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Sammanfattning 

 
Karlstad ligger uppbyggt på och invid Klarälvsdeltat och är i riskzonen för översvämning då 

staden påverkas av både flöden i Klarälven och nivåer i Vänern. 

I och med översvämningsprogrammet, som togs fram av Karlstads kommun 2010, har man 

tagit ett heltäckande grepp om översvämningsproblematiken och klarlagt vilka åtgärder som 

bör vidtas på kort och lång sikt. I översvämningsprogrammet är det bestämt att 

Räddningstjänsten i Karlstadsregionen ska arbeta fram en beredskaps- och handlingsplan. 

Examensarbetet är utfört åt Räddningstjänsten och ligger till grund för fortsatt arbete med 

beredskaps- och handlingsplanen. 

Arbetets syfte har varit att söka fram och koordinatsätta samhällsviktiga riskobjekt samt 

visualisera vilka riskobjekt som drabbas vid olika översvämningsscenarier i Klarälven och 

Vänern. Sedan har viktiga vägar inom kommunen, som drabbas vid olika vattenflöden i 

Klarälven, visualiserats. Då viktiga vägar har svämmats över har alternativa vägval, för 

omledning av all typ av trafik, tagits fram genom nätverksanalys. Slutligen har järnvägar inom 

kommunen, som berörs vid de olika översvämningsscenarierna, visualiserats. 

Resultatet visar att många riskobjekt, vägar och järnvägar svämmas över och bevisar att 

Karlstad ligger i riskzon vid översvämningar.  Beredskapsplanens mål är att ge en tydlig bild 

av vad som behöver skyddas och i vilken ordning detta ska ske vid översvämning. Det 

kommer inte vara möjligt att rädda alla verksamheter. Riskobjektskartor med 

prioriteringsordning är därför viktiga så räddningsinsatser ska kunna planeras efter vilka 

åtgärder som bör vidtas.  

 

I rapporten visas endast ett urval av alla riskobjekt och inga objektnamn, funktionsindelningar 

eller prioriteringar får visas i kartorna, då detta är sekretessbelagt. Allt arbete och kartor med 

denna information har överlämnats till Räddningstjänsten i Karlstadsregionen. 
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Abstract  

Karlstad is a city situated on and by the Klarälven river delta, a river that flows into the Lake 

Vänern. Both the water flow in Klarälven and the water levels in Vänern are contributing to 

the city being at risk of flooding.  

In 2010 the municipality of Karlstad developed a Flood program. This program contains a 

comprehensive approach to flooding problems, where is stated what action should be taken in 

short and long terms. As part of this Flood program it was decided that the Rescue services in 

the Karlstad region should develop a contingency- and action plan. This degree projekt is 

performed for the rescue services in the Karlstad region and forms the basis for further work 

on contingency and action plan. 

The purpose of this study is to identify and coordinate socially important critical objects 

and visualize these objects within different flood scenarios in Klarälven and Vänern. 

Further, identification which important roads within the municipality that are affected by 

different flood scenarios in Klarälven will be visualized. Through network analysis alternative 

routes for rerouting all types of traffic have been established for situations when the important 

roads are flooded. 

Finally, the railroads in the municipality affected by the different flood scenarios in Klarälven 

have been identified. 

The result shows that many critical objects, roads and railways are at risk of flooding and 

support the opinion that Karlstad is a city at severe risk of flooding. 

The aim of the contingency plan is to provide a clear picture of what needs to be protected 

and in what order this should be done,  in case of flooding. 

It will not be possible to rescue all activities in the city, therefore maps, showing critical 

objects with priority, are important to simplify rescue efforts. 

 

This report only shows a selection of critical objects and no object names, function 

classifications or priorities may be shown in the maps, as this is confidential. 

All work and maps of such information is handed over to the Rescue services in the Karlstad 

region.  
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1 Inledning 

Sverige drabbas alltmer regelbundet av omfattande översvämningar. Än så länge har det inte 

inneburit några allvarliga konsekvenser. Vi står inför en klimatförändring med en global 

uppvärmning, havsnivåer som stiger och isar som smälter. Karlstads stadskärna är uppbyggt 

på och invid Klarälvsdeltat vilket består av grus och sand. Staden ligger i riskzonen för 

översvämning då den påverkas av både vattenflöden i Klarälven, som mynnar ut i Vänern, 

och vattennivåer i Vänern.1 

 

I examensarbetet studeras olika översvämningsscenarier i Karlstadsområdet och riskobjekt 

söks fram inom dessa områden. Även hur järnvägen och vägnätet drabbas vid de olika 

översvämningsscenarierna ska studeras. Riskobjekten är redan framtagna efter STYREL:s 

(styrning av el till prioriterade el-användare) prioriteringslista av samhällsviktig verksamhet.2  

Elförsörjningen i Karlstad drivs av Fortum Distribution AB och Karlstad Elnät AB vilka 

ansvarar och underhåller för riskobjekten som analyseras. 

 

Arbetet utförs åt Räddningstjänsten Karlstadsregionen i nära samarbete med Karlstads 

kommun. Räddningstjänsten har som uppgift att bidra till ett tryggare och säkrare samhälle 

och arbetar inom tre lagstiftningsområden:  

 Lagen om skydd mot olyckor (LSO) 

 Lagen om extraordinära händelser (LXO) 

 Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

De arbetar även aktivt med att bidra till ett hållbart samhälle, ur miljö- och klimatsynpunkt.3 

                                                 
1 Miljödepartementet.  Klimat- och sårbarhetsutredningen, SOU 2007:60 
2 MSB. STYREL - Styrning av el till prioriterade el-användare. 2012-01-24. 
3 Räddningstjänsten Karlstadsregionen. Ett tryggt och säkert samhälle.  
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       Figur 1. Karlstads kommuns utbredning.   



 

 

 3   

 

1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att söka fram och koordinatsätta samhällsviktiga riskobjekt 

samt visualisera vilka av dessa som ligger inom olika översvämningsområden i Karlstads 

kommun. Arbetet som genomförs och kartorna som framställs, innehållande Karlstads 

riskobjekt, kommer ligga till grund för fortsatt arbete med handlings- och beredskapsplanen.  

Sedan ska viktiga vägar, för transport, sjukvård och räddningsinsatser, i Karlstads kommun 

studeras och visualiseras med olika översvämningsflöden i Klarälven. Vid en eventuell 

översvämning ska alternativa vägval till viktiga vägar tas fram utifrån ett körbart vägnät. 

Slutligen ska järnvägen i Karlstads kommun studeras och visualiseras tillsammans med olika 

översvämningsflöden i Klarälven.  

 

 

1.2 Frågeställningar 

 Vilka riskobjekt ligger inom de olika översvämningsscenarierna? 

 

 Vilka viktiga vägar drabbas vid de olika översvämningsscenarierna? 

 

 Hur ser ett körbart vägnät ut som kan leda om all typ av trafik? 

 

 Hur ser alternativa vägval ut för viktiga vägar vid de olika direkta 

översvämningsscenarierna? 

 

 Hur drabbas järnvägen vid de olika indirekta översvämningsscenarierna? 
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2 Bakgrund 

2.1 Översvämningsprogrammet 

I december 2006 gav kommunfullmäktige kommunledningskontoret och teknik- och 

fastighetsnämnden i gemensamt uppdrag att utarbeta ett program för kommunens arbete med 

översvämningsfrågor. Den tidigare översvämningsstrategin, ett arbete som bygger på att 

förebygga översvämningsskador i Karlstad, ersattes i juni 2010 av 

översvämningsprogrammet.4 Karlstads kommun har i och med översvämningsprogrammet 

tagit ett heltäckande grepp om översvämningsproblematiken och tittat på sannolikheter och 

konsekvenser samt klarlagt vilka åtgärder som bör vidtas på kort och lång sikt5.  

 

Räddningstjänsten ska, enligt översvämningsprogrammet, i nära samarbete med Karlstads 

kommun upprätta en strategisk beredskapsplan för översvämning. För praktiska åtgärder vid 

olika översvämningssituationer ska också en handlingsplan arbetas fram för specifika 

insatser.6  

 

Beredskapsplanens mål är att ge en tydlig bild av vad som behöver skyddas och i viken 

ordning detta ska ske vid olika höga flöden i Klarälven och vid olika höga nivåer i Vänern. 

Planen ska kunna vara enkel att följa och ge en ökad kunskap och beredskap om hur viktiga 

kommunala verksamheter kan skyddas samt i vilken ordning detta ska ske. 

