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Abstract 
 

The purpose of the essay was to study how flooding risks affects the physical planning 
generally, and also to do a case study regarding flooding risks in Karlstad and how these 
affect the municipality vision of growth: “Karlstad 100 000”. The study has mainly been 
made through literature studies and scrutinises of various investigations and development 
plans.  

During recent years Sweden has been struck by several, both severe and minor, floods of 
areas related to seas and watercourses, which has resulted in serious environmental 
consequences, economic loss and severe damage to infrastructure and other societal functions. 
And now, climate change is expected to make the problems even worse. The vulnerability of 
society regarding floods is dependent on how severe the change is going to be, but also on 
how much consideration is taken to risks in the shaping of physical planning. Many of the 
problems revealed during earlier high flows could have been solved if the unburden capacity 
of the watercourse had been better and if buildings and other infrastructure had been planned 
in consideration of  high flows and flooding risks. 

The municipalities has, in consequence of  their planning monopoly, the greatest 
influence on the shaping of physical planning, hence a large part of the responsibility for the 
mitigation work is on them. But mitigating the built environment to flooding risks often 
collide with economic interest in the municipalities, for example building houses in close 
proximity to water, which denotes the risk that the necessary measures wont be taken.   
Unsure and contradictory information, short-term thinking in planning and an obvious 
tendency for urbanisation leading to an increased vulnerability for nature risks are other 
factors that complicates the mitigation work. 

 
Karlstad is one of the cities threatened by floods when the climate is changing. The close 

proximity to Vänern and the fact that Klarälven runs through the city makes it vulnerable to 
high flows. This creates a problem for the municipality regarding the work with physical 
planning and “Karlstad 100 000”. The municipality has based a large part of it’s marketing on 
the close proximity to the water and the possibility for estuaries next to water in order to 
attract new inhabitants to Karlstad. They argue that the state of knowledge is to uncertain, and 
thereby choose not to incorporate the recommendations regarding no new buildings on land 
threatened by floods. Instead, the municipality has chosen to investigate technical solutions to 
the problem, which could be considered a far more short term and also very expensive way of 
dealing with the problem. Thus, the short term economic profits seem to get the upper hand in 
the weighing between risks and economic interests. 
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Sammanfattning 
 

Mitt syfte var att undersöka hur risken för översvämningar påverkar den fysiska 
planeringen generellt, samt att göra en fallstudie angående översvämningsrisker i Karlstad och 
hur dessa påverkar kommunens tillväxtvision ”Karlstad 100 000”. Undersökningen har främst 
gjorts genom litteraturstudier och granskningar av olika utredningar och 
utvecklingsdokument. 

Sverige har under de senaste åren drabbats av flera, både större och mindre, 
översvämningar av områden nära sjöar och vattendrag, vilka har resulterat i allvarliga 
miljökonsekvenser, ekonomiska förluster samt svåra skador på infrastruktur och andra 
samhällsfunktioner. Och klimatförändringarna förväntas förvärra problemen ytterligare. 
Samhällets sårbarhet inför översvämningar beror på hur stor klimatförändringen blir, men 
även på hur stor hänsyn som tagits till riskerna i utformningen av den fysiska planeringen. 
Många av de problem som uppstod under tidigare höga flöden skulle ha kunnat lösas om 
vattendragets avbördningskapacitet varit bättre och bebyggelse och annan infrastruktur 
planerats med hänsyn till höga flöden och översvämningsrisker.  

Kommunerna har till följd av sitt planmonopol det största inflytandet över hur den fysiska 
planeringen utformas, och därmed ligger en stor del av ansvaret för anpassningsarbetet på 
dem. Men arbetet med att anpassa den bebyggda miljön till översvämningsrisker hamnar ofta 
på kollisionskurs med ekonomiska intressen i kommunerna, exempelvis vattennära 
bostadsbebyggelse, vilket innebär en risk för att de nödvändiga åtgärderna inte vidtas. 

Osäkra och motstridiga faktaunderlag, kortsiktigt tänkande i planeringsarbetet samt en 
tydlig tendens av urbanisering som innebär en ökad sårbarhet för naturrisker är andra faktorer 
som försvårar anpassningsarbetet. 

 
Karlstad är en av de städer som hotas av översvämningar när klimatet förändras. Närheten 

till Vänern samt det faktum att Klarälven rinner genom staden gör den sårbar för höga flöden. 
Detta skapar problem för kommunen i arbetet med den fysiska planeringen och ”Karlstad 
100 000”. Kommunen har byggt en stor del av sin marknadsföring på just närheten till vatten 
och möjligheter till vattennära boende för att locka nya invånare till Karlstad. De anser att 
kunskapsunderlaget är alltför osäkert, och väljer därför att inte ta hänsyn till 
rekommendationerna om att inte placera nybyggnationer på översvämningshotad mark. 
Istället har man valt att undersöka en rad tekniska lösningar, som är betydligt kortsiktigare 
och även mycket kostsamma. De kortsiktiga ekonomiska vinsterna drar alltså det längsta 
strået i avvägningen mellan risker och ekonomiska intressen. 
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1. Bakgrund och inledning 
 Vatten är källan till allt liv på Jorden. Vi är alla beroende av vatten i våra dagliga 

göromål, och våra samhällen och städer har växt upp i närhet till vatten. Men vatten kan också 

vara ett hot mot människor och miljö. Det farliga vattnet kommer när klimatet förändras: 

Stigande havsvatten, intensiv nederbörd och översvämningar (Fahlgren 2006). 

   Sverige satsar nu på en rejäl kunskapsuppbyggnad för att kunna anpassa samhället till 

de väntade klimatförändringarna. Klimat- och sårbarhetsutredningen tillsattes av regeringen 

2005 i syfte att kartlägga det svenska samhällets sårbarhet. Utredningen har till uppgift att 

undersöka behovet av anpassning samt bedöma kostnaden för de skador som 

klimatförändringen kan tänkas ge upphov till. En delrapport som behandlar 

översvämningsrisker i Vänern och Mälaren lämnades i juni 2006 (Naturvårdsverket 2007).  

I februari 2006 presenterade också Statens geotekniska institut (SGI 2006) ett förslag till 

handlingsplan för att kunna förutse och förebygga risker för ras, skred, erosion och 

översvämningar. 

   Samhällets sårbarhet beror naturligtvis på hur stor klimatförändringen blir, men även på 

hur väl förberedda vi är.  Skador som uppstår till följd av översvämningar kan bli mycket 

kostsamma att reparera. Betydligt billigare blir det att försöka förebygga skadorna innan de 

inträffar (UN 2004), bland annat genom att ta hänsyn till riskerna i den fysiska planeringen. 

För att detta ska kunna ske på ett kostnadseffektivt sätt måste rätt kunskap, rätt underlag och 

rätt teknik finnas tillgänglig (SGI 2006, Naturvårdsverket 2007). 

   Karlstad är en av de städer som hotas av översvämningar när klimatet förändras. 

Närheten till Vänern samt det faktum att Klarälven rinner genom staden gör den mycket 

känslig för höga flöden. I Karlstad har man sedan juni 1998 arbetat med tillväxtvisionen 

”Karlstad 100 000”, vilket innebär att man strävar efter ett invånarantal på 100 000 personer 

jämfört med dagens 82 000 personer. Till följd av detta planerar kommunen nu för 

nybyggnation av bostäder och infrastruktur för att kunna tillgodose behoven hos den växande 

befolkningen. Men många av de områden som diskuteras för exploatering ligger i närhet till 

vatten, och hotas följaktligen av översvämningar. Det blir en svår balansgång för kommunen 

att besluta om i vilka områden nybyggnation kan ske, och i vilka områden som riskerna är för 

stora. 

   Att planera för en långsiktigt hållbar fysisk planering är ju också en del av arbetet för en 

hållbar utveckling. Just långsiktigheten lyftes fram av Brundtlandkomissionen 1987, där 

begreppet ”hållbar utveckling” definieras som ”en utveckling som tillfredställer dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov”.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte var att undersöka hur risken för översvämningar påverkar den fysiska 

planeringen. Hur kan samhället göras mindre sårbart? Vad görs idag? Vem har ansvaret? Vad 

betyder hotet om ett förändrat klimat för översvämningsrisker och stadsplanering? 

Utifrån dessa mer generella frågeställningar om översvämningar och fysisk planering har 

jag också genomfört en lokal fallstudie över översvämningsproblematiken i Karlstad. De 

frågor jag undersökt är hur hotbilden ser ut för Karlstad (Vänern, Klarälven) samt hur riskerna 

för översvämningar påverkar utformningen av den fysiska planeringen och tillväxtvisionen 

”Karlstad 100 000”? 

Jag har jämfört Karlstads kommuns dokument och planer för fysisk planering med 

rapporter och rekommendationer gällande översvämningsrisker från olika instanser 

(exempelvis ÖSAM och sårbarhetsutredningen) för att se hur väl kommunen har lyckats 

integrera ett långsiktigt risktänkande i arbetet med ”Karlstad 100 000”. 

 
 

1.2 Metod 
Uppsatsen har delats upp i två delar. Först en mer generell litteraturstudie över hur 

översvämningsrisker påverkar den fysiska planeringen, och sedan, med utgångspunkt i den 

första studien, en lokal fallstudie över översvämningsproblematiken i Karlstad. 

Båda delarna bygger på litteraturstudier, och fallstudien bygger dessutom på granskningar 

och jämförelser av olika utredningar och utvecklingsdokument (exempelvis 

Sårbarhetsutredningen, ÖSAM:s utredning och Karlstads översiktsplan). Inom fallstudien har 

jag också gjort två intervjuer, med Göran Engström på Karlstads kommun tekniska verken 

och Anna Nordlander på Räddningsverkets enhet för bebyggelse och miljö, i syfte att få en 

fördjupad förståelse för situationen i Karlstad. 

Litteraturstudierna tar utgångspunkt i Polit & Becks (2006) arbetsmodell för 

litteraturstudier. Jag började med att identifiera viktiga sökord, exempelvis 

översvämningsrisker, fysisk planering och klimatförändring. Sedan använde jag dessa för att 

söka efter böcker, artiklar, rapporter, utredningar och andra dokument i biblioteksdatabaser 

och på internet. Utifrån de dokument jag fann gjorde jag sedan ett urval av dem som verkade 

mest intressanta och relevanta i relation till mitt syfte, läste och tog anteckningar från dem 

samt använde dem för att identifiera nya referenser (genom att titta på källförteckningar etc.). 

När jag hade samlat en viss mängd material började jag analysera och strukturera detta, för att 

 7



Översvämningsrisker inom fysisk planering                                                                     
Linnea Bertilsson 

sedan sätta samman det till en löpande text. Under tiden som jag har skrivit min 

litteraturstudie har jag också fortlöpande samlat ytterligare material och integrerat detta i 

studien. 

 
 

2. Översvämningsrisker 
Globalt sett är översvämningar de naturkatastrofer som har högst skadepotential och 

påverkar flest människor (UN 2004). Det finns dock en stor skillnad mellan industriländer och 

utvecklingsländer. I industriländerna är det främst ekonomiska värden som förstörs, medan de 

största förlusterna i utvecklingsländerna är människoliv. 

I industriländerna har man byggt in mycket sårbarhet i samhället och räknat med att vi ska 

kunna skydda oss mot naturkatastrofer som översvämningar med hjälp av tekniska lösningar. 

Exempel på detta är ju bland annat Nederländerna och den amerikanska staden New Orleans, 

där man hela tiden tvingas kämpa mot havet. Allt eftersom människorna får det bättre ställt 

ekonomiskt och kan skaffa sig större hus och annan värdefull egendom, ökar också 

skadekostnaderna efter översvämningar (UN 2004). 

I Sverige har vi under de senaste åren drabbats av flera, både större och mindre, 

översvämningar av områden nära sjöar och vattendrag, vilka har resulterat i allvarliga 

miljökonsekvenser, ekonomiska förluster samt svåra skador på infrastruktur och andra 

samhällsfunktioner. Allt eftersom människor har fått det bättre ställt ekonomiskt, har också 

skadekostnaderna efter översvämningar ökat. 

Många översvämningsområden längs älvar och sjöar är kända. Där översvämningar 

inträffar ofta ses det som en naturlig variation över året. Andra områden översvämmas mycket 

sällan, men när det inträffar blir skadorna stora och översvämningen upplevs istället som en 

naturkatastrof (ÖSAM 2006). 

