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Sammanfattning 
 

Analyser av översvämningsrisk inom skärgårdsområdet Vålösundet i Kristinehamn har 

genomförts. Inom området Vålösundet planerar Kristinehamns kommun att bygga bostäder.  

En viktig del för kommunen vid planering av nybyggnation är att förutse var en framtida 

översvämning kommer drabba det planerade området. I projektet undersöks 

översvämningspåverkan för befintlig byggnation samt hur planering med hänsyn till 

översvämningsrisk bör utföras för att säkerställa en hållbar utveckling i området.  

 

Länsstyrelsen för Värmland och Västra Götalands län har genom samarbete gett ut en 

handbok som ska hjälpa kommuner vid planering av byggnation i vattennära områden inom 

länen. Handboken Planering för stigande vatten beskriver hur riskbedömning, planering och 

skydd mot översvämning bör göras. Handboken används som vägledning vid utförda analyser 

och slutsatser i projektet. I slutsatsen utvärderas hur användbar Planering för stigande vatten 

är vid planering av nybyggnation. Översvämningszoner har definierats för att få olika höjder 

med olika hög översvämningsrisk. Översvämningszonerna representeras av 100 och 200-års 

vattennivåer samt en högsta dimensionerande vattennivå. Nya vattennivåer har räknats fram 

av SMHI på grund av pågående klimatförändringar som tyder på att de västra delarna av 

Sverige går mot en allt blötare framtid med mer nederbörd.  

 

Höjddata som anvämts i projektet har erhållits av Kristinehamns kommun i form av 

laserskannade data. Därifrån skapades en höjdmodell för analys av utbredning av olika 

vattennivåer. Ytskikt skapades för varje översvämningsnivå och analyser genomfördes av hur 

dessa inverkar på befintlig byggnation, infrastruktur och förorenade områden. Här undersöks 

risk, i form av direkt och indirekt påverkan av en eventuell översvämning, samt möjliga skydd 

för objekt i de olika översvämningszonerna.  

  



   

 

 

 

Abstract 
 

Flooding analyses have been implemented in the archipelago area Vålösundet in 

Kristinehamn. An expansion of the area is being planned today by the municipality of 

Kristinehamn. The opportunity to investigate where flooding will affect the area is an 

important part of planning where expansion should be made. In this project analyses of the 

impact of flooding on existing buildings will be made. It has also been investigated how the 

planning of expansion should be made in order to keep a safe development in the area.  

The county administration of Värmland and Västra Götaland has published a guide to assist 

municipalities when planning construction in waterfront areas. The guide Planning for rising 

waters describes how risk evaluation, planning and flood protection should be done. The 

guide is used as support when carrying out the analyses and conclusions made in the project. 

The usability of Planning for rising waters during the planning of expansion is being 

evaluated under results in this report. Different zones of flooding have been created as a 

preparation for the analyses made. These zones represents different flooding heights that will 

occur within 100 or 200 years plus an height that represent a worst case scenario and is 

calculated to occur once every 10.000 years.  

En elevation model was created from lidar elevation data. The elevation model was used for 

creating polygon layers that represent the water levels that were analyzed. The analyses made 

examine the impact of flooding on buildings, roads and pollution in the area. 
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1. Inledning 
 

För Kristinehamns kommun som ligger längs Vänerns nordöstra kust är Vänerns vattennivåer 

och risken för översvämningspåverkan en relevant fråga. I den handbok som Länsstyrelsen i 

Västra Götaland och Värmlands län har givit ut (Länsstyrelsen, 2011) har nya förutsättningar 

för höjning av vattennivån tagits fram, vilket medför att nya analyser måste göras. För 

Kristinehamn kan vindens påverkan höja vattennivån med upp till 50 cm, vindpåverkan och 

klimatpåverkningar gör att en ny dimensionerande nivå bör tas hänsyn till (Bergström et al, 

2010). En noggrannare planering av översvämningsrisken bör utföras för att säkerställa en 

hållbar utveckling inom kommunen. 

 

Det område som analyseras i detta arbete är den östra delen av Vålösundet. Detta område 

anses vara extra intressant då det utgör ett av Kristinehamns mest attraktiva och betydelsefulla 

områden. Dels som boplats för många människor men även då det är Kristinehamns 

populäraste turistmål. Just nu pågår en planläggning för utbyggnad av området. Vålösundet 

utgörs till största del av sommarstugor och deltidsboenden, men det finns även vissa bostäder 

som används som permanentboenden (muntlig information Bernhardsson, 2012). 

Hur översvämning påverkar bostäder och infrastruktur kring dessa kommer att utredas. I 

rapporten kommer även påverkan på speciella objekt att undersökas.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka hur, var och i vilken utsträckning en stigande vattennivå på 

Vänern påverkar vattennära byggnation i Kristinehamns skärgårdsområde Vålösundet. I 

projektet har även undersökningar för att minimera förlusterna vid en eventuell översvämning 

i de kustnära områdena utförts. De förluster som undersöks avser dels byggnader och 

befolkning, men även kulturellt värdefulla områden och andra objekt som kan påverkas 

negativt. Utvärdering kommer att göras för hur väl Länsstyrelsens handbok fungerar som 

underlag vid planering av nybyggnation i kommuner med översvämningsrisk. 

 

Frågeställningar 

Vilka delar av Vålösundet kommer att påverkas vid de olika översvämningsnivåerna?  
Finns det föroreningar som kommer spridas vid översvämning? 
Vilka områden drabbas hårdast?  
Vilka områden ska prioriteras att skydda vid översvämning? 
Kulturellt värdefulla områden?  
Områden med många äldre människor?  
Hur mycket kommer infrastrukturen och samhällsviktiga funktioner att påverkas?  
Kan områden långt bort från vattnet påverkas vid en översvämning till följd av t ex 
sammanhängande dagvattensystem eller låg marknivå och lösare markslag?  
Vilka områden ska undvikas för nybyggnation? 
Hur väl fungerar Länsstyrelsens handbok för stigande vatten som underlag vid 
planering i områden med översvämningsrisk? 
 

