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Kapitel 1
Arvikaöversvämningen – 10 år efter

Det är tio år sedan översvämningen i Arvika. Vad väcker det för tankar och känslor? För
oss som såg vattenmassorna sitter minnena delvis kvar i medvetandet. Att ha sett med egna
ögon är något helt annat än att höra talas om eller att studera abstrakta beskrivningar av
framtidens klimatrisker. De höga nivåerna i Arvika centrum. De översvämmade markerna
längs Glafsfjorden. De vrålande vattenmassorna som strömmade in i fjorden i Jössefors
och ut genom Säffle kanal. Hur märkligt det var att köra bil längs fjorden på uppbyggda
vägar, att se reflexstolparna sticka upp nätt och jämt ovanför vattenytan en bra bit nedanför
vägbanan. För många människor i och omkring Arvika sitter säkert minnena kvar. Att få
sitt hem vattenfyllt lär vara något man kommer ihåg så länge man lever.
Samtidigt vet vi att det stora flertalet av människor glömmer efter ett tag. I områden
i Europa som regelbundet drabbas av översvämningar vet man att medvetenheten om
riskerna minskar efter 5 eller 10 år. De tjänstemän som jobbar med översvämningsfrågor
på Arvika kommun har noterat att översvämningen börjar glömmas bort. Att den yngre
generationen är för ung för att komma ihåg. Att andra människor har flyttat in till Arvika
efter år 2000 och därför inte har något relation till händelsen. Men om man vill åtgärda
riskerna krävs att samhällets beslutsfattare kommer ihåg och förstår dessa. Och allmänhetens uppfattning spelar roll eftersom de lokala och regionala beslutsfattarna är beroende
av invånarnas mandat.
Arvikaöversvämningen var unik i sitt slag. Det var den största översvämningen i Sverige
i modern tid och uppmärksamheten blev stor. Kungen var där för att informera sig och
ge sitt stöd. Statsminister Göran Persson och landshövdingen var också där. Militären och
statliga myndigheter satte in stora resurser för att skydda Arvika och Säffle. Uppmärksamheten i nationella och regionala massmedier var stor. Och påverkan var inte slut med
själva händelsen. I den intensiva klimatdebatt som förts under 00-talet, i alla utredningar
som gjorts på nationell nivå har Arvikaöversvämningen tillsammans med stormen Gudrun
varit det tydligaste verkliga exemplet på de naturolyckor som kan komma att öka med ett
förändrat klimat. Bilderna från centrala Arvika, från den översvämmade hamnen och från
Stadsparken, har använts i massvis av presentationer under de tio åren. Arvikaöversvämningen har satt avtryck, och detta kommer vi tillbaka till i kapitel 7.
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Det finns andra viktiga skäl till att skriva en bok om de tio åren. Varje naturolycka eller
naturkatastrof är ett tillfälle då man kan lära sig hur sårbara de olika delarna i samhället är
och hur man kan bygga ett mer robust samhälle. Bygga syftar dels på det fysiska samhället,
byggnader, vägar, avloppssystem och annat. Men det syftar också på mera mjuka frågor
såsom allmänhetens och beslutsfattares sakkunskap och förmåga att handla, och att veta
vad man ska göra om det inträffar igen. I denna bok tar vi upp och beskriver de utredningar som gjordes efter översvämningen. Det handlar om det hydrologiska förloppet, hur
olika delar av Arvika kommun blev påverkade och skadade, men också det omfattande
utredningsarbete som gjorts om olika förslag för att minska översvämningsriskerna. Särskilt gäller detta förslaget om en skyddsanordning mellan Östra och Västra sund med en
dammkonstruktion och pumpar.
Det finns också ett kapitel i boken som handlar om människors berättelser från 2000.
Dessa berättelser reflekterar hur översvämningen uppfattades på plats då, år 2000, men
också vad som sitter kvar idag tio år senare.
Att lära från inträffade naturolyckor är en del av ett systematiskt säkerhetsarbete som
behöver utvecklas både i Sverige och internationellt. Därför har Centrum för klimat och
säkerhet vid Karlstads universitet valt att satsa på detta område som en forskningsprofil.
Arbetet med att samla och analysera information och fakta för denna bok är ett led i
utvecklandet av metodik för att utvärdera långsiktiga konsekvenser av naturolyckor. Arvikaöversvämningen är ett intressant exempel att lära ifrån eftersom det var en av de största
översvämningarna i Sverige i modern tid och eftersom många olika typer av konsekvenser
uppstod i Arvika men också längs Glafsfjordens stränder.
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Kapitel 2
Översvämningen i Byälvens vattensystem
hösten 2000

”Läget var skarpt i ca
1,5 månad”

Hösten 2000 drabbades Byälvens vattensystem i västra Värmland av en allvarlig översvämning till följd av att det föll mer än tre gånger normalnederbörd under oktober och november. Vattensystemets begränsade kapacitet att leda bort vatten i den nedre delen mellan
sjön Glafsfjorden och Vänern, i kombination med kraftig tillrinning från de övre delarna av
avrinningsområdet, var orsak till översvämningen. Glafsfjordens nivå kulminerade den 29
november på 48,36 m1 – 3 m över normalvattenståndet. De strandnära områdena i staden
Arvika, belägen vid Kyrkviken som är förbunden med Glafsfjorden, sattes under vatten.
Vägnätet kring Glafsfjorden och Byälven hotades, många mindre vägar fick stängas av och
järnvägstrafiken genom Arvika ställdes in i över tre veckor. Räddningstjänsten, försvaret,
näringslivet och privatpersoner gjorde stora ansträngningar för att skydda fastigheter och
stadens infrastruktur med hjälp av invallningar och pumpning. Det byggdes 3-4 km temporära invallningar av olika slag inne i centrala Arvika. Utanför staden arbetade Vägverket
för att hålla de större vägarna farbara. I Säffle jobbade Sjöfartsverket med att öppna en sluss
för att öka utflödet från Byälvssystemet till Vänern. Många högt uppsatta besökare kom till
Arvika för att med egna ögon se den dittills värsta svenska översvämningen i modern tid.
Läget var skarpt i ca en och en halv månad.

Ett sjörikt avrinningsområde
Byälvens avrinningsområde sträcker sig från trakterna kring de norska sjöarna Skjervangen
och Mörkeren i norr till Byälvens mynning i Vänern ca sex km söder om Säffle. Avrinningsområdet har en total areal av 4 785 km2 varav ca en tredjedel, 1 363 km2, ligger i
Norge. Andelen sjöprocent är, med 12,8 %, relativ hög och största sjö är Glafsfjorden med
en yta av 100 km2 vid normalvattenstånd. De talrika sprickdalarna i området har en nordsydlig stäckning. Avrinningsområdets högsta punkt är 519 m ö h och lutningen är störst i
norra delen.
Avrinningsområdets norra del består av tre större delavrinningsområden; Kölaälvs-,
Vrångsälvs- och Vaggeälvssystemet och ett antal mindre delavrinningsområden som myn1

Alla höjddata anges i höjdsystem RH00
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Byälvens avrinningsområde med delavrinningsområden. Källa: Nätverket för Älvsäkerhet.
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nar ut i Glafsfjorden via Jösseälven och Jössefors kraftstation. Kyrkviken är en del av Glafsfjorden och de sammanlänkas genom en 100-200 m bred naturlig kanal, det så kallade Sundet. Längre söderut mynnar några delavrinningsområden direkt in i Glafsfjorden, bland
dem Glasjösystemet. Vattendraget mellan Glafsfjordens utlopp och mynningen i Vänern
kallas för Byälven. Ett större biflöde som mynnar ut i Byälven strax söder om utloppet från
Glafsfjorden är Lillälven. Byälven passerar genom sjöarna Gillbergasjön och Harefjorden
och rinner igenom centrala Säffle. Medelvattenföringen vid utloppet är 58 m3/s. Höjdskillnaden på Byälvens 32 km långa lopp är bara en meter och det finns flera trånga sektioner
som kan begränsa flödet. De flesta sjöar inom Byälvens avrinningsområde används som
regleringsmagasin för vattenkraftproduktion. Glafsfjorden och själva Byälven är dock oreglerade för vattenkraftsändamål på grund av den ringa fallhöjden.
Avrinningsområdet är till största delen täckt av skog. Andelen skogsmark och sankmark
uppgår till 80 %; 5 % är odlingsmark, 2 % är öppen mark och bara ca 25 km2 är områden
med tät bebyggelse (resten är sjöytor). Årsnederbörden inom avrinningsområdet varierar
mellan 600-650 mm i de södra områdena och 800 mm i de norra.

En regnrik höst
”Det föll mer än tre gånger
normalnederbörd under
oktober och november”

Hösten 2000 var både betydligt varmare och blötare än normalt i nästan hela Sverige.
Under perioden 27 september
till 16 december regnade det
ihållande med bara en till tre
dagars uppehåll mellan regnperioderna. För årstiden mild
och fuktig luft fördes under
hela perioden upp över Sverige.
Väderläget var fastlåst med lågt
lufttryck över Norska havet och
högt lufttryck över Östeuropa.
Denna lufttrycksfördelning genererade en övervägande sydlig
till östlig luftström som ledde
till ovanligt mycket regn i väsEtt stort lågtrycksområde transporterar varma nederbördsrika
tra Svealand och sydöstra Norluftmassor från medelhavsområdet upp över Mellaneuropa och
Skandinavien. I Säffle registrerades 58 mm dygnsnederbörd
ge. Vanligtvis dominerar västpå morgonen den 7 november. Sådana dygnsmängder faller
liga vindriktningar så att västra
vanligen bara under sommaren. Källa: Freie Universität – Berlin,
bearbetning av Jan-Olov Andersson, Karlstads universitet.
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Värmland ligger i lä bakom norska fjällen och får jämförelsevis små nederbördsmängder.
Hösten inleddes med en relativt torr septembermånad. Regnandet började i slutet av september, fortsatte in i oktober och de största regnmängderna kom den 8-11, 23, 25-26 och
den 29-31 oktober (se figur). I november regnade det i stort sett varje dag och mest regn föll
den 7 och 18-21 november. I mitten av december normaliserade sig väderläget och vanligt
vinterväder med minusgrader ledde till att tillrinningen avtog snabbt. Nederbörden i slutet
av december föll som snö.
Under oktober och november fick Arvika 388 mm nederbörd. Det motsvarar drygt tre
gånger normalnederbörd för perioden och är 65 % av årsnederbörden. Även SMHI:s övriga nederbördsstationer i Byälvens avrinningsområde registrerade regnmängder som överskrider 250 % av de normala mängderna.
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Översvämningen vecka för vecka
Ökande flöden och stigande nivåer
I början av hösten var vattennivån normal i Byälvssystemet. Utflödet till Vänern var
15 m3/s den 5 oktober. Det långvariga regnandet ledde till att mark- och grundvattenmagasinen fylldes och vattenregleringsmagasinens fyllnadsgrad låg vid slutet av september på
16

Före 30 okt
• Ihållande och kraftiga regn
hela oktober

Jössefors kraftverk.

drygt 80 %, vilket är normalt för årstiden. I slutet av oktober var de naturliga och artificiella
magasinen fyllda uppströms Glafsfjorden och allt ytterligare regn leddes snabbt vidare
nedströms till Glafsfjorden och Byälven och orsakade en snabb nivåökning i Glafsfjorden.
Sjöns nivå hade dittills stigit till 46,00 m. De följande dagarna ökade sjöns nivå med i genomsnitt drygt en decimeter per dag.

Nivån börjar stiga i Glafsfjorden
30 okt - 5 nov
46,00 m till 46,80 m
• Fortsatt ihållande och
kraftigt regn
• Snabbt ökande nivåer

Vid månadsskiftet oktober/november började nivån i Glafsfjorden stiga mycket kraftigare
i jämförelse med de föregående veckorna. Vattnet nådde nu till kajkanten utanför kommunhuset i Arvika. Nivån ökade mellan 30 oktober till 5 november från 46,00 m till 46,80
m och tillrinningen från kraftstationen i Jössefors fördubblades från 100 m3/s till 200 m3/s
samtidigt som det regnade både ihållande och kraftigt. I Säffle hade nivån stigit med närmare en meter. SMHI varnade för höga flöden i Glafsfjorden/Byälven.

17

Nivåerna fortsätter att stiga
Mellan 6 och 12 november ökade nivån i Säffle med ytterligare en halv meter och låg nu
på 46,50 m. Glafsfjordens nivå steg från 46,93 m till 47,64 m under denna period. Det blev
uppenbart att situationen var annorlunda än vid tidigare situationer med högt vatten som
människor kunde minnas. Vid 47,00 m blev de första gatorna i Arvika blöta och man började med att valla in hotade strandnära områden och infrastruktur, bland annat stadshuset,
6 nov - 12 nov
46,93 m till 47,64 m
• Första gatorna blöta
• Invallning påbörjas
• Hjälp utifrån påkallas
• Oro för dricksvatten

Vattennivån når över kajkanten, 9 november.

piren, avloppspumpstationer och transformatorstationer, med hjälp av sandsäckar, grus
och pallbarriärer. Avloppsnäten säkrades i de lågliggande kvarteren Verkstaden och Strand.
Den 11 november tog den kommunala krisledningsorganisationen upp arbetet.
I Arvika stod det snart klart att kommunen inte skulle kunna klara av situationen på
egen hand. Hemvärnet och militären kallades in och hjälpte till med att bygga invallningar,
pumpa och att övervaka dessa skyddsåtgärder. Även andra aktörer bistod med kunskap,
material, fordon och personal, såsom Räddningsverket, Räddningsskolor, länets räddningstjänster, Stockholms räddningstjänst och Karlstads kommun. Stadens lågliggande bussterminal översvämmades och man var tvungen att flytta den till en fotbollsplan. Tågtrafiken
till och igenom Arvika ställdes in den 12 november, vilket i sin tur ökade trycket på buss18

trafiken. Stadsparken översvämmades och flera strandnära gator fick spärras av på grund av
vattenmassorna, vilket inledningsvis medförde kaos i trafiken. Genom insats av militärpolisen kunde situationen förbättras. Stora ansträngningar gjordes för att trygga dricksvattenförsörjningen. Det togs vattenprover varje dag och kommunens invånare informerades om
resultaten via kommunens hemsida och lite senare även vid den dagliga presskonferensen,
då oron kring dricksvattnet var stor bland invånarna.