Planen ska också underlätta för övriga organisationer, företag och den enskilde att ta sitt eget 

ansvar för att skydda sin verksamhet och egendom.7 

 

  

                                                 
4 Karlstads kommun. Översvämningsprogram Karlstad kommun 2010-06-02.  
5 Karlstads kommun. Översvämningsprogram. 2011-07-11. 
6 Karlstads kommun. Handlingsplan för översvämning i Karlstads kommun. 2012-03-05. 
7 Karlstads kommun. Beredskapsplan för översvämning i Karlstads kommun. 2012-04-04. 
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2.2 Riskkonsekvenser 

2.2.1 Infrastruktur  

Vägar, järnvägar, broar, flygfält och hamnar  

Samhället är beroende av ett fungerande vägnät och konsekvenserna blir stora då 

genomfartsleder, utryckningsvägar eller vägar utan förbifarter påverkas av översvämning. Det 

påverkar framförallt räddningsfordon, industrier och samhällviktiga verksamheter. Broar kan 

också komma att påverkas vid en översvämning då de utsätts för påfrestning och får en 

begränsad funktion.8 Vid höga vattennivåer kommer även järnvägstrafiken att påverkas. Då 

flödet når olika nivåer på järnvägsbanken finns det hasighetsbegränsningar. För detaljerade 

information om detta, se avsnitt 4.3 Analys av järnvägen.  

Ett tvärgående vattenflöde medför ett högre tryck mot järnvägsbanken än ett parallellgående 

vattenflöde och är mer förödande. Ett statiskt vattenflöde orsakar inte lika mycket skada som 

ett rörligt vattenflöde.9 

 

Elnät 

Översvämning kan leda till att objekt som är viktiga för elförsörjningen i samhället drabbas 

och i värsta fall förstörs, t.ex. transformatorer och kraftverk. Det kan även vara så att 

framkomligheten försvåras eller inte är möjlig till viktiga objekt. Då många samhällsviktiga 

verksamheter är beroende av kontinuerlig elförsörjning blir konsekvenserna stora redan vid ett 

kort elavbrott, exempelvis för sjukhus och verksamheter med datasystem. 

Långvarigt avbrott i elförsörjningen resulterar i att praktiskt taget ingenting i samhället 

fungerar då sjukhus, arbetsplatser, serviceanläggningar, vatten, produktion av värme och kyla, 

hantering av livsmedel m.m. är beroende av el.10 

 

Kommunikationssystem 

TV, radio och telefon kan på olika sätt drabbas av översvämning. Beroende på i vilken 

omfattning de olika kommunikationssystemen drabbas varierar konsekvenserna. Telefon- och 

mobilnät är en viktig funktion för att kunna kalla på hjälp. Radio och TV är en viktig del i 

samhället för att sprida uppdateras information. Det som är viktigt att skydda är masterna och 

                                                 
8 Lind, Jessica. 2010. Översvämningsrisker i Sverige – en kunskapsöversikt. 
9 Holmgren, Lennart. Trafikverket. Muntlig källa. 2011-05-15 
10 Se fotnot 7. 
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dessa är ofta placerade på höga punkter och därmed är risken låg för att de drabbas av 

översvämning. 

Kablar till bredband- och fibernät påverkas om markförhållandena förändras. De känsligaste 

delarna i nätet är noderna. 11 

 

2.2.2 Vatten och avlopp 

Dag- och spillvatten 

Vid en översvämning kommer dagvattenledningar som står i direktkontakt med vattendrag/sjö 

att dämmas upp till motsvarande ytvattennivåer. Detta medför att kapaciteten minskar i 

ledningsnätet. I spillvattennätet finns nödavlopp på olika nivåer där spillvatten kan ledas ut till 

närliggande vattendrag. Vid höga vattennivåer kan vatten strömma in bakvägen via dessa och 

medföra en uppdämning av ledningsnätet. Problemen riskerar att bli som störst i kombinerade 

system för spill- och dagvatten. Ett översvämmat ledningsnät kan vara farligt för människors 

hälsa, då de riskerar att komma i kontakt med orenat spillvatten.12 

 

Pumpstationer  

Pumpstationer kan i vissa fall klara av att pumpa bort avloppsvatten och inträngande ytvatten 

i samband med en översvämningssituation. Dock är pumparna beroende av kontinuerlig 

tillförsel av el, viket kan störas på grund av en översvämning.13 

 

Avlopp 

En översvämning kan leda till att stora mängder vatten pumpas till ett reningsverk. Vid för 

stora mängder kan reningsverket svämma över och det medför att orenat vatten förs ut till 

omkringliggande områden.14  

 

Dricksvatten 

Dricksvattnet kan komma att påverkas på flera sätt av en översvämning. Råvattenkvaliten kan 

bli försämrad då orenat avloppsvatten bräddas ut i recipienter som används som ytvattentäkt. 

En förorenad ytvattentäkt kan därmed påverka dricksvattenförsörjningen och medföra 

störningar i olika grad för djur- och växtliv i den recipient de når.  Grundvattentäkter kan 

                                                 
11 Lind, Jessica. 2010. Översvämningsrisker i Sverige – en kunskapsöversikt. 
12 Se fotnot 10. 
13 Se fotnot 10.  
14 Se fotnot 10. 
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förorenas till följd av att förorenat vatten infiltreras i täkten och då riskeras att bli obrukbara 

under en mycket lång tid. De brunnar som ligger inom riskområden med förhöjda 

vattennivåer kan inte nyttjas och konsekvensen blir då att vattnet inte går att dricka utan 

fastighetsägaren måste koka eller hämta vatten på annat ställe.15 

 

2.2.3 Miljö 

Miljöfarlig verksamhet 

Om en miljöfarlig verksamhet drabbas av översvämning kan det leda till att miljö- och 

hälsofarliga ämnen sprids. Beroende på vilken verksamhet som drabbas får det varierande 

konsekvenser. Konsekvenserna beror på vilka ämnen och hur stor mängd som sprids. Ex på 

miljöfarliga verksamheter är gruvor, maskinindustrier, sågverk och bensinstationer. 

 

Förorenad mark 

Om en översvämning drabbar förorenad mark kan föroreningarna lakas ut i vattnet och 

därmed spridas i samhället och skapa problem både på kort och på lång sikt.16 

 

2.2.4 Bebyggelse och samhällsviktiga funktioner 

Samhällsviktiga funktioner 

Polis, brandstation, sjukvård och äldreboende är exempel på objekt som är viktiga för 

samhället. Samhället blir väldigt sårbart då alla räddnings- och vårdverksamheter slås ut. 

  

Befintlig bebyggelse 

En översvämning kan drabba bebyggelsen på många sätt och leder ofta till stora ekonomiska 

skador.17 

 

 

  

                                                 
15 Lind, Jessica. 2010. Översvämningsrisker i Sverige – en kunskapsöversikt. 
16 Se fotnot 14. 
17 Se fotnot 14. 
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2.3 Översvämningsdirektivet 

Efter omfattande översvämningar på 2000-talet i Europa har EU tagit fram ett 

översvämningsdirektiv där syftet är: 

”att upprätta en ram för bedömning och hantering av översvämningsrisker i syfte att minska 

de ogynnsamma följderna för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk 

verksamhet i samband med översvämningar i gemenskapen.” 18 

MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är ansvariga för 

översvämningsdirektivet och arbetet utförs i tre steg under åren 2009-2015 i samverkan med 

länsstyrelserna. 

 

Två flöden ska beräknas enligt direktivet: 19  

 Det högst dimensionerande flödet 

 100-års flöde  

 

                                                 
18 Näslund-Landenmark, Barbro. Vad innebär översvämningsdirektivet och hur passar de översiktliga 

översvämningskarteringarna. 2009-11-26.  
19 Se fotnot 17.  
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2.4 Städer med liknande översvämningssituation som Karlstad 

2.4.1 Kristianstad 

Kristianstad är en låglänt stad med Sveriges lägsta markpunkt, på 2.41 m.u.h. och större delen 

av tätorten ligger på gammal sjöbotten. Genom staden rinner Skånes största å, Helge å, som 

rinner genom Hammarsjön söder om staden. Kristianstad ligger ca 2 mil från havet men p.g.a. 

dess låga höjdläge är den utsatt för höga havsnivåer. Vid en ev. klimatförändring kommer 

även nivån i Helge å att höjas och då är Kristianstad extra utsatt för översvämning. 