1.2 Målgrupp 
Rapporten riktar sig till myndigheter och personer som berörs och har ett intresse av 

Vålösundet och dess framtid. En målgrupp kan även vara personer med allmänt intresse för 

översvämningsanalyser. Grundläggande kundskap inom GIS behövs för att ta till sig 

rapporten i sin helhet.  
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2. Bakgrund 

2.1 Planering för stigande vatten 
Länsstyrelsen publicerade under december 2011 handboken Planering för stigande vatten. 

Denna handbok ska användas som hjälpmedel av kommuner i samband med planering av 

nybyggnation och även för att utvärdera riskområden där översvämning kan ske vid befintlig 

bebyggelse. I handboken beskrivs även förebyggande åtgärder och vilken sorts byggnation 

som kan uppföras på områden med olika hög risk. Detta då olika objekt tar olika mycket 

skada vid översvämning. Handboken omfattar både Västra Götalands och Värmlands län och 

inkluderar tre olika typer av översvämning: för kust, inland och Vänern. Nya undersökningar 

som gjorts av SMHI visar att vi går mot en blötare framtid med mer nederbörd vilket leder till 

större risk för översvämning. Beräkningar som gjorts har gett väntad vattennivå vid tre 

angivna översvämningsnivåer med olika återkomsttid. 

 

Tabell 1. Översvämningsnivåer för Kristinehamn. Höjdsystem är Kristinehamns RH00.  

Intervall 100-årsnivå 200-årsnivå Dimensionerande nivå 

Nivå 46,33 m ö h 46,66 m ö h 47,11 m ö h 

 

Parametrar som tagits med vid beräkningen av de olika nivåerna är främst nederbörd och 

vindpåverkan.  Hur beräkningen är gjord beskrivs i SMHI’s Fördjupad analys rörande 

översvämningsriskerna för Vänern 2010. Som utgångspunkt har man använt de förväntade 

vattennivåerna i slutet av seklet (runt år 2100). Risken för att de olika nivåerna faktiskt 

inträffar är för en 100-årsnivå 1 % varje år. Risken för att Vänern höjs till en 200-årsnivå är 

0,5 % varje år. Den högsta dimensionerande nivån beräknas inträffa en gång var 10 000e år. 

Detta innebär en risk på 1/10 000 varje år. Här kombineras alla parametrar för en höjd nivå till 

värsta tänkbara scenario (Bergström et al, 2010).  

 

I kombination med en högre sannolikhet för översvämning med stor utsträckning fortsätter 

byggnationen längs kustnära områden vilket medför ökad risk för stora förluster vid en 

framtida översvämning. En ökad översvämningsrisk kommer från pågående 

klimatförändringar som förutspås orsaka både havsnivåhöjning och fler extrema 

vädersituationer. Skillnaden mot tidigare är att översvämningar kommer att inträffa oftare och 



   

 

10 

 

bli allt värre. Med bakgrund av dessa förändrade förutsättningar blir det allt viktigare att ta 

med översvämningsrisken som en parameter vid planering och byggande. 

I handboken beskrivs fem steg i en planeringsmodell som kan användas vid planering av 

nybyggnation i översvämningshotade områden. De fem stegen är: 

 

Riskbedömning 

Markanvändning 

Sannolikhetsreducering 

Konsekvenslindring 

Utvärdering 

(Länsstyrelsen, 2011) 

 

2.2 Översvämning i vänerområdet 
I Länsstyrelsens handbok beskrivs de faktorer som påverkar Vänerns vattennivå och det är 

utifrån dessa som framtida översvämning har beräknats. Vänerns nivå påverkas främst av 

tillflödet från bland annat Klarälven, klimatet i avrinningsområdet och dess utformning samt 

hur mycket vatten Vänerns utlopp klarar att ta hand om. Övriga faktorer som påverkar 

vattennivån är vindeffekten, vilken varierar beroende på plats. I Vänern har man ända sedan 

1807 observerat vattenståndet och från 1937 har man reglerat nivån med hjälp av dammar i 

Vänerns utlopp. Man har även räknat med ett framtida förändrat klimat med en ökad 

nederbörd och fler extrema vädersituationer främst i de västra delarna av Sverige. 

När översvämningsnivåer beräknas för Vänern räknar man på olika återkomsttider. De 

återkomsttider som används är för 100-årsnivå, 200-årsnivå samt för en högsta 

dimensionerande nivå. Dessa återkomsttider utgör fyra zoner som definierar risken för 

översvämning, där zon 4 är högst risk för översvämning och zon 1 lägst. Beräknade 

vattennivåer för Vänern varierar och får olika resultat i olika områden runt Vänern. Detta 

beror främst på en varierande vindpåverkan (Länsstyrelsen, 2011). 

 

Många kommuner och tätorter över hela landet har låtit genomföra översvämningsanalyser. 

Olika höjddata, bakgrund och översvämningsförutsättningar är aktuella för varje analys och 

ger därför varierande resultat (Gustavsson, 2012). Flera rapporter finns att tillgå för 

jämförelse och de med liknande förutsättningar som för Vålösundet har analyserats. 
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Under vårterminen 2009 genomförde Andreas Karlsson och Mattias Sjökvist från Karlstads 

universitet ett examensarbete med fokus på Kristinehamns centrala delar där man gjorde en 

översiktlig konsekvensanalys för översvämningskartering (Karlsson & Sjökvist, 2009). Här 

fanns inte Länsstyrelsens handbok för stigande vatten att tillgå, utan analyser och 

konsekvenser är grundade på andra källor.  

