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Sammanfattning  
Klimatfrågan har fått stor uppmärksamhet den senaste tiden i och med de klimatförändringar 

som har börjat ske på jorden. Följden av detta är fler naturolyckor där översvämningar är en 

fara som kommer att öka världen över. Idag är inte Sverige ett särskilt översvämningshotat 

land, men frekvensen bedöms öka även här. I Klimat- och sårbarhetsutredningens 

delbetänkande har undersökningar gjorts över risker och åtgärder för tre sjöar i Sverige, där 

Vänerområdet anses vara mycket hotat. Vänerns normalnivå är idag 44,54 m, men i ett 

förändrat klimat är den högsta, dimensionerande nivån (10 000-årsnivå) beräknad till 47,4 m. 

Vid denna nivå uppstår konsekvenser för samhället då en stor del bebyggelse, tung industri 

och jordbruksmark ligger mycket Vänernära. Uppsatsen är kvalitativ och baserad på både 

intervjuer och litteraturstudier. I uppsatsen görs en närmare studie av industrier där Akzo 

Nobel Base Chemicals är ett exempel. För övrigt diskuteras olika konsekvenser som finns för 

samhället och naturen vid en översvämning av industrier (som dock idag är svåra att 

förutsäga), vilka förslag på förebyggande som finns och om det finns någon lagstiftning som 

vidrör frågor kring naturrisker gällande industrier.    

 

Abstract 
The Climate question has recently received much attention, with the climate changes which 

has begun to occur on the earth. This will result in more natural disasters, there is a risk that 

flooding will increase all over the world. Sweden isn’t a particularly flood prone country 

today, but the frequency is expected to increase even here. The Swedish Government Official 

Reports have done different studies about the risks and the measures for three lakes in 

Sweden, where the area around Vänern are expected to be much threatened. The normal level 

of Vänern is today 44, 54 m, but in a changing climate, the highest dimension level (10 000-

year level) is estimated to 47, 4 m. This level may have consequences for the society because 

a large part of the buildings, heavy industry and agriculture areas are situated closely to 

Vänern. The essay is qualitative and based on both interviews and literature. This essay takes 

a closer study of the industries where Akzo Nobel Base Chemicals is an example. Moreover 

discusses the different kinds of consequences that exist for the society and nature by a 

flooding of the industries (which today are difficult to predict), which the proposals on 

preparations are and if some existing legislation takes up questions around natural risks for 

industries. 
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Förord 

När jag för första gången fick höra att stora delar av Karlstad i framtiden kommer att täckas 

av vatten, bestämde jag att mitt examensarbete på något sätt skulle handla om översvämningar 

då vattenfrågor länge varit ett intresseområde. Idén om att inrikta mig på industrin fick jag på 

Räddningsverket när jag jobbade med farliga ämnen, och därmed kom frågan upp om hur 

samhället skulle kunna komma att drabbas om Vänerns många tunga industrier översvämmas. 

Eftersom att klimatet den senaste tiden har blivit ett mycket aktuellt ämne där översvämningar 

har blivit en stor fråga för städer kring Vänern och att väldigt lite har gjorts på området, 

beslutade jag mig för det valda ämnet. 

 

För att jag överhuvudtaget skulle kunna hitta information till mitt arbete, har flera kunniga 

och trevliga personer medverkat. Därmed vill jag framföra ett varmt tack till samtliga 

intervjupersoner som nämns senare i detta arbete, som tagit sig tid till att få min uppsats 

genomförd och som delgett mig information på området. Jag vill också tacka min handledare 

Lars Nyberg som under arbetets gång har väglett mig till det slutgiltiga resultatet, samt alla 

andra personer som på olika sätt bidragit med information och stöd i genomförandet av mitt 

arbete. 

 

/Annelie 
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1. Inledning 

Mycket tyder på att klimatet är påväg mot en förändring, där jordens medeltemperatur under 

de senaste 130 åren har ökat med 0,6˚C, och över land har en ökning skett med 1,2˚C på ca 

100 år. Dessutom har de tio varmaste åren på 120 år inträffat efter år 1986, där IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change) bedömer att jordens medeltemperatur kommer 

att öka med 1,4 till 5,8˚C under 2000-talet.1 Om andelen växthusgaser blir dubbelt så hög i 

atmosfären i jämförelse med vad det var före den industriella revolutionen, kan 

medeltemperaturen öka upptill 11˚C redan i mitten av 2000-talet.2 Påbörjade effekter av detta 

kan idag ses på istäcket vid Arktis och en minskning av världens glaciärer, havsytan börjar 

stiga och nederbördsmönstret ser inte längre ut som tidigare. Orsaken till detta är den 

antropogena påverkan med en ökad mängd växthusgaser från förbränning av fossila bränslen 

och utsläpp av giftiga ämnen som har skett på jorden under en längre tid.3 Hur snabbt denna 

klimatförändring kommer att ske, beror på mängden utsläpp som människan fortsätter att 

tillföra. Dock är det för sent att helt stoppa en klimatförändring.4 En följd av detta blir en 

ökning av olika typer av naturkatastrofer, som även har förvärrats av människans 

markanvändning genom skogsavverkning, utdikning och urbanisering för att nämna några 

exempel.5 Idag är orkaner den oftast förekommande naturkatastrofen, men översvämningar är 

den naturolycka som riskerar att hota flest människor världen över. Enligt IPCC steg den 

globala havsnivån med 1,8 mm/år mellan åren 1961 och 2003, varav det under det senaste 

decenniet ökade med 3,1 mm/år.6 Vid beräkningar av detta bedöms havsnivån fram till år 

2100 att öka med 9 till 88 cm.7 Även nederbördsmängden kommer att öka globalt. Områden 

som idag är nederbördsfattiga och torra kommer att bli ännu varmare, medan områden som 

idag är nederbördsrika kommer att bli våtare.  

 

Dagens översvämningar i Sverige kommer främst från kraftiga regn eller snösmältning, vilket 

drabbar södra Sverige värst.8 Men Sverige kommer också att få känna av klimatförändringen 

framöver med en högre mängd nederbörd. Klimat- och sårbarhetsutredningen har med hjälp 

                                                 
1 WWF, Översvämningar, s. 22 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Miljöforskning, Formas tidskrift 
5 SMHI, Faktablad nr 21, s. 1 
6 IPCC, The physical science basis. Summary for policymakers, s. 7 
7 WWF, Översvämningar, s. 22 
8 SMHI, Faktablad nr 21, s. 1 
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av SMHI och de två klimatmodellerna Echam och Hadlam, kunnat bedöma den framtida och 

förändrade vattennivån i bl.a. Vänern.9 Därutöver finns två utsläppsscenarier som tillsammans 

med de två klimatmodellerna kan bedöma det regionala klimatet. Enligt dessa modeller och 

scenarier kommer det förändrade klimatet i Sverige att innebära en temperaturökning med ca 

2,5 till ca 4,5˚C mellan åren 2071 och 2100 i jämförelse mellan åren 1961 och 1990, samt en 

ökning av vattentillgången med 5-25 procent.10 För Sveriges del kommer nederbörden att öka 

höst- och vintertid, medan somrarna blir varmare och torrare.11  

1.1 Syfte 

Med dagens påbörjade klimatförändringar där översvämningar är en följd som kommer att 

öka och bli ett stort problem, är en god beredskap viktig för att minimera de konsekvenser 

som hotar samhället. Syftet med uppsatsen är därmed att bidra med ökad kunskap till 

samhället i det förebyggande arbetet mot de översvämningar som kommer att inträffa av 

Vänern inom en snar framtid. Eftersom att många tunga industrier är belägna mycket nära 

Vänern, är det speciellt viktigt att även lagstiftningen behandlar frågor kring naturrisker för 

vägledning mot ett tryggare samhälle.   

 

Utifrån detta har följande frågor ställts:   

– Vilka kan konsekvenserna bli vid en eventuell översvämning av industrier?  

– Hur kan den skyddade naturen komma att påverkas? 

– Hur arbetar samhället i förebyggandet mot översvämning av industrier? 

– Hur tar lagstiftningen upp frågor om naturrisker såsom översvämningar av industrier? 

1.2 Metod 

Arbetet är en kvalitativ studie som handlar om översvämningar och är centrerat kring 

Vänerområdet. Inriktningen har valts på industrier där Akzo Nobel Base Chemicals AB i 

Skoghall är ett exempel, då företaget representerar en miljöfarlig verksamhet beläget nära 

vatten. Uppsatsen behandlar konsekvenser, förebyggande och delar ur den befintliga svenska 

lagstiftningen. 