I diskussionen om risker för översvämningar är det vanligt att använda begreppet 

återkomsttid, som betecknar den genomsnittliga tiden mellan två översvämningar som når till 

en viss nivå. Ett exempel på återkomsttid som ofta används i undersökningar och rapporter är 

100-årsflöde. Detta flöde har alltså en återkomsttid på 100 år, vilket innebär att sannolikheten 

att flödet ska inträffa är 1 på 100 för varje enskilt år. Men eftersom att man exponerar sig för 

risken under flera år så blir den ackumulerade risken avsevärt större. För ett hus vars livslängd 

är 100 år blir den ackumulerade risken hela 63 procent. 

Ett annat relaterat begrepp som ofta används i dessa sammanhang är högsta 

dimensionerande flöde. Detta flöde beräknas enligt Flödeskommitténs riktlinjer för 
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dammdimensionering. Beräkningen bygger på en systematisk kombination av alla kritiska 

faktorer (regn, snösmältning, hög markfuktighet och magasinsfyllning i reglerade vattendrag), 

som bidrar till ett flöde. Någon statistisk återkomsttid kan dock inte anges för detta extrema 

flöde (ÖSAM 2006, SMHI 2000). 

Översvämningsrisker är inte bara koncentrerade till områden som ligger i anslutning till 

sjöar och vattendrag. Kraftiga lokala skyfall kan orsaka översvämningar precis vart som helst 

i landet, och orsakar ofta stora problem som t.ex. läckage i avloppssystemen. Det stora 

problemet med detta är att det är svårt att förutse vart och när de drabbar. Än så länge har vi i 

Sverige haft tur då det ännu inte drabbat någon stor stad.  

 
 

2.1 Klimatförändringar 
Enligt FN: s klimatpanel, IPCC, är majoriteten av världens klimatforskare idag överens 

om att vi har en pågående klimatförändring som sträcker sig utöver den naturliga variationen. 

Den senaste rapporten slår även fast att det finns starka bevis för att klimatförändring har 

orsakats av de ökade koldioxidutsläppen som människans aktiviteter har föranlett (IPCC 

2007). Klimatförändringen väntas få stora effekter på såväl ekologiska som samhälleliga 

system världen över, exempelvis höjda temperaturer, stigande havsyta, förändringar i 

nederbörd samt ökad risk för extrema väderhändelser. Exakt hur dessa effekter kommer att se 

ut och fördelas är dock mycket svårt att förutsäga (IPCC 2001).  

På Rossby centre, SMHI, har man mellan 1996 och 2003 genomfört ett 

klimatforskningsprogram (SWECLIM) för att försöka förutsäga hur det framtida klimatet 

kommer att se ut i Sverige. Hittills genomförda klimatmodelleringar visar entydigt på ett 

mildare och blötare klimat. Havsytan förväntas stiga med mellan 60 och 80 cm utmed svenska 

sydkusten och nederbörden kan i stora delar av landet öka med omkring 30 procent. Samtidigt 

kommer antalet dagar med nederbörd samt antalet kraftiga skyfall att öka (Naturvårdsverket 

2007). Enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen beräknas förekomsten av både 100-årsflöde 

och högsta dimensionerande flöde att bli mer frekventa. Nivån beräknas dessutom ha höjts 

med mellan 0,1 och 1,0 m, beroende på vilket klimatscenario som används, vid slutet av 

seklet (ÖSAM 2006, Klimat- och sårbarhetsutredningen 2006). De olika scenarierna visar 

dock mycket skiftande påverkan på flödesvolymerna, och illustrerar därmed den stora 

osäkerhetsfaktor som måste tas med i beräkningarna (SMHI 2000). 

   En analys som SMHI utförde i oktober 2006 visade att Sverige redan har blivit varmare 

under de gångna 15 åren, i genomsnitt 0,9 grader för hela landet (Fahlgren 2006). Även 
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nederbörden har ökat avsevärt jämfört med den så kallade ”normalvärdesperioden” 1961-

1990. Och man räknar alltså med att såväl temperaturer som nederbörd kommer att fortsätta 

öka (Fahlgren 2006).  

Förändringen av klimatet får omfattande konsekvenser för infrastruktur och bebyggelse. 

Markens hållfasthet och stabilitet som grund försämras, erosionen ökar och översvämningar 

kommer att bli vanligare. Även om utsläppen av växthusgaser skulle begränsas idag kommer 

klimatet ändå att förändras i tiotals år framöver och havsytan kommer att fortsätta stiga i 

hundratals år framöver. Vi har startat en process som inte går att stoppa (Naturvårdsverket 

2007, SGI 2006). 

 
 

3. Fysisk planering i översvämningsfrågor 
Den fysiska planeringen behandlar användandet av mark, vatten och den byggda miljön 

utifrån ekologiska, sociala och samhällsekonomiska förutsättningar för att skapa en 

långsiktigt hållbar livsmiljö. 

Idag växer medvetenheten i samhället om att vi måste anpassa oss till den oundvikliga 

klimatförändringen (Naturvårdsveket 2007). Många av de problem som uppstod under 

tidigare höga flöden skulle ha kunnat lösas om vattendragets avbördningskapacitet varit bättre 

och bebyggelse och annan infrastruktur planerats med hänsyn till höga flöden och 

översvämningsrisker (EG-kommissionen 2006, SMHI 2000). Nya värden för extrem 

nederbörd och höga vattenflöden måste tas med i beräkningarna vid all samhällsplanering. 

Den fysiska planeringen måste även ta hänsyn till översvämningsrisker som kan följa av 

framtida extremväder, detta gäller både befintlig och planerad bebyggelse. 

Kraven på byggnadernas prestanda kan också behöva förändras, och hållfastheten i 

kraftverksdammar kan behöva förbättras. Flera kommuner har ändrat den fysiska 

planeringens regelverk så att lägsta tillåtna nivå för bebyggelse och infrastruktur omvärderats. 

Många av de hittills vidtagna åtgärderna handlar dock främst om en anpassning till variationer 

inom ramen för dagens klimat (ÖSAM 2006).  

Det finns idag inte någon central svensk myndighet med samlat ansvar över anpassningar 

till klimatförändringar. Faktum är att det inte heller är helt klarlagt vilka myndigheter som har 

del i ansvaret (Rummukainen et al. 2005). 

Till följd av kommunernas planmonopol, som regleras i Plan- och bygglagen (PBL), är 

det de som har den största makten över hur den fysiska planeringen ska utformas, och därmed 

även ett stort ansvar i arbetet med att anpassa samhället till klimatförändringen (Isaksson & 
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Burman 1999, PBL 1 kap 2 §). Enligt PBL ska alla kommuner ha en översiktsplan som 

belyser miljösituationen i kommunen samt allmänna intressen. Översiktsplanen ska ligga till 

grund för upprättandet av detaljplaner och områdesbestämmelser samt för andra beslut som 

rör kommunens mark- och vattenanvändning. Översiktsplanen ska även hållas aktuell och 

omarbetas i takt med att förutsättningarna inom kommunen ändras (Boverket 2007, PBL 1 

kap 3 §). PBL föreskriver också kommunen skyldighet att se till att den bebyggda miljön 

lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet (PBL 2 kap 3 §). 

Kustområden och övriga strandnära områden är attraktiv mark för både bebyggelse, 

fritidsändamål och näringsliv. Dessa områden är dock också mycket känsliga för variationer i 

klimatet, vilket kommuner bör ta hänsyn till i upprättandet av planer och program. Detta sker 

dock inte i tillräckligt stor utsträckning. Trots att stora områden upprepade gånger drabbats av 

översvämningar tillkommer ständigt nya bostäder och annan bebyggelse i strandnära lägen 

(SGI 2006). 

 
 

3.1 ÖSAM - Samverkan mellan länsstyrelser i Mellansverige 
ÖSAM (Övergripande Samverkan i Mellansverige) är ett samarbete mellan åtta 

länsstyrelser, Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Gotland, Västmanland, 

Örebro och Värmland, som har startats i syfte att skapa en gemensam syn på hur hänsyn ska 

tas till översvämningsrisker inom fysisk planering. Länsstyrelserna ger förslag på områden 

där man kan bygga utan att behöva vidta förebyggande åtgärder för höga flöden. I en rapport 

från 2006 (ÖSAM 2006) står:  

”I de fall man avser att använda översvämningshotad mark till annat än vad som 
rekommenderas bör en riskanalys genomföras och åtgärder vidtas så att konsekvenserna 
vid höga flöden kan begränsas.”  

 
Även om byggnationen etableras ovanför nivån för beräknat högsta flöde kan marken 

ändå vara olämplig ur stabilitetssynpunkt om den översvämmas (Rummukainen et al. 2005, 

ÖSAM 2006).  

ÖSAM menar att inom områden som både är intressanta för nybebyggelse och bedöms 

vara översvämningshotade bör en fördjupad översvämningskartering göras. Även skredrisker 

påverkas av klimatförändringarna och bör därför, även de, utredas grundligt. De anser också 

att översiktsplanen bör innehålla rekommendationer om lägsta golvnivå, lämpligt 

grundläggningssätt för nya byggnader, permanenta invallningar, förstärkningar i mark samt 

åtgärder för att förhindra spridning av föroreningar. Dessutom ska förekommande miljö- och 
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riskfaktorer redovisas grundligt. Och om en detaljplan medger markanvändning, byggnader 

eller anläggningar som innebär betydande påverkan på hälsa, säkerhet eller miljö ska en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Risk för översvämning kan anses vara 

tillräckliga skäl för detta. Vidare anser länsstyrelserna att områden som hotas av 100-

årsflöden överhuvudtaget inte bör användas för nybyggnation, med undantag för enkla 

byggnader som garage och uthus. I områden som hotas av högsta dimensionerande flöde kan 

mindre viktiga samhällsfunktioner lokaliseras, till exempel byggnader av lägre värde eller av 

mer robust konstruktion, vägar med förbifartsmöjligheter, enstaka villor och fritidshus samt 

mindre industrier med obetydlig eller liten miljöpåverkan. Detta innebär att det endast är i 

områden som varken hotas av 100-årsflöde eller högsta dimensionerade flöde som riskobjekt 

och samhällsfunktioner av betydande vikt bör lokaliseras, exempelvis offentliga byggnader, 

som sjukhus, skolor och vårdhem; viktig infrastruktur, som järnvägar, riksvägar och vägar 

utan förbifartsmöjligheter; VA/avfallsanläggningar; el- och teleanläggningar samt industrier 

med betydande miljöpåverkan eller andra industriområden. Även sammanhållen 

bostadsbebyggelse bör placeras här (Figur 1). 

 

 
Figur 1. ÖSAM: s rekommendationer för markområden inom fysisk planering innebär att samhällsfunktioner av 
betydande vikt endast bör lokaliseras i områden som varken hotas av 100-årsflöde eller högsta dimensionerande 
flöde (ÖSAM 2006).  
 

I rapporten rekommenderar man alla kommuner att se över vilka områden som idag ligger 

i riskzonen för översvämningar, och även vilka områden som kan vara hotade med tanke på 

framtida klimatförändringar (ÖSAM 2006). 

 

 

4. Fallstudie Karlstad 
Karlstad är en av de städer som hotas av översvämningar när klimatet förändras. Närheten 

till Vänern samt det faktum att Klarälven rinner genom staden gör den sårbar för höga flöden. 

Nedan följer en beskrivning av de faktorer som gör Karlstad sårbart för översvämningar. 

 1



Översvämningsrisker inom fysisk planering                                                                     
Linnea Bertilsson 

 

4.1 Vänern 
Vänern är Sveriges största sjö, med ett avrinningsområde på 46 880 km². Klarälven är det 

största vattendrag som rinner till Vänern. I Vänersborg har Vänern sitt utlopp i Göta älv, som 

sedan transporterar vattnet till havet.  

Numera är hela Vänern med öar klassad som riksintresse för natur- och kulturvärden. Det 

finns även Natura 2000-områden, nationalparker, fågelskyddsområden och naturreservat. 

Variationer i vattenstånd har stor betydelse för att hålla vikar och stränder fria från 

igenväxning, och skapa livsmiljöer för flera hotade arter. Minskade vattenståndsfluktuationer 

skulle alltså innebära en risk för minskad biologisk mångfald (Klimat- och 

sårbarhetsutredningen 2006). 