 

Sten Bergström och Jonas German från SMHI utförde under år 2007 en analys av 

översvämningsrisker för Karlstad idag och även för framtiden. Deras fokus låg på Klarälven 

strax uppströms om Karlstad samt på hur Vänerns vattenstånd påverkar översvämningsnivån i 

Karlstad.  

 

Sten Bergström och Johan Andréasson från SMHI utförde år 2009 en utredning om 

samvariationen mellan faktorer som påverkar vattennivåerna i Karlstad. Där undersöktes 

riskerna för kritiska kombinationer av höga nivåer i Vänern och höga flöden i Klarälven. 

Hänsyn tas även till höga vindstyrkor som medför en kraftig snedställning av Vänerns 

vattenyta. 

 

Tillgång finns även till SMHIs slutrapport om Vänern från 2010, där en Fördjupad studie 

rörande översvämningsriskerna för Vänern är utförd (Bergström et al, 2010). I SMHIs rapport 

har hänsyn tagits till pågående klimatförändringar, vindpåverkan och 2008 års 

regleringsstrategi av Vänerns vattennivå. Denna rapport används som underlag i 

Länsstyrelsens handbok för stigande vatten (2011). 

 

2.3 Utmärkande platser att skydda 
På området finns det ett antal platser där en eventuell översvämning skulle innebära extra 

stora konsekvenser. Dels platser där vetskap finns om föroreningar men även platser som 

utmärker Vålösundet kulturellt och områden med ett känsligt djurliv.   
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2.3.1 Casco 

Industriområdet Casco är en av Kristinehamns största arbetsplatser och en mycket viktig del 

ekonomiskt för kommunen. Området består av ett antal industribyggnader med olika 

verksamhet främst för framställning av bland annat lim och spackel.1 Fabriken ligger nära 

vattnet och riskerar att bli drabbad vid en översvämning. Eftersom fabriken hanterar 

miljöfarliga ämnen och marken under fabriken antas vara förorenad är det högsta prioritet att 

skydda fabriksområdet mot en eventuell översvämning. 

 

2.3.2 Kapurja 

Kapurja är en aktiv båtuppläggningsplats som ligger halvvägs ut på Vålösundet. Här vet man 

att miljöpåverkande verksamhet har funnits. Båtupplag medför i de flesta fall föroreningar 

från t.ex. färgskrapning och hantering av olja. En av de föroreningar som man vet finns vid 

Kapurja är tributyltenn, TBT. Denna organiska förening användes förr som bottenfärg på 

båtar eftersom att ämnets effekter höll snäckor borta. TBT är förbjudet sedan 1993 då 

undersökningar visade att ämnet var skadligt för andra organismer och även människans 

immunförsvar. Då Kapurja saknar hårdgjorda ytor är sannolikheten stor att gifter absorberats 

av marken. Skulle delar av Kapurja översvämmas är risken stor att föroreningarna från 

marken sprids i vattnet (muntlig information Anesäter, 2012).  

 

2.3.3 A9 båtupptagningsplats 

Vid Kristinehamns nuvarande herrgårdscamping ligger A9:s gamla båtupptagningsplats som 

har varit aktiv från 50-talet tills det lades ner år 2004. Då ännu inga tester är tagna på marken 

finns ingen vetskap om föroreningar förekommer i området. Då båtupptagningsplatser i 

allmänhet medför föroreningar antar man att det även förekommer här. Gifter som finns bör 

vara liknande de som finns vid båtupptagningsplatsen Kapurja (muntlig information 

Bernhardsson, 2012). 

                                                 

 
1 www.casco.se 
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2.3.4 Sannatippen 

På 1970-talet låg stadens soptipp, Sannatippen, öster om Cascos industriområde. Soptippen 

har nu tagits ur bruk men man vet att det fortfarande finns föroreningar i området. Idag har 

man täckt över tippen med ett skyddslager av aska och rötslam för att undvika att 

föroreningarna ska spridas. Man har idag anlagt fotbollsplaner ovanpå skyddslagret. Då 

tippen tidigare var anlagd i en sänka kan en förhöjd grundvattennivå som följd av ett blötare 

klimat påverka (muntlig information Anesäter, 2012).  

 

En våtmark har skapats strax norr om fotbollsplanerna för att minska utsläppet av 

näringsämnen från Casco. Våtmarkens ekologiska liv kräver ett speciellt klimat och klarar 

inte större förändringar, varpå en översvämning skulle vara förödande. Det finns planer på att 

anlägga vätefällor i våtmarken som ska absorbera kväverikt vatten bl.a. från Casco. 

Kvävefällorna medför en ekologisk process där vattnet renas innan det fortsätter ut i Vänern 

(muntlig information Bengtson, 2012).  

 

2.3.5 Picassoskulpturen 

Det mest utmärkande för Vålösundet och det som udden är mest känd för är 

Picassoskulpturen som befinner sig längst söderut på Vålösundsvägen. Skulpturen är ett 

populärt turistmål med många besökare främst sommartid och är Kristinehamns mest kända 

kulturobjekt. 

 

3. Metod/genomförande 
 

3.1 Programvaror 
ArcGIS10, ESRI  -Analyser och bearbetning av data. 

 

ArcScene 10  - 3D visualisering av översvämmade områden. 

 

Microsoft Office 2010 - Sammanställning av resultat och projekt. 
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3.2 Höjdsystem 
Alla höjder i projektet har transformerats till Kristinehamns RH00. Detta höjdsystem anses 

vara tillräckligt bra för analyser inom kommunen, vilket är fallet i projektet. Skillnader som 

innebär kostnader i tid och pengar kan uppstå vid samverkan och utbyte av höjddata mellan 

t.ex. kommuner som använder olika lokala typer av RH00. För sådana ändamål uppnås bättre 

resultat med användning av t.ex. RH2000 som är rikstäckande. Vattennivåer för de olika 

översvämningsscenarierna har hämtats från SMHI och är därför angivna i SMHI’s RH00. 