Räddningstjänstläge

13 nov - 19 nov
47,72 m till 47,96 m
• Räddningstjänstläge
• Reningsverket bräddas
• Turistbyrån svämmas över
• Tågtrafik ställs in

Mellan 13 och 19 november steg nivån i Glafsfjorden med 0,24 m, från 47,72 m till 47,96 m.
Den 13 november beslutades om Räddningstjänstläge2. Dagliga presskonferenser hölls och
den 14 november öppnades en upplysningscentral dit kommunens invånare kunde vända
sig. Kommunens hemsida användes till informationsspridning. Länsstyrelsen Värmland
tog över ledningen för räddningsinsatsen och utsåg Arvikas räddningschef till räddningsledare även för Säffle. I de prognoser som gjordes förutspådde man att Glafsfjorden skulle
stiga till maximalnivån 48,20 m, vilket skulle visa sig vara en för låg uppskattning. Personal
från Arvika kommuns tekniska avdelning gjorde hembesök hos ca 250 fastighetsägare och
informerade om översvämningsrisken och gav tips om hur man kunde förhindra att vattnet trängde in i fastigheterna via ledningsnäten främst genom att sätta igen golvbrunnar
i källare. I badhuset ordnades möjligheter att duscha och tvätta kläder. Tågtrafik genom
Arvika återupptogs den 14 november med en maximal hastighet av 40 km/h, men ställdes
återigen in den 19 november.

Turistbyrån ligger under vatten. Invallningen har brustit.
2
3

Under denna vecka fallerade invallningen kring turistbyrån i Arvika. Stora mängder avlopps- och spillvatten
från reningsverket bräddades3, då tillflödet på grund av
allt regn och den höga nivån
i Kyrkviken var mer än dubbelt så stort som den volym
som reningsverket kunde ta
hand om. Försvarsmaktens
insatser intensifierades och

Räddningstjänstläge innebär att Räddningstjänsten får särskilda befogenheter
Orenat vatten släpps ut från reningsverket

19

Vardagen fortsätter och pumparna går. Vattnet stiger fortfarande.

nådde sin topp den 19 november då sammanlagt 230 militärer och hemvärnsmän deltog.
Kommunen uppskattade att ca 210 fastigheter runt Kyrkviken riskerade att översvämmas.
De första officiella besökarna som kom till staden med anledning av översvämningen var
den dåvarande miljöministern Kjell Larsson och överbefälhavaren Johan Hederstedt.
Även i Säffle steg vattennivån och för att öka utflödet från Byälvssystemet gjorde man
förberedelser för att kunna öppna slussportarna. Slusskanalen var redan sedan tidigare avstängd för underhåll med en provisorisk fördämning alldeles framför de övre slussportarna
vilket underlättade arbetet. Men arbetet var ändå både
komplicerat och tidskrävande, då man successivt fick
ta bort luckor från den provisoriska avstängningen.
Arbetet påbörjades den 13 november och slutfördes
den 23 november. Vattennivåerna i Säffle sjönk därefter.

Prognostiserad toppnivå nås - sjön stiger ytterligare
Mellan 20 och 26 november fortsatte Glafsfjordens
nivå att stiga, från 47,96 m till 48,31 m. Den 23 no20

Kyrkogatan vid den översvämmade
stadsparken den 1 december.

20 nov - 26 nov
47,96 m till 48,31 m
• Nivån passerar prognosen
48,20 m
• Invallningar måste höjas
• Stora problem med vägnätet
• Evakuering av personer på
gruppboende
• Slussen i Säffle öppnas helt
• Kungligt besök

vember passerade sjön
den förutspådda maximalnivån 48,20 m. Det
var uppenbart att sjön
skulle fortsätta att stiga!
Då bestämde man i Arvika att planera för en
ny toppnivå; 48,50 m.
Vallarna vid reningsverket och vid viktiga
pumpstationer höjdes.
Vägverket gjorde stora
ansträngningar för att
Kung Carl XVI Gustaf och Prins Carl Philip på besök.
hålla vägnätet öppet.
Många mindre vägar översvämmades och/eller fick rasskador och stängdes av, men även
större vägar längs Glafsfjorden, som länsväg 175, 172 och riksväg 61, drabbades. Trafiken
med Högsäterfärjan ställdes in. Skyddskloreringen av dricksvattnet ökades. Försvarets ingenjörregemente utredde förslaget om en avstängning av Kyrkvikssundet mot Glafsfjorden
med en fördämning för att skydda Arvika mot Glafsfjordens ökande nivå. Byggnationen
bedömdes dock som icke genomförbar i det rådande läget.
Ett gruppboende på området Strand i Arvika med 38 hyresgäster evakuerades den 22 november till en tom avdelning på Arvika sjukhus. Militären bevakade de utrymda lokalerna.
Den 24 november besökte Kung Carl XVI Gustaf och Prins Carl Philip Arvika.
Även i Säffle inrättades nu en krisledningsgrupp på kommunen. Men här var det inte
lika kritiskt då nivån i Byälven stabiliserades efter den lyckade öppningen av slussen den 23
november. Områden längs västra delen av kanalen, stadshusparken, Tingvallastrand och
biblioteket skyddades av invallningar.

Nivån kulminerar- läget vänder
27 nov - 3 dec
Nivån kulminerar på 48,36 m
• Läget stabiliseras
• Besök av statsministern

Mellan 27 november och 3 december började läget i Arvika stabiliseras långsamt. Vallarna
runt stadshuset förstärktes. Den 27 november besökte den dåvarande statsministern Göran
Persson staden. Nivån i Glafsfjorden kulminerade den 29 november på 48,36 m och låg
även den 30 november kvar på samma nivå. Utflödet till Vänern från Byälven var som
högst dessa dagar och låg på omkring 400 m3/s, jämfört med 15 m3/s den 5 oktober.
Därefter började vattenståndet sjunka sakta och arbetsuppgifterna för de involverade
21

Strandlinjen i Arvika när Glafsfjorden nådde sin toppnivå på 48,36 m.

övergick till underhåll och bevakning av de befintliga skyddsåtgärderna. Skredrisker längs
Glafsfjorden, Kyrkviken, Kölaälven och Vrångsälven inventerades av Statens Geologiska
Institut (SGI).

Nivåerna sjunker
Den 12 december frånträdde Länsstyrelsen i Värmland räddningstjänstansvaret och räddningstjänstläge upphörde i Säffle. Slussen hölls öppen även efteråt. 28 december, när Glafsfjordens nivå låg på 47,18 m, upphörde räddningstjänstläge i Arvika och den militära insatsen avslutades. Objektvisa räddningstjänstinsatser på grund av översvämningen pågick
fram till 12 januari 2001. Den 17 januari 2001 deklarerades ”staden återtagen” i Arvika.
22

Kapitel 3
Konsekvenser – skador och kostnader

En naturlig fråga efter en naturolycka av det här slaget är vilka konsekvenser händelsen har
haft för de drabbade i olika avseenden. För att besvara denna fråga kan konsekvenserna
beskrivas i ord, genom en genomgång av skador för olika sektorer. De kan också beskrivas
i kostnader för samhället. I det här kapitlet ges både en beskrivning av skadorna och en
uppskattning av kostnader för dessa skador. Det är första gången en samhällsekonomisk
uppskattning görs av de kostnader som översvämningen orsakade. De direkta samhällsekonomiska skador som händelsen har orsakat summeras till 313 Mkr i 2009 års prisläge.
En tredjedel av summan faller på åtgärder och skador på vägnätet, en knapp tredjedel på
Arvika kommun och resten fördelas mellan kostnader för privatpersoner, näringsliv, Säffle
kommun, järnväg, Svenska Kyrkan med flera. Drygt 70 % av de kända skadekostnader som
översvämningen har orsakat fick bäras av den offentliga sektorn.
Översvämningen i Arvikaområdet 2000 anses vara den mest omfattande översvämningen i Sverige i modern tid. Det krävdes stora och kostsamma insatser både från räddningstjänsten och försvarsmakten såväl som insatser av verksamhetsutövare och privatpersoner
för att minimera skador. Översvämningen orsakade inte enbart kostnader under själva
förloppet utan också under tidsperioden efter händelsen. Då vattnet drog sig tillbaka lämnade det efter sig förstörda områden som det tog lång tid att återställa. Under det första
året efter översvämningen gjordes ett antal sammanställningar av kostnader. Några av dessa
var underlag till ansökningar om ersättning hos Räddningsverket (nuvarande MSB) och
hos Finansdepartementet. I dessa rapporter är vissa enskilda kostnadsposter mycket väl
dokumenterade, till exempel kommunernas kostnader, medan andra poster, till exempel
kostnader för privatpersoner och handelsverksamheter, inte uppmärksammas.
Nu tio år senare har vi försökt att skapa en tydligare bild av vad Arvikaöversvämningen
2000 kostade samhället. En svårighet i arbetet med kostnadsuppskattning har i det här fallet varit att många som arbetade med att sammanställa information från översvämningen
har lämnat sina poster på grund av pension eller andra orsaker. Information som inte
arkiverades har då gått förlorad. Kostnader som aldrig summerades eller som inte tydligt
relaterades till översvämningen är närmast omöjliga att spåra efter så här lång tid.
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Lite teori kring skador och kostnader
Vi är benägna att uttrycka skador i form av skadekostnad, alltså som det monetära
värde som motsvarar det som förstördes. Detta fungerar bra så länge något (föremål)
skadas fysiskt, kopplingen till skadehändelsen är tydlig och det som förstördes åter kan
införskaffas, återställas eller lagas. Naturvärden, kulturvärden, människans hälsa och
liv är exempel där det är svårt att sätta ett ekonomiskt värde. Uppstår skadan utanför
själva området där skadehändelsen inträffade eller lång tid efter händelsen kan den vara
svår att identifiera. Likaså om orsakssambandet mellan skadehändelsen och skadan är
invecklat eller ickelinjärt.
När man ska beräkna samhällsekonomiska kostnader till följd av en händelse, som i
detta fall en översvämning, är det merkostnaderna till följd av översvämningen som är
det intressanta, till exempel vilka merkostnader Räddningstjänsten hade utöver de vanliga kostnaderna för beredskap. Man brukar göra en uppdelning i direkta och indirekta
kostnader. Direkta kostnader är de som uppstår direkt till följd av en händelse, till exempel för skadade vägar. Å andra sidan är de indirekta kostnaderna de som kan relateras
till en händelse men som inte är direkt orsakade av denna. Ett exempel på detta kan
vara produktionsförluster på grund av att råvaror inte kan transporteras till producenter
när en järnväg svämmas över. Direkta och indirekta kostnader kan ytterligare delas upp
i konkreta kostnader (tangibla) och icke-konkreta kostnader (intangibla).
Direkta tangibla skador är exempelvis skador på byggnader, fordon, lantbruk och infrastruktur, avbrott i näringslivsverksamhet i det översvämmade området, evakueringar,
räddningsoperationer samt städning efteråt. Till de direkta intangibla skadorna räknas
dödsoffer, skadade, skador på miljön och kulturarv samt avbrott i kommunikationer.
Indirekta tangibla skador är till exempel översvämningsrelaterade skador för näringslivet utanför det översvämmade området och kostnader för tillfälligt boende för de
evakuerade. Social oro och förtroendeförlust för myndigheter och politiker är exempel
på indirekta intangibla skador.
Priser ändras från ett år till ett annat. För att kunna summera kostnader från olika
sektorer måste de vara uttryckta i ett och samma års prisnivå. Då kan kostnaderna
fungera som ett storleksmått på översvämningens konsekvenser. När man går tillbaka
och letar bland gammal information som i detta fall, kan det vara svårt att hitta all den
information man är i behov av för att göra korrekta skattningar. För ett antal av kostnadsuppgifterna nedan har det inte varit möjligt att avgöra om priserna är uttryckta i
2000 års priser eller i 2001 års priser. I denna rapport antas det att alla priser är uttryckta
i 2000 års prisnivå. Efter att man summerat de olika delkostnaderna justeras de upp till
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2009 års prisnivå. Genom att totalsumman justeras till den prisnivå vi lever med idag
blir det enklare att relatera till den.
I princip alla skadekostnader är presenterade utan moms. I några av försäkringsbeloppen är moms dock inkluderad. Denna moms har inte justerats bort eftersom det är
omöjligt att så här långt efteråt ta reda på de fakta som behövs. I totalsumman rör det
sig om en liten del. Det bör också påpekas att försäkringssummorna enbart är skattningar av de faktiska skadekostnaderna och innehåller stora osäkerheter.
Trots dessa osäkerheter är kostnadssammanställningen som görs i detta avsnitt den
mest omfattande sammanställning som gjorts av samhällets totala kostnader till följd
av översvämningen i Arvika 2000.

Konsekvenser för olika sektorer
I detta avsnitt görs en genomgång av skador och kostnader för olika sektorer såsom
kommuner, vägar och järnväg, näringslivet och privatpersoner.