 

För att kunna svara på frågeställningen har flera intervjuer genomförts både via telefon och 

via besök (se bilaga), samt att bakgrundsfakta hämtats från olika rapporter från bl.a. Akzo 
                                                 
9 Klimat- och sårbarhetsutredningen, delbetänkande, s. 35 
10 Ibid., s. 36-37 
11 SMHI 
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Nobel, övrig litteratur och från Internet. Intervjuer har gjorts med centrala nyckelpersoner på 

Räddningsverket, Länsstyrelsen Värmlands län, Hammarö kommun, Akzo Nobel i Skoghall 

och Vänerns vattenvårdsförbund för att få olika synvinklar på översvämningsproblematiken.  

 

Vid Räddningsverket, som är en central olycks- och naturriskförebyggande myndighet, 

genomfördes en personlig intervju med Erik Bern som är miljödomstolshandläggare och 

jobbar bl.a. med ärenden kring Akzo Nobel. Vid Länsstyrelsen i Värmlands län behandlas de 

övergripande frågorna i länet, där de bl.a. utför tillsyn och ger tillstånd till miljöfarliga 

verksamheter. En central person med vilken en personlig intervju genomfördes är Göran 

Pettersson som handlägger miljöärenden om Akzo Nobel på länsstyrelsen. Hammarö 

kommuns synpunkt på det hela är mycket viktig då Akzo Nobel och andra stora industrier är 

belägna i kommunen. En telefonintervju genomfördes med Jan Almberg som arbetar med 

miljöfrågor kring vatten och avlopp. Vid Akzo Nobel som här är en mycket viktig part 

genomfördes en telefonintervju med Maria Smeder som är utvecklingschef på företaget. Ur 

intressesynpunkt genomfördes även en telefonintervju med Agneta Christensen vid Vänerns 

vattenvårdsförbund för att få ta del av deras syn på översvämningarna. 

 

För att kunna svara på frågan om hur samhället arbetar med förebyggande åtgärder och vilka 

konsekvenserna av en översvämning kan bli för industrier, har en stor del av svaren kommit 

från intervjuer, Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2006:94) och rapporter från bl.a. 

Akzo Nobel. För att få reda på om lagstiftningen tar upp frågor om översvämningar, har även 

det varit en intervjufråga men resultatet har främst baserats på fakta från Miljöbalken 

(1998:808) och Lag om skydd mot olyckor (2003:778). Intressanta kapitel i Miljöbalken är 9 

kap. om miljöfarlig verksamhet, 11 kap. om vattenverksamhet och 2 kap. om hänsynsregler. 

Eftersom att EU:s översvämningsdirektiv snart blir aktuell, har även det valts att nämnas då 

detta är en central fråga i arbetet. Tyvärr är inte direktivet fastställt ännu, men är ändå värt att 

nämnas.  

 

Svaren på frågorna som baserats på både intervjuer och litteraturfakta, har sammanställts 

utifrån det som ansetts vara mest viktigt och lämpligt att ta upp. Den valda metoden har lett 

fram till ett bra resultat som vidare har kunnat diskuteras och slutligen har en slutsats kunnat 

dras. Fakta från litteraturen utgjorde en bra komplettering till intervjupersonernas uppfattning.  
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2. Översvämningar 

Ett område är översvämmat om ”vatten täcker ytor utanför den normala gränsen för sjö, 

vattendrag eller hav”.12 Vid ett mycket kraftigt regn kan marken bli vattenmättad, vilket 

resulterar i att även vanliga markområden kan bli översvämmade. Av världens 

naturkatastrofer är orkaner den mest förekommande, därefter översvämningar. Men 

översvämningar orsakar större problem för fler människor över större regioner, med bl.a. 

hälsoproblem i och med den föroreningsspridning som riskerar att ske.13 

Översvämningsolyckorna spås orsaka större problem i framtiden med det förändrade klimatet 

när en stor del av världens befolkning lever i fattigdom och att människor i stort sett hela 

världen fortfarande bygger bostäder vattennära, trots varningar om det framtida hotet. Bland 

världens regioner är Asien en ofta drabbad kontinent som mellan åren 1987 och 1997 stod för 

44 procent av världens översvämningar och med ca 228 000 döda.14  

 

Även Europa drabbas av översvämningar, men inte i lika stor omfattning som Asien. I Europa 

finns flera stora floder och översvämningar är den vanligaste naturkatastrofen, där det mellan 

år 1998 och 2004 inträffade över 100 översvämningar som gav stora ekonomiska skador, ca 

700 dödsfall och runt en halv miljon människor tvingades flytta.15 Två av Europas största 

katastrofer är översvämningen år 1997 där bl.a. floderna Oder och Donau översvämmade 

länderna Polen, Tjeckien och Slovakien orsakad av skyfall. I Polen fick ca 162 000 människor 

evakueras då 1 400 städer och orter påverkades, med skador på både bostäder och 

infrastruktur. En svår följd blev att industriellt avfall och kloakvatten spreds med vattnet från 

översvämningen, och ekologiskt blev följden en ökning av näringsämnen och miljögifter.16 

År 2002 omkom över 100 människor i åtta länder av att flera vattendrag översvämmats. Detta 

förstörde en stor del av infrastrukturen, kulturella byggnader, dricksvatten- och 

avloppsreningssystem, och följderna blev bl.a. infektionssjukdomar, föroreningsspridning och 

kemikaliespridning då bl.a. läckage av klorgas skedde från en kemisk fabrik norr om Prag.17    

 

Hittills har inte Sverige drabbats särskilt hårt av översvämningar. Två av de större 

översvämningskatastroferna i Sverige är våren år 1995 och hösten år 2000. Översvämningen 

                                                 
12 Räddningsverket, Översvämning, s. 7 
13 Vattenportalen 
14 Ibid. 
15 Europakommissionen  
16 WWF, Översvämningar, s. 14-15 
17 Ibid., s. 15 
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som inträffade våren år 1995 i norra Sverige orsakades av flera faktorer såsom större 

snömängd under vintern som var kall långt in på våren, vilket plötsligt vände till att bli 

varmare än normalt för årstiden och snösmältningen började från både skog och fjäll. 

Samtidigt kom ett intensivt regn som under tio dagar skapade 80 till 100 mm i Norrland.18 År 

2000 föll rikligt med regn både under sommar och under höst vilket skapade oerhörda 

problem vid årsskiftet 2000/2001. I juli föll ca 200 mm regn på ca tio dagar i Norrland och 

under hösten drabbades landet av dubbelt så höga nederbördsmängder som det normala för 

årstiden. Bl.a. Arvika i Värmland och Vänerområdet drabbades hårt av detta, då vattenståndet 

i Glafsfjorden var ca 3 m högre än normalt.19  

 

Men med ett förändrat klimat med totalt sett en mycket större mängd nederbörd under höst- 

och vinterhalvåret, kommer även delar av Sverige att få känna på mer av översvämningshotet. 

Idag finns ca 3,5 miljoner fastigheter i Sverige, där mer än 400 000 av dessa ligger så nära 

som 100 m från kust- eller strandlinjen. Fram till år 2100 spås havsytan i södra Sverige att 

stiga över 50 cm.20  

2.1 Översvämning av Vänern 

I Klimat- och sårbarhetsutredningens delbetänkande finns undersökningar kring risker och 

åtgärder för tre sjöar i Sverige där Vänern är en av dem. Vänern som är Sveriges största sjö 

har ett avrinningsområde på 46 880 km2 och är beläget i västra Sverige där nederbörden 

kommer att öka. Vänern omges av flera närbelägna orter, stora industrier och oljehamnar, 

vilket vid en översvämning ger följder på samhället. Värst angripet förutsägs Lidköping och 

Karlstad bli, men Karlstads situation anses bli något värre med det korta avståndet till Vänern 

och då staden är beläget vid ett delta från Klarälven. Den nuvarande 100-årsnivån spås i 

framtiden ändras till en 20-årsnivå, vilket innebär fler översvämningar. Enligt höjdsystemet 

RH 7021 är Vänerns normala vattennivå idag 44,54 m, där 100-årsnivån förekommer mellan 

45,8-46,1 m, och med vindpåverkan 46,5 m. Den dimensionerande nivån (10 000-årsnivå) är 

idag 46,2 m, medan nivån i ett förändrat klimat förutspås att nå 46,7 m och med vindpåverkan 

hela 47,4 m.  

 

                                                 
18 SMHI, Faktablad nr 21, s. 3 
19 Ibid. 
20 Miljöforskning, Formas tidskrift 
21 RH70 står för Rikets system 1970 och är idag det officiella höjdsystemet i Sverige. Lantmäteriverket.  
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Vänerns gällande vattendom är från år 1935 där vattenståndet i Vänern och tappningen av 

Göta älv regleras. Enligt gällande vattendom får vattenståndet variera mellan 43,16 och 44,85 

m, där variationen i genomsnitt är 76 cm.22 Vänerns maximala tappningsflöde enligt 

vattendomen är vid Vänerns utlopp 1 030 m3/s. Om en högre avtappning skulle ske, finns risk 

för skred och ras längs Göta älv och konsekvenser i form av översvämningar i Göteborg och i 

havsområdet kring utloppet. (Vidare information finns i Klimat- och sårbarhetsutredningens 

delbetänkande, SOU 2006:94). 