Allt sedan våra förfäder kolonialiserade Vänerns stränder och började bedriva fiske och 

jordbruk där har variationer i vattenståndet varit av största intresse. Fram till 1930-talet var 

Vänerns vattenstånd nästintill opåverkat av människan. 1935 reglerades sjön, och man 

började bygga ut vattenkraften både vid Vargön och i Göta älv. Vattendomen för Vänern 

härstammar ända från 1937, med bara några mindre tillägg 1955. Den innehåller 

bestämmelser om hur vattenhushållningen ska skötas, och hur avtappningen från sjön ska 

regleras. Domens utformning är tänkt att tillmötesgå flera olika intressen. Såväl fiskets, 

sjöfartens, jordbrukets och andra markägares intressen av små variationer i vattenståndet, som 

intresset att förhindra uppträngning av saltvatten i Göta älv. Även vattenkraftsägarnas intresse 

av maximerad vattenkraftsproduktion i Göta älv har betydelse i sammanhanget. Domen slår 

fast den högsta tillåtna tappningen till Göta älv till drygt 1000 m³/sekund, detta för att 

begränsa riskerna för ras och skred i älvdalen. Det innebär dock att Vänerns vattennivå kan 

stiga mycket högt under en långvarig, hög tillrinning (Klimat- och sårbarhetsutredningen 

2006, Carlsson et al. 2006) 

Idag har samhället anpassat sig till de tappningsförhållanden som bestämmelserna i 

vattendomen medför, och därmed har nybyggnation kunnat ske på mark som egentligen är 

känslig för översvämningar. Men efter den extremt blöta perioden november 2000 – januari 

2001 har man tvingats konstatera att vattendomen inte löser problemen som uppstår runt 

Vänerns stränder vid höga flöden. De ändrade förhållandena innebär att en ändring av 

bestämmelserna kan komma att bli nödvändig (Klimat- och sårbarhetsutredningen 2006). 

I riskområdet för översvämning runt Vänern bor ca 300 000 personer. Karlstad är en av 

de tätorter som riskerar att drabbas av en översvämning. 1927 nådde vattenståndet + 45,69 m 
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och skadorna värderades bara i Karlstad till mellan 500 000 och 1 miljon kronor, vilket idag 

motsvarar ca 12-24 miljoner kronor. Även efter regleringen har vattenståndet vid flera 

tillfällen under perioden fram till 1967 nått + 45,40 m med omfattande skador som följd. I 

mitten av januari 2001 nådde Vänern sin högsta nivå sedan 1927, + 45,67 m. Och nivån 

beräknas ha blivit ytterligare 40 cm högre om Vänern inte hade varit reglerad (Klimat och 

sårbarhetsutredningen 2006). 

Trots omfattande förebyggande insatser blev skadorna stora. Den 18 november 2000 tog 

länsstyrelsen över ansvaret för tappningen av Vänern, med stöd av räddningstjänstlagen, och 

ålade Vattenfall att öka tappningen vid Vargön till mer än vad vattendomen tillät. 

Översvämningarna runt Vänern 2000 och 2001 drabbade många hus, lantbruk och företag. 

Det var till följd av denna händelse som den statliga Klimat- och sårbarhetsutredningen 

tillsattes 2005. Utredningens uppgift är att bedöma skador och kostnader på bland annat 

infrastruktur och människors hälsa (Fahlgren 2006, Klimat- och sårbarhetsutredningen 2006).  

Samtliga klimatscenarier som tagits fram av SMHI pekar mot en kraftig höjning av 

tillrinningen till Vänern under vinterhalvåret, i vissa fall så mycket som 1,5 till 2 gånger 

medelflödet under perioden 1961 – 1990. Under sommartiden beräknas tillrinningen istället 

minska (Figur 2). 

 
Figur 2. Genomsnittlig förändring av tillrinningen till Vänern enligt fyra olika klimatscenarier.  
Den svarta kurvan visar medelförhållandena under perioden 1961 till 1990, och de färgade kurvorna visar 
de olika scenarierna (Carlsson et al. 2006). 
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De beräkningar och antaganden som gjorts av vad som kommer att hända runt Vänern vid 

översvämningar grundar sig på antagandet att vattnet inte kan ta någon annan väg till havet än 

via Vargön till Göta älv. Dock är det i dagsläget troligt att stora mängder vatten även skulle 

strömma dels genom slussen i Brinkebergskulle, och vidare genom Trollhätte kanal, och dels 

genom ett flackt, lågt beläget jordbruksområde öster om Halleberg, till Slumpån och sedan 

vidare till Göta älv. I beräkningarna av olika tänkbara framtidsscenarier har man dock utgått 

från att åtgärder vidtas för att förhindra detta, då konsekvenserna av att Vänern skulle ta ett 

nytt utlopp inte går att överblicka (Klimat- och sårbarhetsutredningen 2006).  

Vänerns storlek gör att sjön är ett mycket trögt system. När ett högt vattenstånd inträtt 

kommer det därför att dröja flera månader innan vattenståndet sjunkit väsentligt. Därför är det 

troligt att det under någon period av högt vattenstånd kommer att inträffa en betydande 

vindpåverkan som snedställer sjöns yta och lokalt höjer vattenståndet ytterligare. SMHI 

bedömer att denna nivåhöjning kan uppgå till 0,7 m i de mest utsatta områdena. 

Särskilt utsatta platser kan även utsättas för viss vågpåverkan. Vågornas inverkan går 

dock inte att generalisera, eftersom deras effekt starkt varierar beroende på strand och 

bottentopografi. Enligt SMHI: s beräkningar av Vänerns framtida vattennivåer kommer det att 

bli betydligt vanligare med så höga nivåer att maximal tappning måste ske enligt gällande 

vattendom.   

Enligt Klimat- och sårbarhetsutredningens analys väntas Vänern i framtiden bli Sveriges 

största översvämningsproblem (Carlsson et al. 2006, Klimat- och sårbarhetsutredningen 

2006). Vid vattennivåer på + 46, 5 m, vilket är nivån för 100-årsflöde i Vänern, beräknas 

många kommunala vägar och gator drabbas. Karlstad är en av de orter som beräknas drabbas 

hårdast, baserat på översiktliga översvämningskarteringar och fastighetskartor, med över 

600 000 m² drabbad byggnadsyta i kategorin bostäder, lokaler och service. Därtill kommer 

stora ytor av annan bebyggelse som också drabbas. När det gäller offentliga verksamheter 

bedöms biblioteket, stadshuset och teatern bli helt eller delvis översvämmade. 

Även vid en dimensionerande nivå, vilket i Vänern innebär en nivå på + 47,4 m, är 

Karlstad den stad som beräknas drabbas värst. Stora delar av centrala Karlstad kommer att 

täckas av vatten (Figur 3), och bostäder för ca 25 000 människor kommer att drabbas bara i de 

centrala delarna. Stora Torget kan förväntas stå under 1,5 – 2 m vatten. Delar av 

centralsjukhuset, reningsverk, länsalarmeringscentral och blivande ambulansgarage kommer 

att stå under vatten, och likaså kommunens, länsstyrelsens och landstingets administration och 

datacentral. Till detta kommer omfattande översvämningar av källarplan. Höga vattenflöden i 
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Klarälven kan förväntas höja nivån ytterligare längs Klarälvens olika grenar (Klimat- och 

sårbarhetsutredningen 2006). 

 

 
Figur 3. Översvämmade områden i centrala Karlstad vid en översvämning  
motsvarande dimensionerande flöde + 47.4 m (nivån + 48.0 m används i kartan, men denna av- 
viker inte väsentligt från + 47.4 m). (Klimat- och sårbarhetsutredningen 2006). 
 

 

4.2 Klarälven 
I Klarälvens delta pågår ständigt erosions- och sedimentationsprocessen. Detta medför 

problem för Karlstad i form av dels de stora mängder sand som emellanåt sedimenterar på 

olämpliga platser och dels risken för att den västra älvfåran på längre sikt kan komma att 

snöras av. Därmed ökar risken för översvämningar i bebyggda områden vid högvatten 

(Karlstad kommun 2006a).  

Statens Räddningsverk har utfört en kartläggning av möjliga skredriskområden i området, 

där förhållanden som är av betydelse för att skred ska kunna uppstå resovisas, till exempel 

slänthöjder och släntlutningar, jordartsförhållanden samt utförda stabiliseringsåtgärder 

(Karlstad kommun 2006b). Stabilitetsanalyserna visar att stabiliteten i marken försämras till 

följd av ökande grundvatten- och porvattentryck i sluttande lerterräng och längs älvnipor 

(ÖSAM 2006). 
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Även SGI (Statens Geotekniska Institut) har gjort undersökningar längs Klarälven för att 

kartlägga riskområden för skred. Längs andra älvar har omfattande åtgärder vidtagits för att 

minska riskerna för skred och översvämningar, exempelvis har marknivån sänkts, vägar 

flyttats och byggnader rivits. Längs vissa älvar, till exempel Norsälven som också rinner ut i 

Vänern, har en bygglovplikt för all nybyggnation införts. På så vis får Byggnadsnämnden 

möjlighet att ställa krav på markundersökningar innan bygglov meddelas.  

Analyserna från SGI och Statens räddningsverk visar att Klarälvdalen kommer att drabbas 

av större risker för erosion, översvämning, ras och skred. Områden som idag anses stabila 

kommer att behöva stabilitetsförbättrande åtgärder. Identifieringen av kritiska områden är en 

viktig förutsättning i arbetet med att göra samhället mindre sårbart (Naturvårdsverket 2007). 

En allmän uppfattning är att regleringen för vattenkraft minskar flödesvariationerna och 

därmed eliminerar risken för översvämningar. Detta är dock inte hela sanningen. 

Vattenkraftens magasin kan visserligen ta hand om de flesta vårflödena, men med sommar 

och höstflöden är det en helt annan sak. De inträffar ofta när magasinen är fulla, och då finns 

inget annat alternativ än att släppa förbi vattnet. Eftersom kraftiga flöden inträffar mer sällan i 

en reglerad älv uppstår den paradoxala situationen att översvämningsriskerna minskar, medan 

skaderiskerna ökar. Överraskningsmomentet blir helt enkelt större när de höga flödena väl 

kommer (SMHI 2000). 

En ökad vattenföring i reglerade vattendrag ökar också risken för dammbrott. Om ett 

dammbrott inträffar kan vattenvolymerna öka så mycket att de ger upphov till en flodvåg, 

vilket orsakar både erosionsskador och översvämningar. Vattenkraftsregleringen styrs av 

vattendomar, som sätter gränser för hur vattendraget får hanteras. Det diskuteras nu huruvida 

dessa vattendomar bör ändras, för att minska risken för översvämningar i framtiden (SMHI 

2000, SMHI 2006, ÖSAM 2006). 
                                                                                      
 

4.3 Tidigare översvämningar 
Under de senaste elva åren har Karlstad drabbats av två större översvämningar, 1995 och 

2000/2001. 1995 var orsaken höga flöden i Klarälven till följd av kraftig snösmältning och 

nederbörd, och 2000/2001 var orsaken förhöjda nivåer i Vänern till följd av kraftig nederbörd.  

I mitten av januari 2001 nådde Vänern sin högsta nivå sedan 1927, + 45,67 m. De höga 

flödena drabbade ca 800 fastighetsägare i Värmlands län. Skadorna har delvis ersatts av 

försäkringsbolagen, och länsstyrelsen i Värmland uppskattar att utbetalningarna till enskilda 
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uppgick till ca 50 – 60 miljoner kronor. Skadorna på vägar och järnvägar uppgick till ca 150 

miljoner kronor (Klimat- och sårbarhetsutredningen 2006, SWECO 2006). 

Länsstyrelsen i Värmland (ÖSAM 2006) anger att ingen människa omkom till följd av 

översvämningarna. Man bedömer dock att berörda människor mått psykiskt dåligt av oron 

över sin egendom, påtvingade evakueringar, försämrade kommunikationsmöjligheter etc. 

Översvämningarna ledde bland annat till ett ökat läckage av näringsämnen och föroreningar 

från mark och avloppssystem, och att reningsanläggningar, industrier och reningsverk fick 

nedsatt funktion. Som en följd av detta ökade algtillväxten påföljande år. Andra konsekvenser 

var igenslammade diken, vilket tog lång tid att åtgärda, och översvämningar av vägar, med 

långvariga avstängningar som följd. Länsstyrelsen i Värmland menar att dessa erfarenheter av 

översvämningar har lett till att man numera tar större hänsyn till översvämningsrisker vid 

vattennära planering (ÖSAM 2006). 