Arvika kommun
Arvika kommun drabbades av stora skador och störningar till följd av översvämningen.
Översvämningen hotade hundratals bostadsfastigheter, kontor, vårdhem, affärs- och

Huvudstråk

P Extra parkeringsplats -Lördag - Söndag

Sekundärstråk

P Extra parkeringsplats

Avstängt område

OBS! Symfonivägen i Dottevik är också avstängd för trafik

Trafikpluton - personal

Trafikavstängningar i centrala Arvika. Källa: Arvika kommun.
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industribyggnader samt fritidshus runt Glafsfjorden. Det byggdes 3-4 km temporära invallningar för att skydda staden från ännu större konsekvenser. I Arvika sattes stadsparken,
hamnområdet med dess näringsverksamhet, några låglänta gator och 1 400 gravplatser
på en kyrkogård under vatten. Stadens turistbyrå vattenskadades svårt och fick rivas. Ett
äldreboende hotades av vattenmassorna, vilket fick till följd att 38 människor evakuerades
till en tom avdelning på Arvika sjukhus där de bodde i nästan tre veckor. Omfattande
trafikomläggningar krävdes på grund av att gator var avstängda under översvämningen.
Tågtrafiken var inställd i flera veckor, vilket ökade trycket på busstrafiken. Eftersom stadens centrala busstation också stod under vatten inrättades en provisorisk busstation på
en fotbollsplan.
Av de kommuner som hade översvämningsproblem under hösten 2000 var det Arvika
som drabbades av de högsta kostnaderna. Den största delen av dessa uppstod hos kommunens tekniska förvaltning. Kommunens VA-anläggningar och ledningsnät drabbades
hårt. Många kommunala fastigheter skadades av inträngande vatten utifrån men också
genom marktrycket som uppstod underifrån. En del översvämningsdrabbade näringsverksamheter i dessa fastigheter flyttades till andra lokaler. Kommunala vägar och gator skadades liksom parker och grönområden.
Totalt uppgick Arvika kommuns kostnader för översvämningen till 84,5 Mkr (2000	
   års
priser). Den enskilt största posten som kommunen redovisade var en kostnad på ca 36
3-‐1	
  
Mkr för akuta åtgärder och skador i samband med de kommunala VA-näten. Bland annat
handlar detta om omfattande kross- och sättningsskador på ledningsnätet.

	
  

Kommunen redovisade 23,9 Mkr i räddningstjänstkostnader i en ansökan om ersättning
till
	
   Räddningsverket (2000 års priser). Dessa kostnader avsåg personalkostnader (räddnings-
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324	
  000	
  

Kommunteknik	
  

58	
  543	
  000	
  

Fritidsförvaltningen	
  

216	
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Räddningstjänsten	
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  050	
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Arvika	
  Elnät	
  AB	
  

Totalt	
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  000	
  

84	
  543	
  000	
  

Summering av skadekostnaderna för Arvika kommun, Källa: information av Arvika kommun.
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Fördelning, kommunala kostnader Arvika kommun. Källa: illustration av information från Arvika
Kommun 2001.
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Säffle Kommun
Konsekvenser och skador för Säffle kommun var av mycket mindre omfattning jämfört
med de för Arvika kommun. Mest omfattande var skadorna på kommunala fritidsanläggningar och vägar. Genom invallningar i centrala Säffle längs Byälven och kanalen lycka29
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Summering av skadekostnaderna för Säffle kommun. Källa: information från Säffle kommun.
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Fördelning av kommunala kostnader, Säffle Kommun. Källa: information från Säffle kommun.
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  405	
  000	
  

vägar	
  kan	
  vara	
  dubbelräk

blandning av förebyggande åtgärder, akuta åtgärder, kostnader för direkta skador och efterarbeten som till exempel borttagning av invallningarna. 23 % av dessa kostnader bestod av
ökade personalkostnader. Säffle kommuns räddningstjänstkostnader uppgick till 1,1 Mkr
(2000 års priser).

Vägar
Det allmänna och enskilda vägnätet drabbades hårt av översvämnings- och erosionsskador. Många vägar fick stängas av helt eller delvis och Högsäterfärjan fick ställa in trafiken
över Byälven. Vägverket gjorde stora ansträngningar för att hålla de större vägarna farbara.
Länsvägarna 175 och 172 höjdes med grus på översvämmade ställen t ex vid Skasås och
Sulvik. Riksväg 61 översvämmades norr om Arvika. Vägen mellan Skasåsbron och Sulvik
på Glafsfjordens västra sida översvämmades på flera ställen.
När vägar skadas drabbas samhället av både direkta och indirekta kostnader. Många
gånger kan de indirekta kostnaderna vara högre än de direkta. För att skatta indirekta
kostnader för vägtrafik använder sig Trafikverket av schablonvärden för bland annat för”Många vägar fick stängas
av helt eller delvis”

Vägar höjdes med grus när vattnet nådde vägbanan.
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seningar för trafikanter, kapitalkostnader för gods vid förseningar av godstransport och
miljöpåverkan genom ökade utsläpp av växthusgaser. År 2006 inträffade ett skred på E6 vid
Munkedal.
och
beredskap
Kategori	
  Beräkningar i en studie gjord av Myndigheten för samhällsskydd
Kronor,	
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För översvämningen 2000 har enbart de direkta kostnaderna för skador på vägar sumVatten-‐	
  och	
  avlopp	
  
676	
  564	
  
merats. Det var såväl statliga som övriga allmänna och enskilda vägar som skadades och
Kommunala	
  fritidsanläggningar	
  
305	
  656	
  
skadekostnaderna
har summerats till 92,6 Mkr (2000 års prisläge). Vem som ansvarar
för
Kommunala	
  
yggnader	
  
480	
  
åtgärder
och bvem
som är kostnadsbärare beror på vägen i fråga. Kostnadsuppgifter 429	
  
finns
att
Vägar	
  från flera olika källor och dessa uppgifter stämmer inte exakt överens. Länsstyrelsen
2	
  152	
  282	
  
hämta
Värmland
gjorde
en
sammanställning
av
kostnader
för
vägar
där
statliga,
kommunala
Återställning	
  av	
  vallar	
  
162	
  8och
08	
  
enskilda
vägar
ingår.
Uppgifterna
har
sammanställts
i
tabellform.
Det
finns
en
viss
1	
  055	
  0risk
00	
  
Räddningstjänst	
  
för dubbelräkning när det gäller kommunala vägar då nedanstående kommunala vägar
Totalt	
  
4	
  886	
  000	
  
även kan vara medräknade i avsnittet ”Kommunala kostnader”. Uppgifterna är dock inte
identiska
och information som kan bekräfta eller dementera en dubbelräkning saknas.
	
  
Kostnaderna för de kommunala vägarna utgör dock en mindre del av totalsumman för
skador
3-‐5	
   på vägar.

Plats	
  

Kronor,	
  2000	
  års	
  prisnivå	
  

Väg	
  61	
  Arvika	
  Klevan	
  

5	
  000	
  000	
  

Väg	
  172	
  Sulvik	
  

1	
  700	
  000	
  

Väg	
  175	
  Skassås-‐	
  Nysäter	
  

24	
  000	
  000	
  

Mindre	
  vägar	
  i	
  Arvika	
  och	
  Eda	
  Kommuner	
  

35	
  600	
  000	
  

Mindre	
  vägar	
  i	
  Säffle	
  Kommun	
  

16	
  200	
  000	
  

Uppskattad	
  kostnad	
  för	
  enskilda	
  vägar	
  

	
  

Arvika	
  

	
  	
  270	
  500	
  

Säffle	
  

	
  	
  405	
  000	
  

Kommunala	
  vägar	
  

	
  

Arvika	
  

8	
  915	
  000	
  

Eda	
  

	
  	
  	
  128	
  000	
  

Säffle	
  

Totalt	
  

3-‐8	
  

Summering av skadekostnaderna för vägar. Källa: Länsstyrelsen Värmland 2001.
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384	
  000	
  

92	
  602	
  500	
  

Järnväg

”På eftermiddagen den
19 november stoppades
tågtrafiken igen”

Tågtrafiken genom Arvika stoppades för första gången mellan 12 och 14 november. Fram
till 19 november kunde tågen gå med en hastighet av 40 km/h. På eftermiddagen den
19 november stoppades tågtrafiken igen och återupptogs den 13 december med nedsatt
hastighet. Järnvägsbanken hade försvagats vid Sågudden i Arvika av Glafsfjordens stigande
nivå. Vad den inställda trafiken har kostat samhället i form av indirekta kostnader till följd
av förseningar, omledningstrafik och slitage på omledningsvägar finns det inga uppgifter
om. Sträckan har inte bara lokal betydelse, den trafikeras även av tågen mellan Stockholm
och Oslo. Banverket har summerat de direkta kostnaderna för skador på järnväg till 4 Mkr
(2006 års priser) (Banverket 2006).

Försvaret
Försvaret summerar sina merkostnader i samband med insatserna i Arvika i en rapport från
2001. Kostnaderna uppgick till cirka 7,5 Mkr (2000 års priser).

Svenska kyrkan
På kyrkogården vid Mikaelikyrkan i Arvika sattes ca 1 400 gravplatser under vatten. Kyrkogården fick erosionsskador, det uppstod skador på kyrkomuren mot Kyrkviken och andra
stensättningar samt på dräneringen. Det tillhörande krematoriet kunde skyddas med en
invallning och fick endast fuktskador. Mikaelikyrkan är från 1680-talet.
Skador till ett värde av 5,5 Mkr ersattes av Svenska Kyrkans försäkringsbolag. Detta var
bland annat ersättning för skador på krematoriet, på gravar och återställning av gräsmattor
och gångvägar. Dessutom fick Svenska kyrkan ersättning från staten för skador på bland
annat kyrkomur och stensättning
vid Sävsjöbäcken. Dessa skadekostnader uppgick till ca 4 Mkr. Totalt
orsakade översvämningen skador på
Mikaelikyrkans kyrkogård och kyrkans krematorium motsvarande 9,5
Mkr (2009 års priser).

Näringsliv
Ett antal företag belägna i det låglänta hamnområdet och i andra
Gamla gravplatser under vatten.
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strandnära områden i Arvika drabbades av översvämning när Glafsfjordens nivå steg. En
del verksamheter flyttades och andra kunde inte upprätthållas. Inventarier flyttades i de
fall det var möjligt.
Översvämningars konsekvenser för näringslivet, utöver de direkta kostnaderna för skador på tillgångar, analyseras sällan. Det gjordes inte heller någon sammanställande rapport direkt efter Arvikaöversvämningen och det är så gott som omöjligt att spåra upp alla
kostnader så här långt efter en händelse. Vi har i denna analys utgått ifrån utbetalningar av
försäkringsbelopp för att uppskatta skadekostnaden för näringsliv.
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv brukar denna typ av händelse inte ha konsekvenser för handelssektorn. Det blir så klart konsekvenser för den lokala näringsidkare som
förlorar inkomster till följd av minskad försäljning, men om man ser på saken ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, där man gör en nationell avgränsning, så påverkas inte handelssektorn i stort.
Exempel: Coop Extra i Palmviken fick sin parkeringsplats översvämmad. Detta ledde
möjligen till en period med färre kunder som i sin tur möjligen ledde till en tids minskad
försäljning. Detta är så klart en ekonomisk konsekvens för Coop Extra i Palmviken men det
är antagligen så att de kunder som uteblev från Coop Extra inte satt hemma och var hungriga utan åkte till en livsmedelsaffär där parkeringen inte var översvämmad och handlade
sin mat där i stället. Coop Extra fick lägre försäljning men andra affärer fick högre försäljning och därmed tar dessa effekter ut varandra. De lokala konsekvenserna för handelssektorn leder till omfördelning av inkomster men inte till samhällsekonomiska förluster.
Hur man samhällsekonomiskt resonerar kring tillverkningsindustrins kostnader beror
på samhällets tillgång till verksamhetens produkter. I de fall man kan erhålla produkten
från annan leverantör i landet uppstår ingen merkostnad samhällsekonomiskt.
En annan typ av kostnad för såväl handelsidkare som tillverkningsindustri är direkta skador på tillgångar. För dessa betalade Länsförsäkringar Värmland ut ersättningar till 31 olika
näringsverksamheter. Summan av utbetalningarna var 13,4 Mkr. Länsförsäkringars andel
av denna marknad var cirka 40 %. Om man antar att skadorna är lika fördelade mellan de
olika försäkringsbolagen så borde försäkringsbolagens totala utbetalningar till näringsverksamheter uppgå till cirka 33,5 Mkr exklusive självrisker (2000 års prisnivå).

Lantbruk
Lantbrukare fick sina marker översvämmade och kunde inte odla våren efter översvämningen. När det gäller skogsverksamheter var skadorna i samband med och efter översvämningen marginella. Vattnet hann sjunka undan innan det blev vår och skogen började växa
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Hamnområdet under vatten.

igen. Den skogsmark som stod
under vatten en tid på hösten
och vintern klarade sig stort
sett oskadd.
Inom jordbrukssektorn blev
det aktuellt med ersättning
från Jordbruksverket för mark
i träda. Denna kostnad är dock
inte med i sammanställningen
då det inte gick att spåra enskilda fall så här långt efteråt.
Också för denna sektor har
vi utgått från försäkringsuppgifter. Länsförsäkringar Värmland betalade ut ersättningar till 20 stycken lantbrukare. Summan av dessa utbetalningar
var 853 000 kronor. Länsförsäkringars andel av denna marknad är ca 85 %. Om man antar
att skadorna är jämnt fördelade på de olika försäkringsbolagen kan man uppskatta försäkringsbolagens totala utbetalningar till lantbrukare till ca 1 Mkr exklusive självrisker.
Översvämmad verkstadslokal.

Enskilda
För privatpersoner som drabbas av översvämningar kan konsekvenserna vara så mycket
mera omfattande än enbart kostnaderna för den skada vattnet gör på bostadshus och ägodelar. Arbetet att skydda sig och sitt inkräktar på fritid och man kan hindras att fortsätta
sitt normala liv. Det kan orsaka förstörelse på personliga ägodelar som för andra inte har
något värde men som för en själv är oersättliga och rymmer värdefulla minnen. Allt kan
raseras snabbt av vattenmängderna. Ett
exempel kan vara att man inte får någon
ersättning för en trädgård som man har
lagt ner mycket arbete på. Konsekvenser
av översvämningar på den här typen av
värden är möjligen den största förlusten av
alla. Det handlar ofta om skador som inte
kan åtgärdas och som inte ersätts av vare
sig försäkringar, stat eller kommun.
Villaområdet Strand.
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Men så finns det skador man faktisk får
ersättning för. Försäkringsbolag är villiga
att försäkra våra hem och andra ägodelar.
Genom att summera försäkringsbelopp
som utbetalats för kostnader för skador
som översvämningen orsakat får vi en
uppfattning om de direkta tangibla kostnaderna för enskilda. Länsförsäkringar
har ungefär 30 % av marknaden när det
gäller hemförsäkringar. Under översvämningen i Arvika betalade Länsförsäk- Var är infarten?
ringar Värmland ut ersättningar till 146
hushåll. Summan av dessa utbetalningar var 10,7 Mkr exklusive självrisker (2000 års priser).
Utöver detta tillkommer cirka 50 stycken skadeanmälningar där utbetalningar av olika
orsaker inte har skett. Antar man att skadorna var jämt fördelade över alla försäkringsbolag
så borde utbetalningar till privatpersoner från försäkringsbolag hamna omkring 35,5 Mkr
(exklusive självrisker) (2000 års priser). Med samma antagande tillkommer möjligen cirka
170 skadeanmälningar där utbetalningar inte har skett. En orsak kan vara att skadekostnaderna i dessa fall understeg självriskbeloppen.

