett större ansvar för att VA-systemet i framtiden är anpassat efter ett annorlunda 

klimat läggas på regions- och/eller riksdagsnivå? 

6) Med hänsyn till klimatförändringarna, hur borde ansvarsfördelningen vara utformad? 
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10.3. Bilaga 1C. Intervjufrågor till Per-Anders Bergman 
I ett värsta tänkbart scenario där klarälvens vårflod är stark och vänerns vattenstånd är 

högt är risken stor för att stora delar av centrala karlstad hamnar under vatten. Vilka 

sårbarheter finns i VA-systemet vid ett sådant läge? Vilka möjligheter finns att anpassa 

sig till liknande händelser – det kan knappast vara en hopplös situation som det inte finns 

förebyggande åtgärder att ta till. 

 

I övrigt, riskpunkter i VA-systemet. 

1) Sörmon, bättre rening, skyddsområde, en huvudledning? 

2) Sjöstad, lågt beläget, invallning, ledningsproblematik? 

3) Vatten till Kronoparken via Rud, möjliga åtgärder för att säkra krp:s vatten? 

4) Pumpstationer i stan som ligger lågt, vad göra? 

5) I vilken mån är dag- och spillvattensystem separerat? Vad göra åt de ställen där de inte 

är det? 

6) Muddring i älven, ska det göras, vad är planen? 

7) Vad gör man vid en översvämning? Vad händer om man vallar in reningsverket? 

8) Vad göra åt Vänern? Hur ser läget ut, vad är problematiskt? Vilka möjligheter har 

man, och kan Karlstad själva göra något åt det? 

 37



Karlstads universitet Uppsats 2008-06-02 
Erik Persson MVGC 850513-6294 

 38

10.4. Bilaga 1D. Intervjufrågor till Göran Engström 
1) För det första undrar jag grundläggande hur VA-system fungerar, men också vilken 

typ av system vi har i Karlstad, dvs. kombinerat, duplikat-, eller separatsystem, osv, 

och vad detta innebär, ex. fördelar/nackdelar, etc. 

2) Vidare vill jag veta hur sårbart VA-systemet i Karlstads kommun är för ökade 

vattenflöden som en följd av klimatförändringar. 

3) Vilka problem finns kopplade till att finansieringen baseras på taxa? 

4) Kan det vara svårt för politiker att höja taxan för något som idag kostar användarna 

noll och ingenting? Jag är helt enkelt nyfiken på hur Du ser på att ansvaret för en 

sådan grundläggande viktig samhällsfunktion läggs i händerna på en grupp människor 

som i första hand är intresserade av att behålla makten! 

5) Vilka problem är det mest angeläget att lösa, och hur skall dessa lösas? 

6) I vilken ände börjas det rimligtvis för att en ohållbar situation skall kunna undvikas? 
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