 
 

4.4 Tillväxtplaner och stadsplanering i Karlstad 
Karlstad har utvecklats från en ursprunglig stadsbildning på Tingvallaön. Vid den stora 

branden 1865 låg huvuddelen av staden mellan Klarälvens två huvudarmar, och har sedan 

dess vuxit ut från centrum åt alla håll. Under de senaste åren har man främst satsat på en 

förtätning av redan befintlig bebyggelse. Det innebär bland annat effektivare utnyttjande av 

redan gjorda investeringar, och miljövinster i form av kortare transportsträckor för invånarna 

(Karlstads kommun 2006c). I takt med att samhället utvecklas och expanderar ökar också 

kraven på effektivare markanvändning. Detta ger upphov till stadsförtätning eller 

stadsutglesning, och att attraktiva områden nära vatten gärna tas i anspråk för nybyggnation 

av bostäder. 

När områden byggs ut ställs också högre krav på trygghet, försörjning och service. 

Förebyggande och skadebegränsande åtgärder kräver en ökad förståelse av samhället som 

helhet, samt en ökad samsyn mellan aktörer och intressen (ÖSAM 2006). 

 

4.4.1 Visionen ”Karlstad 100 000” 
Utvecklingsvisionen ”Karlstad 100 000” antogs av kommunfullmäktige i juni 1998, och 

har sedan dess varit en del av underlaget till samtliga planer och aktiviteter i kommunen. 

Förespråkarna för Karlstad 100 000 menar att fler människor ger bättre förutsättningar för 

service och handel, samt ett ökat skatteunderlag. Man pekar också på det ”mentala värde” det 

 1



Översvämningsrisker inom fysisk planering                                                                     
Linnea Bertilsson 

innebär att vara med i 100 000-ligan, det vill säga att vara en av landets stora kommuner och 

därmed ”sätta Karlstad på kartan” (Karlstads kommun 2006b). 

En sådan extrem befolkningsökning kommer dock att ställa stora krav på utveckling i 

staden: nybyggande av bostäder, utveckling av kollektivtrafik, VA-system, 

kommunikationsnät, fritidsområden etc. Det finns inget angivet tidsperspektiv för visionen, 

men om man utgår från ett generationsperspektiv med 2030 som målår så skulle det innebära 

en befolkningstillväxt på ca 700 personer/år. Om man sedan antar den genomsnittliga 

hushållsstorleken till två boende/hushåll innebär visionen ett bostadsbyggnadsbehov om 350 

lägenheter/år i 25 år enbart för att tillgodose befolkningstillväxten. Samtidigt krävs ytterligare 

nybyggnation av bostäder, om ca 100 stycken/år, för att ersätta gamla lägenheter som av olika 

skäl (exempelvis rivning, kontorisering, sammanslagning mm) försvinner (Karlstads kommun 

2006b).  

En stor del av den nya bebyggelsen kommer att hamna i tätorterna, bland annat finns 

planer på exploatering av områdena Västkust och Välsviken. Här kommer även den stora 

svårigheten in med avvägningar mellan att utveckla staden och att bevara oexploaterade 

naturområden (Johansson 2003, Karlstads kommun 2006b). 

Klarälvsdeltat är utpekat som riksintresse för naturvården, och har även fått Natura 2000-

status. Detta begränsar Karlstads utbyggnad söderut, vilket har lett till konflikter mellan olika 

aktörer i utformningen av den fysiska planeringen. Deltaområdet är mycket vackert och har 

höga naturvärden och möjligheterna att bygga nära vattnet har ju alltid varit eftertraktade. Det 

har pågått en ständig kamp mellan exploatörer och naturskyddsaktörer sedan bestämmelserna 

om strandskydd lagfästes 1975. 

Längs hela Vänerstranden inom Karlstad kommun råder dessutom utökat strandskydd om 

300 meter. Här vill nu kommunen delvis exploatera för att ge plats för sjönära boende. Man 

menar att detta inte kommer att minska allmänhetens tillträde till området, snarare öka i så 

fall. Däremot nämner man inte de ökade riskerna för översvämningar som det innebär att 

bygga så nära vattnet. Diskussionen om översvämningsrisker har åter visat att vi har en 

konflikt mellan fysisk planering och naturens nycker (Karlstads kommun 2006b, SMHI 

2000). På Karlstads kommuns hemsida för stadens utbyggnad står: 

”Karlstad har fantastiska möjligheter i centrum. Här finns mycket vatten med flera 
älvgrenar, kanaler, bassänger och vikar. Här finns möjlighet att utveckla 
strandpromenader, kajer och alléer. Bland annat funderas det på bebyggelse nära eller i 
vattnet.” (Karlstads kommun 2006c). 
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Enligt Anna Nordlander på Räddningsverkets enhet för bebyggelse och miljö finns det en 

risk för att kommunen, i och med visionen ”Karlstad 100 000”, fokuserar alltför mycket på 

invånarantal och att bygga nya bostäder i strandnära lägen. För att skapa tillväxt i en stad 

krävs att den även är attraktiv på andra sätt, bland annat så måste det naturligtvis finnas jobb 

och fritidssysselsättning för de människor som flyttar hit. ”Man skapar inte tillväxt bara 

genom att bygga hus” säger Nordlander. 

 

4.4.2 Planområden och höjddata 
Inom Karlstad studeras särskilt områdena Västkust, Jakobsberg, Inre hamn och Välsviken 

för exploatering i syfte att förbättra Karlstads kontakt med vattnet (Figur 6). Välsviken och 

Västkust är de två exploateringsområden som har direktkontakt med Vänern. På båda 

platserna är alltså strandskyddets omfattning 300 m. Orsaken till att kommunen så gärna vill 

exploatera dessa områden är att de är mycket viktiga i arbetet med att skapa bostadsområden 

med höga attraktionsvärden, och därmed ett stort steg på vägen mot att nå målet ”Karlstad 

100 000” (Karlstads kommun 2006b). 

En annan viktigt orsak är att det i dessa områden redan finns befintlig infrastruktur (vägar, 

el, vatten etc.). Det skulle bli betydligt dyrare att bygga i helt nya områden, än att utvidga 

bebyggelsen i redan bebyggda områden (Engström, muntl. komm., 2007). 

 

 
Figur 6. Bilden visar de 4 områden (Västkust, Jakobsberg, Inre hamn och Välsviken) som kommunen på olika 
sätt arbetar med och som alla har potential att förbättra Karlstads kontakt med vatten (Karlstads kommun 2006b) 
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Ett relativt enkelt sätt att undersöka de olika planområdenas sårbarhet för översvämningar 

är att titta på höjdkartor över områdena. Björn Axelsson tog i sin uppsats ”GIS-analyser av 

Klarälvens utbredning vid översvämningssituationer” fram en topografisk karta över Karlstad 

(Figur 7). 

 

 
Figur 7. Topografisk karta över Karlstad (Axelsson 2002). 
 

Kartan visar att stora delar av södra Karlstad och områden längs Klarälven ligger på 

relativt låga höjder, mellan 40 och 47 meter. Särskilt lågt ligger planområdena Jakobsberg och 

Inre hamn, med höjder runt 45-46 meter. Även delar av Västkust och Välsviken ligger relativt 

lågt. 

Bilagorna 1-4 visar mer detaljerat höjddata inom de olika planområdena, och markerar 

även översvämmade områden vid vattennivåer på 45, 46 och 47 meter. 
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Västkust sträcker sig från Bergviks köpcentrum i norr till Dingelsundet – Knappstad i 

söder, och från Kattfjorden i väster till Klarälven i öster. Inom området finns redan befintlig 

bebyggelse i Bergviks villaområde, Zakrisdals företagsområde, Bellevue, Björkås och 

Ulleberg. 

Antalet lägenheter föreslås bli mellan 2800 och 3400 för att maximalt utnyttja det 

attraktiva läget i arbetet med ”Karlstad 100 000”. Planen innehåller bostadsbebyggelse med 

en viss inblandning av affärsverksamheter, samt ett område enbart för affärsverksamheter 

(Karlstads kommun 2006d)  

Flera av de områden inom Västkust som diskuteras för exploatering omfattas egentligen 

av det utökade strandskyddet (300 m). Detta gäller Södra Grundviken, Kartberget och 

Zakrisdalsudden.  

I översiktsplanen från 1997 klassas dessutom hela området väster om kraftledningen som 

genomkorsar Västkust från norr till söder som närströvområde. Kommunen gör dock 

bedömningen att strandskyddet kan upphävas inom dessa områden, eftersom dess syfte inte 

påverkas negativt utan istället kommer att tillföras mervärden genom exploateringen. Bland 

annat anser man att exploateringen kommer att förbättra områdets tillgänglighet för 

allmänheten, vilken idag är ganska dålig på grund av vassområden och inhägnaden runt 

Zakrisdalsudden. Zakrisdalsudden är idag ett privatägt industriområde som inte är tillgängligt 

för allmänheten (Karlstads kommun 2006e, Karlstads kommun 2006d). 

Värden som ”sjöutsikt” och ”strandnära lägen” värderas ekonomiskt vid försäljningar och 

överlåtelser till mycket höga belopp. Prisutvecklingen har även accelererat för dessa värden 

de senaste åren. Västkust föreslås till stor del byggas ut på jungfruliga marker, detta ses som 

en nödvändighet för att uppnå målet ”Karlstad 100 000”. Det finns även möjlighet inom 

Västkust att bygga längs älven. Kommunen menar att genom att samla anläggningar för 

rörligt friluftsliv vid ett fåtal platser förhindrar man en privatisering av Vänerstranden, och 

ökar samtidigt allmänhetens tillgänglighet till området. Exploateringen ökar dessutom 

områdets ekonomiska möjligheter genom anläggande av allmänna rastplatser och 

småbåtshamnar (Karlstads kommun 2006e). Kommunen äger idag stora delar av marken inom 

Västkust. Men de föreslagna bebyggelseområdena Zakrisdalsudden, Ulleberg och delar av 

Kartberget är privatägda (Karlstads kommun 2006b). 

I översiktsplanen från 2006 nämns kortfattat riskerna för översvämningar och skred i 

avsnittet ”Risker, hälsa och livskvalitet”, och i detaljplanen för Zakrisdals villaområde har 

man lagt in en bestämmelse om lägsta nivå på färdigt golv om + 46,5 m. I och med denna 

bestämmelse beräknas planområdet vara skyddat från översvämning vid 100-årsnivån med 
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viss marginal, som jämförelse nämns att Vänerns högsta nivå vid översvämningen 2000/2001 

var + 45,47 m (Karlstads kommun 2006f). 

Bilaga 1 visar en höjd- och översvämningskarta över planområdet Zakrisdal inom 

Västkust. Delar av området ligger på mycket låga höjder, runt 45-46 meter, och är följaktligen 

översvämningshotat. Detta gäller främst södra Zakrisdal och södra delen av Zakrisdalsudden. 

Men det finns även mark inom området som ligger på högre höjder, och därmed lämpar sig 

bättre för bebyggelse (Bilaga 1). (Karlstads kommun 2007). 

Enligt Anna Nordlander på Räddningsverkets enhet för bebyggelse och miljö borde 

kommunen, när det gäller Zakrisdal, ha ett mer långsiktigt perspektiv. Marken i Zakrisdal 

lämpar sig väl för utfyllnad och med lite bättre planering hade man kunnat skapa ett mycket 

attraktivt, och säkert, område på längre sikt. Nordlander anser vidare att en stor del av 

problemet i Karlstad är att kommunen vill bygga så många bostäder nu på en gång, vilket 

innebär en risk för kortsiktighet i planeringen. Genom att istället planera i förväg har 

kommunen bra chanser att skapa attraktiva områden om 15-20 år. 

 
Jakobsberg är Karlstads tidigare flygplats som blev tillgänglig för annan användning 

hösten 1997, då den nya flygplatsen i Våldalen togs i bruk. I augusti 2002 godkände 

byggnadsnämnden ett program för området som innebär att den södra delen ska utnyttjas för 

fritidsändamål och den norra delen (Sommaro) för exploatering, främst i form av 

bostadsbebyggelse. Inom den södra delen har nu en golfbana anlagts. Enligt programmet ryms 

ca 300 – 500 lägenheter i blandad bebyggelse (Karlstads kommun 2006b). 