Summering av samhällsekonomiska kostnader

Kategori	
  

2000	
  års	
  prisnivå	
  	
  

2009	
  års	
  prisnivå	
  	
  

Arvika	
  kommun	
  

84	
  543	
  000	
  

97	
  178	
  000	
  

Säffle	
  kommun	
  

4	
  886	
  000	
  

5	
  616	
  000	
  

92	
  602	
  500	
  

106	
  441	
  000	
  

Järnväg	
  

3	
  500	
  000	
  

4	
  023	
  000	
  

Försvaret	
  

7	
  500	
  000	
  

8	
  600	
  000	
  

Svenska	
  kyrkan	
  

9	
  500	
  000	
  

10	
  920	
  000	
  

33	
  500	
  000	
  

38	
  506	
  000	
  

1	
  000	
  000	
  

1	
  149	
  000	
  

35	
  500	
  000	
  

40	
  805	
  000	
  

272	
  531	
  500	
  

313	
  238	
  000	
  

Vägar	
  

Näringsverksamheter	
  
Lantbruk	
  
Privata	
  kostnader	
  

Totalt	
  
	
  

Summering av de samhällsekonomiska kostnaderna.

3-‐16	
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”Det handlar ofta om skador
som inte kan åtgärdas”

Efter summering av alla ovanstående delbelopp kommer man fram till att den samhällsekonomiska kostnaden för översvämningen i Arvika-området år 2000 uppgick till cirka
313 Mkr (2009 års priser). Totalkostnaden är 273 Mkr i 2000 års prisläge. Detta är en
summering av de direkta skadekostnaderna, det vill säga skador som direkt orsakades av
översvämningen.
Indirekta kostnader som troligen uppstod men som inte kunnat prissättas är
till exempel res- och transportkostnader
som uppstod när vägar måste stängas av
underhåll	
  invallningar	
  
och ledas om. Också värdet på allt det
byggna*on	
  
arbete som privatpersoner gjorde för att
invallningar	
  
skydda sin eller andras egendom, är en
övrigt	
  
indirekt kostnad. Ett tredje exempel är
det privata näringslivets förluster för förlorad produktion på grund av avstängda
transportvägar, uteblivna leveranser eller
personal som inte kunde ta sig till arbetsplatsen. En typ av konsekvens som är
Totalt
svår att värdera är att människor drabbas
av känslor av oro och rädsla.
Arvika	
  kommun
Vägar
Näringsliv Privata	
  kostnader
Försvaret Svenska	
  kyrkan
Järnväg
Säﬄe	
  kommun
Lantbruk
Avloppsproblem.
84543000
92602500
33500000
35500000
3000000
9500000
4000000
4886000
1000000
Järnväg
Säﬄe	
  kommun
Arvika	
  kommun
Vägar
Näringsverksamheter Privata	
  kostnader
Försvaret Mikaelikyrkan

148000

86027000
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Fördelning	
  av	
  Fördelning	
  
kostnader	
  
Näringsverksamheter	
  
12%	
  
Vägar	
  
34%	
  

Näringsliv	
  
Privata	
  kostnader	
  12%	
  
13%	
  
Försvaret	
  
1%	
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4%	
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Säﬄe	
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Lantbruk	
   2%	
  
0%	
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Fördelning samhällsekonomiska kostnader Översvämningen 2000.
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Kapitel 4
Utredningar och studier efter
översvämningen

Efter översvämningen följde olika inblandade aktörer upp händelsen i ett antal utredningar. Syftet med det var främst att belysa, dokumentera och reflektera över den egna
insatsen under själva översvämningen. I ett senare skede skiftade utredningarna karaktär
till att handla om att ta fram, undersöka och utreda olika tänkbara förebyggande åtgärder
mot en likande situation i framtiden.

Översvämningshändelsen utreds
Under våren och sommaren 2001 gjordes en rad utredningar av Arvika kommun som belyste de olika förvaltningarnas arbete med översvämningen.
Socialförvaltningen (maj 2001) fokuserade i sin redovisning på hur man förberedde och
genomförde evakueringen av de 38 hyresgästerna i ett äldreboende i området Strand till
en tom avdelning på sjukhuset i Arvika. I rapporten poängterades vikten av information
till personal, hyresgäster och anhöriga och en noggrann planering som ändå var öppen för
oförutsedda vändningar. I rapporten kritiserades mediernas agerande när en hyresgäst fick
evakueras med ambulans.
”pressen flockades och hyresgästen exponerades, trots att vi med hjälp av militären
bildade kedja”
Socialförvaltningen hade även som uppgift att stötta människor som drabbades av översvämningen och man hade ett 20-tal anställda i beredskap vilka dock aldrig behövde sättas
in. Däremot följde personalen situationen för äldre och funktionshindrade i de översvämningsdrabbade områdena för att i tid kunna identifiera människor som kunde komma i
behov av hjälp längre fram.
Fritidsförvaltningen (maj 2001) beskrev i sin korta redogörelse hur man ordnade förläggningar för militärer samt dusch- och tvättmöjligheter i simhallen, för översvämningsdrabbade invånare. Dessutom höll förvaltningen kontakt med de lokala fritidsbåtsföreningarna.
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Arvika Elnät AB (juli 2001) redogjorde i sin rapport, bland annat i dagboksform, för de
åtgärder som genomfördes för att säkra elförsörjningen. Fem nätstationer och 25 kabelskåp
vallades in och försågs med pumpar och det inträffade bara två oplanerade elavbrott. I
rapporten resonerade man även om vad som hade fungerat bra och vad som skulle kunna
förbättras i verksamheten och i samspelet med andra aktörer.
Kommunledningens utvärdering (juni 2001) handlade främst om krisledningsorganisationen och om det externa och interna informationsarbetet. Krisledningsorganisationen
bestod av kommunstyrelsens ordförande, de två vice ordförandena, kommunchefen, den
tekniska chefen, räddningschefen, VD för Arvika Elnät AB, miljö- och hälsoskyddschefen,
informationschefen, socialchefen, skolchefen och chefen för fritidsförvaltningen. Krisledningsorganisationen fattade bland annat beslut om vad som skulle prioriteras i räddningsarbetet.
Experter från SMHI och SGI fanns på plats i Arvika och de konsulterades av krisledningsorganisationen när det gällde vattenavbördning från Glafsfjorden, väderprognoser,
samt scenarier vid övergång till kallt väder med isbildning och rasrisker.
Informationsarbetet organiserades med hjälp av en upplysningscentral som var bemannad dygnet runt. För att nå ut med extern och intern information använde man sig av
internet, telefon, faxmeddelanden, regional tv och presskonferenser. På en och samma anknytning svarade tjänstemän från olika förvaltningar och räddningstjänsten i fem telefoner
för att kunna ge svar på alla typer av frågor. Antalet samtal varierade mellan 50 och 160 per
dag. De befarade krissamtalen från invånarna uteblev och samtalen handlade främst om
dricksvattenkvalitet, hur man proppar sitt avlopp, med mera. Den interna kommunikationen sköttes främst via e-post, fax och kommunens hemsida. Hemsidan var välbesökt och
antalet användare gick periodvis upp till 3 000 per dygn.
För att kunna ta hand om alla intresserade från myndigheter och andra organisationer
skapades en besöksorganisation. Besökarna var bland många andra miljöministern, statsministern, Kungen, Prins Carl Philip, överbefälhavaren, chefen för Rikshemvärnet samt
chefen för Rikslottorna.
Kommunens tekniska förvaltning (augusti 2001) gav ut en omfattande rapport i broschyrform. I den beskrevs det omfattande arbetet med att säkra reningsverket, pumpstationer, ledningsnät och stadens dricksvattenförsörjning. Rapporten tog upp hur man hanterade de problem som vägavstängningar och inställd järnvägstrafik i kombination med en
översvämmad busstation ledde till. Rapporten gick även in på invallningsbyggandet som
förvaltningen hade ansvar för när det gällde kommunens egna fastigheter. Man poängterade att förvaltningens informationsinsatser, där förvaltningens personal gjorde hembesök
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”De befarade krissamtalen
från invånarna uteblev”

Karta höjdkurvor Arvika. Källa: Arvika kommun.

hos fastighetsägare som riskerade översvämning av sina fastigheter, var mycket uppskattade.
Exempel på slutsatser som tekniska förvaltningen drog är:
”Fungerande samverkan, tydlig krisorganisation och god information till allmänheten
är av stor vikt för en lyckad insats, liksom ett bra tekniskt planeringssystem. En positiv
attityd och ett gott humör är en jätteresurs!”
Förbättringsbehov sågs framförallt vad det gäller kartmaterial med bättre höjdanvisningar,
användning av GIS-teknik, personalplanering vid långvariga kriser och kunskap om grannkommunens resurser.
Även andra organisationer främst på nationell nivå utvärderade sina insatser eller belyste
särskilda frågor kring andras insatser.
Försvarsmaktens utredning (preliminär våren 2001 och slutrapport juni 2001) beskrev
insatsen av personal och materiel, hur den egna ledningen arbetade och hur man skötte
informationsuppgifter och besökare.
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Åtgärdsplan för Arvika. Källa: Arvika kommun.
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Sammanlagt deltog drygt 100 befäl,
1 100 värnpliktiga och 900 hemvärnsmän.
Insatsen nådde sin kulmen den 19 november med 15 befäl och 180 värnpliktiga samt
4 hemvärnsbefäl och ca 30 hemvärnsmän.
Dessutom deltog ett tiotal lottor och bilkårister. Av försvarsmaktens materiel användes 50 000-60 000 sandsäckar, 14 vattenpumpar, 12 elverk, 8 terrängfordon varav
ett var en terrängambulans, 4 bandvagnar,
Försvarsmaktens ledningstrailer, matkantiner med mera.

Arbete pågår.

Den preliminära rapporten avslutades med några röster från personal i olika befattningar. De såg positivt på insatsen överlag. En sak som lyftes fram var att man var nöjd med att
ha kunnat hjälpa de drabbade, använda sin specialkompetens och att man fick omvärldens
uppskattning. Insatsen bidrog också till team-building bland soldaterna och ledarskapsutveckling hos befälen.

”Nio av tio i de värst drabbade områdena i Arvika hade
mycket stort eller ganska stort
förtroende för kommunens sätt
att hantera situationen”

Styrelsen för psykologiskt försvar (november 2000) beskrev i sin rapport Sammanfattning av intervjuer med boende i Arvika med anledning av översvämningarna hur översvämningssituationen upplevdes. Sammanfattningen bygger på en telefonundersökning som gjordes
en helg under pågående översvämning, den 18-19 november 2000. I undersökningen intervjuades 500 personer i centrala Arvika för att ta reda hur de upplevde situationen och
vad de ansåg om kommunens insatser. Undersökningen visade att ca hälften av de tillfrågade som bodde i ett av de direkt drabbade områdena var oroade på grund av översvämningen, men bara en av tio kände
sig mycket oroad. Nio av tio i de
värst drabbade områdena i Arvika
hade mycket stort eller ganska stort
förtroende för kommunens sätt att
hantera situationen och även informera om den. 84 % av dem som
hade varit inne på kommunens
hemsida ansåg att informationen
om översvämningen då var bra.
Arvikaborna var också nöjda med
innehåll och omfattning av mediMånga besökare att ta hand om.
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ernas rapportering. Det var främst de lokala medierna som användes av invånarna för att
hålla sig informerad om situationen. Särskilt bland kvinnor spelade också sociala nätverk
en viktig roll.
I Räddningsverket rapport (2001) Uppföljning och erfarenhet med särskild inriktning på länsstyrelsens övertagande av kommunal räddningstjänst under översvämningarna hösten 2000 beskrevs bland annat varför Länsstyrelsen Värmland tog över räddningstjänstansvaret som i
vanliga fall ligger hos kommunen. Rapporten tog även upp lednings- och informationsfrågor och redogjorde för hur Länsstyrelsen hanterade översvämningen i Vänern som pågick
samtidigt. När nivåerna i Glafsfjorden steg och prognoserna pekade på att vädersituationen skulle hålla i sig funderade man i Arvika på möjligheter att öka avbördningen genom
Byälven och centrala Säffle. Räddningschefen i Arvika hade inga formella möjligheter att
beordra öppningen av slussen i Säffle som ligger i Säffle kommun och under Sjöfartsverkets ansvar. Länsstyrelsen Värmland beslutade, efter överväganden tillsammans med räddningsledarna i Arvika och Säffle, att ta över räddningstjänstansvaret i de två kommunerna.
Räddningschefen i Arvika tillsattes som räddningsledare för hela insatsen. På detta sätt fick
han befogenhet att öppna slussen i Säffle. Länsstyrelsen frånträdde räddningstjänstansvaret
den 12 dec.
Svenska Kraftnäts (sep 2001) rapport Analys av översvämningarna under sommaren och hösten 2000 samt vintern 2001 beskrev på ett generellt sätt orsakssambandet för översvämningarna och klargjorde vattenregleringens roll. Bakgrunden var att det hade inträffat så många
översvämningar på olika håll i Sverige år 2000. I rapporten presenterades en översiktlig
sammanställning av händelser och skador i samband med översvämningar längs älvar i
södra Norrland och norra Svealand under sommaren 2000, men Arvikaöversvämningen
berörs bara perifert.