2.1.1 Konsekvenser för samhället 

I Klimat- och sårbarhetsutredningens delbetänkande finns flera konsekvenser att finna. Runt 

Vänern finns många både stora och små industrier däribland Akzo Nobel, Stora Enso och 

Vargön Alloys AB, samt många förorenade marker från före detta industrier som vid en 

översvämning riskerar att ge konsekvenser för samhället. Utöver detta förstörs en stor del av 

infrastrukturen kring Vänern som därmed orsakar stora kostnader för samhället. Vid en 100-

årsnivå spås ca 1,2 miljoner m2 byggyta av bostäder och lokaler att drabbas, samt ca 1,5 

miljoner m2 av industrilokaler och annan bebyggelse att översvämmas i Vänerområdet. Bara i 

Karlstad kommer ca 600 000 m2 yta av bostäder och lokaler att översvämmas. Vid en 

dimensionerande nivå blir skadorna mycket större och hotar fler kringliggande städer, där det 

för Karlstads del ser ut att ge följder för ca 25 000 människors boenden i den centrala delen 

(se figur 1). För industrierna blir konsekvenserna mycket stora vid en dimensionerande nivå 

där flera av dem tvingas stänga hela produktionen. Märkbara konsekvenser sker redan vid en 

100-årsnivå med förstörelse på delar av väg- och avloppssystem, elavbrott och där delar av 

anläggningarna täcks av vatten. Inte bara de stora industrierna kommer att drabbas negativt 

vid en översvämning, utan även många små som både kan komma att översvämmas eller få 

transportproblem.  

 

Vid en 100-årsnivå anses inte vattenförsörjningen runt Vänern få några större problem, om 

inte kvaliteten på råvattnet försämras av läckage från förorenade områden, jordbruk eller 

industrier. Elförsörjningen bedöms inte heller att drabbas mer än lokalt. Många stora 

jordbruks- och skogsmarker ligger nära Vänern som vid en 100-årsnivå leder till förstörda 

brukbara marker med utebliven skörd som följd. Byggnader nära vatten eller på ostabila 

marker riskerar att förstöras av ras eller skred, eller helt täckas av vatten vid en översvämning. 

Även sjöfarten till Vänern och fisket riskerar att få inställas helt. Vid en dimensionerande nivå 
                                                 
22 Vänerns Vattenvårdsförbund, Hur mår Vänern?, s. 33 
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kommer transportnätet att få det svårt, där många vägar såsom riks- och Europavägar 

översvämmas och järnvägstrafiken blir begränsad. Avloppsreningsverken och avloppsnäten 

påverkas hårt, stora delar av bl.a. Karlstad översvämmas, översvämmade förorenade marker 

som kan leda till problem med vattenförsörjning och avskurna elledningar. Den totala 

kostnaden bedöms uppgå till minst 22 miljarder kronor där inte alla konsekvenser har räknats 

med.  

 

År 2000/2001 steg Vänerns vattennivå där det i klimat- och sårbarhetsutredningens 

delbetänkande finns två olika högsta vattennivåer; 44,87 m (RH70)23 och 45,67 m24 som fick 

följder på samhället, men inga påtagliga för industrierna. I samband med detta kunde 

Länsstyrelsen i Värmlands län identifiera 68 förorenade områden som riskerar att 

översvämmas, varav 21 av dessa ansågs ha stor risk för läckage av föroreningar såsom 

kvicksilver, svavel och oljeföroreningar. Dock ansågs inte faran för läckage vara så stor vid 

en höjning av Vänerns vattennivå till 46,5 m. Vilka effekterna kan bli och hur stora riskerna 

är om dessa föroreningar sprids är osäkert. Dock riskerar en ökad mängd nederbörd att öka 

infiltrationen i marken och avrinningen ovanpå marken. I och med detta riskerar även djupt 

liggande föroreningar läcka ut då de kan bli tillgängliga biologiskt.25 Vatten som kommer i 

kontakt med de vattenlösliga oljeföroreningarna kan orsaka lokal miljöpåverkan. Än större 

anses risken vara om Vänerns vattennivå sedan sjunker igen, där finmaterialet kan tvättas ur 

och ge upphov till läckage av även vattenolösliga föroreningar.  

 

 

                                                 
23 Klimat- och sårbarhetsutredningen, delbetänkande, s. 187 
24 Ibid., s. 153 
25 Miljöforskning, Formas tidskrift 
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Figur 1: Översvämning i centrala Karlstad vid en nivå av 48 m, men nivån 47,4 m är ungefär detsamma.26

2.1.2 Konsekvenser för naturen 

I Vänerns vattenvårdsförbunds vattenvårdsplan ”hur mår Vänern?”, tas konsekvenser och 

fakta upp kring naturen. Runt Vänern finns många områden klassade under Natura 2000, 

naturreservat, nationalparker, riksintressen och fågelskyddsområden, vilka vid en 

översvämning och läckage från förorenade marker och industrier kan få skador. Den unika 

strandmiljön med klippor och strandängar där många arter trivs att leva, beror på den naturliga 

variationen i vattenståndet. En översvämning mycket över dess naturliga variation och ofta 

återkommande, får därmed konsekvenser för djur-, växt- och fågellivet runt Vänern. Ca 270 

arter runt Vänern anses vara hotade eller sällsynta, vilka påverkas av de pågående klimat- och 

miljöförändringarna. En större tillväxt av vass har skett, vattenkraftsreglering, sämre 

vattenkvalitet och mer buller från sjöfarten, vilket är de stora problemen för de hotade arterna. 

Nästan hälften av stränderna kring Vänern har byggnader inom 300 m från vattnet, vilket 

skapar problem för den biologiska mångfalden. Vänern är näringsfattig med relativt god 

vattenkvalitet men låga halter av PCB, dioxin och kvicksilver finns dock kvar i sjön och kan 

ses i dagens fisk. Föroreningarna kommer främst från förorenade marker, luftnedfall och från 

sjöbottnen där föroreningarna samlats från tidigare utsläpp från t.ex. kloralkaliindustri, massa- 

och pappersindustri, träimpregnering, stål- och metallverk samt byggnadsmaterial. Även 

ammunition förekommer i Vänern som dumpats av Försvarsmakten på 1950-talet i bl.a. 

                                                 
26 Klimat- och sårbarhetsutredningen, delbetänkande, s. 193 
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Otterbäcken och Kattfjorden. Fortfarande finns viss påverkan lokalt utanför de Vänernära 

industrierna i ytsedimenten eller i bl.a. fisk och fjädemygglarver. Efter undersökningar år 

2001/2002 på kräftdjuret Vitmärla som är ett vanligt bottenlevande djur i Vänern, visades att 

de drabbats av kraftiga reproduktionsstörningar och att djuren inte fanns i de mer förorenade 

områdena som bl.a. Kattfjorden. I ytsedimenten utanför massa- och pappersindustrier har 

extraherbara klororganiska ämnen påvisats, vilka fanns i högre halter i norra Vänern än i den 

södra delen. För övrigt har bl.a. något missbildade fjädemygglarver och fiskar påvisats i norra 

Vänern intill de stora industrierna, samt fågeldöd där ännu ingen orsak till döden hittats men 

som antas bero på något miljögift.  

2.1.3 Förebyggande arbete 

Klimat- och sårbarhetsutredningens delbetänkande tar upp flera förslag på förebyggande 

åtgärder. Även om Vänern under en längre tid har tappats på vatten kommer vattennivån att 

öka. Samhället jobbar på olika sätt med att förbereda sig mot översvämningarna. En fortsatt 

och ökad tappning genom Göta älv är ett förslag, men detta skulle ge oerhörda effekter med 

bl.a. skredrisker längs Göta älv och risk för tsunamivåg över Göteborg. Det främsta sättet i 

arbetet med förebyggande är invallning som har påbörjats av vissa industrier, där det vid en 

100-årsnivå har uppskattats att det krävs en invallning på 43 km och vid en dimensionerande 

nivå totalt 51 km för att skydda hotade industrier runt Vänern. Höjden på invallningarna som 

har beräknats vara en jordvall, skall vid en 100-årsnivå inte behöva vara högre är 0,5 m och 

för den dimensionerande nivån upptill 1,5 m för att industrierna skall kunna klara 

översvämningarna. Ett annat förslag på åtgärd är att magasinera vatten uppströms Vänern, där 

50 magasin skall höja dess högsta dämningsnivå med 1 m. Denna höjning skulle motsvara ca 

1 087 miljoner m3 vattenvolym, det vill säga en sänkningsnivå med 19 cm av Vänerns areal. 