Bilaga 2 visar en höjd- och översvämningskarta över exploateringsområdet Sommaro 

inom den norra delen av Jakobsberg. Området ligger på mycket låga höjder, runt 45-46 meter, 

och översvämningskurvorna visar att stora delar av området skulle översvämmas redan vid 

vattennivåer på 45 meter. Det skulle följaktligen krävas omfattande invallningar för att 

skydda bebyggelse och infrastruktur från översvämningar. (Bilaga 2). (Karlstads kommun 

2007). 

 

Inre hamn är ett stort centralt stadsförnyelseområde med många mindre delområden. I 

december 2003 godkände Byggnadsnämnden ett program för området. Ett av målen i 

programmet är:  

”Stadsdelen ska ge möjlighet till bostäder nära vattnet vid kajer och stränder. Möjlighet 
ska också finnas i några lägen med bostäder i direkt anslutning till vattnet. ”  
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Enligt programmet ryms mellan 700 och 1500 lägenheter i området, och mellan 60 000 

och 80 000 m² kontor (Karlstads kommun 2006b). 

I bostadsområdet ”Barkassen” i Inre hamn har man försökt undvika översvämningshotet 

genom att låta första våningen i bostadskomplexet utgöras av garage. Det är dock tveksamt 

om detta är en fullgod lösning, eftersom husets invånare ändå inte skulle kunna ta sig in i 

huset när området är översvämmat och därmed inte kunna bo där så länge översvämningen 

pågår. Och även om skadekostnaderna till viss del kan reduceras med denna lösning, så skulle 

de fortfarande bli höga till följd av evakueringskostnader och markskador (Engström 2007, 

Nordlander 2007). 

Bilaga 3 visar en höjd- och översvämningskarta över Inre hamn. Även Inre hamn ligger 

på mycket låga höjder, runt 45-46 meter, och översvämningskurvorna visar att stora delar av 

området skulle översvämmas vid vattennivåer på 46 meter. Det skulle följaktligen även här 

krävas omfattande invallningar för att skydda byggnader och infrastruktur från 

översvämningar (Bilaga 3). (Karlstads kommun 2007). 

 

Välsviken ligger öster om Karlstads centrum och sträcker sig mellan Vänerns strand i 

söder och E18 i norr, och mellan Kroppkärrssjön i väster och Alsterdalen i öster (Karlstads 

kommun 2007a). I Karlstads översiktsplan från 1997 utpekades området närmast sjön som 

närströvområde. Inom Välsviken räknar man med att få plats med ca 2000 lägenheter i 

blandad bebyggelse, och dessutom ett nytt sjukhus, handelsområde, service- och arbetsplatser 

av olika slag. 

Även i detta område finns möjligheter för attraktiva bostäder nära vattnet, och 2005 

antogs även en detaljplan för ett nytt handelsområde, vilket kommunen anser är mycket 

viktigt för att skapa balans mellan stadens östra och västra delar. Kommunen äger all mark 

inom Välsviken (Karlstads kommun 2007a). 

Bilaga 4 visar en höjd- och översvämningskarta över Välsviken. Marken nedanför 

järnvägen samt marken i den västra delen av området ligger på låga höjder, runt 46 meter. 

Översvämningskurvorna visar att dessa områden skulle översvämmas vid flöden på 45 och 46 

meter. Omfattande invallningar skulle alltså krävas för att skydda byggnader och infrastruktur 

från översvämningar. Marken över järnvägen, undantaget den västra delen av området, ligger 

dock på högre höjder och är följaktligen inte lika känslig för översvämningar (Bilaga 4). 

(Karlstads kommun 2007). 
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4.5 Riskkostnader 
I Värmland förväntas nederbörden öka med mellan 10 och 20 procent, och även 

intensiteten förväntas öka. Detta leder till fler tillfällen med snabb avrinning, vilket medför en 

risk för extra kraftiga flödestoppar i vattendrag och därmed en ökad risk för översvämningar. 

De mest drabbade områdena är floddalar och låga kustområden. Vid låga kuster kan dessutom 

starka vindar driva upp vatten in över land, så kallade stormfloder (SGI 2006). 

Vid en dimensionerande vattennivå i Vänern beräknas vattenförsörjningen för 75-80 000 

personer i Karlstad påverkas, då råvattenintaget i Kattfjorden kan förväntas bli påverkat av 

olika utsläpp. Dessutom beräknas ett tiotal elnätstationer vara i farozonen redan vid ett 100-

årsflöde. Om dessa inte kan skyddas så kommer delar av Karlstads strömförsörjning att slås 

ut. Dessutom visar SMHI: s beräkningar att dessa 100-årsflöden inom 60-70 år istället kan 

återkomma med bara 20 års mellanrum (SMHI 2006, Klimat- och sårbarhetsutredningen 

2006). 

De flesta kostnader som uppstår till följd av översvämningar är lätta att beräkna. Det 

gäller bland annat förstörd egendom, produktionsbortfall, omflyttningskostnader och 

saneringskostnader. Andra, mer svårbedömda, kostnader utgörs av dödsfall samt oro och 

otrygghet hos befolkningen (SWECO 2006).  

Mellan 2003 och 2006 deltog Karlstads kommun i ett EU-projekt vid namn ”FLOWS” 

(Floodplain Land Use Optimising Workable Sustainability). Dess syfte var att studera 

vattennära samhällens behov av anpassning till översvämningsrisker. Utredningen resulterade 

i rapporten ”Åtgärdsplan för Klarälven i Karlstad – avseende erosion, sedimentation och höga 

flöden”. Denna utgör i sin tur underlag för det förslag till strategi för kommunens 

förebyggande arbete med att minska risken för översvämningsrelaterade skador som 

godkändes av fastighetsnämnden den 27 september. 

I strategin använder man sig av två begrepp. Riskkostnad är ett begrepp som baseras på 

ekonomiska konsekvenser av en händelse, samt sannolikheten för att händelsen ska inträffa. 

Därmed får man ett ekonomiskt mått på den årliga risknivån. Skadekostnad anger den 

ekonomiska konsekvensen när en händelse inträffar. Genom att beräkna riskkostnaderna för 

olika områden kan man fatta beslut om vart det är samhällsekonomiskt försvarbart att 

exploatera, och även vilka förebyggande säkerhetsåtgärder som är nödvändiga (Karlstad 

kommun 2006a, SWECO 2006). 

Med hjälp av riskkostnadsanalyser kan kommunen redan i ett tidigt skede avgöra vilka 

områden som inte lämpar sig för bebyggelse. Den kan även användas för att värdera vilken 

riskkostnad som är acceptabel, det vill säga när det är rimligt att bebygga områden trots att det 
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finns en risk för översvämningar. Riskkostnaden varierar också beroende på vilken sorts 

bebyggelse som finns inom ett område, och kan därmed också användas för att bedöma hur 

olika verksamheter ska styras till olika områden (se tabell 1). Användandet av riskkostnad kan 

vara ett bra komplement till annat beslutsunderlag i den fysiska planeringen (SWECO 2006). 

 
Tabell 1. Sammanfattning av schabloner för de skadekostnader som används i  
beräkningen av riskkostnader (SWECO 2006).  

Skadetyp Skadekostnad 

Villor, fritidshus o.dyl.: 125 000 – 250 000 kr per 
skadad fastighet 

Industrilokaler och offentliga 
byggnader: 

1150 - 2300 kr/m2 drabbad 
yta  

Väg: 500 – 600 kr/m2 drabbad 
vägyta 

Järnväg: 9000 – 15 000 kr/m 
drabbad vägsträcka 

 

 

Översvämningseffekten i Karlstad beror dels på flödet i Klarälven och dels på Vänerns 

nivå. Därför måste man beräkna sannolikheten för att enskilda kritiska vattenstånd i Vänern 

ska inträffa under samma år som man har ett högt flöde i Klarälven, och därmed förvärra 

översvämningseffekten. Om man beräknar riskkostnaden för alla rimliga nivåer i Vänern och 

börjar med den lägsta kommer värdet först att öka eftersom sannolikheten för vattenstånden 

fortfarande är höga och skadekonsekvenserna växer för varje ökad nivå. Men vid en viss nivå 

i Vänern kommer värdet att kulminera (maximal riskkostnad), för att sedan minska igen. 

Sannolikheten för att dessa nivåer ska inträffa har då minskat så mycket att de ökade 

skadekostnaderna inte är tillräckligt stora för att riskkostnaden ska fortsätta öka (SWECO 

2006). 

SWECO: s riskkostnadsanalys baseras på den översvämningssituation som drabbade 

Karlstad 1995, då flödet i Klarälven bedömdes vara ett så kallat 100-årsflöde. Ett 

hundraårsflöde i Klarälven kombinerat med en nivå i Vänern på 45,0 meter leder till att vissa 

områden översvämmas (Figur 4 och 5).  
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 Figur 4 och 5. Översvämningsdrabbade områden i västra Karlstad (t.v.) och östra Karlstad (t.h.) under 
ett 100-årsflöde och en nivå i Vänern på 45,0 m. De grå sträcken markerar förslag på placering av 

                                  vallar (Sweco 2006).                                                                                                                                                                       
Skadekostnaderna för västra respektive östra Karlstad under nämnda 

förhållanden har beräknats av SWECO och redovisas i Tabell 2 respektive Tabell 3. 

 
Tabell 2. Beräknade skadekostnader i västra Karlstad vid ett 100-årsflöde i Klarälven  
kombinerat med en nivå i Vänern på 45,0 meter (SWECO 2006).                                                                           
Skadetyp Beräknade skadekostnader (Mkr) 

Villor, fritidshus m.m. 15,5 – 31,0 

Industri- och offentliga 
byggnader 

23,9 – 47,9 

Väg 6,0 – 7,3 

Järnväg 1,2 – 2,0 

Totalt 46,6 – 88,2 

 

 
Tabell 3. Beräknade skadekostnader i östra Karlstad vid ett 100-årsflöde i Klarälven 
kombinerat med en nivå i Vänern på 45,0 meter (SWECO 2006). 
Skadetyp Beräknade skadekostnader (Mkr) 

Villor, fritidshus m.m. 15,3 – 30,5 

Industri- och offentliga 28,3 – 56,5 

 2



Översvämningsrisker inom fysisk planering                                                                     
Linnea Bertilsson 

byggnader 

Väg 12,8 – 15,3 

Järnväg 5,6 – 9,4 

Totalt 62,0 – 111,7 

 

Om man jämför skadekostnaderna för de båda områdena, ser man att kostnaderna för 

östra Karlstad är högre. Detta beror att skadekostnaderna för väg, järnväg och industrier är 

högre i det området, medan kostnaderna för bostäder ligger ungefär lika högt i båda 

områdena. Slutsatsen man kan dra av detta är att uppförande av vallar för att förebygga 

ekonomisk skada skulle göra störst nytta, det vill säga vara mest kostnadseffektiva, i östra 

Karlstad (SWECO 2006). 

Samtidigt kanske vallar som lösning på problemet är mest accepterade här. Ett stort 

hinder för upprättandet av vallar i vissa områden är motståndet från husägare. Vallar i 

allmänhet är iögonfallande, inte särskilt estetiskt tilltalande och leder ibland till att människor 

förlorar sin sjöutsikt. Men i ett industriområde eller en oljehamn skulle inte förslaget möta 

lika stort motstånd, det kanske till och med skulle välkomnas om det minskar 

skadekostnaderna (Nordlander, muntl. komm., 2007). 

 
 

4.6 Lösningar och åtgärder 
Det är allmänt vedertaget att det är omöjligt att helt förebygga översvämningar, men det 

är möjligt att minska riskerna för miljön, ekonomiska tillgångar och människors liv. EU-

kommissionens förslag till översvämningsdirektiv föreskriver ”kartläggning av 

översvämningsrisken i alla områden med en påtaglig översvämningsrisk, samordning inom 

gemensamma avrinningsområden och utarbetande av riskhanteringsplaner för 

översvämningar” (EG-kommissionen 2006).  

Karlstads utsatthet för översvämningar har bland annat beaktats i Klimat- och 

sårbarhetsutredningens rapport (Klimat- och sårbarhetsutredningen 2006). De viktigaste 

åtgärdsförslagen från denna redovisas nedan i Kap. 4.6.1-4.6.4. 

 

4.6.1 Åtgärder uppströms Vänern 
Fortum Generation AB har undersökt möjligheterna att höja dammkrönen på 50 magasin 

uppströms Vänern. Detta skulle ge en sänkning av Vänerns nivå med ca 0,2 m, och den 
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beräknade kostnaden är 1 miljard kronor. Man har dock inte undersökt vilka konsekvenser 

detta skulle få för samhällena uppströms, men det är troligt att omfattande skyddsåtgärder 

skulle krävas. Dessutom skulle ett stort antal vattendomar behöva omprövas. 