Hydrologiska utredningar och de första
åtgärdsförslagen
Under hösten 2001 initierade Arvika, Eda och Säffle kommun samt Länsstyrelsen Värmland Projekt Byälven. Detta utredningsprojekt hade som målsättning att beskriva den
naturvetenskapliga bakgrunden till översvämningen, att utvärdera riskerna för översvämningar och föreslå förebyggande åtgärder.
Under den första etappen mellan hösten 2001 och våren 2002 utförde forskare från
Karlstads universitet vid Nätverket för Älvsäkerhet (NÄS) en omfattande fältinventering,
datainsamling och dataanalys. Resultaten redovisades i rapporten Projekt Byälven – översvämningsrisker, förebyggande åtgärder och konsekvenser. Återkomsttiden för en liknande över44

Höga flöden i Jösseälven.

svämning beräknades till ca 100 år1. Vattenbalansen, det vill säga sambandet mellan tillrinning, avrinning och magasinering, studerades. Olika modeller sattes upp för att simulera
flöden och nivåer i vattensystemet och dessa användes som verktyg för olika åtgärdsstudier.

”Man undersökte tre åtgärder
för att minska risken för
översvämningar”

Man undersökte tre åtgärder för att minska risken för översvämningar: uppströmsmagasinering, förändrad regleringsstrategi samt en fördjupning och breddning av älvsträckan
mellan Glafsfjorden och Vänern. Alternativet uppströmsmagasinering som översvämningsdämpande åtgärd övergavs. Det visade sig att det varken fanns möjlighet att anlägga
särskilda översvämningsmagasin med tillräcklig volym eller att använda de befintliga magasinen genom att tillåta överdämning2. Redan den överdämning som skedde under översvämningen hösten 2000 orsakade skador.
Den andra frågan som undersöktes var om man genom en tidig avtappning av reglerings1

En vattennivå med 100 års återkomsttid inträffar och överskrids i genomsnitt en gång på 100 år. Sannolikheten
är 1 % för varje enskilt år.

2

Med överdämning menas att den enligt vattendomen högsta tillåtna vattennivån överskrids.
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Projektet Byälven.

magasinen uppströms Glafsfjorden hade kunnat förhindra en översvämning. Undersökningen visade att om samtliga magasin hade varit tomma i början av oktober hade Glafsfjordens maximalnivå bara varit några decimeter lägre. Också detta alternativ övergavs.
Den tredje frågan som undersöktes var möjligheterna att sänka Glafsfjordens nivå och
nivåerna nedströms vid höga flöden genom fördjupning och breddning av Byälven. Det
togs fram en beräkningsmodell som användes i undersökningarna. I modellen kunde man
simulera olika åtgärder och deras resultat. Simuleringarna visade till exempel att en breddning av älvsträckan med 10 m och en fördjupning med 0,5 m bara skulle ha sänkt Glafsfjordens maxnivå vid översvämningen hösten 2000 med 0,4 m. Breddning och fördjupning av
älvsträckan får man här inte tolka bokstavligen. I praktiken betyder det att strömningshinder, förträngningar och likande tas bort för att minska strömningsmotståndet.
Norges vassdrags och energidirektorat (NVE) (januari 2001) undersökte i samband med
Byälvsprojektet den periodvis förekommande naturliga överledningen av vatten från älven
Glomma i Norge till Byälvens avrinningsområde under perioden 1851-2000. I rapporten
Glommas bifurkasjon ved Kongsvinger kom man fram till att överföring till Vrångsälven i
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”Om samtliga magasin hade
varit tomma i början av oktober
hade Glafsfjordens maximalnivå bara varit några decimeter
lägre”

Byälvens avrinningsområde är vanligt förekommande. Det har skett 73 gånger under 150 år,
det största flödet har varit 84 m3/s och den längsta varaktigheten var 15 dygn. Vanligtvis
inträffar händelsen i samband med vårfloden. Under hösten 2000 skedde dock ingen överföring av vatten från Glomma.
Räddningsverket (2001) genomförde en kartering. I rapporten Översiktlig översvämningskartering längs Byälven – sträckan från Glafsfjorden till utloppet i Vänern redovisades översvämmade områden vid ett 100- respektive 10000-års flöde som togs fram med en hydrologisk
modell. Dessutom beräknas det dimensionerade vattenståndet3 för Glafsfjorden till 48,90 m.
Examensarbetet Flood Mitigation Analysis – Case Study of Kyrkviken catchment area, Arvika,
Sweden (jan 2002) av KTH-studenterna Lars Herngren och Anders Lundin studerade vattenbalansen i Kyrkvikens avrinningsområde. Studien visar att vid en avstängning av Kyrkviken
i en översvämningssituation kan nivån i Kyrkviken komma att bli högre än i Glafsfjorden
och att det skulle krävas en pumpkapacitet av 11 m3/s för att pumpa över vattnet till
Glafsfjorden. Det föreslogs även ett alternativ att pumpa över vatten från sjön Racken
uppströms Kyrkviken till sjön Gunnern uppströms Jössefors. Idén övergavs då även sjöarna
uppströms Jössefors var överdämda hösten 2000 och kraftverket tappade maximalt inom
vattendomens ram.
Sweco Industriteknik utarbetade ett förslag om en Tunnel mellan Glafsfjorden och Vänern
(mars 2002) som skulle kunna sänka vattennivån i Glafsfjorden med 0,7 m vid en likande
översvämning som hösten 2000. Tunneln med tvärsnittsarean 170 m2 skulle vara 6 km lång
och sträckningen planerades från Skäggebol till Borgvik. Kostnaderna uppskattades till
ca 500 Mkr.
Under andra etappen av Byälvsprojektet undersöktes möjligheten att öka avbördningen genom Byälven mellan Glafsfjorden och utloppet ut i Vänern mera ingående. Studien
Simulering av översvämningar i Byälven utfördes av Finn Midböe och Håkan Persson under
åren 2004-2005 som examensarbete vid Uppsala universitet med handledning från Nätverket för älvsäkerhet vid Karlstads universitet. Genom helikopterburen laserscanning och
ekolodning skaffades en förfinad höjdmodell över älvsträckan och en mer avancerad hydraulisk modell utvecklades. Detta gjorde det möjligt att studera effekten av olika tänkbara
åtgärder mycket detaljerat.
De åtgärder som undersöktes var bland annat ökat flöde genom slussen i Säffle, en ombyggnation av det så kallade dämmet i Säffle4, röjning av vegetation på land och vassröjning på smalare älvsträckor, vidgning av trånga sektioner och borttagning av bottenhinder
3

Vattenståndet som uppnås vid ett 10 000 års-flöde

4

Tre rörliga skärmar under en bro i Säffle som i nedfällt läge ”dämmer” vattnet i den nedre delen av Byälven
för sjöfartsändamål
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med mera. I studien visades att en kombination av samtliga åtgärder ger störst effekt, men
att detta skulle innebära stora kostnader och påtaglig miljöpåverkan. Studien föreslår bland
annat en mindre kostsam åtgärdskombination som inkluderar mindre omfattande tekniska
åtgärder vid slussen och dämmet i Säffle, borttagning av växtligheten vid ett antal smala
ställen och en lägre normalvattennivå i Glafsfjorden och Harefjorden. Denna kombination av åtgärder ger en effekt som motsvarar en sänkning av maxvattennivån i Glafsfjorden
hösten 2000 med 0,50 m.
I tredje etappen av Projekt Byälven under åren 2005-2006 gjordes ännu mer förfinade
simuleringar av åtgärderna i centrala Säffle. I studien genomfördes även kostnadsberäkningar för de olika åtgärderna. Det visade sig att det dyraste alternativet; en omfattande
ombyggnation av dämmet och slussen i Säffle skulle ha störst effekt på Glafsfjordens nivå.
Denna kombination av åtgärder uppskattades kunna ge en sänkning av maxvattennivån
motsvarande 0,34 m i Glafsfjorden och 0,65 m i Harefjorden hösten 2000. Kostnaderna
uppskattades till 29 Mkr.
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Kapitel 5
Vad hände sen? – Dammprojektet

Parallellt med de utredningar som genomfördes i Byälvsprojektet vidareutvecklades, på
Arvika kommuns initiativ, idén kring en avstängning av Kyrkviken med hjälp av en damm.
Idén går ut på att bygga en fördämning i Sundet, den naturliga kanal som förbinder Kyrkviken med Glafsfjorden. Eftersom undersökningarna i Projekt Byälven visade att det inte
fanns tillräckliga magasineringsmöjligheter uppströms och att åtgärder i Byälven som
breddning och borttagning av trånga sektioner inte skulle åstadkomma en tillräcklig nivåsänkning i skarpt läge, blev invallningen av Kyrkviken huvudspåret i Arvikas arbete med
översvämningsrisken.
Det nuvarande förslaget (nov 2010) består i grova drag av en betongdamm i Sundet med
två stycken 8 m breda öppningar, ända ner till sjöbottnen, bland annat för båttrafiken.
Dammkrönet ligger på 47,5 m (2,2 m över normalvattenstånd) men kan höjas temporärt
med hjälp av ståndare och sättar upp till 50,0 m. Öppningarna stängs när Glafsfjorden
når en nivå av 46,5 m. I de strandnära, grunda områdena förses dammen med öppningar
för fisk, bottenlevande djur och strandlevande djur. Även dessa sätts igen vid hotande
översvämning. I de låglänta områdena på västra och östra sidan av Sundet planeras två
spärrdammar, med en krönhöjd på 50 m, för att hindra vattnet från att ta den vägen in till
Kyrkviken vid höga nivåer i Glafsfjorden. Det tillrinnande vattnet från Kyrkvikens avrinningsområde pumpas över till Glafsfjorden. Pumpkapaciteten som behövs för att hålla
Kyrkvikens nivå på 46,5 m beräknas vara upp till 30 m3/s under ett 1 000-årsflöde. Kapaciteten kommer att fördelas på flera pumpaggregat, bland annat av säkerhetsskäl. Byggnadskostnaderna uppskattas till ca 80 Mkr och drift- och underhållskostnader till ca 440 000 kr
per år. Kommunen uppskattar att översvämningsskyddet kommer att behöva tas i bruk i
genomsnitt var sjätte år.
”Vägen till det nuvarande
förslaget var lång”

Vägen till det nuvarande förslaget var lång. Innan man kunde börja med projekteringen
av själva byggnationen och den formella processen kring en tillståndsansökan fanns det ett
antal obesvarade frågor. Dessa gällde bland annat hydrologin och hur dammen skulle påverka natur- och kulturmiljön. Arvika kommun gav därför ett antal utredningar i uppdrag
till olika aktörer.
Det alla första förslaget på den tekniska utformningen av dammen gjordes av HydroTerra
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Karta över Östra och Västra Sund med dammen. Källa: Arvika kommun.

Ingenjörer AB. Det presenterades i rapporten Förstudie: Invallning av Kyrkviken (nov 2002).
Skillnaden mot det nuvarande förslaget är att betongdammen då skulle vara 0,5 m högre
och att de strandnära öppningarna fattades. Pumpkapaciteten som skulle behövas uppskattades då till 15 m3/s. Byggnationskostnaderna uppskattades till 31,7 Mkr och drift- och
underhållskostnaderna till ca 200 000 kr per år.
Rapporten Invallningen av Kyrkviken (sep 2003) från ALcontrol AB belyser hur den tänkta
dammen påverkar naturen. Påverkan består huvudsakligen av att dammen utgör ett vandringshinder för djur och vattenväxter. För att avhjälpa detta föreslogs några mindre öppningar i dammen vid strandlinjen och lite längre ut. Dessutom påpekades att vattenomsättningen i Kyrkviken kan påverkas av konstruktionen. Det konstaterades att inga sällsynta
växter och viktiga växtplatser berörs av huvuddammen i Sundet och de två spärrdammarna
på land.
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Hydrologiska utredningar
En viktig fråga vid planeringen av dammen var hur stor pumpkapacitet det behövs för de
pumpar som ska leda över vatten från Kyrkviken till Glafsfjorden när dammöppningarna
är stängda i en översvämningssituation. I SMHI:s utredning Dimensionerande flöde – Kyrkviken (sep 2003) beräknades tillrinningen till och avrinningen från Kyrkviken för olika
återkomsttider. Om det dimensionerande vattenståndet och den dimensionerande tillrinningen skulle inträffa samtidigt skulle det behövas en pumpkapacitet av 38 m3/s för att
hålla Kyrkvikens nivå på 47,0 m över havet.
En annan utredning från SMHI, Vattenomsättningen i Kyrkviken (maj 2004), gav svar på
frågan om vattenomsättningen minskar med en dammkonstruktion. Rapporten kom fram
till att så inte är fallet. Däremot kommer vattenutbytesprocesserna ha ett något förlängt
tidsförlopp, då dammen minskar transportkapaciteten genom Sundet.
En tredje fråga var hur en avstängning av Kyrkviken vid ett översvämningstillfälle påverkar vattennivån i Glafsfjorden. Genom att öppningarna i dammen stängs och stora vattenvolymer pumpas över till Glafsfjorden kommer vattennivån i Glafsfjorden vara högre
än utan avstängning. Utredningen Effekter från invallningen av Kyrkviken på vattennivåer i
Byälvens vattensystem (maj 2005) från Nätverket för Älvsäkerhet kom fram till att denna
ytterligare nivåökning i Glafsfjorden skulle ligga på omkring 3 cm vid en översvämning
jämförbar med den hösten 2000.