Flera skyddsåtgärder görs och större delen av arbetet går åt till att förbättra och ersätta gamla 

skyddsvallar som byggdes upp redan på 1800-talet. Utgångspunkten för skyddsvallarna är det 

dimensionerande flödet som beräknats av SMHI.20 

De riskobjekt som prioriteras är framförallt pumpstationer, dagvattenutlopp i Helge å, broarna 

över ån samt erforderliga temporära åtgärder vid höga vattennivåer.21 

 

2.4.2 Uppsala 

Genom centrala Uppsala rinner Fyrisån där det, precis som i Karlstadsområdet, är eftertraktat 

att bo och leva nära vatten. En kartläggning som är gjord av MSB visar att Uppsala är en av 

tre städer i Sverige med störst risk för översvämning och därmed stor risk för efterföljande 

konsekvenser.22  

I beredskapsplanen för översvämning arbetar Uppsala kommun efter 

Översvämningsdirektivet och 100-års-flödet. Några av objekten i centrum som ligger i 

riskzonen är: polishuset (inkl. häktet), stadshuset, stadsarkivet, reningsverket, Länsstyrelsen, 

biblioteket, museum, centrala mataffärer.23 

 

2.4.3 Göteborg 

Göteborg är en havsnära stad och längs Göta älv, som rinner genom centrala Göteborg, är 

bebyggelsen låglänt.24 Till skillnad från Karlstad påverkas Göteborg endast begränsat av 

                                                 
20

 Kristianstad kommun. Så skyddas Kristianstad mot översvämningar. 2010-10-06.  
21 Ström, Hans-Åke. Kristiansstads tekniska förvaltning -C4 Teknik. Mail kontakt. 2012-04-03. <Hans-

Ake.Strom@kristianstad.se>  
22 MSB. Identifiering av områden med betydande översvämningsrisk. 2011-12-19.  
23 Hall, Thomas. Beredskapssamordnare. Uppsala kommun. Muntlig källa. 2012-04-03. 
24 Göteborgs stad. Extremt väder.  

mailto:Hans-Ake.Strom@kristianstad.se
mailto:Hans-Ake.Strom@kristianstad.se
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vattenflöden från älven. Det är främst havsnivån som avgör hur stor risken för översvämning 

är i staden. Havsnivån påverkar även vattennivån i Göta älv. 

Vid klimatförändringar och extremt väder ökar risken för översvämning och de delar som 

framhålls som risker är: 

Stadsbyggnad, energiförsörjning, optofibernätet, vattenförsörjning, avlopp, avfall och 

nedlagda deponier samt transportnätet.25 

Nuvarande säkerhetsnivåer har en meter i marginal i förhållande till extremt högvatten men 

det föreslås att denna nivå ska höjas till ca två meter för vissa samhällsviktiga anläggningar. 

Anläggningar av detta slag bör uppfylla följande krav:  

Är en viktig funktion i samhället, har en lång livslängd, har hög investeringskostnad och är 

svår eller omöjlig att flytta med kort varsel. Exempel på detta är tunnlar, broar och större 

kraftverk.26 

 

 

  

                                                 
25 Göteborgs stad. Extrema vädersituationer- Hur väl rustat är Göteborg?. 2006-05.  
26 Göteborgs stad. Havsnivåhöjning och samhällsviktiga anläggningar. 2008-12-07.  
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3 Material 

3.1 Programvaror 

 ArcGIS 10.0 

-tillägget Network Analyst för vägnätsanalyser. 

 

 Microsoft Office Excel 2007 

 

 Microsoft Office Word 2007 

 

 

3.2 Indata  

All tillgänglig data som används i arbetet kommer från Räddningstjänsten Karlstadsregionen 

och Karlstads kommun.  

För specifik information om indata se bilaga 2. 

STYREL:s prioriteringslistor 

Detta är två exceldokument, innehållande riskobjekt, som fanns sammanställt vid projektets 

start. Den ena innehåller riskobjekt som tillhör Fortum Distribution och den andra innehåller 

riskobjekt som tillhör Karlstad Elnät.  

Relevant information som omfattar de båda dokumenten är typ av objekt, funktion, 

prioritering satt efter STYREL, tillhörande EAN-koder samt några adresser. 

 

Bakgrundskarta 

Iordningställd bakgrundsdata över Karlstads kommun som vid kartframställningen är 

generaliserat för en bra visualisering.  
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Översvämningsdata 

Flöden som använts i Klarälven är direkta och indirekta flöden med återkomsttider på 25 år, 

100 år och ett dimensionerande flöde på ca.10 000 år. De indirekta vattenflödena har använts 

till riskobjekts- och järnvägsanalysen. De direkta vattenflödena innehåller information om 

vattendjupet och har använts vid väganalyserna. I Vänern har indirekta nivåer använts vid en 

återkomsttid på 100 år och en dimensionerande nivå på ca.10 000 år. Vid ett kombinerat 

scenario har en 100 års nivå i Vänern och ett 100-års flöde i Klarälven använts. Höjdsystem är 

RH00 Karlstad för Vänernivåerna och de direkta flödena i Klarälven där vattendjup är 

beräknat. För mer detaljerad information se bilaga 2. 

 

Byggnadsdata 

Byggnadsskikt har använts vid framtagning av berörda riskobjekt då berörda byggnader är ett 

viktigt inslag för metoden.  

 

Järnvägsdata 

Ett skikt med information gällande järnvägsspåren. 

 

NVDB 

Nationella vägdatabasen innehåller information gällande vägarna och har sammanhållen 

linjestruktur utan glapp. Företeelser för vägarna är indelade i egna shapefiler, t.ex. 

hastighetsgräns, vägbredd, cykelled, bärighet, farthinder, förbjuden färdriktning, vägnummer 

m.m.  

  

 

  



 

 

 13   

 

4 Genomförande 

4.1 Riskobjekt 

Berörda riskobjekt analyseras i samband med: 

 

Indirekta flöden i Klarälven: 

– 25-årsflöde, flödeshastighet 1211m³/s. 

– 100-årsflöde, flödeshastighet 1490m³/s. 

– Dimensionerande flöde, flödeshastighet 2299m³/s.    

 

Nivåer i Vänern: 

– 100-årsnivå, 45,65m. Nivå inkl. vindpåverkan (SMHI 2010-12-20). 

– Dimensionerande nivå, 46,63m. Nivå med dagens tappningsförhållande + kortvarig 

vindeffekt + medelklimat 2100 (SMHI 2010-12-20). 

 

Kombinerat scenario: 

– 100-årsflöde i Klarälven i kombination med en 100-årsnivå, 46,20m, i Vänern. 

100-årsnivå i dagens klimat inkl. vindpåverkan (Klimat och sårbarhetsutredningen 2007). 

 

4.1.1 Framsökning av riskobjekt 

Riskobjekt som definierats av STYREL, har adress- och koordinatsatts. Några av riskobjekten 

hade en given adress och sökmotorer på internet har använts för att hitta deras koordinater. 

Övriga objekt har lokaliserats tillsammans med personal på Räddningstjänsten samt Karlstads 

kommun och sedan koordinatsatts.  

Då många livsmedelaffärer samt drivmedelförsörjningsstationer fattades i STYREL:s 

prioriteringslista från början har ytterligare 9 objekt i vardera funktion lagts till. Även ett 

avloppsreningsverk och en elförsörjning har lagts till. De tillagda objekten har dock inte fått 

någon prioritering. 

 

Utifrån de koordinatsatta riskobjekten har ett punktskikt skapats för kommande visualisering. 
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En del objekt ligger på samma adress och hör ihop, vilket är vanligt vid 

elförsörjningsfunktioner. För att undvika att dessa skymmer varandra har de slagits samman 

till ett gemensamt objekt och information tillhörande de sammanslagna objekten har lagts till i 

tabelldata.  All ursprunglig data är därmed bevarad även om objekt har slagits ihop. 

Antal sammanslagna riskobjekt är sju stycken. 

En del riskobjekt ligger på samma adress och hör inte ihop. Det kan förekomma i stora 

byggnader där flera olika funktioner finns inom samma byggnad. För att undvika att dessa 

objekt skymmer varandra har ett av objekten fått nya men närliggande koordinater. Hänsyn 

har tagits till de flyttade objekten så att de fortfarande ligger inom eventuellt 

översvämningsområde.  

Antal riskobjekt med nya koordinater är tre stycken. 

 

För att kunna analysera vilka riskobjekt som berörs har översvämningsdata och bakgrundsdata 

från Karlstads kommun använts. Översvämningsflöden och översvämningsnivåer samt alla de 

riskobjekt som tidigare koordinatsattes har kombinerats på olika sätt. En översiktskarta med 

alla riskobjekt i översvämningsområdet och kartor med berörda riskobjekt har för 

ovannämnda översvämningsscenarier skapats.  

Riskobjekten har delats in i nitton funktionsgrupper för att enkelt kunna veta vilken typ av 

verksamhet som bedrivs. Se figur 2. I rapporten visualiseras inte detta då vissa riskobjekt är 

sekretessbelagda. 
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Figur 2. Tabell med de 19 funktionerna. 

 

Kartor med namnetikett och funktionsindelning på objekten har skapats. Det har även skapats 

ex. på hur objektprioritering i kartan skulle kunna se ut. Dessa kartor finns förvarade hos 

Räddningstjänsten Karlstadsregionen och kommer inte att visas i rapporten p.g.a. sekretess. 

 

En av definitionerna för berörda riskobjekt är att objektet ligger inom berörd byggnad. Utifrån 

byggnadsskiktet har sex nya shapefiler skapats med berörda byggnader, en fil för varje 

översvämningsscenario. Med hjälp av berörda byggnader har sedan riskobjekt inom dessa 

kunnat lokaliseras. 

 

4.1.2 Berörda riskobjekt 

Riskobjekten visualiseras i punktform och därmed finns fyra definitioner på drabbade 

riskobjekt. 
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1. Drabbade riskobjekt har tagits fram genom urval där alla punkter inom ett 

översvämningsflöde klassas som berörda. Se figur 3. 