En annan möjlighet vore att hålla en permanent lägre nivå på ca 1 m i magasinen 

uppströms, vilket skulle få samma effekt på vattennivån i Vänern som förslaget med höjda 

dammkrön. Detta skulle dock innebära en minskad vattenkraftproduktion, och även inkräkta 

på fiske, bad och andra aktiviteter (Klimat- och sårbarhetsutredningen 2006). 

Ytterligare ett förslag till lösning är att låta Klarälven översvämma icke bebyggda 

områden uppströms tätorten, för att undvika stora översvämningsskador i tätbebyggda delar 

av Karlstad. Konsekvenserna av en sådan lösning måste dock utredas vidare innan kommunen 

kan ta ställning till förslaget (Klimat- och sårbarhetsutredningen 2006, Karlstads kommun 

2006a).  

Problemet med sedimentation på olämpliga platser i Klarälven ökar risken för 

översvämningar i Karlstad. Bland annat finns en risk för att den västra älvfåran på längre sikt 

kan komma att snöras av, vilket kan få förödande konsekvenser i bebyggda områden. I 

utredningen ”Förslag till Åtgärdsplan för Klarälven” som tagits fram av Karlstad kommun 

inom FLOWS-projektet, föreslås muddring som en lösning för att får bort ansamlingar av 

sediment på oönskade platser. Muddring har historiskt skett vid ett flertal tillfällen. 

Exempelvis muddrades det för E 18: s utbyggnad i mitten av 1960-talet, och massorna 

användes sedan som fyllnadsmaterial i Inre hamn. Utredningen föreslår även att man 

installerar så kallade groynes (tvärgående skärmar) och vanes (bottenförlagda fenor) för att 

styra strömmen och på så sätt förhindra ansamlingar av sediment på oönskade platser 

(Karlstads kommun 2006a). 

 

4.6.2 Ökad avtappning från Vänern 
Ett skydd mot översvämningar är att öka avtappningen från Vänern. Under riktigt höga 

tillflöden till Vänern kommer detta kanske att bli en nödvändighet. Idag har Vänern bara ett 

stort utflöde – Göta älv. Och om man ökar flödet där, så ökar risken för ras och skred i 

älvdalen, som redan är ett av landets mest skreddrabbade områden. Skredrisken innebär också 

ett miljöhot. Ett skred i ett område med förorenad mark skulle förgifta dricksvattnet för 

700 000 göteborgare. En analys av skredriskerna, som gjorts av SGI, visar att kostnaderna för 

nödvändiga invallningar och förstärkningar skulle uppgå till mellan 1 och 6 miljarder kronor 

(Fahlgren 2006) 
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Ett annat problem är att Göta älvdalens kapacitet att ta emot vatten från Vänern också 

minskat till följd av att havsytan höjts. Havet har istället ”flyttat upp” i älven. Hur mycket 

vatten som kan släppas ut blir då också beroende av vilka väderförhållanden som råder. 

Exempelvis minskar mängden vatten som kan släppas ut vid lågtryck eller när det stormar 

från väster (Fahlgren 2006, Klimat- och sårbarhetsutredningen 2006). 

Ett ganska radikalt förslag är att bygga en ny kanal, alternativt tunnel, som mynnar 

någonstans längs Bohusläns västkust i syfte att avbörda vatten från Vänern. Redan 1908 

diskuterades denna möjlighet första gången, då med avsikten att gynna sjöfarten. Efter 

översvämningarna 2001 togs idén upp på nytt av SWECO VBB, i form av en 

avtappningstunnel från Vänern till Byfjorden eller Gullmarn i Västerhavet. De geotekniska 

experter som analyserat förslaget räknar med en avbördningsförmåga på minst 400 m³/s. 

Detta skulle kunna sänka de högsta vattenstånden i Vänern med 0,5 m. 

Det finns dock många tveksamheter kring detta förslag. Ingreppen i naturen skulle bli 

väldigt omfattande, och konsekvenserna för växt- och djurlivet i Bohusläns fjordar kan man 

bara spekulera i. Hur stor påverkan blir beror också på hur ofta man skulle behöva använda 

tunneln. Förslaget kräver därmed en noggrann utredning innan ett beslut kan fattas (Klimat- 

och sårbarhetsutredningen 2006, Fahlgren 2006).  

Tunneln skulle behöva vara mellan 25 och 45 km lång. De beräknade kostnaderna 

beräknas uppgå till mellan 3,5 och 4,6 miljarder kronor, exklusive kostnader för marklösen 

och tillståndsprocesser, och ta mellan 5- 7,5 år, exklusive tid för förundersökningar och 

tillståndsprocesser. Tiden för färdigställande kan uppgå till mellan 10 och 15 år. En del av 

förslaget är att ansluta ett vattenkraftverk till tunneln, vilket ska dimensioneras för ett flöde på 

150 m³/s. Den alstrade effekten beräknas till mellan 40 och 45 MW (Klimat- och 

sårbarhetsutredningen 2006, Fahlgren 2006). 

Enligt Anna Nordlander, Räddningsverket, innebär tunneln även andra risker än de för 

djurlivet och naturmiljön. Tunneln skulle legitimera byggnationer på hotade områden och 

skapa en falsk känsla av trygghet. Vidare anser Nordlander att tunneln tar för lång tid att 

bygga. Det är också tveksamt om tunneln klarar trycket vid riktigt höga flöden. 

Inte heller Göran Engström på Karlstads kommun anser att tunnelförslaget är en bra 

lösning. Han tror dock mer på en kanal för att avbörda vatten från Vänern, eftersom det skulle 

innebära bättre möjligheter för kommunikationer via båttrafik. Han föreslår också 

förstärkningar av Göta älv för att förebygga skred. 
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4.6.3 Skyddsåtgärder 
Åtgärder måste också vidtas för att skydda redan befintlig bebyggelse och infrastruktur 

som befinner sig i utsatta områden. Det krävs mycket stora investeringar för att skydda dessa 

områden. Barriärer och förstärkta stränder, höjda kajer, utbyggda dagvattenledningar och 

kanske även flytt av vägar, järnvägar, bostäder och kraftstationer (SGI 2006, Fahlgren 2006). 

Enligt lagen om skydd mot olyckor har kommuner skyldighet att inventera risker, och ha ett 

handlingsprogram både när det gäller förebyggande åtgärder och räddningsinsatser (Wik 

2006). 

Karlstads kommun har gjort beräkningar av vilka invallningar som skulle behövas för att 

klara en översvämning motsvarande dimensionerande nivå (+ 47, 4 m i Vänern). De långa 

strandsträckorna mot Vänern och Klarälvens olika grenar skulle kräva ca 60 km långa 

invallningar. Krönhöjden skulle bli upp till 4 m. Det skulle även bli nödvändigt att höja ett 

antal vägar och cykelvägar. 

Kostnaderna för detta skulle uppgå till ca 10 000 kr/m, och totalt skulle det kosta ca 700 

miljoner kronor. Sådana invallningar skulle dock skapa problem med omhändertagande av 

dagvatten och vid intensivt regnande skulle lokala översvämningar uppstå i staden. Dessutom 

skulle de förändra stadsbilden och bilden av att Karlstad är ”en stad vid vattnet”. Invallningar 

ökar också riskerna för personskador och människoliv om ett genombrott skulle inträffa, 

vilket Göran Engström på Karlstads kommun anser vara det starkaste motargumentet mot 

vallar som skydd mot översvämningar. 

Invallningar skulle också behövas för att säkra vägar, järnvägar och annan infrastruktur 

mot översvämningar. Alternativet att uppföra tillfälliga invallningar som skydd anses därmed 

få orealistiskt stor omfattning (Klimat- och sårbarhetsutredningen 2006). 

 
 

4.6.4 Rekommendationer för fysisk planering 
De största ekonomiska effekterna orsakas av översvämning av byggnader, påverkan på 

industrier och störningar för enskilda och företag till följd av drabbad infrastruktur (Klimat- 

och sårbarhetsutredningen 2006). Hur sårbart samhället är står i proportion till hur stor hänsyn 

som tagits till riskerna i den fysiska planeringen. Anpassningen till ett förändrat klimat är inte 

en enda åtgärd, utan ett långsiktigt arbete inom samhällets samtliga sektorer under lång tid 

framåt (SGI 2006). Förebyggande och skadebegränsande åtgärder kräver en ökad förståelse 

av samhället som helhet, samt en ökad samsyn mellan aktörer och intressen. Sten Bergström 

från SMHI säger:  
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”Mycket av det vi upplever som klimatförändringar är i själva verket brister i den fysiska 
planeringen. Kommunerna har ett jättestort ansvar. Ett bostadsområde planerar man inte 
för de kommande 50-100 åren, utan området ska vara beboeligt för evigt.”  (Areskog 
2006). 

 

Kommunerna måste alltså ta hänsyn till kommande klimatförändringar i utformningen av 

den fysiska planeringen för att minska sårbarheten och begränsa konsekvenserna vid höga 

flöden. Den fysiska planeringen innefattar detaljplaner, översiktsplaner, bygglov, samt 

planering av vägar, järnvägar och annan infrastruktur. Förebyggande och skadebegränsande 

åtgärder kräver en ökad förståelse av samhället som helhet, samt en ökad samsyn mellan 

aktörer och intressen (ÖSAM 2006, Wik 2006). 

I Karlstads översiktsplan från 2006 nämns riskerna för översvämningar och skred i 

avsnittet ”Risker, hälsa och livskvalitet” ganska kortfattat. Exempelvis står det:  

”I samband med lokalisering av verksamheter och planering av ny bebyggelse i områden 
som kan vara utsatta för översvämningsrisk måste frågan beaktas. Exempelvis bör inte 
känsliga verksamheter lokaliseras till sådana områden om en översvämning skulle 
medföra stora problem för verksamheten.” 

 
Samtidigt anser man att det vore omöjligt att utgå från det dimensionerande flödet (+ 47,4 

m i Vänern) i planeringen av stadens utbyggnad. I översiktsplanen står:  

”Den dimensionerande nivån innebär ett riskscenario där större delarna av Karlstads 
centrum översvämmas. I ett sådant scenario kan inte heller planområdet skyddas, utan 
alternativa planeringsmetoder och en rad åtgärder måste till för att snabbare och 
effektivare leda vatten från Vänern ut i västerhavet. Detta är aspekter som inte rimligtvis 
kan läggas till grund för detaljplanering av enskilda områden. Arbete med att förhålla sig 
till och hantera ett sådant scenario pågår inom kommunen och i samverkan med övriga 
berörda samhällsorgan och myndigheter.” 

 
De lösningar som föreslås i översiktsplanen är dels att införa krav på en lägsta nivå på 

färdigt golv, och dels att gång- och cykelvägar ska förläggas så att de kan utgöra ett skydd 

(vallar) mot översvämningar. Dessutom nämns deltagandet i EU-projektet FLOWS och att 

slutsatser från detta projekt efterhand kommer att arbetas in i planen (Karlstads kommun 

2006b). 

När det gäller kraven på lägsta nivå på färdigt golv (46, 5 meter) anser både Göran 

Engström, Karlstads kommun, och Anna Nordlander, Räddningsverket, att detta är en 

meningslös bestämmelse. Nordlander menar att en sådan planbestämmelse innebär ett 

accepterande av vatten upp till den nivån, vilket inte skyddar egendomen mot skador. 

”Frågan är om man egentligen vet vad man skyddar med en sådan bestämmelse” säger 
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Nordlander. Hon föreslår istället nivåbestämmelser för kapillärbrytande skikt eller tätskikt, 

som skydd mot egendomsskador. 

Engström anser att det inte går att sätta en kritisk nivå, eftersom vi inte vet hur framtiden 

ser ut och hur mycket vattnet kommer att stiga. En bättre, och säkrare, lösning är att istället 

helt undvika de områden som hotas av översvämningar. 

 

 

5. Slutsats och diskussion 
Sverige har under de senaste åren drabbats av flera, både större och mindre, 

översvämningar i områden nära sjöar och vattendrag, vilka har resulterat i allvarliga 

miljökonsekvenser, ekonomiska förluster samt svåra skador på infrastruktur och andra 

samhällsfunktioner. Och den kommande klimatförändringen förväntas förvärra problemen 

ytterligare. 