Skillnaden mellan SMHI och Kristinehamns RH00 är 20 cm (muntlig information Gil & 

Bernhardsson, 2012).  

  

Tabell 2. Höjdskillnader mellan olika höjdsystem på en given nivå, här sjökortets referensyta (muntlig 

information Gil, 2012). 

RH00 

Krhamn RH00 SMHI RH70 RH2000 

+43,6 m ö h +43,8 m ö h  +43,89 m ö h +44,11 m ö h 

 

3.3 Bearbetning av indata 
Data är hämtat från Kristinehamns kommun och från Länsstyrelsen. Data levererades i flera 

olika format och koordinatsystem. För användning av data i utförda analyser krävdes viss 

bearbetning.  

 

Data som hämtades från Länsstyrelsen låg i koordinatsystemet RT90 2.5 gon väst. Detta 

transformerades med hjälp av verktyget projections and transformations i Arcmap till 

koordinatsystemet sweref 99 13 30. 

 

Data samlades i en geodatabas för att underlätta vid visning och bearbetning. För att 

organisera databasen delades de olika klasserna in i ett antal dataset. De dataset som skapades 

var: Byggnader, Höjddata, Kommunikation, Mark, VA, och Vatten. Förutom detta läggs 

kartor, tabeller och rasterlager direkt under databasen. Databasen beskrivs i bilaga 3, 

databasbeskrivning.  

 

Data skalades ner så att de endast omfattade Vålösundsområdet. Data som levererades 

innehöll ett antal lager som saknade relevans för projektet, dessa exkluderades och togs bort 
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från projektets databas. Industri och bostäder delades upp i två separata lager. Tabeller 

skapades för att beskriva de olika återkomsttidernas vattennivå vid översvämning.  

 

Tabellen med befolkningsdata kopplades till fastighetslagret med hjälp av fältet för 

fastighetsbeteckning. Lagret redovisar då information om människor som bor på de olika 

fastigheterna. Befolkningsdata redovisar endast personer som är folkbokförda på fastigheten.  

 

3.4 Skapa höjdmodell 
Från punktmolnet med höjddata skapas en höjdmodell (DEM), detta görs med verktyget topo 

to raster i arcmaptillägget Spatial analyst. Lagret och det fältet som innehåller höjddata väljs 

som utgångspunkt för analysen. Eventuella sänkor i den skapade höjdmodellen väljs att inte 

fyllas i utan lämnas kvar.  

 

3.5 Skapa översvämningsytor 
Med hjälp av höjdmodellen skapades översvämningsytor för de olika vattennivåerna. 

Översvämningsytorna skapades genom ett flertal operationer som hämtas i Arcmap’s 

Arctoolbox. Operationerna sammanställs i verktyget modelbuilder där ett flertal operationer 

utförs i en gemensam operationsslinga. 

 

Figur 1. Modell för skapandet av översvämningspolygoner. 
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Figur 1 visar hur polygonen för översvämningsnivån 45,47 skapades. 45,47 är även det 

konstanta värde som matas in (1). Den första operationen som körs är att höjdmodellen (2) 

subtraheras från det konstanta värdet (1). Resultatet blir ett rasterskikt (3) där alla värden på 

höjdmodellen som är högre än det konstanta värdet får ett negativt värde. Denna visas i figur 

2 där de ljusa pixlarna har ett positivt värde. De positiva värdena är ytor som blir täckta av 

vattennivån 45,47 m ö h (1). Nästa operation som utförs är att skapa ett nytt lager där positiva 

värden skiljs från negativa (4). Det inmatade värdet som används är 0, vilket även är 

brytpunkten för var översvämningen når. Resultatet blir ett raster med två olika värden, ett 

värde för ytorna som understiger en höjd på 45,47 och ett värde för de som överstiger 45,47. 

    
Figur 2. Resultat efter operationen minus.  Figur3. Resultat efter operationen greater than. 

 

 

Detta raster visas i figur 3 där röda celler representerar ytor över 45,47 m ö h. Gröna celler 

representerar ytor som understiger översvämningsnivån. Nästa operation (5) klassar om 

skiktet så att värden tom 45,47 tilldelas värdet 1 och behålls samt att värden som överstiger 
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45,47 klassas till nodata. Resultatet blir ett översvämningsskikt för vattennivån 45,47 meter 

över havet. För att kunna göra analyser på data omvandlas rasterskiktet till polygoner. Samma 

tillvägagångssätt användes för nivåerna 46,33, 46,66 och 47,11 meter över havet. 

 

 

I Länsstyrelsens handbok beskrivs 4 zoner med olika hög risk för översvämning där man ska 

anpassa byggnation och användning av marken efter den aktuella zonen (Tabell3). 

Zongränserna definieras av 100, 200 samt den högsta dimensionerande vattennivån 

(Länsstyrelsen, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översvämningspolygonerna som tidigare skapats sammanställs i en karta tillsammans med en 

nerskalad version av primärkartan. Med hjälp av dessa görs en visualisering av 

översvämningszonerna. De skapade zonerna används till utvärdering av befintlig byggnation, 

planering av nybyggnation samt planering av skydd mot översvämning.  

Tabell 3. Länsstyrelsens översvämningszoner i RH00 

Kristinehamn. 

Zon Nivå Höjd (m ö h) 

Zon 1 Över dim.nivå  < 47,11 

Zon 2 200 – Dim. Nivå 46,66-47,11  

Zon 3 100 – 200-årsnivå 46,33-46,66  

Zon 4  Normal - 100-årsnivå 44,13-46,33  
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Figur 4, zonering av översvämningsscenarier. 