Kostnaden för detta uppskattas till att vara minst en miljard kronor.  

  

Ett ytterligare förslag är en sänkt dämningsgräns som innebär en ökad avtappning av Vänern 

under de perioder när vattenståndet är lågt. Vid en sänkning av 50 cm beräknas den nya 

medelnivån bli 43,92 m, men detta är inte helt fritt från konsekvenser. Problem vid detta är 

bl.a. sämre framfart för sjöfarten och minskad vattenkraftsproduktion.  

 

År 2001 kom ett förslag om att bygga en avtappningstunnel mellan Vänern och Byfjorden i 

Uddevalla eller Gullmarn i Västerhavet för att öka säkerheten för Vänerns och Göta älvs nära 

bebyggelse. Samtidigt har även ett förslag på en kanal diskuterats. Flödet genom tunneln eller 
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kanalen beräknas vara minst 400 m3/s, vilket skulle innebära en sänkning av den högsta nivån 

med ca 0,5 m. Uppförandet av tunneln skulle ta ca 5-7 år till en kostnad av 3-5 miljarder 

kronor. 

3. Lagstiftning i relation till översvämning 

Nedan följer den lagstiftning som funnits relevant då alla på olika sätt hanterar 

översvämningar eller miljöfarliga verksamheter. Miljöbalken publicerades år 1998 och 

innehåller riktlinjer för att främja en hållbar utveckling utifrån människans hantering av 

naturen och miljön. Ur denna lag har främst kap. 2, 9, och 11 funnits relevant till 

frågeställningen. Lagen om skydd mot olyckor kom år 2003 och innehåller riktlinjer för 

förberedande och förebyggande av olyckor, bl.a. naturolyckor för att skydda människan och 

miljön. Europakommissionen lade år 2006 fram ett förslag på EU:s översvämningsdirektiv 

som beräknas vara fastslaget runt år 2009/2010. Denna lag kommer att inneha riktlinjer för 

hantering av översvämningar och utgör en mycket central del i detta arbete. 

3.1 Miljöbalken  

Miljöbalken nämner inget om naturolyckor och naturrisker såsom översvämningar. Ur 

industriernas synvinkel är 9 kap. om miljöfarlig verksamhet och 2 kap. om hänsynsregler 

intressant. För Akzo Nobels del som har en vall i Anholmsviken tillkommer även 11 kap. om 

vattenverksamhet. Enligt Miljöbalken är en verksamhet miljöfarlig om utsläpp eller 

användning sker på ett sätt som kan påverka människan eller miljön negativt (9 kap. 1 §). Om 

en verksamhet kan orsaka förorening av grundvatten, vatten- eller markområden, får 

regeringen ta beslut på ett förbud av utsläpp eller användning av ämnet (9 kap. 4 §). Själva 

ansökan om tillstånd för en miljöfarlig verksamhet prövas av miljödomstolen, men vissa 

verksamheter får prövas av länsstyrelsen och verksamheter med mycket liten miljöpåverkan 

får även prövas av kommunen. Vilka typer av verksamheter som får prövas vart, bestäms av 

regeringen (9 kap. 8 §).  

 

Miljöbalkens 11 kap. om vattenverksamhet innehåller regler för olika typer av 

vattenverksamheter och vattenanläggningar. Detta kapitel avser olika typer av ändringar eller 

anläggande i vattenområden, men föroreningar av vatten behandlas inte här. Exempel på 

vattenverksamheter är dammar, vallar, bryggor, broar, tunnlar, bortledande av vatten för 
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industriproduktion och muddring.27 För att verksamhetsutövaren skall få utöva en 

vattenverksamhet krävs rådighet över vattnet, vilket innebär befogenheten att nyttja det. Varje 

verksamhet skall ha en miljökonsekvensbeskrivning innan tillstånd kan ges av 

miljödomstolen (11 kap. 9 b §). Om en vattenverksamhet berör ett skyddat område under 

EG:s fågelskydds- eller habitatdirektiv har miljödomstolen som roll att avgöra om 

verksamheten kan utgöra skada för den skyddade naturen.28 En miljöfarlig verksamhet är ofta 

även en vattenverksamhet, såsom en pappersmassaindustri som bidrar med föroreningar till 

både luft och vatten som kräver vatten i produktionen.29  

 

Det 2 kap. om allmänna hänsynsregler avser bl.a. en verksamhets lokalisering, förebyggande 

åtgärder och försiktighet för skydd, användning av farliga kemikalier, utövarens kunskap och 

hushållning med råvaror och energi.30 Reglerna om lokalisering, åtgärder, resurshushållning 

och utövarens kunskap varierar dock beroende på typ av verksamhet, men varje verksamhet 

skall vidta åtgärder och införskaffa den kunskap som krävs för att skydda miljön och 

människors hälsa från olägenheter (2 kap. 2 §). Dessutom skall varje verksamhetsutövare 

bekosta åtgärderna och skadorna d.v.s. principen om att förorenaren betalar. För att skydda 

miljön och människors hälsa från olägenheter skall ”bästa möjliga teknik” användas (2 kap. 3 

§), vilket innebär att om inte bättre teknik finns kommer kraven på skydd att sänkas. Likaså 

kan kraven på ”bästa möjliga teknik” sänkas om miljönyttan anses vara större. Därmed är 

kraven olika för befintliga verksamheter och nya verksamheter. Ett hårdare krav än ”bästa 

möjliga teknik” kan inte ges för en verksamhet som får fortsätta bedrivas. I detta fall är 

alternativet ett nekat tillstånd eller ett införande av ”stoppregeln” som förbjuder bedrivande av 

verksamheten.31 För övrigt gäller alltid ”försiktighetsprincipen” för verksamheter som kan 

utgöra en fara för miljön eller människors hälsa (2 kap. 3 §). En verksamhets lokalisering 

skall väljas där minsta intrång och olägenhet sker på miljön och människors hälsa (2 kap. 6 §), 

samt att hänsyn till riksintressen tas. Dessutom måste hänsyn tas till miljökvalitetsnormer, 

detaljplaner samt plan- och bygglagen. Därmed krävs av verksamhetsutövaren ett bevis på att 

en bättre lokalisering inte finns för den typen av verksamhet. Denna lokaliseringsprincip 

används för både befintliga och nya verksamheter, men används oftast på nya verksamheter.32 

Produktvalsprincipen skall tillämpas för en verksamhet som använder farliga ämnen, vilken 
                                                 
27 Ebbesson Jonas, Miljörätt, s. 132 
28 Ibid., s. 135 
29 Ibid., s. 136 
30 Ibid., s. 60 
31 Ibid., s. 62 
32 Ibid., s. 64 
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innebär att en farlig produkt skall bytas till en mindre farlig produkt om det finns möjlighet 

för samma ändamål. Den övergripande tillsynen av kemikaliehantering sköts av 

Kemikalieinspektionen, men även andra myndigheter kan sköta tillsynen inom vissa områden. 

Verksamheter som använder kemikalier riskerar att dömas för miljöfarlig 

kemikaliehantering.33 Det slutliga är att en verksamhet inte får bedrivas eller en åtgärd inte får 

tas om det anses finnas risk för att ett stort antal människor får sämre levnadsvillkor eller om 

miljön i hög grad försämras (2 kap. 9 §).   

3.2 Lag om Skydd mot Olyckor 

Lagen om skydd mot olyckor innehåller bestämmelser som syftar till att förbereda och 

förebygga människan och miljön för uppkomst av olyckor. För farlig verksamhet som kan 

innebära en fara för upphov av en olycka på människan eller miljön, är det anläggningens 

ägare eller verksamhetsutövare som är skyldig till att föra och bekosta beredskap mot 

uppkomst av olyckor (2 kap. 4 §). Verksamheter med utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen 

som kräver särskilda åtgärder för att skydda allmänheten, kräver underrättelse av länsstyrelse, 

polis och kommun (2 kap. 5 §). I varje kommun skall det finnas ett handlingsprogram för 

förebyggande verksamhet, som skall uppge målet med verksamheten, de risker som finns som 

kan behöva räddningsinsatser och hur kommunen jobbar med förebyggande (3 kap. 3 §). 

Detta handlingsprogram kan komma att ändras av regeringen, om de anser att det finns skäl 

till det. Tillsynen av en verksamhet skall föras av en kommun inom dess område och av länets 

länsstyrelse (5 kap. 1 §). Den centrala förvaltningsmyndigheten vid frågor berörande 

räddningstjänst och förebyggande av olyckor och skador är Räddningsverket. De har bl.a. 

uppdraget att göra karteringar över översvämningar i Sverige.34 När det gäller Vänern skall 

regeringen utse den myndighet som skall ansvara för räddningstjänst om skadliga ämnen sker 

till vatten eller om det finns risk för detta (4 kap. 5 §).  