Samhällets sårbarhet beror naturligtvis på hur stor klimatförändringen blir, men även på 

hur väl förberedda vi är. Många av de problem som uppstod under tidigare höga flöden skulle 

ha kunnat lösas om vattendragets avbördningskapacitet varit bättre och bebyggelse och annan 

infrastruktur planerats med hänsyn till höga flöden och översvämningsrisker. Men trots att 

stora områden upprepade gånger drabbats av översvämningar tillkommer ständigt nya 

bostäder och annan bebyggelse i strandnära lägen.  

Tidsaspekten när det gäller att ta hänsyn till risker i fysisk planering är en väldigt 

intressant fråga. Ett kortsiktigt synsätt i planeringsfrågor skapar ofta fler problem än 

nödvändigt, och brukar följaktligen också bli betydligt kostsammare än om man hade tagit 

fram en långsiktig lösning från början. Att sträva efter en långsiktigt hållbar fysisk planering 

är ju också en del av arbetet för en hållbar utveckling, där vi inte låter våra nuvarande behov 

bli en börda för kommande generationer.  

Sten Bergström från SMHI säger: 

”Ett bostadsområde planerar man inte för de kommande 50-100 åren, utan området ska 
vara beboeligt för evigt.” 

    
Hanteringen av osäkerhetsfaktorer är en annan mycket intressant aspekt när det gäller 

översvämningsrisker. De modeller och simuleringar som tagits fram av SMHI: s Rossby 

centre visar entydigt på ett mildare klimat i Sverige, men osäkerhetsfaktorn är ändå stor. Det 

är mycket svårt, nästintill omöjligt, att uppskatta sannolikheter för extrema vädersituationer 

eller flödesvolymer i framtiden. De motstridiga och osäkra faktaunderlagen gör det därmed 
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svårt för kommunerna att veta exakt hur kraftfulla åtgärder som måste vidtas, och vilket 

framtidsscenario man ska planera inför. Förändringarna av klimatet kommer ju dessutom att 

ske under en längre tid, och vi vet varken hur snabbt det kommer att förändras eller hur stora 

förändringarna kommer att bli. Istället för att anpassa samhället till ett framtida 

klimatscenario, bör vi istället anpassa det till ett klimat som hela tiden förändras. 

Hur stor hänsyn som bör tas till försiktighetsprincipen i miljöfrågor har varit en mycket 

omdebatterad fråga på senare år. Logiken säger att om man alltid väntar sig (och därmed 

planerar efter) värsta tänkbara scenario, bör man slippa obehagliga överraskningar. Men en 

sådan praxis är inte realistisk i dagens samhälle. Det uppstår hela tiden prioritetskonflikter 

mellan hanteringen av miljö- och samhällsproblem och ekonomisk utveckling, och 

lösningarna blir ofta kompromisser mellan de olika intressenterna. I många städer blir nu 

klimatförändringarna och de ökade översvämningsrisker som följer därav ett hot mot planer 

på nybyggnation nära vattnet. För kommunerna blir arbetet med den fysiska planeringen 

därmed en avvägning mellan risken för allvarliga konsekvenser om en översvämning skulle 

inträffa och den ekonomiska nyttan av att locka till sig nya invånare med hjälp av attraktiva, 

vattennära bostäder.  

Diskussionen om kommunernas arbete med anpassningen till klimatförändringar och 

översvämningsrisker väcker också frågan om ansvarsfördelning. Kommunernas planmonopol 

innebär ju att det är de som har den största makten över hur marken ska användas. Men är det 

verkligen rätt att lägga allt ansvar för anpassningsarbetet på kommunerna? Bör det inte 

snarare vara ett kollektivt ansvar där samtliga aktörer i samhället är delaktiga, även 

privatpersoner?  

Man kan också argumentera för att det är regeringen, med sin lagstiftande funktion, som 

har det yttersta ansvaret för anpassningsarbetet. Lagen om strandskydd (MB 7 kap 13-18 § §) 

ger ju ett skydd för landområden 100 eller 300 meter från strandlinjen. Men syftet med 

strandskyddet är ju främst att trygga allmänhetens tillgänglighet till stranden, och inte att 

fungera som ett hinder för bebyggelse på översvämningshotad mark. En lag som 

totalförbjuder all nybyggnation i översvämningshotade områden skulle vara mycket effektiv 

och troligen uppnå sitt syfte, men samtidigt är det svårt att få politiskt gehör för en sådan idé. 

Det finns en risk för att människor skulle se en sådan lag som en inskränkning i den egna 

bestämmanderätten, och den politiker som lägger fram ett sådant förslag kan därmed bli 

mycket impopulär. Möjligen kommer allmänheten i framtiden vara mer välvilliga till ett 

sådant förslag, när de blir varse vilka problem och kostnader som återkommande 

översvämningar av bebyggelse innebär. 
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Kanske behöver vi instifta en helt ny myndighet som kan ta det övergripande ansvaret 

över anpassningsarbetet? Klart verkar i alla fall vara att det kommer att krävas tydliga 

riktlinjer och direktiv om vilket ansvar som ligger på vilken aktör, och även bättre 

kommunikation och samarbete mellan de olika myndigheterna om vi ska kunna åstadkomma 

snabba och effektiva åtgärder. 

Konkurrensen om invånare mellan olika städer skapar en stor press på kommunerna, och 

de tvingas att hela tiden göra ovan nämnda avvägning mellan säkerhet och attraktiva bostäder. 

Men om efterfrågan på bostäder i områden som hotas av översvämningar skulle minska, så 

skulle inte kommunerna behöva ställas inför denna avvägning. Istället skulle då frågan om 

säkerhet och anpassningsåtgärder få större utrymme.  

Men för att efterfrågan på vattennära bostäder ska minska krävs att 

bostadskonsumenterna, det vill säga allmänheten, inser riskerna med att bosätta sig nära 

vattnet. De flesta människor i Sverige idag är nog medvetna om att vi kan vänta oss en 

klimatförändring i framtiden, men de mer precisa effekterna av denna har man nog generellt 

inte särskilt stor vetskap om. Dessutom har nog allmänheten, i lika stor utsträckning som 

politiker, svårt att tänka långsiktigt. Vi lever hellre här och nu, och funderar inte så mycket på 

vad som kan hända om 10-20 år. Denna inställning bottnar troligen delvis i den förtröstan på 

tekniska lösningar som kännetecknar dagens miljödebatt. Vi litar på att innan vi ställs inför 

problemet så har forskarna lyckats komma på en lösning.  

I stora delar av Europa är det utsikten från bostaden som styr fastighetens värde, snarare 

än närheten till vatten. I dessa områden har man tidigare haft stora problem med 

översvämningar, och kanske har problemen som de återkommande översvämningarna innebär 

lett till att människor ändrat sina värderingar när det gäller bostädernas läge. 

Översvämningshotad mark är helt enkelt inte attraktiv. Kanske kommer utvecklingen i 

Sverige, med ökade risker för översvämningar och skred till följd av klimatförändringen, med 

tiden leda till att även vi omvärderar vart vi vill bosätta oss? 

En annan möjlighet är att försäkringspremier i översvämningshotade områden blir så dyra 

att människor helt enkelt inte har råd att bygga där i lika stor utsträckning som tidigare. 

 

Karlstad är en av de städer som hotas av översvämningar när klimatet förändras. Närheten 

till Vänern samt det faktum att Klarälven rinner genom staden gör den sårbar för höga flöden. 

Detta skapar problem för kommunen i arbetet med den fysiska planeringen och 

tillväxtvisionen ”Karlstad 100 000”. 
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I ÖSAM: s rapport ”Översvämningsrisker i fysisk planering” rekommenderas att endast 

områden som varken hotas av 100-årsflöde eller högsta dimensionerande flöde används för 

anläggning av sammanhållen bostadsbebyggelse. Områden som hotas av 100-årsflöden bör 

överhuvudtaget inte komma ifråga för nybyggnation, annat än för enkla byggnader som 

garage och uthus. Men detta ser Karlstads politiker och förespråkare för ”Karlstad 100 000” 

som en omöjlighet. De vill utnyttja områdena längs vattnet för att bygga ”attraktiva bostäder” 

och på så sätt locka fler invånare till Karlstad. Faktum är att kommunen bygger en stor del av 

sin marknadsföring på just närheten till vatten och möjligheten till vattennära boende. Och 

varningar om översvämningar med stora ekonomiska konsekvenser anses uppenbarligen inte 

vara tillräckligt allvarliga för att undvika de hotade områdena. Följaktligen verkar det vara de 

ekonomiska vinsterna som väger tyngst i kommunens avvägning mellan risker och ekonomisk 

nytta som jag nämnde tidigare. 

Kommunen menar också att om vi drabbas av ett dimensionerande flöde så kommer detta 

ändå att lägga större delen av staden under vatten. Det går därför inte att utgå ifrån ett sådant 

scenario i planeringen av stadens utbyggnad. I översiktsplaneringen från 2006 står: 

”Den dimensionerande nivån innebär ett riskscenario där större delarna av Karlstads 
centrum översvämmas. I ett sådant scenario kan inte heller planområdet skyddas, utan 
alternativa planeringsmetoder och en rad åtgärder måste till för att snabbare och 
effektivare leda vatten från Vänern ut i västerhavet. Detta är aspekter som inte rimligtvis 
kan läggas till grund för detaljplanering av enskilda områden. Arbetet med att förhålla 
sig till och hantera ett sådant scenario pågår inom kommunen och i samverkan med 
övriga berörda samhällsorgan och myndigheter.” 

 
Vi vet inte hur stor sannolikheten är för att vi ska drabbas av ett dimensionerande flöde i 

framtiden, men det är troligt att det någon gång kommer att inträffa. Och att ignorera risker 

som man är medveten om med motiveringen att effekterna ändå kommer att bli katastrofala är 

varken långsiktigt eller förnuftigt. Bör man inte istället redan nu i största möjliga utsträckning 

ta hänsyn till dessa riskfaktorer i planeringen för att begränsa framtida skador så mycket som 

möjligt?  

Istället för att följa ÖSAM: s rekommendationer och undvika de översvämningshotade 

områdena föreslår kommunen i rapporten ”Åtgärdsplan för Klarälven” en lång rad tekniska 

lösningar, som exempelvis höjda dammkrön, ökad avtappning från Vänern, skyddsbarriärer 

(vallar) och förstärkta stränder. Men hur långt kommer vi egentligen med enbart tekniska 

lösningar? Och varför försöker vi människor alltid ändra på naturen och anpassa den efter 

våra villkor, istället för att anpassa samhället efter naturens villkor?  
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Tekniska lösningar är också ofta mycket kostsamma. Karlstad kommun har gjort 

beräkningen att uppförandet av vallar för att skydda stadens bebyggelse skulle kosta ca 700 

miljoner kronor, och då inkluderas ändå inte skydd för infrastruktur. Vallarna är heller ingen 

garanti för säkerhet. Risken för skador på människor blir tvärtom större på grund av 

överraskningsmomentet vid ett genombrott. 

Ett av de mer extrema förslagen på lösningar är att bygga en tunnel mellan Vänern och 

Västerhavet i syfte att kunna reglera vattennivån i Vänern. Effekterna av en sådan tunnel är 

inte helt klarlagda, men det verkar uppenbart att konsekvenserna för naturen och djurlivet 

skulle bli mycket väldigt omfattande. Detta var också den reaktion förslaget mötte när det var 

uppe för diskussion 2001, men nu är har förslaget återigen tagits upp för övervägande. Det 

faktum att tunnelförslaget över huvud taget diskuteras som en möjlighet ger en ganska tydlig 

bild av vår inställning till naturen. Istället för att ta hänsyn till riskerna och undvika 

översvämningshotad mark och kanske flytta viktig bebyggelse till säkrare områden, så är vi 

beredda att lägga ner mycket stora resurser på tekniska lösningar för att skydda den 

felplacerade bebyggelsen och därmed slippa anpassa oss efter påtagliga naturrisker. På längre 

sikt är detta ett både dyrt och ohållbart sätt att hantera översvämningsproblematiken, vilket 

bör tas i beaktande i utformningen av den fysiska planeringen. 