 

3.6 Översvämmade objekt 
I Länsstyrelsens handbok har ett markanvändningsdiagram skapats där man lokaliserar 

funktioner i förhållande till översvämningsrisk (Figur 5). Med hjälp av detta diagram ska man 

kunna planera för och skapa hållbar utveckling i områden med översvämningsrisk. I en zon 

med högre risk för översvämning bör t.ex. samhällsviktiga funktioner undvikas. För att 

lokalisera var byggnation kan uppföras för bibehållen säker utveckling av området har 

undersökningar på de skapade översvämningszonerna utförts. För detta ändamål används de 

skapade översvämningszonerna tillsammans med ett markanvändningsdiagram. 

Undersökningar av befintlig byggnation utförs och eventuella skyddsmetoder för att minska 

påverkan vid översvämning undersöks.  
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Figur 5. Markanvändningsdiagram för översvämning (Länstyrelsen, 2012).  

 

Diagrammet innebär att t.ex. helårsboende ska undvikas vid byggnation i zon tre och zon fyra, 

vilket är zonerna som representerar översvämningsrisk upp till en 200-årsnivå. De olika 

kategorier av markanvändning som har analyserats i projektet är hel-och delårsboenden, vägar 

både med och utan alternativa förbifartsmöjligheter, miljöfarliga industrier och föroreningar 

samt energi- och kommunalteknisk försörjning (Länsstyrelsen, 2012).  
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För analys av de olika zonerna och den nuvarande markanvändningen har select by location 

använts. I det följande exemplet undersöks hur många helårsboenden som ligger i zon tre och 

fyra, alltså upp till 200 års översvämningsnivå. Vid selektionen används funktionen intersect 

vilket innebär att alla byggnader som i någon mån nås av översvämningen markeras. För en 

mer relevant analys bör uthus och garage bortses från vid analys. Genom select by attributes 

avselekteras dessa vilket ger ett lager där selekterade byggnader endast är bostäder.   

  

Ytterligare information om drabbade byggnader kan hämtas i byggnadslagrets tabell. 

Tabellfunktionen som används är statistics där information om drabbade objekt 

sammanfattas. Samma metod används för att ta reda på huruvida de olika förorenade 

områdena och industriområdet Casco påverkas. För skyddsplanering för områden där 

översvämning ger extra stora konsekvenser har speciella undersökningar gjorts. Förutom 

direkt kontakt med vatten kan markföroreningar spridas om närliggande mark blir våtare och 

grundvattennivån höjs. Det handlar främst om båtuppläggningsplatserna och Sannatippen.  

Analyser har gjorts för att undersöka hur många människor som blir drabbade vid de olika 

översvämningsscenarierna. Här används fastighetslagret dit befolkningsdata redan är kopplat. 

De drabbade fastigheterna selekteras med select by location för varje översvämningszon. 

Kopplingen till befolkningsdata visar hur många människor som bor i de drabbade 

fastigheterna. 

 

3.7 Djup vid översvämning 
För vissa analyser måste vattendjupet tas med i beräkningen, då olika objekt påverkas vid 

speciella djup. Vid beräkning av t.ex. hur vägar påverkas vid de olika översvämningsnivåerna 

bör vattendjupet beaktas. Detta då vägen är framkomlig för vanliga bilar trots att den är täckt 

av vatten till ett visst djup. För att möjliggöra en sådan analys måste lager skapas för 

vattendjup vid de olika översvämningsnivåerna. Dessa skapas genom ett antal funktioner från 

Arctoolbox i Arcmap som sammanställs till en gemensam operation i modelbuilder. Liknande 

tillvägagångssätt användes för skapandet av översvämningszoner.  



   

 

21 

 

 

Figur 6. Modell för skapandet av polygoner med djupattribut.  

 

Vid skapandet av djuppolygoner subtraheras (1) höjdmodellen med ett angivet höjdvärde som 

beskriver översvämningsnivån för vilken djupet skall beräknas. Tillvägagångssättet är 

detsamma förutom att vid omklassningen (2) av det subtraherade rasterskiktet anges ett 

intervall där brytpunkter är i decimetersintervall. Det subtraherade rastrets värden omklassas 

då till värden med decimetersintervall för relevanta vattendjup (Figur 7). Det omklassade 

rastret omvandlas till en polygon för analyser av drabbade objekt i Arcmap (Figur 8). Samma 

tillvägagångssätt har använts för alla översvämningsnivåer i projektet. 

 

 

Figur 7. Rastret klassas om till önskade djupintervall.  
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Figur 8. Skapat lager med vattendjup.  

 

Analyser utförs för att finna påverkade vägar, genom select by attributes. Då linjerna i 

väglagret är sammansatta över längre sträckor behöver dessa delas av där de inte längre 

påverkas av en höjd vattennivå. Vägarna klipps vid kanten av den polygon som representerar 

den högsta dimensionerande vattennivån. Påverkade vägar selekteras med hjälp av select by 

attributes och select by location. Först selekteras vattendjupet som är högre än 0,1 meter. Alla 

vägar som befinner sig inom det selekterade djupet markeras med select by location.  
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Resultatet kan analyseras för planering av nya vägar och som hjälpmedel vid skydd av vägar 

mot översvämning.  

Utplacering av en ny vägsträcka skapas i Arcmap med hjälp av arceditor. Vägen digitaliseras 

som förslag för en ny väg utan risk för översvämning (se exempel i Figur 9). 

 

Figur 9. Exempel på ny vägsträcka.  

 

Vattendjupet undersöks för andra drabbade objekt såsom villor och förorenade områden. En 

skyddsvall digitaliseras som förslag på hur skydd kan placeras för att undvika översvämning 
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av t.ex. Kapurja och bostäder. Informationen för vattendjupet kan användas vid uträkning av 

hur hög vall som kommer att behövas vid de olika scenarierna.  