 
Figur 3. Riskobjekt berörs av översvämningsflöde. 

 

 

2. Riskobjekt i berörda byggnader klassas också som berörda, även om själva punkten inte 

drabbas av översvämningsflödet. Se figur 4.  

 
Figur 4. Riskobjekt inom berörd byggnad. 

 

3. Riskobjekt inom sammanhängande byggnader med berörda delar, där punkten befinner sig 

inom oberörd del, klassas också som berörda. Se figur 5. 

Figur 5. Riskobjekt inom oberörd del av sammanhängande byggnader. 

 

4. Riskobjekt som drabbas p.g.a. att de blir instängda av ett översvämningsflöde. 

 
Figur 6. Instängt riskobjekt vid en översvämning. 
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4.2 Tillgängligheten av vägnätet 

Hur vägnätet drabbas analyseras i samband med direkta flöden, där vattendjup finns beräknat, 

i Klarälven: 

 

– 25-årsflöde, flödeshastighet 1211m³/s. 

– 100-årsflöde, flödeshastighet 1490m³/s. 

– Dimensionerande flöde, flödeshastighet 2299m³/s.    

 

4.2.1 Analys av viktiga vägar  

Med hjälp av bearbetad data från NVDB och översvämningsdata från Karlstads kommun har 

översvämmade viktiga vägar vid olika flöden visualiserats. Viktiga vägar är utvalda av 

översvämningssamordnaren samt trafikingenjör på Karlstads kommun. Fokus ligger bl.a. på 

stora infarts-/genomfartsleder till staden, vägar till och från sjukhus samt till och från blåljus-

funktioner. Se figur 7. 

Definitionen på ej körbara vägar utgår från den vattennivå som personbilar inte klarar av att 

köra igenom och denna vattennivå ligger över 10 cm. 

P.g.a. laserskanningens noggrannhet, på ±10 cm, måste definitionen på okörbar väg utgå från 

lägsta noggrannheten på -10 cm. Det leder till att definitionen på ej körbar väg ligger på över 

20 cm. Detta för att säkerställa att avgränsningen endast innefattar en vattennivå som 

personbilar inte klarar.  
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Viktiga vägar är: 

E18, riksväg 61, riksväg 62, riksväg 63, Skoghallsvägen/Dingelsundsvägen, 

Sjömansgatan/Packhusgatan, Hööksgatan, Infanterigatan, Karl IX:s gata, 

Klaraborgsgatan/Ljungmansgatan, Hedvägen, Älvgatan, Hamngatan/Hagaleden, 

Hammaröleden, Norra infarten och Skårevägen/Skogaholmsvägen/Råtorpsvägen.  

 

Figur 7. Visualisering av viktiga vägar i Karlstads kommun. 
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4.2.2 Körbart vägnät vid omledning av trafik 

Ett vägnät har skapats som vid en översvämning kan användas för att leda om all typ av trafik 

såsom räddningsfordon, tung transport, fordon lastade med farligt gods etc. Enligt lokala 

trafikföreskrifter finns endast föreskrifter om hur fordon med farligt gods får stanna och 

parkera men inga föreskrifter om hur de får köra27. Till följd av detta räknas inga vägar bort 

p.g.a. fordon med farligt gods. 

 

Det nya vägnätet som skapats har urval från NVDB med företeelser som uppfyller de krav 

som ställs d.v.s. lägsta brohöjd 4,5 m, den högsta bärighetsklassen (BK1=20ton) och vid 

mötande trafik en vägbredd på minst 9 m. Vid ej mötande trafik, av- och påfarter till vägnätet 

samt rondeller gäller en vägbredd på minst 4,5 m. Se figur 8. Bussgator och de enkelriktade 

vägarna i centrala Karlstad uppfyller inte syftet med vägnätet och har tagits bort manuellt. 

Företeelserna som uppfyller kraven för det nya vägnätet har slagits samman med hjälp av 

vägarnas ID-nummer (RLID) som fanns gemensamt i alla attributtabellerna. Se figur 9. 

 

 
Figur 8. E 18 med på- och avfart till väg 63/Hammaröleden. Gula markeringar  

visar en vägbredd på minst 4,5m. 

 

 
RLID SHAPE_LEN FID_1 RLID_1 RIKTNING RLID_12_13 Hu_NR L─N SHAPE_LE_2 ORDNING 

10874:43 12909.49 644 10874:43 Mot 10874:43 18 17 12909.48969 136 

10874:41 12878.00 101 10874:41 Mot 10874:41 18 17 12877.99936 111 

13798:2546 10316.43 364 13798:2546 Mot 13798:2546 61 17 10316.43160 10 

13798:2542 10302.56 354 13798:2542 Mot 13798:2542 61 17 10302.55768 4 

13220:1074 8975.92 512 13220:1074 Mot 13220:1074 18 17 8975.91568 80 
Figur 9. Ex. på sammanslagning med RLID av relevanta företeelser i NVDB. 

 

                                                 
27 Karlstad kommun. Allmänna lokala trafikföreskrifter. 2012-04-10.   
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Broar har manuellt studerats för analys av viktiga vägar, alternativa vägval och 

järnvägsanalysen. Vid ett vattendjup på mer än 20 cm på en väg definieras vägen som okörbar 

och det gäller även på ställen där älven är djup redan från början, i den naturliga älvfåran. 

Detta medför att alla broar varje gång blir okörbara och därför har broar manuellt tagits bort 

som okörbara på de ställen där det går att se att inget extra flöde finns vid sidan om broarna. 

Se figur 10 och 11. 

 
Figur 10. Vid ett 25-årsflöde i Klarälven finns inte mycket vatten vid sidan om bron.   

 

Figur 11. Vid ett dimensionerande flöde i Klarälven går vattnet en bit utanför älvfåran och upp på vägen. 

 

 

Då viktiga vägar i Karlstad inte är körbara vid en översvämning har alternativa vägval tagits 

fram genom nätverksanalys.  

Vägnätet, med de kriterier som behövs för att leda om all typ av trafik, har studerats vid olika 

vattenflöden. Sedan har det skapats tre olika nätverksdataset med de vägar som inte är 

översvämmande, ett för varje översvämningsscenario.  

Inställningar för nätverksdatasetet: 

Den första inställningen, för att modellera svängar, togs det ingen hänsyn till . För 

konnektiviteten används vägarnas ändpunkter och då behöver ingen hänsyn tas till olika plan i 

nätverket. Övre vägar i planskilda korsningar är inte anslutna till de undre vägarna.  
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Attribut som är kopplade till nätverksdataseten: 

 Length: De färdiga längderna på vägsektionerna, Shape Length, har kopplats till 

nätverksdatasetets attribut. 

 Time: Det har skapats ett nytt attribut för tid enligt formeln nedan. Hastigheten har 

beräknats om till m/s för att enklare beräkna tiden. 

 

𝑠 = 𝑆𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎𝑛 (𝑚) 

𝑣 = 𝐻𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 (𝑚/𝑠 ) 

 

𝑡 =
s 

v
  

 Oneway: Det har skapats ett nytt attribut med restriktioner för körriktning. Uttrycken 

”med”, ”mot” och ”Med och mot” ersätts av ”FT”, ”TF” och ”B”. Genom denna 

information skapas ett skript för enkelriktade vägar. Se figur 13. 

 

"𝐹𝑇" = 𝐾ö𝑟𝑏𝑎𝑟𝑡 𝑚𝑒𝑑 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑟𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔, 𝐹𝑟å𝑛 − 𝑇𝑖𝑙𝑙 

"𝑇𝐹" = 𝐾ö𝑟𝑏𝑎𝑟𝑡 𝑚𝑜𝑡 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑟𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔, 𝑇𝑖𝑙𝑙 − 𝐹𝑟å𝑛 

"𝐵" = 𝐾ö𝑟𝑏𝑎𝑟𝑡 𝑖 𝑏å𝑑𝑎 𝑟𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑛. 

 

 

 

 

 

 

     Figur 12. Restriktioner för enkelriktad väg. 
 

 

RLID SHAPE_LEN FRIHOJD BREDD KLASS HTHAST Hast_ms H_NR NAMN RIKTNING Oneway Time 

1000:70685 170.641 0 9 BK 1 70 19.444 45 Brov. Mot TF 9 

1000:70685 431.145 0 9 BK 1 70 19.444 45 Brov. Mot TF 22 

1000:70753 330.677 0 9 BK 1 90 25.000 18 18 Med FT 13 

1000:70753 687.054 0 9 BK 1 90 25.000 18 18 Med FT 27 

1000:70861 388.701 0 11 BK 1 110 30.556 45 45 Med FT 13 

1000:71000 156.455 0 12 BK 1 70 19.444 45 45 Med FT 8 

1000:71130 69.415 0 11 BK 1 110 30.556 45 45 Med FT 2 

1000:71132 2408.944 0 11 BK 1 110 30.556 45 45 Med FT 79 

3:688404 152.390 0 9 BK 1 50 13.889 0 Hantverksg. Med o. mot B 11 

3:688445 82.963 0 9 BK 1 50 13.889 0 Hedells v. Med o. mot B 6 

3:688853 22.430 0 9 BK 1 50 13.889 0 Midgärdsv. Med o. mot B 2 
Figur 13. Tabell som visar attribut för nätverksanalysen. 