3.3 EU:s Översvämningsdirektiv 

Den 18 januari år 2006 lade Europakommissionen fram förslaget om ett nytt direktiv med 

riktlinjer för hantering av översvämningar, vilket kommer att resultera i EU:s 

översvämningsdirektiv som skall vara slutbehandlat under våren 2007. Syftet med direktivet 

är att hindra att negativa händelser uppstår för människors hälsa, miljön, kulturarvet och 

ekonomisk verksamhet vid en översvämning. Varje medlemsstat har i uppgift att identifiera 

                                                 
33 Ebbesson J, Miljörätt, s. 65 
34 Klimat- och sårbarhetsutredningen, delbetänkande, s. 33 
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varje avrinningsområde och kustområde för att bedöma hur stor risken är för översvämningar 

i området, samt bedöma översvämningarnas konsekvenser på samhället utifrån 

klimatförändringarna och eventuella tidigare översvämningar i området. Detta skall vara klart 

senast den 22 december år 2012. Därefter skall medlemsstaterna för de områden där 

översvämningsrisk finns, kartlägga översvämningarna och ha en skriftlig plan över hur landet 

skall hantera en katastrof. Kartorna skall inte bara inbegripa översvämningens omfattning och 

sannolikhet, utan även inbegripa vattendjup eller vattennivå, flödeshastighet, antal invånare 

som kan komma att drabbas, ekonomisk verksamhet och annan information som anses 

nödvändig. Kartläggningen skall vara färdigställd senast den 22 december år 2013. Samarbete 

krävs mellan de länder som delar på ett avrinningsområde. Den skriftliga planen om hantering 

av översvämningsrisker skall innehålla mål över riskhantering, åtgärder, inkludera 

ekonomiska aspekter och förebyggande. Planerna skall vara färdigställda och offentliggjorda 

senast den 22 december år 2015 och får inte på något sätt utarbetas så att andra länder inom 

ett avrinningsområde drabbas negativt. Till varje lands uppgift i EU hör att de själva tar beslut 

om hur de skall uppnå målen om att förebygga och åtgärda översvämningar.35   

4. Exemplet Akzo Nobel 

Akzo Nobel Base Chemicals AB i Skoghall är ett exempel på en översvämningshotad industri 

(se figur 2), som tillverkar olika kemikalier såsom klor, saltsyra, monoklorättiksyra, 

natriumhydroxid, koksalt och ättiksyra. Därutöver hanteras olika ämnen såsom svaveldioxid, 

ammoniak, vätgas och olika organiska syror och alkoholer.36 De producerade kemikalierna 

används framförallt inom pappers- och läkemedelsindustrin, men även för vattenrening. Akzo 

Nobel är beläget nordväst om Skoghall dit det är ca en kilometer och tillverkning av 

kloralkalier har pågått på platsen sedan år 1918.37 Bebyggelse med bostäder ligger på ett 

avstånd av ca 500 m från anläggningen.38 Företaget gränsar till Kattfjorden i Vänern i den del 

där Klarälvsdeltat ligger, samt till Anholmsviken och Skoghallsådran. Anholmsviken som 

avgränsas med en vall till Vänern, tar emot process- och dagvatten från Akzo Nobel som efter 

tre dagar förs vidare ut i Kattfjorden och Klarälvsdeltat.39 Klarälvsdeltat är geologiskt mycket 

intressant med sandryggar, mittbankar, avsnörda älvfåror och sjöar, och karaktäriseras av 

varierande strömningsförhållanden med delvis avsättning av sedimenterat material, samt av 

                                                 
35 Klimat- och sårbarhetsutredningen, delbetänkande, s. 34 
36 Akzo Nobel, Får vi störa en liten stund?  
37 Akzo Nobel, Miljökonsekvensbeskrivning, s. 11 
38 Ibid., s. 15 
39 Ibid., s. 15 
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många mindre öar. I omgivningen finns flera Natura 2000-områden, naturreservat och ett rikt 

fågelliv, med bl.a. 18 rödlistade fågelarter inom en radie av 500 m från Akzo Nobel.40  

 

Trots bättre rening sker små mängder av utsläpp från Akzo Nobel till de angränsande vattnen 

som slutligen hamnar i Vänern. Till Anholmsviken förs surt avloppsvatten innehållande 

järnklorid och saltsyra, men som neutraliseras innan utsläpp till Vänern. Från Anholmsviken 

till Vänern förs saltlösning innehållande klorat från både den nuvarande processen och de 

skikt som lagrats upp i viken.41 Vissa utsläpp sker även direkt ut till Vänern, såsom 

svavelsyra som innehåller en liten mängd kvicksilver.42 Till hamnen vid Akzo Nobel kommer 

fartyg med transport av kemikalier med jämna mellanrum, där eventuella spill kan uppstå vid 

lastning eller olja från fartygen.43  

Figur 2: Flygfoto över Akzo Nobels anläggning i Skoghall. Till vänster i bilden ses Skoghallsådran och till 

höger är Anholmsviken.44

                                                 
40 Akzo Nobel, Miljökonsekvensbeskrivning, s. 110 
41 Ibid., s. 8 & 119 
42 Ibid., s. 118 
43 Akzo Nobel, Teknisk beskrivning klorfabriken samt hamnverksamheten, s. 7 
44 Akzo Nobel, flygfoto 
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4.1 Översvämningsrisk 

Akzo Nobel ligger på en kulle där den högsta punkten är belägen ett par meter över Vänerns 

normalnivå.45 Vid utredningar angående en stigande vattennivå i Vänern och dess påverkan 

på Akzo Nobels verksamhet, var den högsta nivån 45,95 m (RH70) vilken inte ansågs kunna 

utgöra något hot för verksamheten, eftersom att säkerheten inte riskerar att påverkas då ingen 

produktionsutrustning är belägen på den plats dit vattennivån når. Denna vattennivå kommer 

dock att tränga in över vallen till Anholmsviken, där vattnet i viken blandas med vattnet i 

Vänern.46 Efter översvämningarna år 2000/2001 när vattennivån låg på 45,67 m47, gjordes 

bedömningar att verksamheten kan köras upp till en vattennivå av 46,40 m (RH70) om vissa 

åtgärder vidtas.48 För att öka säkerheten angående en förhöjd vattennivå, har Akzo Nobel 

planer på att höja vallen mellan Anholmsviken och Vänern till 46,0 m (RH70).49 Dock är 

Vänerns 100-årsnivå 46,5 m (RH70) enligt klimat- och sårbarhetsutredningen, vilket 

Räddningsverket anser skall följas och därmed bör vallen höjas till denna nivå.50 Dessutom 

anser Räddningsverket att vallen skall kunna vara påbyggbar upptill den dimensionerande 

nivån 47,4 m.51  

5. Analys av intervjuer och litteratur 

I följande avsnitt behandlas resultatet från både intervjuer och litteraturstudier. 

5.1 Översvämningsnivå i Vänern 

Med ett förändrat klimat kommer den dimensionerande nivån i Vänern att ändras från 46,2 m 

till 46,7 m och med vindpåverkan till 47,4 m. Räddningsverket, Vänerns vattenvårdsförbund, 

Länsstyrelsen och Akzo Nobel bedömer alla att den dimensionerande nivån 47,4 m kommer 

att bli verklighet i framtiden. Erik Bern på Räddningsverket påpekar att många industrier 

tänker för kortsiktigt och att det redan nu finns alla anledningar för industrierna att börja 

förbereda sig, då allt pekar på högre nivåer. Vid Hammarö Kommun bedömer Jan Almberg 

att nivån 47,4 m inte blir verklighet. Han anser att det inte finns några vetenskapliga bevis på 

denna nivå. Däremot bedömer Almberg att dagens 100-årsnivå på 46,5 m kan bli verklighet, 

                                                 
45 Akzo Nobel, Miljökonsekvensbeskrivning, s. 16 
46 Akzo Nobel, Säkerhetsrapport, s. 15 
47 Klimat- och sårbarhetsutredningen, delbetänkande, s. 153 
48 Akzo Nobel, Säkerhetsrapport, s. 15 
49 Akzo Nobel, Kompletteringar till Miljödomstolen om tillstånd vid kloralkalifabriken, s.2 
50 Räddningsverket, Ansökan från Akzo Nobel Base Chemicals AB om tillstånd enligt miljöbalken till 
verksamheten vid bolagets kloralkalifabrik i Skoghall, s. 1 
51 Ibid. 
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men sannolikheten är inte stor, samt att i framtiden kommer det att vara större problem med 

de stora regnmängderna, än med Vänerns stigande nivå. Almberg bedömer att en stigande 

nivå i Vänern inte tillåts, utan i så fall kommer avtappning att ske. 