 

3.8 3D visualisering i ArcScene 
Visualisering av området görs i Arcscene. Flygbilderna över Vålesundet draperas över 

höjdmodellen, vilket ger en 3D-effekt (Figur 10). 

 

Figur 10. Höjdmodellen ges höjder och flygbilder draperas ovanpå.  

 

Även byggnader och vattennivå för översvämning läggs in och ger möjligheten att visa 

områdets utseende vid översvämning. 

 

Figur 11. Byggnader och vattenyta (47,11 m ö h) adderas. 

I figur 11 visas ett exempel för hur visualiseringen kan se ut. Här visas vattennivån 47,11 m ö 

h samtidigt som husen och flygbilder över Vålösundets sydspets. Höjderna har förstärkts för 
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att tydligare visa effekten av en översvämning. I Arcscene finns även verktyg för att ”flyga” 

genom området.  

 

4. Resultat 

 

4.1 Markanvändning i översvämningszoner  
Enligt Länsstyrelsens markanvändningsdiagram bör bostäder helt undvikas zon tre och fyra. 

Här ligger 63 bostadshus idag (för exempel se Figur 12). Här bör heltidsboenden undvikas 

helt och riskreducerande åtgärder göras för nybyggnation.  

Industriområdet Casco nås av översvämning vid en 200-årsnivå och befinner sig således som 

lägst i zon 3. Industrin klassas som miljöfarlig och bör undvikas i alla översvämningszoner. 

Sannatippen vattentäcks vid 200-årsnivån samt det högsta dimensionerande flödet. Den 

förorenade marken vid A9:s gamla båtupptagningsplats kommer nås av översvämning redan 

vid ett 100-årsflöde, alltså i zon 4. Kapurja nås av översvämning vid en 200-årsnivå, alltså i 

zon 3.  

Vålösundsvägen som är den enda vägen till Vålösundet blir översvämmad och obrukbar redan 

vid en 100-årsnivå. Vägen ligger till största del i zon 3 och 4. Vägar utan alternativa 

förbifartsmöjligheter bör undvikas i alla zoner som nås av översvämning, alltså ner till zon 2.  

 
Figur 12. Drabbade byggnader inom zon tre och fyra. 
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4.2 Vattennivå 45,47 meter över havet 
Vid en översvämning där vattnet når en nivå på 45,47 m ö h, likt den senaste översvämningen 

under 2001, drabbas främst bryggor och grönområden nedanför Vålösundsvägen. Området 

runt Kapurja och hamnen påverkas i större utsträckning, där sträcker sig vattnet till den andra 

sidan vägen och når även ett fåtal hus. På Vålösundets södra udde påverkas ett flertal hus som 

ligger lågt belägna. Här kommer tillgängligheten försämras och på vissa håll kommer vattnet 

nå tillräckligt högt för att skada byggnaderna. Totalt nås 11 bostadshus av en vattennivå på 

45,47 m ö h.   

 

4.3 100-årsnivå 
Största skillnaden vid en 100-årsnivå jämfört med nivån 45,47 m ö h är att här når vattnet 

över till andra sidan av Vålösundsvägen vilket medför att större delen av denna blir obrukbar. 

Här drabbas totalt 39 bostäder varav några är helt omgärdade av vatten och på några sträcker 

sig vattnet 60 cm upp på fasaden.  Det finns risk för att föroreningar kan spridas från bland 

annat Kapurja vid en 100-årsnivå då en höjd grundvattennivå kan föra med sig vattenlösliga 

gifter. Militären A9:s gamla båtupptagningsplats nås av en 100-årsnivå. 

 

4.4 200-årsnivå 
Vid en 200-årsnivå kommer totalt 63 bostadshus drabbas inom området, men nästan alla 

invånare kommer att bli påverkade. På grund av den lågt belägna vägen kommer en stäcka på 

hela sex kilometer ligga på ett djup på mer än en decimeter, vilket kommer göra att vägen blir 

obrukbar för de boende (Blumenthal, 2010). Vattennivån börjar ta sig upp mot Kapurja 

båtuppställningsplats samt når även upp till ett antal byggnader som tillhör industrin Casco. 

Även Sannatippen kommer att nås av översvämningen.  

 

4.5 Högsta dimensionerande nivån 
Utöver påverkan som sker vid lägre översvämningar nås en mer betydande del av Kapurja av 

vattnet vid den högsta dimensionerande översvämningsnivån. I stort sett hela Vålösundsvägen 

ligger under vatten på minst en halvmeters djup och är därmed helt obrukbar. Totalt 83 

boenden nås i någon mån av vatten, många av dem blir drabbade så hårt att de nås och 

omgärdas av minst 60 cm djupt vatten. Då många av husen är äldre trähus kommer 

fuktskadorna vara förödande. Kristinehamns reningsverk blir drabbat av översvämningen, 



   

 

27 

 

dess bassänger blir helt täckta av vatten vilket kan leda till brist på rent dricksvatten i 

Kristinehamn och även bakteriespridning i området. Ytterligare byggnader i Cascos 

industriområde nås av vatten. Stora delar av den gamla Sannatippen blir vattentäckt och även 

det mesta av sumpskogen som omgärdar dagens fotbollsplaner.  

 

4.6 Konsekvenser 
 

4.6.1 Drabbade personer och byggnader  

Efter analyser har information om drabbade personer och byggnader tagits fram över området 

(Tabell 4). De flesta personerna är inte folkbokförda på Vålösundet utan använder bostaden 

som sommarboende. Detta innebär att man till största del endast drabbas ekonomiskt vid en 

översvämning.  

 

Tabell 4, Antal drabbade objekt/personer inom varje översvämningsnivå. 