Arkeologiska utredningar
I den undervattenarkeologiska utredningen Del av Sundet (våren 2004) konstaterade Bohusläns och Värmlands museum att den centrala delen av Sundet har muddrats tidigare.
Det hittades tre fasta fornlämningar i den grunda strandnära delen av det 7 500 m2 stora
undersökningsområdet. Två av dem är troligen lämningar efter fasta fiskeanläggningar från
medeltiden. Den tredje är vraket efter ett mindre fartyg och daterades till perioden mellan
1700 och början av 1800-talet.
Värmlands museum undersökte landområdet vid Västra Sund arkeologiskt och sammanställde resultaten i rapporten Arkeologisk utredning vid Västra Sund (våren 2005). Det
utfördes ett antal provschaktningar vid det tänkta byggnationsområdet och man hittade en
välbevarad kokgrop som skulle kunna vara en del av en större boplats.
Värmlands museum utförde även en kulturmiljöutredning i de berörda områdena, Kulturmiljöutredning vid Sundet (våren 2004). I utredningen konstaterades att det finns fornlämningar i form av gravar och vid Västra Sund två förmodade boplatsområden. Östra Sund
är kulturhistoriskt intressant med äldre jordbruksfastigheter och Ingesunds musikhögskola.
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Ansökan om tillstånd för dammprojektet
Den första ansökan om dammbygget skickades tillsammans med en teknisk beskrivning
och en miljökonsekvensbeskrivning till Miljödomstolen i Vänersborg 2005. I juni 2006
gav Miljödomstolen kommunen tillstånd till projektet. Tre närboende överklagade då Miljödomstolens beslut till Miljööverdomstolen. Deras argument var för det första att de
ansåg att alternativa utformningar av dammen inte redovisades tillfredsställande i ansökan.
För det andra ifrågasatte de om det verkligen finns ett behov av dammen och för det tredje
ansåg de att anläggningen förfular landskapsbilden. Miljööverdomstolen följde dock i juni
2007 Miljödomstolens linje och bekräftade domen från 2006. Två av de närboende sökte
då prövningstillstånd i Högsta domstolen, vilket betyder en förnyad prövning av kommunens ansökan.
I juni 2009 upphävde Högsta domstolen Miljödomstolens och Miljööverdomstolens
domar och avvisade kommunens tillståndsansökan. Huvudkritiken i målet var att miljökonsekvensbeskrivningen som kommunen lämnade in i samband med sin ansökan år

Fotomontage av dammen. Källa: Arvika kommun.
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2005 inte uppfyllde Miljöbalkens krav om redovisning av alternativa utformningar och
alternativa lägen av dammen. Miljökonsekvensbeskrivningen hade som alternativ till ett
dammbygge skildrat de alternativa lösningar som har undersökts i Projekt Byälven, det vill
säga åtgärder i Byälven och uppströmsmagasinering. Kommunen redovisade alternativa utformningar först i samband med domstolförhandlingen. Detta, ansåg Högsta domstolen,
innebar att kompletteringarna kom för sent och att möjligheterna till insyn och inflytande
gick förlorade.
Arvika kommun beslöt att lämna in en ny ansökan. I januari 2010 hölls samråd med
Länsstyrelsen Värmland i frågan om dammbygget. Efter en genomgång av planerna bedömde Länsstyrelsen att projektet kunde medföra betydande miljöpåverkan, vilken enligt
miljöbalken kräver utökat samråd med statliga myndigheter, allmänheten och organisationer som kan bli berörda.
Kommunen ordnade två samrådsmöten för allmänheten och berörda organisationer och
myndigheter i februari 2010. Det fanns även möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter.
Det kom in en synpunkt angående hur Glafsfjordens nivå kan komma att påverkas av den
stängda dammen. Kommunen beställde därför en ny utredning hos SGI. Simuleringen
visade att Glafsfjordens maximala nivå hade blivit 4 cm högre år 2000 om det hade funnits
ett översvämningsskydd, och bekräftar alltså det gamla resultatet från år 2005 som beräknade ökningen till drygt 3 cm.
Arvika kommun kontaktade återigen Naturvårdsverket, Fiskeriverket, Sjöfartsverket,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, SMHI och Säffle kommun för att hämta
in åsikter.
Från SMHI beställdes en utredning om hur klimatförändringen kan påverka vattenståndet i Glafsfjorden/Kyrkviken. Simuleringar med olika modeller visade ingen entydig bild,
men man drog slutsatsen att framtidens dimensionerande nivåer inte kommer bli högre
än dagens.
Konsultföretaget WSP fick i uppdrag att göra en genomgång av alternativa utformningar
och lägen för dammen. De dammtyper som jämfördes med den ursprungliga lösningen var
gummidammar och dammar med klaffluckor. Gummidammar består av flera skikt gummi
och syntetisk fiber och fylls med luft eller vatten vid behov och förankras i en grundkonstruktion. När dammen inte används ligger duken platt mot grundkonstruktionen under
vatten. Livslängden uppskattas av tillverkaren ligga kring 30 år och kostnaden uppskattades
till minst 230 Mkr.
En klafflucka är en lucka som fälls nedåt under vatten i öppet läge. Själva luckan syns
alltså inte när den är öppen. Nackdelen med klaffluckor är att de manövreras med hydrau55

likutrustning som placeras i torra utrymmen bredvid luckan. Att själva luckan ständigt är
i vattnet gör den känslig för korrosion. Vanligtvis är klaffluckor upp till 20 m breda. En
klafflucka över hela Sundet skulle kräva ganska kraftiga dimensioner och skulle vara förhållandevis dyr. Konstruktionen och hydrauliken kräver mer underhåll än en betongdamm.
För de tre alternativen gummidamm, klafflucka och betongdamm undersöktes även
olika säkerhetsaspekter. Det värsta scenariot som undersöktes var att den stängda dammen
skulle brista vid ett högt vattenstånd i Glafsfjorden, den nivå som rådde hösten 2000. Om
betongdammens båda öppningar skulle raseras av någon anledning skulle vattenståndet
inne i Kyrkviken stiga en meter på två timmar, från de planerade 46,5 m till 47,5 m. Om
motsvarande händelse skulle inträffa för en 70 m bred gummidamm eller en konstruktion
med en stor eller flera mindre klaffluckor, skulle vattennivån stiga dubbelt så snabbt.
Dessutom undersöktes två alternativa lägen för dammen i Sundet. En placering skulle
kunna vara strax norr om det läge som var planerat från början, och en annan vid utloppet
till Glafsfjorden där Sundet är ungefär dubbelt så brett.
I juli 2010 skickade Arvika kommun in en ny ansökan om tillstånd för projektet till Miljödomstolen och huvudförhandlingen är planerad till mars år 2011. Efter alla utredningar,
samråd och avväganden av till exempel kostnader och säkerhet samt ekologiska hänsyn,
har huvudförslaget återigen landat på en betongdamm. I den nya ansökan har, efter önskemål från de kringboende, huvuddammens läge flyttats något norrut. Höjden sänks dock
med en halv meter till 47,5 m och det förs en dialog med motparterna om dammens estetiska utformning. Byggnationstiden beräknas till 12-18 månader.

Olika aspekter på översvämningsåtgärder i
Glafsfjorden
Dammkonstruktionen och spärrdammarna är effektiva åtgärder för att skydda en hel stad
mot framtida översvämningar. Med tanke på att de kända skadekostnaderna efter översvämningen hösten 2000 ligger kring 313 Mkr i dagens prisnivå (visserligen för hela de
översvämmade områdena, men de största skadorna uppstod i Arvika tätort) verkar byggnationskostnader i storleksordningen 80 Mkr vara rimligt. Antagligen skulle skadorna om en
likande översvämning inträffar idag bli betydligt större då försvarsmakten efter de senare
årens nedskärningar inte kan ge den hjälp som de gjorde hösten 2000.
Översvämningsproblemen utanför Arvika tätort kommer dock inte lösas i och med dammen. Vägarna kring Glafsfjorden som även delvis är tillfartsvägar till Arvika kan drabbas
igen och dammen kommer främst gynna kommuninvånare och verksamheter innanför
fördämningen, det vill säga i staden. Detta faktum tillsammans med de relativt höga bygg56

och driftkostnaderna är huvudkritiken från de motståndare som inte direkt påverkas av
själva dammbyggnaden. De föreslagna åtgärderna i Projekt Byälven skulle däremot komma
alla till lika nytta oavsett om de bor i staden eller på landsbygden. Problemet är att den
nivåsänkning i Glafsfjorden som man kan uppnå med dessa åtgärder endast är några decimeter och inte tillräcklig för att skydda Arvika helt mot framtida översvämningar. I dessa
dagar (nov 2010) köper Säffle kommun slussanläggningen i Säffle från Sjöfartverket. Detta
för att lättare kunna genomföra de ombyggnationer som krävs för att öka avbördningen
genom Byälven.
Även om dammen skulle innebära minskade risker för Arvika stad finns det vissa nackdelar. Om det osannolika skulle hända att dammen fallerar i en översvämningssituation kommer skadorna troligtvis bli större än vid en liknande översvämning utan damm. Vid ett
dammbrott kommer vattennivån i Kyrkviken att stiga snabbt och inom bara några timmar
nå Glafsfjordens nivå. Motsvarande stigning hade tagit några flera veckor utan damm. Då
skulle det inte finnas tid att sätta upp några temporära invallningar så som hösten 2000 och
alla räddningsinsatser skulle behöva inriktas på att evakuera människor ut ur riskzonen.
Kanske kommer man då att ha skapat nya värden och därigenom nya sårbarheter genom
exploatering av strandnära områden i skydd av dammen.

”Kunskapen kring Byälvens
vattensystem och kring de
teoretiskt tänkbara och praktisk
möjliga åtgärderna har ökat
markant”

10 år har nu gått sedan översvämningen och staden Arvika, Glafsfjordens och Byälvens
stränder och staden Säffle är fortfarande sårbara för översvämningar. Inga fysiska åtgärder
har genomförts hittills, men kunskapen kring Byälvens vattensystem och kring de teoretiskt tänkbara och praktisk möjliga åtgärderna har ökat markant. Framförallt genom det
arbete som bedrivits av Arvika kommun och många andra organisationer som har utrett
speciella frågor inom sina kompetensområden. Denna ökade kunskap var förutsättningen
för att komma fram till de nu föreslagna åtgärderna som tillsammans skulle kunna minska
översvämningsriskerna i Arvika och längs de utsatta strandpartierna kring Glafsfjorden,
Byälven och i Säffle. Riskerna kommer inte att elimineras helt och de kommer reduceras i
olika grad på olika platser.
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Kapitel 6
Några röster från 2000 och tio år senare

I de rapporteringar som görs efter allvarliga naturolyckor är det vanligt att de rent mänskliga aspekterna kommer i skymundan. När konsekvenser listas dominerar beskrivningar
av skador på tekniska system och hur dessa har behövt reparerats. En annan sak som ofta
tas upp är kommunens arbete med att skydda olika delar av samhället. Det kan också vara
statistik och uppgifter från försäkringsbolag som i och för sig berör enskilda personer men
som sällan ger en bild av all den tid som läggs ner och all den oro och förtvivlan som är
förknippad med hot från okontrollerade naturkrafter.
Det finns en del skildringar från Arvikaöversvämningen som har nedtecknats av personer
som själva drabbades av skador och påfrestningar. Arvika kommun gick efter översvämningen ut och bad allmänheten att skicka in sina berättelser, dagboksanteckningar eller
filmer och foton. Det kom in en hel del material som har samlats på biblioteket. Några av
dessa röster finns beskrivna i detta kapitel, och några av dessa har också fått frågan tio år
senare vad som är de starkaste bestående minnena.

Berättelser från drabbade privatpersoner
Varmland, du skjøna

”Arvika er i ferd med å bli ett
katastrofeområde, og vi er i ferd
med å få stora problem med
stugan.”

En person som drabbades var Morten Hanstad som hade en sommarstuga vid Klässbol
som ligger 15 km söder om Arvika på Glafsfjordens östra sida. Andra årstider bor familjen
i Elverum i Norge. Hans berättelse börjar den 15 oktober och beskriver hur han och hans
familj gör i ordning stugan för vintern. I slutet av oktober ringer grannar i Klässbol och de
pratar om de stigande vattennivåerna. Morten är inte särskilt oroad eftersom stugan står på
plintar och han vet att stuggolvet ligger drygt tre meter över Glafsfjordens nivå. Han följer
Tvärsnytt, de regionala TV-nyheterna för Värmland och Arvikas webbsida. I början av
november, när vattenytan stiger en decimeter per dag, håller han daglig kontakt med sina
grannar. Den 9 november har vattnet nått upp och finns nu under huset, och på alla sidor
av huset. ”Arvika er i ferd med å bli ett katastrofeområde, og vi er i ferd med å få stora problem med
stugan.” Rädslan är störst för att det ska börja blåsa och att vågor ska skölja in i huset. ”Vi
må aksjonere , vi må gjøre noe” skriver Morten i sin skildring.
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Efter att ha konsulterat fackfolk tar Morten med sin 76-årige far ner till Klässbol och
startar invallningen av stugan, helt omringade av Glafsfjorden. Han är glad över stödet han
får från Räddningstjänsten och informationen om att han kan hämta sandsäckar där. Han
beställer 12 m3 sand från Lastbilscentralen som levereras bara några timmar senare. Arbetet
med att bygga vallarna påbörjas och en helikopter från Försvaret som hovrar en stund över
stugan ger lite extra kraft i grävarbetet. Nu är det den 16 november. De arbetar i tre dygn
med att fylla 300 säckar sand med vardera 40 kg. De placeras med plastpresenningar upp
mot stugväggen. Den 19 november är vallarna klara och även pumpar är på plats. Efter att
ha startat pumparna åker männen hem till Elverum rejält uttröttade. Nästa dag ringer en av
grannarna och berättar att pumparna inte orkar hålla nere vattennivån under huset. Trots
att Räddningstjänsten åker dit med kraftigare pumpar kan inte vattenytan hållas nere, det
läcker in via marken. ”Hvilken nedtur det var for oss …”. Morten blir sur på att inte slussarna
i Säffle har kunnat öppnas än. Samtidigt kommer varningar för storm. Han är tandläkare,
men måste lämna sina patienter för att försöka skydda sin sommarstuga mot vind och vågor, samtidigt som han ser hur grannens stuga blir allvarligt skadad. Ytterligare några dagar
senare får han telefonbesked om att ”vannet snur”. Nivån börjar så sakta sjunka. Han råkar
vara på tandläkarkonferens i Paris och skålar i champagne tillsammans med kollegor. Vattenytan vände en centimeter från golvnivån, och det blev lite skador av vågor men i stort
sett klarades huset bra.
Våren som kom innebar ett stort jobb med att röja bort alla sandsäckar och börja återställa trädgården som var väldigt skadad. Men lättnaden var stor att huset var kvar, trots att
man några månader dessförinnan kunnat ro runt huset med båt. ”Alt er som før, og vi kan
bare si som vi pleier: Varmland, du skjøna.”