  

 

”TF” 

Till 

”FT” 

Frå

n 
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Vid framtagning av alternativa färdvägar till viktiga vägar, som vid en översvämning inte är 

körbara, har nätverks-verktyget ”Route” använts. Det har skapats nya ”Routes” vid varje 

direkt översvämningsflöde i Klarälven (25-årsflöde, 100-årsflöde och dimensionerande flöde). 

 

Inställningar för ”Route”: 

I analysinställningar har närmaste väg (inte snabbaste) valts. U-svängar inte är tillåtet och 

restriktioner för körriktning har följts.  I ackumulation inställningar väljs length och time. 

Defaultvärden har valts för resterande inställningar. 

 

 

4.3 Analys av järnvägen 

Hur järnvägar drabbas analyseras i samband med: 

 

Indirekta flöden i Klarälven: 

– 25-årsflöde, flödeshastighet 1211m³/s. 

– 100-årsflöde, flödeshastighet 1490m³/s. 

– Dimensionerande flöde, flödeshastighet 2299m³/s.    

 

Nivåer i Vänern: 

– 100-årsnivå, 45,65m. Nivå inkl. vindpåverkan (SMHI 2010-12-20). 

– Dimensionerande nivå, 46,63m. Nivå med dagens tappningsförhållande + kortvarig 

vindeffekt + medelklimat 2100 (SMHI 2010-12-20). 

 

Kombinerat scenario: 

– 100-årsflöde i Klarälven i kombination med en 100-årsnivå, 46,20m, i Vänern. 

100-årsnivå i dagens klimat inkl. vindpåverkan (Klimat och sårbarhetsutredningen 2007). 

De järnvägar som berörs av olika översvämningsscenarion har visualiserats. Varför ingen 

vidare genomgripande analys har genomförts förklaras i utvärderingen. 

 

 

 



 

 23   

 

5 Resultat 

Skapade filer m.m. finns beskrivet i bilaga 3 Utdata. 

5.1 Framtagning av riskobjekt 

STYREL:s prioriteringslistor över riskobjekt, som fanns vid projektets start, har kompletterats 

med ytterligare relevant information samt iordningsställts för att passa det fortsatta arbetet. 

Koordinater för alla objekt, alla adresser, funktionsgrupper samt övrig extra information som 

behövs finns i dessa listor. P.g.a. sekretess visas ej de iordningställda tabellerna i rapporten 

men de finns förvarade hos Räddningstjänsten Karlstadsregionen.  
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Översikt riskobjekt  

 

 
Figur 14. Riskobjekt i Karlstad och Skåre. 
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Totala antalet riskobjekt 

 

I det totala antalet riskobjekt som används kommer 144 st. från STYREL:s prioriteringslista 

och 20 st. är framtagna under arbetet gång. Det går att tolka vilka funktioner som ev. behöver 

kompletteras. Den funktionen i nuläget med flest riskobjekt är ”Boende med särskild service”. 

Finns även i tabellform, se bilaga 4. 

 

Figur 15. Totala antalet koordinatsatta riskobjekt. 

  

30

23

23

19

7

7

6

6

6

5

5

5

4

4

3

3

3

3

2

0 5 10 15 20 25 30 35

Boende med särskild service

Livsmedelförsörjning

Drivmedelförsörjning

Äldreboende

Blåljus

Massmedia

Vårdcentraler

Avloppsreningsverk

Krisledning

Betalningsförmedling

Vattentorn

Pumpar för VA-system

Mottagningsstation

Teracom

Läkemedelförsörjning

Myndighetskontor

Vattenverk

Elförsörjning

Tågstation

Totalt antal riskobjekt 



 

 26   

 

Antal berörda objekt 

 

I stapeldiagrammet, figur 16, redovisas hur många riskobjekt som berörs vid varje 

översvämningsscenario. Vid ett 25-årsflöde i Klarälven berörs 13 riskobjekt därefter ökar det 

för varje scenario i Klarälven. Vid en 100-årsnivå i Vänern är det endast 5 riskobjekt som 

berörs sedan ökar det väldigt vid en dimensionerande nivå och flest berörda riskobjekt är vid 

det kombinerade scenariot. Finns även i tabellform, se bilaga 5. 

 

 
Figur 16. Totala antalet berörda riskobjekt vid olika översvämningsscenarier. 
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Framställda kartor med berörda riskobjekt 

 

Figur 17. Berörda riskobjekt vid ett 25-årsflöde i Karlstads kommun. 
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Figur 18. Berörda riskobjekt i Karlstads kommun vid ett 100-årsflöde i Klarälven. 
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Figur 19. Berörda riskobjekt i Karlstads kommun vid en 100-årsnivå i Vänern. 

 

 

 

Berörda riskobjekt vid ett dimensionerade flöde i Klarälven, se Bilaga 6. 

 

Berörda riskobjekt vid en dimensionerande nivå i Vänern, se Bilaga 7.  

 

Berörda riskobjekt vid det kombinerade scenariot, se Bilaga 8.  
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5.2 Tillgängligheten av vägnätet 

Framställda kartor för översvämmade viktiga vägar  

Vattennivån på vägsektionerna som är berörda ligger på minst +10 cm.                              

Kartan nedan, figur 20, visar vilka viktiga vägar som redan vid ett 25-årsflöde inte är körbara. 

De vägar som blir berörda är del av riksväg 62, Skåre-/Skogaholms-/Råtorpsvägen, Norra 

infarten och Älvgatan.   

 

 

 Figur 20. Översikt av berörda viktiga vägar i Karlstad vid ett 25-årsflöde i Klarälven. 
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Vid ett 100-års flöde i Klarälven påverkas de viktiga vägarna i Karlstad mer omfattande. 

De vägar som blir berörda är E18, Älvgatan, Rosenborgsgatan, Skoghallsvägen, Skåre-

/Skogaholms-/Råtorpsvägen, Norra Infarten, riksväg 61 och riksväg 62.  

 
 

 

 
 

Figur 21. Översikt av berörda viktiga vägar i Karlstad vid ett 100-årsflöde i Klarälven. 
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Vid ett dimensionerande flöde i Klarälven innebär att till stor del alla viktiga vägar i Karlstad 

påverkas och kommer inte att vara körbara.  

 
 

 

 

 

 

Figur 22. Översikt av berörda viktiga vägar i Karlstad vid ett dimensionerande flöde i Klarälven 
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Körbart vägnät 

 

Kartan nedan visar hur ett vägnät i Karlstad ser ut som kan fungera för omledning av trafik. 

Det innebär att bred trafik kan mötas samt att höga fordon och tung trafik kan färdas på 

vägen.  

 

 
Figur 23. Översikt på det skapade vägnätet som uppfyller kriterierna för omledning av trafik vid översvämning. 
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Alternativa färdvägar 

 

I kartan nedan går det att studera de alternativa vägvalen vid ett 25-årsflöde i Klarälven när de 

viktiga vägarna är översvämmande. De lila vägsträckorna är körbara färdvägar. Det går att 

färdas genom staden antingen via E18 eller genom Karlstads centrum. Det går även bra att 

färdas söderut till Hammarö via Hammaröleden och Skåre via Gravaleden, öster om Skåre.  

 
Figur 24. Alternativa färdvägar vid ett 25-årsflöde i Klarälven. 
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Vid ett 100-årsflöde är vägnätet lite mer begränsat och det finns ett vägalternativ för att ta sig 

förbi staden och det är genom Karlstads centrum. Det går fortfarande bra att ta sig söderut till 

Hammarö via Hammaröleden. Till Skåre finns däremot inga alternativa vägval. Riksväg 61 

och 62 kommer inte att vara körbara och inte heller här finns alternativa vägval. 

 
Figur 25. Alternativa färdvägar vid ett 100-årsflöde i Klarälven.  
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Ett dimensionerande flöde i Klarälven påverkar vägnätet mer omfattande och det går då 

endast att ta sig in till staden från öster och vidare till Hammarö via Hammaröleden. 

 

   
 Figur 26. Alternativa färdvägar vid ett dimensionerande flöde i Klarälven. 
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5.3 Analys av järnvägen 

Framställda kartor över berörda järnvägar 

Redan vid ett 25-årsflöde går det inte att använda järnvägen för att ta sig in till staden. Till 

Välsviken, i östra Karlstad, går det bra att färdas om man kommer öster ifrån men inte 

närmare staden än så. Industrispåren är körbara på Lamberget och Örsholmen men de går inte 

att användas för att importera eller exportera gods. 