5.2 Konsekvenser för samhället och miljön 

Redan vid en 100-årsnivå blir förlusterna på håll stora för industrierna och samhället, då flera 

mycket vattennära industrier finns. Delar av produktionen på flera företag riskerar att behöva 

stängas och sjöfarten och andra transportnät riskerar att bli begränsad. En dimensionerande 

nivå skulle dock ge mycket större konsekvenser för Vänerns närbelägna industrier, då bl.a. 

Akzo Nobel tvingas stänga produktionen. Transportproblem både till sjöss och på väg, 

förstörelse av vatten- och avloppssystem och elavbrott är några av konsekvenserna. Det stora 

antalet förorenade marker runt Vänern riskerar att läcka ut föroreningar såsom kvicksilver, 

dioxiner, PCB, svavel och oljeföroreningar, men risken är inte speciellt hög vid en 100-

årsnivå av 46,5 m. Det är svårt att bedöma konsekvensen av detta, då en stor del av 

föroreningarna idag ligger djupt ned i marken. De vattenlösliga oljeföroreningarna kan dock 

lösas i vattnet och ge upphov till lokal miljöpåverkan.  

 

Vilka effekter en översvämning av industrierna skulle ha på miljön är osäkert. Eventuella 

läckage från produktion, marker eller tidigare verksamhet, ger främst lokal påverkan vid 

utsläppskällan. Reproduktionsstörningar på kräftdjur, missbildade fjädemygglarver och lokal 

fisk- och fågeldöd kan förekomma. För Akzo Nobels del är konsekvenserna inte utredda, men 

det finns en betydande risk för läckage vid en översvämning. 

 

Göran Pettersson på Länsstyrelsen bedömer att den största konsekvensen för samhället och 

industrierna är ekonomin. Ett läckage från industrierna t.ex. Akzo Nobel skulle inte ha några 

direkta miljömässiga effekter även om kvicksilver och organiska föreningar kan läcka ut. Det 

sker en viss belastning på miljön, men det är ingen katastrof. Det finns stora ytor som är 

förorenade sedan tidigare verksamheter runt dagens Akzo Nobel som kan läcka ut, så det är 

inte säkert att det är Akzo Nobel som är den stora frågan. Pettersson bedömer att vid nivån 

47,4 m kommer inte fabrikerna att kunna köras, men anser inte att anläggningen skulle flyttas. 

Avveckling skulle antagligen ske i sådana fall. Läckaget kommer inte heller att drabba den 

skyddade naturen såsom de rödlistade fågelarterna, utan de kommer främst drabbas av 

översvämningarna. Eventuellt kan lokal fiskdöd förekomma.  
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Vid Akzo Nobel har översvämningskarteringar gjorts där en närmare titt tagits på nivåerna 

46,5 m och 47,4 m. Vid dessa nivåer ligger stora delar av verksamheten under vatten, där 

produktionen tvingas stänga men en flytt kommer inte att ske. Maria Smeder kan inte bedöma 

vilka konsekvenserna kan bli för samhället och om den skyddade naturen kan ta skada av ett 

läckage från verksamheten eller den förorenade marken. För företaget blir det främst 

ekonomiska effekter av produktionsbortfall och förstörelse av produktionsutrustning.  

 

På Räddningsverket bedömer Erik Bern att det blir en stor lokal påverkan vid ett utsläpp, trots 

Vänerns volym. Bl.a. kan ett läckage påverka Karlstads vattenförsörjning beroende på 

vindriktningen, då Karlstads vattenuttag ligger ca en mil från Akzo Nobel. Utöver detta 

kommer inte Akzo Nobel att flytta sin verksamhet. Verksamheten har funnits där väldigt 

länge och hela infrastrukturen är uppbyggd runt Akzo Nobel som gör det både svårt och 

kostsamt. De skyddade områdena kan komma att drabbas, bl.a. finns fiskarten ”gröning” i 

området runt Akzo Nobel som är mycket känslig, då den gräver ner sig i bottnen vid fara eller 

ett utsläpp. Medan andra fiskar lämnar området vid t.ex. oljeutsläpp.  

 

Vänerns vattenvårdsförbund anser att översvämningar är ett stort problem ur natur- och 

miljösynpunkt och ser främst problemet med läckage från de förorenade markerna som 

tidigare varit industribelägna. Agneta Christensen anser att det är viktigt att bevara vattnets 

naturliga variation, då Vänern har en unik miljö med klippor och stenar.  

 

Jan Almberg på Hammarö kommun ser faran med nivån 47,4 m om det trots allt skulle 

inträffa. Vid den nivån skulle inte kommunen finnas kvar och inga vatten- och 

avloppsledningar eller vägar vara brukbara. För Akzo Nobels del bedömer inte Almberg att 

100-årsnivån skulle vara någon större fara, då översvämningarna år 2000/2001 kunde hanteras 

väl och en högre nivå skulle klaras. För Stora Enso som också ligger i kommunen beläget på 

en kulle, skulle inte vattnet nå trots en nivå av 48 m. Vilka effekterna skulle bli på den 

skyddade naturen törs Almberg inte svara på.  

5.3 Förebyggande arbete mot översvämningar 

I det förebyggande arbetet mot översvämningar jobbar samhället på olika sätt. För 

industrierna är invallning vanligt där det för övrigt inte verkar vara något särskilt arbete med 

förebyggande. För övrigt finns flera förslag på förebyggande iform av ökad tappning genom 
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Göta älv, magasinering av vatten uppströms, sänkt dämningsgräns och en avtappningstunnel 

eller kanal. 

 

I det förebyggande arbetet hos Akzo Nobel har översvämningskarteringar och bedömningar 

gjorts, samt att vallen mellan Anholmsviken och Vänern skall upprustas på de ställen där 

höjden sjunkit något. Dock finns inga planer på att höja vallen, eftersom att vid en 

dimensionerande nivå kommer vatten att tränga in ändå. Det viktiga är att försöka stabilisera 

kvicksilvret som finns i Anholmsviken från gamla tider och hindra spridning, vilket 

beräkningar gjorts på. 

 

På Länsstyrelsen planeras egentligen ingenting för att förebygga nivån 47,4 m. I Karlstad 

pågår planeringen ca 2 m under denna nivå. Det är mer upp till kommunerna att bestämma 

förebyggandet. Det kommer troligtvis att bli mer arbete när nivåerna närmar sig. Det finns 

vattenvårdsförbund som jobbar mer med detta. Finns tekniska lösningar såsom en tunnel, men 

Göran Pettersson anser inte att det är en hållbar lösning. Kostnaden är alltför stor och kan ge 

upphov till miljöskada på annat sätt. Av tidigare erfarenhet finns risken att tunneln slammar 

igen.  

 

Vid Hammarö kommun byggs nu nya vatten- och avloppsledningar samt att i byggnaderna 

som tillhör pumpstationerna, har funktionerna monterats högre upp på väggarna för att inte 

vattnet vid en eventuell översvämning skall kunna nå dit. Själva pumpstationerna är belägna 

nära Vänern och tillåts att översvämmas. Olika datamodeller konstrueras över de stora 

regnmängderna.  

 

Enligt Vänerns vattenvårdsförbund är förslaget om en avtappning tidigt på året med en 

minskning av amplituden med ca 3-4 dm inte bra för sjöfarten och naturen i omgivningen. 

Detta kan orsaka ytterligare igenväxt och mer arbete med att hålla allt öppet. För övrigt 

påverkar inte vattenförbundet förebyggandearbetet.  

5.4 Lagstiftningens riktlinjer i hantering av naturolyckor 

Miljöbalken har riktlinjer för industrierna men saknar riktlinjer i samband med 

översvämningar. En verksamhet är klassad som miljöfarlig om utsläpp eller användning sker 

på ett sätt som kan påverka människan eller miljön negativt (9 kap. 1 §). Många industrier 

runt Vänern bedriver på ett eller annat sätt en vattenverksamhet, då utsläpp av föroreningar 
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sker till vatten eller om verksamheten använder vatten från sjön i produktionen. 

Lokaliseringen skall väljas utifrån miljön och människors hälsa och hänsyn skall tas till 

riksintressen (2 kap. 6 §). Försiktighetsprincipen, produktvalsprincipen och ”bästa möjliga 

teknik” skall användas.  

 

Ansökan om tillstånd för en miljöfarlig verksamhet prövas av miljödomstolen, men vissa 

verksamheter prövas av länsstyrelsen och verksamheter med mycket liten miljöpåverkan får 

även prövas av kommunen (9 kap. 8 §). I Akzo Nobels fall förs tillsynen av länsstyrelsen, 

men tillståndet till verksamheten fanns redan där sedan tidigare verksamheter och innan 

lagarna kom, enligt Göran Pettersson. 

 

I lagen om skydd mot olyckor står inget specifikt om att beredskap skall hållas vid en 

översvämning, men översvämning är en typ av olycka eller som kan orsaka en olycka. Lagen 

syftar till att förbereda och förebygga människan och miljön från olyckor.  