  Nivå 45.47 46.33 46.66 47.11 

Drabbade personer   

Ålder   

�10 0 0 0 0 

11-70 3 10 10 16 

71� 1 2 4 5 

Totalt 4 12 14 21 

  

Drabbade helårsboenden   

  2 6 7 12 

Drabbade delårsboenden   

    9 33 56 71 
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4.6.2 Vägar 

När översvämningen drabbar Vålösundet kommer stora delar av vägarna som används att bli 

obrukbara (Tabell5). Stora delar av Vålösundsvägen kommer att översvämmas redan vid den 

beräknade 100-årsnivån, vilket kommer medföra stora problem med kommunikationen till 

och från området.  

 

Tabell 5, antal meter drabbad väg  

Vattennivå 45.47 46.33 46.66 47.11 

    

Drabbad vägsträcka (m) 

Drabbad vägsträcka > 0,1 (m)   

2650 

1162 

6953 

5846 

10827 

6348 

11313 

11102 

 

4.6.3 VA nätet  

Vid en eventuell översvämning skyddas drabbade pumpstationer för avloppsvatten genom 

vallning, vilket medför att påverkan inte ska kunna ske. Dagvattennätet på Vålösundet är inte 

sammanbundet vilket innebär att ett översvämmat dagvattennät som ger översvämning på 

avlägsna platser inte kommer inträffa (Muntlig information, Ohlsson, 2012).  

 

4.6.4 Utmärkande platser 

Industriområdet Casco kommer att nås av översvämning vid en 200-årsnivå. 

Sumpskogen öster om Casco blir drabbad redan vid en 100-årsnivå (Figur 13). 

Fotbollsplanerna och den gamla Sannatippen påverkas först vid ett 200-årsflöde och definitivt 

vid det högsta dimensionerande flödet. Då man inte vet exakt var och i hur stor utsträckning 

föroreningarna finns är det svårt att markera en polygon eller en gräns för var man bör 

motverka en eventuell översvämning. Ett täcklager har lagt på den gamla soptippen men 

vatten som kommer underifrån med en höjd grundvattennivå kan ge konsekvenser även innan 

vattnet når tippen. Då Sannatippen var belägen i en sänka, kan en höjd grundvattennivå nå 

den förorenade marken underifrån.  
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Figur 13. Området öster om Casco som drabbas vid översvämning.  

 

Båtuppläggningsplatsen Kapurja nås av vatten vid en 100-årsnivå vilket medför att 

föroreningar från båtverksamhet riskerar att spridas i vattnet (Figur 14). Då närliggande mark 

översvämmas kan föroreningarna från marken nås av en höjd grundvattennivå. När Kapurja 

saknar hårdgjorda ytor återstår risken, speciellt om föroreningarna är vattenlösliga (Muntlig 

information, Anesäter, 2012).  
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Figur 14. Förorenat område vid Kapurja som påverkas vid översvämning. 

 

A9:s gamla båtupptagningsplats ligger i zon 4 och nås av översvämning vid en 100-årsnivå. 

Föroreningar liknande dem på Kapurja antas finnas även vid denna båtupptagningsplats och 

kommer att spridas i vattnet vid en översvämning 

Picassoskulpturen längst söderut på Vålösundet nås inte av en översvämning upp till den 

dimensionerande nivån.  
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5. Utvärdering 
 

På Vålösundet finns det idag vattennära bebyggelse och förorenade områden som drabbas av 

en eventuell översvämning. Skapade översvämningszoner tyder på att annorlunda planering 

bör göras i framtiden för att undvika att skadorna ökar ytterligare vid översvämning. 

Länsstyrelsens handbok Planering för stigande vatten visar tydligt hur planering av 

nybyggnation ska genomföras i översvämningshotade områden med olika hög 

översvämningsrisk. Handboken redovisar även förebyggande metoder för att minska 

kostnaden vid översvämning där befintlig byggnation finns.  

 

Om Länsstyrelsens handbok skulle ha använts vid planering av befintlig byggnation skulle 

Vålösundsvägen ligga på högre terräng där den inte hotas av översvämning. Ett 50-tal 

bostäder skulle inte ha byggts där de idag är byggda om man hade följt 

markanvändningsdiagrammet helt och hållet. Då vattennära tomter på Vålösundet idag är 

mycket attraktiva bör hänsyn tas till beräknade översvämningsnivåer vid planering av 

byggnation samt försäljning av tomter. Förorenade områden som drabbas av översvämning 

finns i området och bör skyddas för att undvika spridning av miljöfarliga ämnen. 

Undersökningar för hur föroreningar vid båtuppläggningsplatser ska undvika att spridas bör 

göras då vallning kanske inte är tillräckligt när föroreningarna finns nere i marken. 

Genomförda analyser kan användas vid planering av skydd för befintlig byggnation mot 

översvämning genom t.ex. att kunna se var vallar behövs för att skydda bostäder och hur hög 

vallningen måste göras.  

 

Om Länsstyrelsens handbok använts vid tidigare planering och byggnation skulle 

översvämningsrisken för bostäder, infrastruktur och förorenade områden minskat. Vid 

framtida planering bör denna användas för att undvika ytterligare fysiska och ekonomiska 

skador vid översvämning.  

 

5.1 Förebyggande åtgärder 
Den mest effektiva lösningen för att skydda vägar och hus i riskzonerna vore att anlägga en 

skyddsvall liknande den som planeras längs älven vid Centralsjukhuset i Karlstad. Den vallen 

planeras att bli 2545 meter lång efter Klarälvsstranden och resa sig 1,5 meter upp från 

marken. Skyddsvallen kommer inte bara vara en upphöjd vall, utan kommer samtidigt vara ett 
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attraktivt promenad och cykelstråk som anläggs på toppen av vallen (Linda Strömberg, NWT 

2011-07-11) 

 

För att minska och fördröja effekten av en översvämning kan ändringar av befintlig mark och 

byggnation göras. Oftast handlar det om att anlägga vattenmagasin, dammar och 

fuktabsorberande vegetation. När Vänern översvämmas till t.ex. en 100-årsnivå behövs 

enorma mängder av sådana åtgärder för att ge en märkbar skillnad, därför anses detta inte vara 

aktuellt. Mer relevant för Vålösundet är att med hjälp av vallar undvika att vattnet når t.ex. 

förorenade områden och bostäder i högriskområden (Figur 15). 