 
 Figur 27. Berörda järnvägar vid ett 25-årsflöde i Klarälven. 
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Vid ett 100-årsflöde berörs järnvägen på samma sätt som i 25-årsflödet. Skillnaden är att 

järnvägen över den östra älvfåran, norr om Herrhagen, blir okörbar men det påverkar inte 

framkomligheten. Se bilaga 9. Vid ett dimensionerande flöde är det även delar av 

industrispåren på Lamberget som inte berörs. Se bilaga 10. 

 

Vid nivåer i Vänern berörs järnvägen hela vägen till Skattkärr, öster om Karlstad. Norrifrån 

går det att färdas till Skåre men inte till Karlstad centrum. Delar av industrispåren på 

Lamberget är körbara vid 100-årsnivån men inte vid en dimensionerade nivån, se bilaga 11. 

 
Figur 28. Berörda järnvägar vid en 100-årsnivå i Vänern. 

 
Vid det kombinerade scenariot i Klarälven och Vänern påverkas alla järnvägsspår i Karlstad-

och Skåreområdet. Se bilaga 12.  
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6 Felkällor 

Översvämningsflöden och översvämningsnivåer 

Klarälven är laserskannad och lodad, vilket innebär att det även finns en bottenstruktur 

framtagen. Denna bottenstruktur ligger till grund för beräkningarna som är gjorda på 

vattendjupet.  

P.g.a. laserskanningen är lägesnoggrannheten på älven ±10 cm. 

Hårdgjorda ytor, t.ex. vägar och byggnader, har en noggrannhet på ±10 cm och övrig terräng 

har en noggrannhet på under ±15 cm.28 

 

Ytterligare en felkälla i de beräknade översvämningsflödena är att genomsläppligheten i 

marken inte har tagits hänsyn till i beräkningen, d.v.s. att flödet tränger igenom olika mycket 

beroende på marktyp. 

Vissa områden blir i verkligheten inte berörda av flödet då de kan vara skyddade av t.ex. 

vallar, vägbank eller av naturliga bildningar. Dessa områden kallas för ”potentiellt instängda 

områden” och syns inte i kartan.29 Ingen hänsyn har tagits till detta i arbetet. 

 

Landhöjningen påverkar Karlstad positivt när det handlar om vattennivåer i Vänern. De 

beräkningar som Lantmäteriet har gjort på vattennivåerna tar inte hänsyn till skillnaderna i 

landhöjningen. Det skiljer ca 20 cm meter mellan Karlstad och Vänersborg.30  

 

Kartografiskt undanhållet 

Riskobjekten blir lättare identifierade i en mer småskalig karta då de inte överlappar och 

skymmer varandra. De kartor som visas i rapporten är inte helt korrekta då objekt är 

bortplockade p.g.a. sekretess. Samma gäller diagrammet med antal berörda objekt. 

 

  

                                                 
28 Asplund, Johan. GIS-ingenjör, Karlstads kommun. Mail kontakt. 2012-05-07. < johan.asplund@karlstad..se > 
29 Djuvfeldt, Bengt och Moberg, Jan-Olov. Sweco Position. Bilaga 3. Översvämningskartering och GIS-analyser 

med beräkning av nyckeltal för Mälaren, inom regeringsuppdrag. 2012-01-11. 
30 Eriksson, Per Ola. Lantmäteriet. Nationella och lokala höjdsystem i Vänerområdet – Vad är problemet?  

mailto:johan.asplund@karlstad..se
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Vägar 

Översvämmande vägar har studerats med direkta flöden i Klarälven. Dessa flöden har endast 

direkt kontakt med Klarälven. I verkligheten vet man att vid en översvämning påverkas även 

dag- och grundvattnet och åstadkommer indirekta översvämningsytor. 

Ett ex. nedan visar hur E18 påverkas vid ett indirekt 25-årsflöde i Klarälven, se figur 29, men 

inte vid ett direkt flöde, se figur 30. Väganalysen skulle behöva göras på de indirekta flödena 

men p.g.a. att dessa vattenflöden saknar beräkningar på vattendjupet är det idag inte möjligt. 

 

Figur 29. Visar hur E18 påverkas vid ett  Figur 30. Visar hur E18 inte  

indirekt 25-årsflöde i Klarälven.                          påverkas vid ett direkt 25-årsflöde. 

 

Definitionen på ej körbar väg är ett vattendjup över 20 cm på vägen p.g.a. noggrannheten i 

laserskanningen på ± 10 cm. Ändamålet har varit att visualisera en okörbar gräns för 

personbilar, på 10 cm vattendjup, men kan hamna högt däröver på +30 cm vid högsta 

felmarginalen. 

 

Långa linjesektioner i vägdata gör att vissa okörbara vägsträckor kan se längre ut än vad de är 

i verkligheten. Detta spelar roll endast vid de tillfällen det går att ta en avvikande väg innan 

det verkliga flödet nås.  

 

Berörda järnvägar 

I examensarbetet har endast järnvägar med en vattennivå på rälsen definierats som berörd. I 

verkligheten blir järnvägen ej körbar då vattennivån är på 40 cm avstånd från järnvägsspårets 

underkant. En sådan analys skulle vara mer omfattande och tidskrävande och har därför inte 

utförts i examensarbetet.  

Sedan finns det även vattennivåer som begränsar hastigheterna på rälsen. 

 

 



 

 41   

 

Hastighetsbegränsningar: 

 >120 cm från järnvägsspår (i underkant)              Normal hastighet 

    80–120 cm från järnvägsspår (i underkant)      140 km/h     

    40 - 80 cm från järnvägsspår (i underkant)        40 km/h 

 < 40 cm från järnvägsspår (i underkant)               Ej körbar  

  

Långa linjesektioner i järnvägsdata gör att vissa okörbara sträckor kan se längre ut än vad de 

är i verkligheten. Det går vid dessa tillfällen att ev. köra en längre sträcka än vad det ser ut 

som i kartan. 
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7 Utvärdering 

7.1 Diskussion 

I resultatet med totala antalet riskobjekt, se figur 15, kan man tolka att prioriteringslistorna är 

långt ifrån färdigställda. Vissa funktioner är mer eller mindre kompletta, t.ex. 

”drivmedelförsörjning” och ”livsmedelförsörjning”. Andra funktioner, t.ex.” elförsörjning” 

och ”pumpar för VA”, behöver kompletteras. Detta är ett arbete som kommer fortsätta 

framöver i Karlstads kommun. 

Den funktionen med flest riskobjekt i nuläget är ”boende med särskild service” men också en 

av de funktioner där objektantalet kan variera mer än andra funktioner, som exempelvis 

”pumpar för VA”. Därav är det viktigt med ajourhållning av riskobjektslistorna.  

 

I resultatet med antal berörda riskobjekt, se figur 16, kommer antalet att öka då 

kompletteringar till listorna fortsätter framöver. Detta gäller för alla översvämningsscenarier. 

För att arbetet ska bli så effektivt som möjligt behöver kompletteringar göras snarast då 25-

årsflödet och 100-årsflödet har en snar återkomsttid. P.g.a. sekretess diskuteras inte vad som 

berörs och vilka konsekvenser det får. 

 

Det vägnät som har skapats, för att studera alternativa vägval, är väldigt begränsat då det 

passar för omledning av all typ av trafik. Fokus på de alternativa vägvalen har varit att kunna 

köra genom staden, söderut till Hammarö och norrut till Skåre. 

Framkomligheten vid en översvämning för andra fordon som behöver ta sig in till staden, t.ex. 

lastbilar med sandsäckar, brandbilar och transport med livsmedel, är en annan typ av analys 

som skulle behöva göras för att studera hur samhället kan klara sig hjälpligt vid en 

översvämning. 
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7.2 Slutsats 

Vid ett 25-årsflöde drabbas Älvgatan som har betydelse för framkomligheten till och från 

sjukhuset. Det är dock något som kommunen är medvetna om och de planerar att bygga en 

permanent vall vid denna väg.  

Vid ett 100-årsflöde går det inte att med stora vägar ta sig till Skåre vilket påverkar 

befolkningen och de samhällsviktiga verksamheter som finns där, trots att de inte berörs av 

flödet. Samhällsviktig verksamhet i Skåre är bl.a. vårdcentral, äldreboende och reningsverk.  

Riksväg 61 och 62 kommer inte att vara körbara och inga alternativa vägval finns, vilket 

påverkar infrastrukturen då det är vägar med betydande godstransport. 

Vid ett dimensionerande flöde i Klarälven är vägnätet väldigt utsatt och påverkar både 

befolkning och transport av gods. Alternativ väg till E18, som en nationell väg mellan Oslo 

och Stockholm, har inte hittats och inte heller till väg 61 och 62 som också är stora 

transportvägar. De som är bosatta i västra centrala Karlstad påverkas rejält vid detta flöde.  

Järnvägarna drabbas omfattande redan vid ett 25-årsflöde i Klarälven och detta påverkar både 

befolkningen och godstransporter. Det kommer innebära långa omvägar eller om planering av 

transport. 

Det kommer inte vara möjligt att skydda alla verksamheter vid en översvämning och en 

prioriteringsordning är därför viktig på riskobjekt så räddningsinsatser ska veta vilka åtgärder 

som bör vidtas.  