Massor av grus och tacksamhet
Det var inte bara hotet från Glafsfjorden som ställde till problem. För Marita Lindgren i
Sulvik har i och för sig den höga vattennivån i fjorden under mitten av november börjat
orsaka problem vid tillfartsvägar och i nederkanten av tomten. Men hennes hus ligger lite
högre i terrängen och är inte direkt hotat. På hemväg den 21 november får hon ställa bilen
och försöka ta sig hem till fots. Vattnet når upp på låren. Och stora vägen vid kvarnen i
Sulvik har fått höjas gång på gång. Grannen som bor nedanför, närmare sjön, är nu omringad av vatten på alla sidor av huset. Samma dag ser Marita att den bäck som rinner längs
tomten har blivit så fylld att den rinner över kanten och in på tomten. Hon har svårt att
sova den följande natten och funderar på om hon ska täppa igen ventilerna i husgrunden.
Nästa morgon vid halvåttatiden blir hon alldeles kall när hon ser en våg av vatten, sten
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och grus, granris och kottar komma och slå emot huset. Bäckkanten har eroderats ner och
en del av bäcken rinner nu istället emot och igenom Maritas hus. Den rinner in i grunden
och sprutar ur ventiler på andra sidan huset.

”Hon får veta att det är en båt
på väg med sandsäckar. En båt
fram till hennes tomt!”

Hon ringer Räddningstjänsten och får hjälp några timmar senare. Hon får beskedet att
huset måste evakueras. Risken är för stor att huset undermineras och börjar röra på sig.
Marita känner sig tveksam eftersom huset är hennes trygghet i tillvaron och den tillflyktsort som hon byggt upp för sig själv och sina barn under många år. Men om det är farligt
att stanna har hon inget val. Senare ringer Dan från Räddningstjänsten och berättar att
militärer är på väg för att försöka få tillbaka bäcken i sin fåra med hjälp av sandsäckar.
Väntan på militärerna känns lång och Marita ringer flera samtal till Räddningstjänsten för
att kolla läget. Hon går ut för att se om det är något hon kan göra själv men förstår att
hon är hjälplös inför vattnets krafter. Hon ser trädgårdsplattorna ligga huller om buller i
en halvmeter djup fåra som går under verandan. Inne igen hör hon medan hon väntar hur
vattnet ”bubblar och forsar under golvet”. När hon för andra gången går ut ser hon militärerna
anlända. Hon tipsar om en bra väg fram till tomten. Hon får veta att det är en båt på väg
med sandsäckar. En båt fram till hennes tomt! Marita kan bara se det komiska i situationen.
Till slut blir säckarna körda med en grävmaskin. Efter en timmes arbete av tolv militärer, en
grävmaskin, folk från kommunen och Räddningstjänsten är bäcken tillbaka i sin fåra. Det
blir alldeles tyst, ett oroligt lugn. Ska Marita våga tro att krisen är över?
Krisen var över och dagen efter återstår bara all förödelse på tomten. En stor del av materialet från hennes väg ligger i trädgården. Mitt i oredan börjar Marita se de fina stenar som
spolats fram och som hon tar vara på för att använda på olika sätt. Hon får kontakt med sitt
försäkringsbolag och en snickare som ska göra en första undersökning av skadorna på huset.
Hon kan i efterhand känna en stor tacksamhet för stödet från Räddningstjänsten som ringde
vid flera tillfällen efter den dramatiska händelsen. Hon kände sig väl omhändertagen.
Nästa gång Marita skriver på sin berättelse är den 10 juni året därpå. Då är golvet och
muren och verandan lagade. Hon har själv kört bort 160 lass med grus och sten från tomten. Det är läge att placera ut de fina stenarna som spolades fram ett halvår tidigare. Den
bestående känslan i det läget är en stor tacksamhet för alla människor som ställde upp och
hjälpte till och visade stor omsorg om de drabbade.
När vi ringer och pratar med Marita tio år efter händelsen och frågar om det som hände
sitter minnena kvar glasklart. Hon återger i stort sett den detaljrika berättelsen från för tio
år sedan. På frågan om vad som ligger allra främst i minnet är det två saker hon vill nämna.
Dels den rädsla hon kände när bäcken rusade fram under hennes hus under en halv dag,
dels den tacksamhet som hon fortfarande känner för Räddningstjänstens stöd under och
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efter den dramatiska dagen. Hon minns också väl alla skottkärrelass med grus som hon
själv körde bort från tomten.

”Pressens vecka”
En tredje berättelse kommer från Inger Gustafsson från Västra Sund. Hon beskriver hur
deras tillfartsväg blir översvämmad och hur traktor och fyrhjulsdriven bil används under en
period för att ta sig hem. Till slut återstår endast båt för att ta sig sista biten. Några grannar
måste till och med använda två båtar på olika ställen. Sjöstövlar var också praktiskt att ha. På
”fastlandet” har man ett lager av skor, stövlar och lampor. Livet beskrivs som ganska begränsat
jämfört med hur det är annars. Det blir att Inger väljer bort många aktiviteter och mest stannar hemma. Att ge sig ut och ro bland stockar och annan bråte i kvällsmörkret lockar inte.
Veckan från den 20 till 27 november kallar Inger för ”pressens vecka”. Hon skriver om
alla tidningar och andra massmedier som var hemma hos dem och intervjuade och fotograferade. Listan är lång: Sveriges Radio, Svenska Dagbladet, Tvärsnytt, Sydsvenskan,
Göteborgs-Posten, Jyllandsposten och Allas veckotidning. Det blir mycket kaffe kokat och
många bullar serverade till reportrar och fotografer.
På julafton, inför besök av barn och barnbarnen, går det återigen att ta sig över med traktor.
Planer har funnits på att bygga en pråm för att frakta över familj och packning, men det fungerar som tur är med traktor och släpvagn. Ingers bil kan tas över igen efter nyår, nästan två
månader efter att hon tvingades ställa undan den i garaget. Två månader av mycket vatten.
Idag har Inger och hennes man flyttat in till Arvika stad, till området Strand som faktiskt
var ett av de hotade områdena 2000. När vi frågar Inger idag vad som är det starkaste minnet från hösten 2000 berättar hon om en episod. De hade varit på Hembygdsgården på en
samling och var på väg hem. Det regnade. De fick sätta sig i båten och ro den bit av vägen
som var översvämmad. Gatlyktorna från Arvika stad glimmade tvärs över Kyrkviken. De
såg massor av vatten. Allt kändes overkligt.

Röster från kommunen
Under oktober och november 2010 träffade vi tre personer från Arvika kommun för att
diskutera händelsen 2000 men också allt arbete därefter. Det var Håkan Axelsson som var
räddningsledare under översvämningen. Det var också Anders Norrby, chef för Teknisk
försörjning i Arvika, och Elin Alsterhag, utredningsingenjör vid samma avdelning.

Räddningsledaren minns
Håkan Axelsson var vid tiden för översvämningen räddningschef i Arvika och Eda kom62

”Sjöstövlar var också
praktiskt att ha”

Många människor runt Glafsfjorden fick se sina hus och sommarstugor hotas av vatten.

Vattnet steg snabbt och en stor oro var att ingen visste hur högt vattnet kunde nå.
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Trots försök att valla in enskilda hus fylldes garage och källare med vatten.

När vägarna översvämmades blev det svårt för människor att ta sig till och från sitt hem.
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muner. Det hade han varit sedan 1994. Idag är Håkan enhetschef på Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap i Karlstad.
Håkans berättelse börjar redan några år före översvämningen med hur kommunen i
arbetet med en risk- och sårbarhetsanalys konstaterade att översvämningsfrågorna var väldigt komplexa och svåra att få med i analysen. Det material som kommunen hade om
översvämningar föll huvudsakligen tillbaka på arbete som gjorts på 50-talet. Och den allmänna uppfattningen var att översvämningsrisken hade minskat med tiden eftersom sjöarna uppströms Glafsfjorden hade reglerats. Håkan pekar på att det alltjämt idag är många
kommuner som är i samma läge som Arvika var. De har svårt att veta hur de ska hantera
sina översvämningsrisker.
Vi förflyttar oss nu tillbaka till hösten 2000. I oktober är läget i Arvika relativt lugnt.
Håkan, som har daglig kontakt med andra räddningschefer i Värmland, ser att läget är
allvarligare i en del andra kommuner. I början av november börjar kommunen skicka ut
pressmeddelanden med information om att man följer utvecklingen och planerar för åtgärder. Men någon vecka in i november när vattnet fortsätter att stiga i allt snabbare takt
får Håkan känslan av att det kan gå åt skogen för Arvika. En räddningsövning tillsammans
med Sunne och Torsby kommuner ställs in men personal från de båda kommunerna kommer till Arvika för att diskutera vattenläget. Strax därpå, den 12 november, fattas beslut om
räddningstjänstläge. Det börjar med att ett enstaka objekt, turistbyrån, måste skyddas men
det följs upp med allt fler objekt och allt fler olika delar av staden. Som räddningsledare
kan Håkan begära hjälp från Birka kraft respektive SMHI när det gäller prognoser för vattennivån i Glafsfjorden och frågor om dammsäkerhet. Man får en prognos från Birka kraft
som säger att nivån kan komma att gå upp till 48,2 m. Detta ger ett helt nytt och mycket
allvarligt läge. På 24 timmar tar
kommunen fram en konsekvensbild som säger att översvämningen kommer att påverka minst
200 fastighetsägare, väsentliga
delar av avloppssystemet, vägnät,
med mera. Man tar beslut om att
prioritera skyddet av elstationer,
eftersom elkraften är helt central
för att kunna hålla igång avloppssystemet, driva pumpar och klara
översvämningsskyddet i olika delar av staden.
Först kom vattnet, sen kom Räddningstjänsten.
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Håkan får inte bara ta ansvaret som räddningsledare för Arvika kommun utan också
för den del av Glafsfjorden och Byälven som ligger i Säffle kommun. Detta sker efter ett
beslut där Länsstyrelsen tar över ansvaret för de båda kommunerna och utser Håkan som
gemensam räddningsledare. Håkan ger Sjöfartsverket i uppdrag att vidta åtgärder för att
kunna öppna slussen i Säffle.
Räddningsinsatsen utvidgas och även organisationen. Samordningen inom kommunen
och med militären kräver sitt och varje dag hålls ett flertal informationsmöten. Det börjar
klockan 9 då Håkan får information från Räddningstjänsten. Klockan 11 sammanträder
Värmlands räddningschefer och Länsstyrelsen via telefon. Klockan 14 är det presskonferens för den allt större journalistkåren. På kvällen är det stabsmöte inom Räddningstjänsten för att koordinera de tre skiften av personal. Totalt deltar 500 brandmän från Arvika,
andra Värmlandskommuner och från Stockholm under hela översvämningen.
Just medias roll vill Håkan betona som väldigt viktig. Att kunna få ut information den
vägen gör att fastighetsägare med hjälp av försäkringsbolag och andra kan ordna sitt eget
skydd på ett bättre sätt. Även om de samlade resurserna är stora kan bara de mest strategiskt
viktiga delarna av staden skyddas. Många privatpersoner och företag, framför allt längs
Glafsfjorden får själva ordna sitt skydd. Mycket av mediebevakningen är dock inriktad på
Arvika stad och för att visa att det är ett större område som är drabbat skickar Håkan upp
en helikopter som filmar längs Glafsfjorden. Piloten som är rutinerad konstaterar att översvämningen är den värsta han någonsin har sett. Filmen sänds sedan på en presskonferens.
Besöken från bland andra stadsminister Göran Persson och ÖB Johan Hederstedt är
viktiga eftersom de kommer med hjälp. ÖB lovar ”full hjälp” vad gäller personal och materiella resurser och statsministern lovar ersättning för skadad infrastruktur. En faktor som
gör att landets ledare kan komma till Arvika är att översvämningen är utdragen i tiden.
Håkan jämför med det skyfall som föll över Sunnemo utanför Hagfors 2004. Då var hela
förloppet över på 12 timmar.
På frågan vad som är Håkans starkaste intryck från 2000 svarar han att det är hela operationen. Han känner en glädje och stolthet över att man lyckades etablera en stark organisation som skyddade väsentliga delar av staden. Att man fick till den sammanhållning och
det informationsflöde som krävdes mellan alla personer och organisationer som var med
och arbetade. Många människor jobbade oerhört hårt, men de flesta ville verkligen vara
med eftersom det var en speciell händelse och en speciell känsla i arbetet. Håkan jobbade
själv ca 12 timmar om dagen, varje dag i veckan. Räddningsoperationen pågick i ca två
månader.
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”Många människor
jobbade oerhört hårt”