 
Figur 15. Skyddsvall mot översvämning av bostäder.  
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5.2 Framtida planering 
Resultaten visar på att delar av Vålösundet drabbas vid en översvämning, det är dels 

byggnader och vägar men även förorenade områden som kommer att nås vid en högre 

vattennivå än dagens. För att undvika ytterligare ekonomiska och sociala förluster vid en 

översvämning bör hänsyn tas till Länsstyrelsens handbok redan på planeringsstadiet av 

nybyggnation. De översvämningszoner som skapats enligt angivna uträknade nivåer från 

SMHI kan vara användbara som hjälpmedel vid planering. Speciellt då det idag är ett väldigt 

hårt tryck på vattennära tomter i områden liknande Vålösundet.  

Idag är Vålösundsvägen den enda vägen som sträcker sig hela vägen ut på Vålösundet, denna 

fortsätter till en provisorisk grusväg längst i söder som byggdes vid avloppsutbyggnaden i 

området. Den är dock inte populär bland befolkningen i den delen av ön, som inte vill ha 

någon genomfart i området. Vägen är avspärrad med en vägbom som förhindrar genomfart. 

Det finns äldre igenväxta skogsvägar som tidigare användes av militären, dessa är dock 

omöjliga att använda för vanliga bilar. Det kommer medföra att en stor del av de boende 

kommer att hamna i en besvärlig situation och deras enda utväg kan bli att ta båt till och från 

boendet.  

När Vålösundsvägen blir drabbad och obrukbar redan vid en 100-årsnivå bör ytterligare en 

väg byggas på högre mark. Det finns redan en asfalterad väg strax öster om Vålösundet, en 

påbyggnation av denna kan medföra att problemet löses. Idag pågår planläggning för en 

utbyggnad av Vålösundet där förslag finns på att fortsätta med den befintliga vägen längre 

söderut och ansluta den västerut till befintliga vägar i Vålösundet.  

Planläggning av området pågår där nya bostäder och även vägar ska byggas. Vägarna som 

planeras ligger öster om befintlig byggnation dit översvämningen inte når. Även 

nybyggnation av bostäder ligger högre än befintlig bebyggelse. Översiktsplanen redovisas i 

bilaga 2.  

 

 

 

6. Diskussion och slutsatser 
 



   

 

34 

 

Länsstyrelsens handbok Planering för stigande vatten är ett användbart verktyg vid planering 

av byggnation i vattennära områden. I dagens samhälle är vattennära läge väldigt eftertraktat 

och en konflikt mellan säkerhetsaspekter och attraktivt läge uppstår. Om man strikt följde 

Länsstyrelsens handbok skulle en stor del av pågående byggnation inte vara möjlig. Man 

skulle på sin höjd kunnat bygga parkeringsplatser där man idag bygger någons 

drömsommarboende.  

Länsstyrelsens handbok kan med framgång även användas vid skydd mot översvämning med 

förebyggande åtgärder som kan appliceras för att minska effekter av en översvämning. De 

förebyggande åtgärderna som beskrivs kan främst användas för uppsamling av nederbörd. Då 

analysen rör en förhöjd Vänernivå är inte sådana åtgärder aktuella. De åtgärderna kan vara 

användbara på områden där t.ex. skyfall orsakar översvämning. Förebyggande åtgärder som 

skyddar vid en förhöjd vattennivå är sådana som i många fall sänker bostadens attraktiva läge. 

Här handlar det om att t.ex. bygga en skyddsvall eller att för lägenhetsfastigheter bygga ett 

bottenplan med parkeringsplatser som tar smällen vid översvämning.  

Hänsyn har inte tagits till vilken jordart som finns i området. Om det finns lägre områden med 

lösa marktyper långt från Vänerns väntade översvämning kan vatten även tränga fram här 

genom en höjd grundvattennivå. Detta kan vara intressant att ta med vid framtida analyser och 

planering av området.  

Risken för översvämning i området runt Vänern och även för stora delar av övriga Sverige är 

av naturliga skäl hög under våren då all snö smälter och grundvattennivån är som högst. 

Översvämningar kan då till viss del förutses beroende på vinterns klimat.   

Hänsyn har inte tagits till den pågående landhöjningen. Mätningar visar på att den avvägda 

landhöjningen d.v.s. landhöjningen jämfört med geoiden är 5 mm per år i Kristinehamn. 

Samtidigt är den avvägda landhöjningen i Vänersborg (södra Vänern) 4,15 mm/år. Detta 

innebär att Kristinehamn och den norra änden av Vänern stiger 0,85 mm högre varje år 

jämfört med Vänersborg och den södra änden av Vänern. Skillnaden medför en så kallad 

”badkarseffekt” där vattnet rör sig söderut och blir djupare medan den norra änden blir 

grundare. Vid en analys där man studerar flöden för främst 100 och 200-års flöden men även 

så långt som 10 000 år in i framtiden med den dimensionerande nivån kan landhöjningen ha 

en betydande påverkan på resultatet. Om t.ex. 200 år så har skillnaden mellan Kristinehamn 

och Vänersborg ökat höjdmässigt med 17 cm om den nuvarande landhöjningen är konstant. 

Om 10 000 år kommer skillnaden att vara 850 cm. Hänsyn bör dock tas till att landhöjningen 
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avtar, men är samtidigt intressant att ha med i beräkningar då den påverkar resultatet (muntlig 

information Gil, 2012 & Eriksson, 2012).  
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