Resultatet av examensarbetet visar tydligt att Karlstad är en sårbar stad vid översvämning. Det 

finns viktig verksamhet, viktiga vägar samt järnväg som drabbas redan vid en mindre 

översvämning. Karlstads kommun ligger långt fram i arbetet med översvämningar men trots 

detta finns mycket arbete kvar. Examensarbetet ligger till grund för den påbörjade 

beredskaps- och handlingsplanen som är en viktig del i arbetet med översvämningar. 
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8 Tackord 

Tack till vår handledare Sofia Palmberg, Säkerhetskoordinator på Räddningstjänsten i 

Karlstadsregionen. 

Tack till Karlstads kommun: 

Anna Sjödin, Översvämningssamordnare på Teknik och fastighetsförvaltningen. 

Johan Asplund, GIS-ingenjör på Stadsbyggnadsförvaltningen. 
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http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=n%C3%A4slund-landenmark%2C%202009&source=web&cd=4&ved=0CDgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fs1011389.crystone.net%2Fuploads%2F4%2520Barbro%2520Naslund%2520Landenmark%5B1%5D.pdf&ei=_rx6T5rWFIeo4gT5mLSIBA&usg=AFQjCNG4lTwQ1CX3AraMwsWn5e0JP4WDEw&cad=rja
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Bilaga 1. Förklaring av begrepp 

Avloppsvatten: Allt vatten som avleds vilket innebär både spill- och dagvatten.31 

 

Dagvatten: Ett samlingsnamn för regn- och smältvatten från snö.32 

 

Direkt flöde: Översvämningsyta med en direkt anslutning till Klarälven och ger ett visst 

”direkt” översvämningsflöde vid sidan om älven. 

 

Grund- och ytvattentäkt: En vattentäkt är en naturlig sötvattenförekomst som utnyttjas 

till vattenförsörjning. Man skiljer mellan ytvattentäkt (insjö, vattendrag och liknande) och 

grundvattentäkt (grundvatten, källa, brunn och liknande). En grundvattentäkt är vanligen en 

grävd schaktbrunn, eller en smalare rörbrunn (grusfilterbrunn eller formationsfilterbrunn).33 

 

Indirekt flöde: Översvämningsyta med direkt anslutning till Klarälven samt 

översvämningsyta orsakat av dag- och grundvatten som tränger upp i närliggande områden 

genom t.ex. brunnar, vattenledningar och låglänta marknivåer som inte har kontakt med 

Klarälven, men där vatten tränger upp via marken eftersom grundvattennivån hör samman 

med älvnivån. 

 

Klimatförändringar: Det som menas med klimatförändringar i denna rapport är en ökning 

av medeltemperaturen vilket medför mer nederbörd under höst och vinter samt mindre 

snösmältning under våren. En klimatförändring innebär även att havsnivån stiger. 

 

Kombinerat flöde: Det kombinerade flödet, ett 100-årsflöde i Klarälven och en 100-årsnivå i 

Vänern, är ett särskilt uträknat flöde. 

De två flödena var för sig ger inte en realistisk bild av hur en sådan översvämning skulle se ut. 

I verkligheten skulle ett kombinerat scenario bli mer förödande. Då nivån i Vänern höjs 

hindras flödet från Klarälven att ta sig vidare. Detta ändrar framförallt sedimenteringen och 

fler sandbankar uppstår, som i sin tur stoppar älven ytterligare.  

 

                                                 
31 Ale kommun. Spillvatten. 2012-04-02. 
32 Tekniska verken. Dagvatten. 2011-10-26.  
33 Wikipedia. Vattentäkt. 2011-01-28. 
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MSB: Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Statlig myndighet sedan 1 januari, 

2009.34 

 

NVDB: Nationella vägdatabasen. Den innehåller digital information om Sveriges vägar t.ex. 

hastighetsbegränsning, vägbredd, slitlager m.m. Databasen underhålls av Trafikverket i 

samarbete med kommuner, landsting, skogsnäringen, Transportstyrelsen och Lantmäteriet.35 

 

Recipient: Mottagare/behållare. I miljösammanhang är hav, sjö, vattendrag eller atmosfären 

mottagare av restprodukter.36 

Risk: Sannolikheten för att en viss händelse inträffar och konsekvensen av att 

denna händelse.37 

 

Spillvatten: Spillvatten är smutsigt vatten från bad, toalett, dusch, disk och tvätt. Spillvatten 

är förorenat och skadligt för djur, människor och miljön.38 

 

STYREL: Styrning av el till prioriterade el-användare. Ett nationellt planeringssystem där 

MSB har tagit fram direktiv för hur identifieringen av samhällsviktig verksamhet ska 

prioriteras. Energimyndigheten ansvarar för genomförandet.39 

 

Viktiga vägar: E18, 61, 62, 63, Skoghallsvägen, Sjömansgatan/Packhusgatan, Hööksgatan, 

Infanterigatan, Karl IX:s gata, Klaraborgsgatan/Ljungmansgatan, Hedvägen, Älvgatan, 

Hamngatan/Hagaleden, Norra infarten, Skårevägen/Skogaholmsvägen/Råtorpsvägen och  

Hammaröleden. 

 

Översvämningsscenarion: 

 25-årsflöde i Klarälven: Beräknat vattenflöde som har en statistisk återkomsttid på 

25 år med en flödeshastighet på 1211m³/s. 

 

                                                 
34 Wikipedia. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 2011-12-08. 
35 Trafikverket. Nationell vägdatabas.  
36 Nationalencyklopedin. Recipient. 2012-04-13.  
37 Wikipedia. Risk. 2012-03-22. 
38 Ale kommun. Spillvatten. 2012-04-02. 
39 MSB. STYREL - Styrning av el till prioriterade el-användare. 2012-01-24. 
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 100-årsflöde i Klarälven: Detta beräknade vattenflöde har en statistisk återkomsttid 

på 100 år med en flödeshastighet på 1490m³/s. Under en 100-årsperiod är 

sannolikheten för att flödet inträffar 63 %.40  

 

 Dimensionerande flöde i Klarälven: Det mest extrema vattenflödet som beräknas 

fram, enligt Flödeskommitténs riktlinjer för dammdimensionering. Den bygger på en 

kombination av följande avgörande faktorer: snösmältning, regn, hög markfuktighet 

och magasinsfyllning i reglerade vattendrag. Detta extrema flöde har ingen statistisk 

återkomsttid. 41 En flödeshastighet på 2299 m³/s. 

 

 100-årsnivå i Vänern: 45,65m. Nivå inkl. vindpåverkan (SMHI 2010-12-20). 

 

 Dimensionerande nivå i Vänern: 46,63m. Nivå med dagens tappningsförhållande + 

kortvarig vindeffekt + medelklimat 2100 (SMHI 2010-12-20). 

 

 Kombinerat flöde: 100-årsflöde i Klarälven och 100-årsnivå, 46,2m, i Vänern.   

100-årsnivå i dagens klimat inkl. vindpåverkan (Klimat och sårbarhetsutredningen 

2007).  

 

 

  

                                                 
40 Länsstyrelsen i Mellansverige. Översvämningsrisker i fysisk planering, Rekommendationer för 

markanvändning vid bebyggelse. 2006-08.  
41

 Länsstyrelsen i Mellansverige. Översvämningsrisker i fysisk planering, Rekommendationer för 

markanvändning vid bebyggelse. 2006-08.  
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Bilaga 2. Indata 

Ursprung Namn Beskrivning Referenssyst

em 

Använda 

attribut 

Höjdsystem 

Karlstads 

kommun 

KARLSTAD_Basemap_S

wereff99_1330 

Bakgrundsdata, via 

ArcGIS server 

Sweref99 

1330 

- - 

Karlstads 

kommun 

NVDB Nationella vägdatabasen Sweref99 

1330 

Frihöjd, Klass, 

Bredd, Riktning, 

RLID, Namn, 

HTHAST och 

Shape_length 

 

Karlstads 

kommun 

q1211-442.shp 

 

25-års flöde i Klarälven. 

Direkt flöde 

Flödeshastighet: 1211 

m³/s 

Sweref99 

1330 

gridcode RH00 

Karlstad 

Karlstads 

kommun 

dag_1211_442.shp 25-års flöde i Klarälven. 

Indirekt flöde 

Flödeshastighet: 1211 

m³/s 

Sweref99 

1330 

- - 

Karlstads 

kommun 

q1490-442.shp 

 

100-års flöde i Klarälven. 

Direkt flöde 

Flödeshastighet: 1490 

m³/s 

Sweref99 

1330 

gridcode RH00 

Karlstad 

Karlstads 

kommun 

dag_1490_442.shp 100-års flöde i Klarälven. 