Vattnet steg så fort!
Anders Norrby arbetade som konsult för kommunen under översvämningen, och blev
året efter anställd av kommunen. Han var aktiv på plats under händelsen och kan ge sin
bild av vad som hände och vad som gjordes. På frågan vad som är det starkaste intrycket
från händelsen svarar han: ”Att vattnet steg så fort!”. De blev inte oroade när det steg upp
till 46,5 m, vilket motsvarar kajkantens höjd i hamnen. Men sedan fortsatte nivån snabbt
upp till 46,9 m och då började gatorna bli blöta. Det var den högsta nivå som man tidigare
hade erfarenhet av. Men höjningen fortsatte, och det snabbt. Detta gjorde kommunen
orolig och det blev en väldig fart på arbetet. Kommunens tekniska avdelning började med
skyddsåtgärder. Först en barriär på en meters höjd för de lägst belägna delarna av staden.
Den översvämmades efter ett tag, och barriären fick göras högre. Det var väldigt osäkert
vilka olika typer av följdeffekter som kunde uppstå, t ex hur bärigheten var på gatorna eller
vad som kunde hända om man fick minusgrader och is överallt. Många jobbade mer eller
mindre dygnet runt, avbrutet endast av kortare sovpauser. Känslan av att ”det var vatten
överallt” bidrog till osäkerheten. Och det är ett bestående minne att nivåhöjningen gick
väldigt fort och att man inte visste var det skulle sluta. En liknande händelse hade inte hänt
på mer än hundra år. Känslan av att vara oförberedd var stark.
Efter den massiva mobiliseringen kom ett skede där kommunens olika delar lärde efterhand och då man också fick bra hjälp från annat håll, till exempel från andra kommuner med Karlstads kommun i spetsen och statliga myndigheter som SMHI. Även Anders
minns att det skapades en bra känsla i Arvika utifrån det stora stödet och intresset som
fanns från hela landet, från tidningar och TV, och från landets ledare som Kung Carl XVI
Gustaf och statsminister Göran Persson. Kampen i Arvika hjälptes av att veta att människor
på andra håll brydde sig. ”Vi fick god stämning, alla gjorde så gott de kunde, ingen tyckte det var
besvärligt att göra besvärliga uppgifter och att jobba långa dagar”, menar Anders.
En sak som Anders vill framhålla är vilken stor hjälp det var när kommunen fick tillgång
till Räddningsverkets översiktliga översvämningskartering ett drygt år efter översvämningen. ”Det var helt underbart att få den karteringen.” Då fick kommunen på pränt hur hög nivå
Glafsfjorden kan tänkas få vid ett mycket högt flöde. Den dimensionerande nivån, vilket är
den högre av de två nivåer som beräknas i den översiktliga karteringen, motsvarar en nivå
som är ca 60 cm högre än vad man hade i november 2000. Det var viktigt att få kunskap
om hur högt vattnet kan tänkas nå i ett slags värsta scenario.

En känsla av samhörighet
Elin Alsterhag, som jobbar i Arvika sedan 2007, bodde inte i staden 2000. Men hon har under de senaste åren varit mycket inblandad i arbetet med översvämningsriskerna. Hon har
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upplevt en känsla inom kommunorganisationen som lever kvar från 2000. Känslan som
finns är att man gjorde en väldig arbetsinsats och att man tillsammans klarade av en svår situation. Det blev en väldig rörelse i hela kommunen vilket också var stimulerande. Samma
känsla av samling fanns även utanför kommunorganisationen, bland alla som hjälpte till.
Den känslan har delvis förändrats i takt med att minnena av händelsen håller på att
falla tillbaka och att det nu istället är det planerade översvämningsskyddet vid Östra och
Västra Sund som diskuteras i den lokala pressen. Och där finns röster både för och emot.
En sak som Elin framhåller är att människor i Arvika alltjämt är väldigt intresserade av vattennivåer. Kommentarer som kan höras är ”nu är det blött i markerna” eller ”har man öppnat
i Säffle?”. Hon tror inte de äldre Arvikaborna har glömt översvämningen och hon vet att
kommunens politiker minns. Däremot finns det andra invånare som var för unga när det
hände eller kanske flyttat in efter händelsen. Detta gör att minnena minskar och försvagas
med tiden.
Bland dem som är motståndare till att det byggs ett skydd för Kyrkviken framhålls ibland
att det är en investering för staden medan områden på landsbygden runt Glafsfjorden
inte är hjälpta av att skydda Kyrkviken. Man tycker att stad prioriteras framför landsbygd.
Ibland är det ekonomiska argument som anförs, att det blir för dyrt med ett skydd i form
av en dammkonstruktion. Anders Norrby påpekar att man också håller på med ett arbete
som berör Glafsfjorden, tillsammans framför allt med Säffle kommun. Det diskuteras olika
åtgärder i slussen och i Backeströmmen i Säffle.
Ett som är säkert är att översvämningen satte djupa spår både i kommunorganisationen
och bland invånare i Arvika och runt Glafsfjorden. En prövning som denna sammansvetsar människor och bygger erfarenhet, men en viktig fråga är hur långt minnet är. Projekteringen av översvämningsskyddet har gjort att översvämningsfrågan levt vidare i den
allmänna debatten. Dessutom har Arvika engagerat sig i olika forsknings- och utvecklingsprojekt som bidragit till ny värdefull kunskap. Det är rimligt att tro att Arvika står bättre
rustade än många andra kommuner inför en kommande krissituation.
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Kapitel 7
Arvikaöversvämningen satte avtryck

Så här i det sista kapitlet i boken vill vi fundera kring vad samhället har lärt under de tio
år som gått sedan Arvikaöversvämningen. Det står klart att den största översvämningen i
Sverige i modern tid satt avtryck långt utanför Arvika.
En lärdom som var tydlig redan under händelsen år 2000 var den sammanhållning som
fanns både i Arvika och ute på landsbygden. Flera berättelser visar hur människor - grannar, vänner eller andra - hjälpte varandra med material eller maskiner eller bara med ett
uppmuntrande besök när någon stod med vattnet upp till knäna. Besök och telefonsamtal
från Räddningstjänsten eller militären har etsat sig fast i minnet. I vårt arbete med boken
har vi gång på gång mött berättelser och minnen som lyft fram olika uttryck för gemenskap
och solidaritet. Det har hjälpt oss att förstå hur central den mänskliga eller psykologiska
dimensionen var under händelsen.
En uppfattning som vi ofta möter bland dem som arbetar med översvämningsrisker är
att en inträffad händelse relativt snart glöms bort och att medvetenheten bland allmänhet
och beslutsfattare minskar med åren. För Arvikas del kan man konstatera att flera av de
människor som vi talat med under arbetet med boken hösten 2010 minns händelseförlopp och detaljer förvånansvärt väl. Det mänskliga minnet är selektivt - vissa saker koms
ihåg och andra glöms bort. Därför är det fascinerande att höra några drabbade fastighetsägare återberätta dramatiska dagar för tio år sedan och inse att deras berättelse idag i
stort överensstämmer med vad de nedtecknade strax efter händelsen. Man minns datum
och tidpunkter, vattenstånd, personer, antal sandsäckar, etcetera, etcetera. Kanske är dessa
berättare inte representativa för det stora flertalet drabbade men de skarpa minnena uppträder också hos de kommunala nyckelpersonerna som vi intervjuat. Vår uppfattning är
att personer som har drabbats allvarligt eller varit djupt delaktiga i räddningsarbetet minns
det mesta efter tio år.
Det var inte bara de direkt drabbade som fick del av alla erfarenheter från översvämningen. Under händelsen fanns det ett stort intresse från allmänheten och tillresande att
titta på allt vatten i Glafsfjorden. Det var spektakulärt och spännande. Att besökare kommer till en olycks- eller katastrofplats kallas ibland katastrofturism och en del av besökarna
i Arvika tillhörde troligen denna kategori. Många var också de besökare som var i Arvika i
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sin yrkesroll och en del prominenta gästers besök var mycket viktiga ur moralisk, materiell
och ekonomisk synpunkt. Mediebevakningen var stor vilket gör att minnen av översvämningen och dess konsekvenser finns hos många människor i Sverige. Att summera Arvikaöversvämningen så här ett decennium senare kan vara en del i att stödja det kollektiva
minnet som vi vet kan vara kort.
I Arvika har översvämningsfrågan behållit sin aktualitet under åren som följt. En faktor
som sannolikt har bidragit till detta är det planerade dammbygget. Genom den uppmärksamhet som har uppstått i samband med kommunens planer för byggnationen, de upprepade domstolsförhandlingarna och den mediebevakning som följt därpå har frågan aldrig
försvunnit från dagordningen.
Hur påverkade då Arvikaöversvämningen Sverige? Den inledde det decennium som kom
att handla mycket om klimat och klimatförändringar. Vi upplevde naturkatastrofer både
i Sverige och i andra länder. Det var översvämningar i Sundsvall och Kristianstad, det var
skyfall på Orust och i Hagfors, det var stormarna Gudrun och Per. Översvämningen i Vänern som följde efter Arvikaöversvämningen orsakade mycket skador. Tsunamikatastrofen
drabbade oerhört många människor, även svenskar. Orkanen Katrina i USA fick mycket
bevakning i svenska media. Sedan kom forskarrapporterna och utredningarna: Sternrapporten, IPCC:s fjärde rapport och den svenska Klimat- och sårbarhetsutredningen. Detta
är exempel på händelser och rapporter som tillsammans har lyft frågor om risker och
naturolyckor på agendan. Vi är inne i en period där samhället arbetar aktivt med naturolycksrisker på alla nivåer. Vi ser också att forskning kring naturkatastrofer har breddats och
omfattar idag samhälleliga frågeställningar i högre grad än tidigare.
Mitt i allt detta rapporterande kan man se att Arvikaöversvämningen fick ett tydligt
genomslag i Sverige. Det har blivit en symbol för de konsekvenser en översvämning kan
få och för arbetet med att förebygga kommande händelser. I många av de klimatrapporter
som getts ut och de klimatseminarier som hållits har bilderna och erfarenheterna från Arvika använts. Håkan Axelsson bedömer att han själv har hållit ca 150 föreläsningar under
de tio åren och att han alltjämt, tio år senare framträder 4-5 gånger per år och talar om
händelsen. Även Anders Norrby har föreläst många gånger runt om i Sverige.
En rapport som på framsidan pryds av ett foto av det översvämmade reningsverket i
Arvika är betänkandet från den utredning om ersättningssystem för kommuner när det
gäller naturkatastrofer som presenterades 2007. Utredningen hade till uppdrag att göra en
översyn av systemet med statlig ersättning till kommunerna i samband med naturolyckor
och ge förslag hur ett framtida finansieringssystem kunde utformas. Det var inte bara i
form av ett foto på framsidan som Arvikaöversvämningen användes utan också som en
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fallstudie med en genomgång av de kommunala kostnaderna som uppstod hösten 2000.
Klimat- och sårbarhetsutredningen (2007) tog också upp Arvikaöversvämningen i olika
delar av sitt huvudbetänkande, såsom ett exempel på en översvämning. Kommunens arbete efter översvämningen beskrevs i en fallstudie i en bilaga till huvudbetänkandet. Kommunens kostnader användes även som underlag för kostnadsuppskattningar på nationell
nivå för infrastrukturskador till följd av översvämningar.
Möjligheterna att lära från Arvikaöversvämningen är stora. Att ta vara på lärdomar från
inträffade naturolyckor, i detta fall en översvämning, och använda dessa i ett förebyggande
arbete är en av de viktigaste insatserna för att minska samhällets risker. Lärandet på hemmaplan verkar ha fungerat. Man kan konstatera att det under de tio åren funnits en tydlig
beslutsamhet i Arvikas politiker- och tjänstemannaled att utreda och åtgärda översvämningsriskerna. Att göra det som står till buds för att minska risken för nya översvämningar
är en insats för alla de människor som redan drabbats en gång och för kommande generationer av Arvikabor.
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Idén om den här boken föddes på ett tåg försommaren 2010. Nu sitter vi med boken tryckfärdig. Många personer har varit delaktiga i att idén blev verklighet!
Tack ni som ställt upp för intervjuer! Håkan Axelsson som var räddningsledare i Arvika
under översvämningen. Anders Norrby och Elin Alsterhag på Arvika kommun. Tack också
Morten Hanstad, Marita Lindgren och Inger Gustafsson för att vi fick använda era berättelser från år 2000 och för de samtal vi haft under hösten 2010. Era berättelser och svar har
hjälpt oss att förstå händelsen bättre och har varit viktiga för att ge boken liv.
Tack alla som har dokumenterat, utrett, beskrivit och beräknat i olika utredningar och
rapporter under de tio år som gått. Utan er hade det funnits ganska lite att skriva om. Tack
också till alla som har lämnat uppgifter till den samhällsekonomiska analysen.
Tack till Arvika kommun som ställde sitt omfattande bildmaterial till vårt förfogande.
Bilderna visar oss förstås vattennivåer och vad som låg under vatten, men de visar också
samarbete, beslutsamhet och hårt arbete för att rädda så mycket som möjligt.
Tack till Magnus Keineby för den fina utformningen av boken.
Till sist. Tack Jan-Olof Andersson för konturerna över ett molnig Europa. Tack till Erik
Persson och Andreas Pettersson för att ni har korrekturläst boken och till våra övriga kollegor på Klimat & Säkerhet som har haft många värdefulla synpunkter.
Karlstad, november 2010
Författarna
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E

fter en mycket regnrik höst kulminerade vattennivån i Glafsfjorden den 29 november
2000 på drygt 3 m över normalnivån. De strandnära områdena i det värmländska
Arvika sattes under vatten, vägnätet hotades, många mindre vägar fick stängas av och
järnvägstrafiken ställdes in i över tre veckor. Samhällets krafter mobiliserades för att skydda
fastigheter och infrastruktur. Många högt uppsatta besökare kom till Arvika för att se översvämningen med egna ögon. Läget var skarpt i en och en halv månad.
Boken ger en inblick i den meteorologiska och hydrologiska bakgrunden av händelsen.
Den beskriver händelseförloppet och skadorna som översvämningen orsakade. I en samhällsekonomisk genomgång summeras de direkta skadekostnaderna till 315 Mkr i 2009 års
prisläge. Översvämningen följdes upp i ett stort antal utredningar och boken skildrar hur
planerna till ett översvämningsskydd för staden växte fram. Den mänskliga dimensionen
av händelsen förtydligas med berättelser av översvämningsdrabbade privatpersoner och
intervjuer med kommunanställda.
Författarna till boken arbetar på Centrum för klimat och säkerhet på Karlstads universitet.
Gruppen har en mångårig erfarenhet av frågor kring översvämningar och andra naturolyckor.
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