 

Det gemensamma för samtliga intervjuade är att tillräcklig kunskap inte finns över vad EU:s 

översvämningsdirektiv kommer att innebära. Av valda lagstiftningar är EU:s 

översvämningsdirektiv den enda lag som tydligt lyfter fram översvämningarna, för att 

förebygga samhället mot översvämningar. Varje land skall identifiera avrinningsområden, 

kartlägga översvämningshotade områden och hur stor risk som finns, bedömning av 

översvämningarnas konsekvenser samt ha en skriftlig plan över förebyggande och andra mål.  

6. Diskussion 

Av resultatet att döma råder inte stor vetskap om de framtida översvämningarna som blir 

resultatet av det varmare klimatet. De övriga svaren angående konsekvenser och 

förebyggande har inte heller varit uttryckliga. När det gäller lagstiftningen finns inte 

tillräcklig kunskap bland någon av intervjupersonerna. Klimat- och sårbarhetsutredningens 

högsta nivå på 47,4 m anses inte bli verklighet enligt Hammarö kommun, trots flera 

mätningar och modeller som tyder på detta, samt att övriga myndigheter och företag anser att 

SMHI är en pålitlig källa. Kanske har kommunerna inte den kunskap och vetskap som krävs 

för att ta översvämningsproblematiken på allvar.  

 

Det är svårt att säga vilka konsekvenser en översvämning av industrier skulle kunna ha på 

omgivningen. Effekterna beror såklart på typ av verksamhet och vad som översvämmas. 
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Föroreningar från förorenade områden eller kemikalier från industrier ser ut att främst ge 

lokala effekter, då flera av ämnena skulle lösas i vattnet och spädas ut i Vänerns stora volym. 

De hotade arterna och den skyddade naturen kan dock ta skada när industrier ligger nära, 

vilket redan idag märks på sina håll. Men det är svårt att göra något åt det då verksamheterna 

redan är belägna där och en flytt skulle vara för kostsam och för svår för många, däribland 

Akzo Nobel. Trots bättre rening och tillämpning av ”bästa möjliga teknik” går det inte att 

bortse från eventuellt spill i miljön. De ekonomiska effekterna för både samhället och 

industrier kommer i varje fall att bli stora om inte hela samhället redan idag börjar samarbeta 

mot ett förebyggande i framtiden. Med detta är det bättre att bygga upp ett väl förberett och 

stabilt samhälle från början för att minimera konsekvensen av en naturolycka. I längden 

kommer förebyggande att löna sig mycket mer än att senare behöva åtgärda allt som förstörts.  

 

Många idéer finns idag om ett förebyggande där alla på sätt eller vis har konsekvenser på 

miljön, men för att skydda människan är alla förslag tillåtna. En viktig del är att kommuner 

och länsstyrelser ser över sina områden och inte ger tillstånd till fler byggen nära vatten, samt 

att även köparna tar till sig den information som finns och inte köper fastigheter som i 

framtiden riskerar att förloras. I detta har försäkringsbolagen en viktig betydelse, vilket om de 

skulle sätta gränser och inte ge ersättning till översvämningshotade fastigheter, skulle 

förmodligen färre människor välja att bo i översvämningshotade områden. Förslaget om en 

avtappningstunnel eller kanal från Vänern till Västerhavet eller från Vänern till Byfjorden i 

Uddevalla, innebär en hög investeringskostnad som ger stora ingrepp i miljön. Risken med 

denna är att den efter ett tag slammar igen, där någon måste rensa den, eller att vattnet tar 

andra vägar varvid tunneln inte gör någon nytta. En annan följd är att en stor mängd sötvatten 

rinner ut i Västerhavet som späder ut salthalten och ger effekter på växt- och djurliv där. Vid 

en kanal riskerar erosionen och sedimentationen att öka vid ett högt vattenflöde, som istället 

riskerar att höja vattennivån. En sänkt dämningsgräns med ökad avtappning från Vänern vid 

ett redan lågt vattenstånd, ger synbara effekter på växt- och djurliv, sjöfarten får problem och 

vattenkraftsproduktionen minskar. Förslaget på att magasinera vatten uppströms kan få 

konsekvenser för närliggande samhällen uppströms och följder för växt- och djurliv som lever 

strandnära. En ökad avtappning från Vänern genom Göta älv, ökar risken för skred och ras 

längs Göta älv och en tsunamivåg kan svepa över Göteborg. Om den dimensionerande nivån 

47,4 m blir verklighet, skulle inte Göta älv klara den avtappning som krävs. Västerhavet 

skulle inte heller kunna ta emot allt vatten, utan då skulle istället Västkusten få problem med 

översvämningar. Invallning är ett enkelt sätt som bl.a. industrierna använder sig av. Problemet 
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är dock att få det vattentätt och att inte vallen byggs på för högt. Vid den dimensionerande 

nivån gör inte invallningen någon nytta för de flesta Vänernära industrier som då redan 

översvämmats och vallen kan inte heller göras hur hög som helst, vilket då riskerar att rasa 

samman av den egna tyngden. Vid en 100-årsnivå eller för industrier som idag inte ligger 

alltför vattennära finns risken att vattnet ändå tränger in underifrån. Akzo Nobel som idag har 

en vall mellan Anholmsviken och Vänern, riskerar att inte göra någon nytta vid en höjd 

vattennivå, vilket skulle innebära att det något förorenade vattnet i viken skulle blandas med 

vattnet i Vänern och orsaka lokala effekter. Kanske även effekter på längre avstånd, beroende 

på vilka kemikalier som läcker ut. En viktig del för dem i förebyggandet kan just vara att 

undersöka nya möjligheter för att slippa läckage från viken. Oavsett typ av förebyggande 

kommer kostnaden att bli hög och olika typer av konsekvenser blir en följd, men i längden 

kan det vara mer lönsamt att förebygga än att efteråt behöva åtgärda. 

 

Med de pågående klimatförändringarna behövs även lagstiftningen ändras en del för att 

inkludera de typer av naturolyckor som kommer att öka världen över. EU:s 

översvämningsdirektiv är en bra början till lag, men fler lagstiftningar bör ta in naturolyckor 

redan nu för att så långt det är möjligt slippa de konsekvenser som kommer att drabba 

samhället. Alla typer av naturolyckor kommer att öka med klimatförändringarna, vilket på 

olika sätt drabbar hela samhället. I den svenska lagstiftningen är det överhuvudtaget svårt att 

hitta något som hanterar denna typ av risker. I lagen om skydd mot olyckor hanteras olyckor 

på olika sätt där naturolyckor kan räknas in, men som lagen kan tolkas är det främst olyckor 

angående bränder som ska skyddas. För farliga verksamheter är det verksamhetsutövarens 

skyldighet att bekosta och föra beredskap, vilket kan bli något svårt om lagen även skall 

inkludera översvämningar. Miljöbalken nämner inget om naturolyckor, men hänsynsreglerna i 

2 kap. kan kopplas samman med översvämningar. Industriernas lokalisering som skall väljas 

med minsta intrång på miljön eller olägenhet för människors hälsa, kan i detta fall tänka på 

översvämningsrisken och vad deras verksamhet kan orsaka för konsekvenser för människan 

och miljön vid en översvämning. Kanske kan det då vara bättre att välja att lokalisera 

verksamheten på ett längre avstånd från vattnet, eller att i ett tidigt skede ha handlingsplaner 

för en eventuell översvämning. Därutöver skall hänsyn till riksintressen tas, vilket känns 

konstigt att Akzo Nobel som är beläget i ett område med hotade arter får fortsätta bedriva 

verksamheten. Detsamma gäller andra industrier runt Vänern, då hela Vänerområdet är klassat 

som riksintresse. Här verkar det som att den industriella verksamheten går före andra 

intressen såsom miljön. Samtidigt kräver många industrier närhet till vatten för att 
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överhuvudtaget kunna köra produktionen. Försiktighetsprincipen som antas av miljöfarliga 

verksamheter såsom industrier bör utökas till att tydligt inkludera försiktighet inför 

översvämningar och naturolyckor. Sådana verksamheter som ligger vattennära kan påverka 

omgivningen vid läckage orsakad av översvämning, vilket innebär att försiktighet bör vidtas. 

EU:s översvämningsdirektiv behandlar översvämningar generellt med konsekvenser, 

kartläggning etc., men i det framtagna förslaget finns ingen paragraf som nämner något om 

industrier och vad en översvämning eller läckage från dessa skulle innebära för miljön eller 

samhället. Syftet med direktivet är samtidigt att reducera de negativa följderna på människa 

och miljö, vilket då skulle kunna innebära att det är upp till varje medlemsstat att själva 

inkludera industrier. 