Indirekt flöde 

Flödeshastighet: 1490 

m³/s 

Sweref99 

1330 

- - 

Karlstads 

kommun 

q2299-442.shp 

 

Dimensionerande flöde i 

Klarälven. Direkt flöde 

Flödeshastighet: 2299 

m³/s 

Sweref99 

1330 

gridcode RH00 

Karlstad 

Karlstads 

kommun 

dag_2299_442.shp Dimensionerande flöde i 

Klarälven. Indirekt flöde 

Flödeshastighet: 2299 

m³/s 

Sweref99 

1330 

- - 

Karlstads 

kommun 

yta_under_45-

65_rh00_kd.shp 

100-års nivå i Vänern 

(45,65m) 

Sweref99 

1330 

- RH00 

Karlstad 

Karlstads 

kommun 

yta_under_46_63_rh00_kd.

shp 

Dimensionerande nivå i 

Vänern (46,63m) 

Sweref99 

1330 

- RH00 

Karlstad 

Karlstads 

kommun 

dag_1490_462.shp Kombinerad 100-års nivå 

i Vänern och Klarälven 

(direkt/indirekt) 

Sweref99 

1330 

- RH00 

Karlstad 

Karlstads 

kommun 

Byggnader.shp Polygonskikt med 

byggnader 

Sweref99 

1330 - 

- 

Karlstads 

kommun 

Järnvägar.shp Linjeskikt med järnvägar Sweref99 

1330 - 

- 

Energimyn

digheten 

Karlstad_Karlstadelnät_AB

_110905.xls 

Prioriteringslista med 

riskobjekt tillhörande 

Karlstad Elnät AB 

- Elnätsföretag, 

Prioklass, 

Rangordning, 

Objekt, 

Funktion, 

Adress,  

X-koord,  

Y-koord, EAN- 

kod och Övrigt 

 

 

 

 

 

- 
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Ursprung Namn Beskrivning Referenssyst

em 

Använda 

attribut 

Höjdsystem 

Energimyn

digheten 

S Karlstad Fortum 

Distribution.xls 

 

Prioriteringslista med 

riskobjekt tillhörande 

Fortum Distribution 

- Elnätsföretag, 

Prioklass, 

Rangordning, 

Objekt, 

Funktion, 

Adress, X-

koord, Y-koord, 

EAN-kod, 

Postort och 

Övrigt  

 

 

 

 

 

 

- 

 



 

 vii   

 

Bilaga 3. Utdata 

Namn Beskrivning Referenssystem Övrigt 

Berörda_byggnader_25_Klarälven.shp 

Berörda_byggnader_100_Klarälven.shp 

Berörda_byggnader_100_Vänern.shp 

Berörda_byggnader_100+100.shp 

Berörda_byggnader_Dim_Klarälven.shp 

Berörda_byggnader_Dim_Vänern.shp 

Byggnadsskikt med 

innehållande endast berörda 

byggnader  

Sweref99 1330 Används för 

att hitta 

berörda 

riskobjekt  

BK1_frihöjd_bredd9m.shp 

 

Vägnät som ligger till 

grund för skapandet av 

vägnäten. 

Sweref99 1330 - 

Ej_körbara_viktiga_vägar_Q25.shp 

Ej_körbara_viktiga_vägar_Q100.shp 

Ej_körbara_viktiga_vägar_QDIM.shp 

 

Översvämmande viktiga 

vägar inom de direkta 

översvämningsflödena i 

Klarälven. 

Sweref99 1330 Används för 

att studera 

alternativa 

färdvägar. 

Fortum.shp 

 

Riskobjekt tillhörande 

Fortum Distribution, 

Sweref99 1330 - 

Fortum_Funktion.shp Riskobjekt tillhörande 

Fortum utifrån STYREL:s 

prioriteringslista 

Sweref99 1330 - 

Järnväg berörd Indirekt 25-års.shp 

Järnväg_berörd_Indirekt_100-

års_Vänern.shp 

Järnväg_berörd_Indirekt_DIM_Vänern.sh

p 

Järnväg_berörd_Indirekt_Kombi_Vänern-

Klarälven.shp 

Berörd järnväg inom de 

olika indirekta 

översvämningsscenarierna.  

Sweref99 1330 - 

KD_Berörda_dim_Klarälven.shp 

KD_Berörda_flöde_25_Klarälven.shp 

KD_Berörda_flöde_100_Klarälven.shp 

KD_Elnät_Berörda_100_Vänern.shp 

KD_Elnät_Berörda_Dim_Vänern.shp 

KD_Elnät_Berörda_flöde_100+100.shp 

Berörda riskobjekt inom de 

indirekta olika 

översvämningsscenarierna. 

Sweref99 1330 - 

KD_Elnät.shp Riskobjekt tillhörande 

Karlstad Elnät AB 

Sweref99 1330 - 

KD_Elnät_Funktion.shp Riskobjekt tillhörande 

Karlstad Elnät utifrån 

STYREL:s 

prioriteringslista 

Sweref99 1330 - 

Koordinater_SW991330_120416.shp Alla riskobjekt utifrån 

STYREL:s 

prioriteringslista. 

Koordinatsatta. 

Sweref99 1330 - 

Körbart_BK1_frihöjd_bredd9m_25års_Flö

de.shp 

Körbart_BK1_frihöjd_bredd9m_100års_Fl

öde.shp 

Körbart_BK1_frihöjd_bredd9m_DIM_Flöd

e.shp 

Körbara vägnät vid de olika 

direkta 

översvämningsflödena i 

Klarälven. 

Sweref99 1330 - 

Körbart_25års_ND.nd 

Körbart_100års_ND.nd 

Körbart_DIM_ND.nd 

Vägnät som är körbara vid 

de olika 

översvämningsscenariorna 

Sweref99 1330 - 

Tabell KD Elnät.xls Riskobjekt tillhörande 

Karlstad Elnät 

Sweref99 1330 - 
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Namn Beskrivning Referenssystem Övrigt 

Tabell Fortum.xsl Riskobjekt tillhörande 

Fortum Distribution 

Sweref99 1330 - 

Riskobjekt_EGNA.shp Framtagna riskobjekt som 

inte fanns med i STYREL:s 

prioriteringslista. 

Sweref99 1330 Riskobjekt 

som saknar 

prioritering. 

Viktiga_vägar.shp Innehåller de viktiga 

vägarna i Karlstads 

kommun. 

Sweref99 1330 - 
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Bilaga 4. Antal riskobjekt  

 

Funktion Antal 

riskobjekt 

utifrån 

STYREL 

Antal 

riskobjekt 

framtagna i 

examensarbetet 

Antal 

riskobjekt 

totalt 

Blåljus 7  7 

Vårdcentraler 6  6 

Läkemedelförsörjning 3  3 

Elförsörjning 2 1 3 

Mottagningsstation 4  4 

Teracom 4  4 

Livsmedelförsörjning 14 9 23 

Betalningsförmedling 5  5 

Massmedia 7  7 

Avloppsreningsverk 5 1 6 

Myndighetskontor 3  3 

Krisledning 6  6 

Boende med särskild 

service 

30  30 

Äldreboende 19   19 

Vattentorn 5  5 

Vattenverk 3  3 

Pumpar för VA-system 5  5 

Tågstation 2  2 

Drivmedelförsörjning 14  9 23 

Totalt 144 20 164 
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Bilaga 5. Antal berörda riskobjekt

 

Översvämnings  scenario Antal berörda 

riskobjekt 

25-års flöde Klarälven 13 

100-års flöde Klarälven 28 

Dimensionerande flöde Klarälven 52 

100-års nivå Vänern 5 

Dimensionerande nivå Vänern 46 

Kombinerat 100-års flöde i Klarälven och 

Vänern 

56 
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Bilaga 6. Berörda riskobjekt vid ett dimensionerade 

flöde i Klarälven 

 
Figur 31. Berörda riskobjekt i Karlstads kommun vid ett dimensionerande flöde i Klarälven. 
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Bilaga 7. Berörda riskobjekt vid en dimensionerande 

nivå i Vänern 

 

 
Figur 32. Berörda riskobjekt i Karlstads kommun vid en dimensionerande nivå i Vänern. 

 

. 
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Bilaga 8. Berörda riskobjekt vid det kombinerade 

scenariot 

 

 

Figur 33. Berörda riskobjekt i Karlstads kommun vid ett kombinerat scenario i Klarälven och Vänern. 
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Bilaga 9. Järnvägen vid ett 100-årsflöde i Klarälven 

 

 
Figur 34. Berörda järnvägar vid ett 100-årsflöde i Klarälven. 
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Bilaga 10. Järnvägen vid ett dimensionerande flöde i 

Klarälven 

 

 
Figur 35. Berörda järnvägar vid ett dimensionerande flöde i Klarälven. 
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Bilaga 11. Järnvägen vid en dimensionerande nivå i 

Vänern 

 

 
Figur 36. Berörda järnvägar vid en dimensionerande nivå i Vänern. 
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Bilaga 12. Järnvägen vid ett kombinerade scenariot  

 

 
Figur 37. Berörda järnvägar vid en kombinerad 100-årsnivå i Vänern och ett 100-årsflöde i Klarälven. 