När det gäller hanteringen av osäkerhetsfaktorer i Karlstad verkar politiker och 

förespråkare för ”Karlstad 100 000” snarast använda dessa som en ursäkt för att undvika 

alltför kraftiga insatser mot översvämningsrisker. Exempelvis åberopar man motstridigheten 

och komplexiteten hos faktaunderlaget som förklaring till att man inte följer ÖSAM: s 

rekommendationer om nybyggnationer. Om man ska utgå från försiktighetsprincipen vore det 

mest förnuftiga att helt enkelt undvika nybyggnation på områden som ligger under nivån för 

det dimensionerande flödet som ÖSAM föreslår. Men vi har ju sett att detta inte genomförs i 

praktiken. Frågan är hur långt kommunen är beredd att gå för att genomföra sin tillväxtplan?  

Bland de fyra planområden som jag har tagit upp i denna rapport (Västkust, Inre hamn, 

Jakobsberg och Välsviken) framstår åtminstone två som direkt olämpliga för bebyggelse. 

Bilagorna 2 och 3 visar att stora delar av både Inre hamn och Jakobsberg ligger på höjder runt 

45-46 meter, och att de kommer att drabbas av omfattande översvämningar redan vid 

vattennivåer på 46 meter. Det skulle därmed krävas omfattande invallningar för att skydda 

dessa områden, vilket är både kortsiktigt och kostsamt. 

Enligt bilagorna 1 och 4 framstår de två andra områdena, Västkust och Välsviken, som 

mer lämpliga, även om vissa delar inom dessa områden också ligger på låga höjder (45-46 
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meter) och därmed bör undvikas. Dessa områden är dock de som ligger närmast vattnet, och 

därmed mest eftertraktade för bostäder. 

Anna Nordlander på Räddningsverkets enhet för bebyggelse och miljö anser att med 

långsiktig planering skulle kommunen kunna skapa flera attraktiva, och säkra, områden för 

bebyggelse om 15-20 år. Som exempel på långsiktig planering nämner Nordlander ett 

strandnära område vid Hjälmaren i Örebro. Området är en gammal industritomt, som 

kommunen nu har sanerat och gjort till ett våtmarksströvområde. Det vackra strövområdet har 

gjort marken bakom attraktiv för bostadsbebyggelse, samtidigt som det ger andra ekonomiska 

vinster bland annat i form av EU-bidrag för skötseln av betesängar, skapande av sommarjobb 

samt möjligheter för ett café i området. I och med att bostadsbebyggelsen placerats en bra bit 

från vattnet och våtmarksområdet inte är känsligt för översvämningar, är området planlagt så 

att det ska tåla situationer med höga flöden samtidigt som det är attraktivt. 

Problemet är dock att kommunen i Karlstad vill ha nya bostäder nu, för att invånarantalet 

ska kunna växa och nå målet 100 000. Nordlander säger: ”Man skapar inte tillväxt bara 

genom att bygga hus.”  

För att åstadkomma tillväxt i en stad krävs att staden som helhet är attraktiv. Det måste finnas 

jobb och fritidssysselsättning för de människor som flyttar hit. Det kan också vara så att 

hanteringen av översvämningsrisker på sikt kommer att spela stor roll för attraktiviteten i 

staden. 

 

 

6. Källförteckning 
 
Muntliga källor 
 
Engström G. (2007). Karlstads kommun, Tekniska verken. Muntlig intervju 2007-03-29 
 
Nordlander A. (2007). Räddningsverket, Enheten för bebyggelse och miljö. Muntlig intervju 
2007-03-30 
 
Litteratur och tryckta källor 
 
Axelsson B. (2002). GIS-analyser av Klarälvens utbredning vid översvämningssituationer. 
Examensarbete 2002:14, Karlstads universitet. 
 
Carlsson B, Bergström S, Andréasson J och Hellström S (2006). Framtidens 
översvämningsrisker. SMHI Reports Hydrology No 19, 2006. SMHI, Norrköping, Sweden. 
 

 3



Översvämningsrisker inom fysisk planering                                                                     
Linnea Bertilsson 

Fahlgren M. (2006). När vattnet blir ett hot. Regionmagasinet 2006:4 
 
IPCC (2001). Climate change 2001: Impacts, adaptation and vulnerability. Cambridge: 
University press. 
 
IPCC (2007). Climate change 2007: The physical science basis.  
 
Isaksson, P och Burman, A. (1999) Grönare städer – biologisk mångfald och grönstruktur. 
Svenska Naturskyddsföreningen, Stockholm. 
 
Klimat- och sårbarhetsutredningen (2006). Översvämningshot − risker och åtgärder för 
Mälaren, Hjälmaren och Vänern. Delbetänkande av Klimat- och sårbarhetsutredningen. SOU 
2006:94. 
 
MB (1998:808). Miljöbalken. 
 
PBL (1987:10). Plan- och bygglagen. 
 
Rummukainen M, Bergström S, Persson G och Ressner E. (2005). Anpassning till 
klimatförändringar. Kartläggning av arbete med sårbarhetsanalyser, anpassningsbehov och 
anpassningsåtgärder i Sverige till framtida klimatförändring. SMHI rapport nr 106. 

 
Statens Geotekniska Institut (2006). På säker grund för hållbar utveckling – förslag till 
handlingsplan för att förutse och förebygga naturolyckor i Sverige vid förändrat klimat. SGI, 
Linköping. 
 
SWECO VIAK AB (2006). Bedömning av riskkostnad vid översvämning i Karlstads 
tätort. 
Inom FLOWS-projektets WP 3. Uppdrag 1335485. 
 
UN (2004). Guidelines for reducing flood losses.  
 
Wik C. (2006). Skog i Arktis och Vänerkommuner under vatten. Miljö & Hälsa, nr 6, 2006. 
 
 
Elektroniska källor 
 
Areskog M. (2006). Kommuner oförberedda på framtidens klimathot. DN. Tillgängligt på 
internet: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=563474&previousRenderType=6 
[20070121] 
 
Boverket (2007). Kommunal fysisk planering. Tillgängligt på internet: 
http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=508&epslanguage=SV [20070213]. 
 
EG-kommissionen (2006). Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 
bedömning och hantering av översvämningar. Tillgängligt på internet: 
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/pdf/com_2006_15_sv.pdf [20070127] 
 

 3

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=563474&previousRenderType=6
http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=508&epslanguage=SV
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/pdf/com_2006_15_sv.pdf


Översvämningsrisker inom fysisk planering                                                                     
Linnea Bertilsson 

Karlstads kommun (2006a). Åtgärdsplan för Klarälven i Karlstad – avseende erosion, 
sedimentation och höga flöden. 
http://nytt.karlstad.se/press/files/2006/atgardsplan_forslag0609_plan.pdf. Tillgängligt på 
internet [20070121] 
 
Karlstads kommun - stadsbyggnadsförvaltningen (2006b). Översiktsplan 2006. 
(http://www.karlstad.se/sb/samhallsplanering/op05_antag.shtml) Tillgängligt på internet 
[20070116] 
 
Karlstads kommun (2006c). Stadens utbyggnad. 
(http://www.karlstad.se/samhallsplanering/utbyggnad/) Tillgängligt på internet [20070116] 
 
Karlstads kommun (2006d). Västkust. 
http://www.karlstad.se/sb/samhallsplanering/vastkust.shtml. Tillgängligt på internet 
[20070105] 
 
Karlstads kommun (2006e). Fördjupning av översiktsplanen avseende Västkust. 
http://www.karlstad.se/sb/samhallsplanering/vastkust_ant.shtml. Tillgängligt på internet 
[20070116] 
 
Karlstads kommun (2006f). Detaljplan för Zakrisdals villaområde. 
(http://www.karlstad.se/sb/zakrisdal_pb.pdf) Tillgängligt på internet [20070116] 
 
Karlstads kommun (2007a). Välsviken. 
http://www.karlstad.se/sb/samhallsplanering/valsviken.shtml. Tillgängligt på internet 
[20070116] 
 
Karlstads kommun (2007b). Karlstad 100 000. 
(http://www.karlstad.se/samhallsplanering/vision/). Tillgängligt på internet [20070114] 
 
Naturvårdsverket (2007). Klimat i förändring. 
http://www.naturvardsverket.se/dokument/klimat/index.html. Tillgängligt på internet 
[20070108] 
 
SMHI (2000). Översvämningar i Sverige. Tillgängligt på internet: http://www.smhi.se/
[20070118]. 
 
SMHI (2006). Klimatet förändras. Tillgängligt på internet: http://www.smhi.se/. [20070109] 
 
ÖSAM - Länsstyrelserna i Mellansverige (2006). Översvämningsrisker i fysisk planering – 
rekommendationer för markanvändning vid nybebyggelse. 
http://www.u.lst.se/NR/rdonlyres/F10BB790-C024-4DC2-AD1D-
FDC761CBB79F/0/Rapport_Agris_webb.pdf. Tillgängligt på internet [20070116] 
 
 
 
 
 
 
 

 4

http://nytt.karlstad.se/press/files/2006/atgardsplan_forslag0609_plan.pdf
http://www.karlstad.se/sb/samhallsplanering/op05_antag.shtml
http://www.karlstad.se/samhallsplanering/utbyggnad/
http://www.karlstad.se/sb/samhallsplanering/vastkust.shtml.%20Tillg%C3%A4ngligt%20p%C3%A5%20internet%20%5B20070105
http://www.karlstad.se/sb/samhallsplanering/vastkust.shtml.%20Tillg%C3%A4ngligt%20p%C3%A5%20internet%20%5B20070105
http://www.karlstad.se/sb/samhallsplanering/vastkust_ant.shtml.%20Tillg%C3%A4ngligt%20p%C3%A5%20internet%20%5B20070116
http://www.karlstad.se/sb/samhallsplanering/vastkust_ant.shtml.%20Tillg%C3%A4ngligt%20p%C3%A5%20internet%20%5B20070116
http://www.karlstad.se/sb/zakrisdal_pb.pdf
http://www.karlstad.se/sb/samhallsplanering/valsviken.shtml
http://www.karlstad.se/samhallsplanering/vision/
http://www.naturvardsverket.se/dokument/klimat/index.html.%20Tillg%C3%A4ngligt%20p%C3%A5%20internet%20%5B20070108
http://www.naturvardsverket.se/dokument/klimat/index.html.%20Tillg%C3%A4ngligt%20p%C3%A5%20internet%20%5B20070108
http://www.smhi.se/
http://www.smhi.se/
http://www.u.lst.se/NR/rdonlyres/F10BB790-C024-4DC2-AD1D-FDC761CBB79F/0/Rapport_Agris_webb.pdf
http://www.u.lst.se/NR/rdonlyres/F10BB790-C024-4DC2-AD1D-FDC761CBB79F/0/Rapport_Agris_webb.pdf


Översvämningsrisker inom fysisk planering                                                                     
Linnea Bertilsson 

 
 
Bilaga 1. Översvämningsdata inom Västkust 
 
 
 

 
Kartan visar översvämningsdata inom Zakrisdal inom planområdet Västkust. De röda kurvorna visar 
vilka områden som översvämmas vid vattennivåer på 45 meter, de blå kurvorna vid vattennivåer på 46 
meter och de gröna kurvorna vid vattennivåer på 47 meter (Kartmaterial från Karlstads kommun 
2007). 
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Bilaga 2. Höjd- och översvämningsdata inom Jakobsberg 
 
 
 
 

 
Kartan visar höjd- och översvämningsdata inom Sommaro inom planområdet Jakobsberg. Siffrorna 
visar vilken höjd marken ligger på. De röda kurvorna visar vilka områden som översvämmas vid 
vattennivåer på 45 meter, de blå kurvorna vid vattennivåer på 46 meter och de gröna kurvorna vid 
vattennivåer på 47 meter (Kartmaterial från Karlstads kommun 2007). 
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Bilaga 3. Höjd- och översvämningsdata inom Inre hamn 
 
 
 
 

 
Kartan visar höjd- och översvämningsdata inom planområdet Inre hamn. Siffrorna visar vilken höjd 
marken ligger på. De röda kurvorna visar vilka områden som översvämmas vid vattennivåer på 45 
meter, de blå kurvorna vid vattennivåer på 46 meter och de gröna kurvorna vid vattennivåer på 47 
meter (Kartmaterial från Karlstads kommun 2007). 
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Bilaga 4. Höjd- och översvämningsdata inom Välsviken 
 
 
 
 

 
Kartan visar höjd- och översvämningsdata inom planområdet Välsviken. Siffrorna visar vilken höjd 
marken ligger på. De röda kurvorna visar vilka områden som översvämmas vid vattennivåer på 45 
meter, de blå kurvorna vid vattennivåer på 46 meter och de gröna kurvorna vid vattennivåer på 47 
meter (Kartmaterial från Karlstads kommun 2007). 
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