 

Generellt sett behövs mer långsiktighet i dagens samhälle. Många grupper i samhället tänker 

alltför kortsiktigt och har svårt att ta till sig den beredskap som i framtiden behövs, där 

industrin är ett exempel. Ett samarbete krävs från både myndigheter och företag för att få ett 

hållbart samhälle, där en ändrad lagstiftning är ett måste för att något skall ske. Mer 

information till allmänheten angående översvämningshotet är också en början, för att även de 

skall kunna vara med i det förebyggande arbetet.  
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7. Slutsats 

 
En följd av det förändrade klimatet är en ökning av naturolyckor både i intensitet och i 

varaktighet. Översvämningar är den typ av olycka som riskerar att drabba flest människor 

världen över och orsaka störst skador. För att på bästa sätt skydda samhället från denna typ av 

olyckor, krävs ett väl förberett samhälle, inte minst för de industrier som ofta är belägna nära 

vatten.  

 

Det är svårt att säga vilka konsekvenser samhället och naturen skulle få vid en översvämning 

av industrier. Enligt klimat- och sårbarhetsutredningen kommer Vänerns dimensionerande 

nivå att uppgå till 47,4 m, vilket på olika sätt skulle drabba samhället, beroende på typ av 

verksamhet. Stora ekonomiska förluster kommer att ske för både industrierna och samhället, 

då flera industriers produktion tvingas stänga, samt att transportnät och kommunikationer 

förstörs som försvårar för industrierna ytterligare. Eventuella läckage av skadliga kemikalier 

riskerar att ske, där det kan uppstå problem för människan och miljön. Dock bedöms påverkan 

bli som störst lokalt vid utsläppskällan. Flera olika förslag finns idag på förebyggande där 

invallning är ett vanligt tillvägagångssätt hos industrierna. För övrigt finns förslag på tunnel 

eller kanal till Västerhavet, ökad avtappning genom Göta älv, sänkt dämningsgräns av Vänern 

samt magasinering av vatten uppströms. Dock är inga alternativ fria från konsekvenser på 

miljön.  

 

Framtiden kommer att få se mer av naturolyckor, vilket kräver att den svenska lagstiftningen 

såsom Miljöbalken ändras till att inkludera naturrisker. I dagens lagstiftning finns inget 

specifikt om naturrisker och översvämningar, och inte heller några riktlinjer angående 

naturrisker för industrierna. Dock träder EU:s översvämningsdirektiv snart ikraft, vilket är en 

början mot en förändrad lagstiftning men som dessvärre inte ser ut att ta upp något angående 

industriernas påverkan. 
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http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030778.htm
http://www.lantmateriverket.se/templates/LMV_Page.aspx?id=10600
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19980808.htm
http://miljoforskning.formas.se/formas/jsp/document.jsp?idocument=448
http://www.smhi.se/menyer/ind_klimat.htm


Vattenportalen, översvämningar 

http://www.vattenportalen.se/fov_problem_oversvamning.htm#Översvämningar  2007-05-25 
 

Muntliga källor: 

Almberg Jan, Hammarö Kommun, Telefonintervju 2007-05-23 

Bern Erik, Räddningsverket, Personlig intervju 2007-05-04 

Christensen Agneta, Vänerns Vattenvårdsförbund, Telefonintervju 2007-05-03 

Pettersson Göran, Länsstyrelsen Värmlands län, Personlig intervju 2007-05-10 

Smeder Maria, Akzo Nobel Base Chemicals AB, Skoghall, Telefonintervju 2007-05-11 
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Bilaga 

Intervjufrågor 

Akzo Nobel Base Chemicals AB, Skoghall: 

Hammarö kommun: 

Länsstyrelsen, Värmlands län: 

Räddningsverket, Karlstad: 

Vänerns vattenvårdsförbund: 
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Akzo Nobel Base Chemicals AB, Skoghall 

– Hur ser ni på översvämningsrisken från Vänern? Tror ni att den dimensionerande nivån 47,4 

m i Klimat- och sårbarhetsutredningen kommer att bli verklighet?  

– Vilka kan konsekvenserna bli för närliggande samhälle om er verksamhet översvämmas? 

Hur tror ni att det kan komma att drabba er som företag? 

– Vänern har mycket skyddad natur och inom en radie av 500 m från er verksamhet finns 18 

rödlistade fågelarter. Skulle dessa kunna påverkas vid en översvämning av ert företag? 

– Finns det någon möjlighet för er att flytta hela verksamheten när vattennivån i Vänern börjar 

stiga? 

– Hur arbetar ni med förebyggande mot översvämningar? 

– Har ni någon beredskapsplan efter de kraftiga översvämningarna som inträffade år 

2000/2001? 

– Har ni några planer på att höja den befintliga vallen mellan Anholmsviken och Vänern för 

att klara Klimat- och sårbarhetsutredningens nivå? 

– Ni släpper fortfarande ut en del kvicksilver till Vänern. Går det att på något sätt undvika? 

– EU:s översvämningsdirektiv kommer i vår. Vad har ni som företag för förväntningar på det? 

 

Hammarö kommun 

– Hur ser ni på översvämningsrisken från Vänern? Tror ni att den dimensionerande nivån 47,4 

m i Klimat- och sårbarhetsutredningen kommer att bli verklighet?  

– Ni har flera industrier i er Kommun, vad tror ni att det kan få för konsekvenser på 

närliggande samhälle vid en översvämning av industrin? 

– Vänern har mycket skyddad natur och inom en radie av 500 m från Akzo Nobel finns 18 

rödlistade fågelarter. Vad kan en översvämning av industrin få för konsekvenser på dem? 

– Tror ni att det finns någon möjlighet för industrier t.ex. Akzo Nobel att flytta hela sin 

verksamhet när vattennivån i Vänern börjar stiga? 

– Hur arbetar ni med förebyggande mot översvämningar av industrier? 

– EU:s översvämningsdirektiv kommer i vår. Vad har ni för förväntningar på det? Tror ni att 

det kommer att ha några riktlinjer för industrin? 

 

Länsstyrelsen, Värmlands län 

– Hur ser ni på översvämningsrisken från Vänern? Tror ni att den dimensionerande nivån 47,4 

m i Klimat- och sårbarhetsutredningen kommer att bli verklighet?  

– Vilka konsekvenser kan en översvämning av industrin få på närliggande samhälle? 
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– Vänern har mycket skyddad natur och inom en radie av 500 m från Akzo Nobel finns 18 

rödlistade fågelarter. Vad kan en översvämning av industrin få för konsekvenser på dem? 

– Tror ni att det finns någon möjlighet för industrier t.ex. Akzo Nobel att flytta hela sin 

verksamhet när vattennivån i Vänern börjar stiga? 

– Hur arbetar ni med förebyggande mot översvämningar av industrier? 

– Vad fick er på Länsstyrelsen att ge tillstånd till Akzo Nobel att bedriva sin miljöfarliga 

verksamhet i området? Fanns översvämningsrisken med i tankarna då? 

– Hur för ni tillsyn av Akzo Nobel? 

– EU:s översvämningsdirektiv kommer i vår. Vad har ni för förväntningar på det? Tror ni att 

det kommer att ha några riktlinjer för industrin? 

 

Räddningsverket, Karlstad 

– Hur ser ni på översvämningsrisken från Vänern? Tror ni att den dimensionerande nivån 47,4 

m i Klimat- och sårbarhetsutredningen kommer att bli verklighet?  

– Vilka konsekvenser kan en översvämning av industrin få på närliggande samhälle? 

– Vänern har mycket skyddad natur och inom en radie av 500 m från Akzo Nobel finns 18 

rödlistade fågelarter. Vad kan en översvämning av industrin få för konsekvenser på dem? 

– Tror ni att det finns någon möjlighet för industrier t.ex. Akzo Nobel att flytta hela sin 

verksamhet när vattennivån i Vänern börjar stiga? 

– Hur arbetar ni med förebyggande mot översvämningar av industrier? 

– EU:s översvämningsdirektiv kommer i vår. Vad har ni för förväntningar på det?  

– Finns det idag någon lagstiftning som reglerar översvämningsfrågor och andra naturrisker? 

Vad säger Miljöbalken? Vad säger Lag om skydd mot olyckor? 

 

Vänerns Vattenvårdsförbund 

– Hur ser ni på översvämningsrisken från Vänern? Tror ni att den dimensionerande nivån 47,4 

m i Klimat- och sårbarhetsutredningen kommer att bli verklighet?  

– Vilka konsekvenser kan en översvämning av industrin få på närliggande samhälle? 

– Vänern har mycket skyddad natur och inom en radie av 500 m från Akzo Nobel finns 18 

rödlistade fågelarter. Vad tror ni som vattenvårdsförbund att en översvämning av industrin 

kan få för konsekvenser på dem? 

– Arbetar ni på något sätt med förebyggande mot översvämningar? 

– EU:s översvämningsdirektiv kommer i vår. Vad har ni för förväntningar på det? 
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