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Sammanfattning
Läget på Klarälvens delta invid Vänern gör att Karlstad är en av de svenska städer där
betydande översvämningsrisk föreligger. Staden har flera stora översvämningar i sitt minne
vilka orsakat stora materiella skador och ekonomiska förluster, varav den senaste inträffade
vintern år 2000/2001. Syftet med studien är att undersöka hur förhållningssättet till
översvämningsrisk förändrats i Karlstads kommun sedan 1950-talet, samt hur denna förändring
påverkat dagens situation avseende stadens sårbarhet för översvämningar. För att ta reda på det
har dokumentanalyser genomförts där centrala dokument i media och från Karlstads kommun
undersökts. Vidare har en intervjustudie genomförts med respondenter som är anställda eller
tidigare har varit anställda på Karlstads kommun och som på olika sätt arbetar med frågor om
översvämningsrisk.
Resultatet av studien visar att flera förändringar skett sedan 1950-talet när det gäller
kommunens sätt att förhålla sig till översvämningsrisk, vilket bland annat lett till att
förebyggande åtgärder i större utsträckning än tidigare börjat vidtas i den fysiska planeringen.
Översvämningen år 2000/2001 tillsammans med den klimat- och sårbarhetsutredning som
regeringen släppte år 2007 beskrivs av respondenterna som startskottet för denna förändring.
Sedan dess har medvetenheten och kunskapen om översvämningsrisken ökat, inte bara bland
kommunens tjänstemän, utan också bland politiker, kommuninvånare och byggherrar.
Nyckelord: Karlstad, Klarälven, Vänern, översvämning, sårbarhet

  

  

Abstract
The location on the river delta of Klarälven, adjacent to lake Vänern, makes Karlstad one of
the Swedish cities where a significant flood risk is present. The city has several major floods
in its memory which has caused great material damage and economic losses, the latest of which
occurred in the winter of year 2000/2001. The purpose of the study is to examine how the
approach to flood risk has changed in the municipality of Karlstad since the 1950s, and how
this change has affected the current situation regarding the city's vulnerability to flooding. To
investigate this, a document analysis was conducted, where key documents in the media and
from the municipality of Karlstad was studied. Furthermore, an interview study was conducted
with respondents who currently are employed or previously have been employed in the
municipality of Karlstad, who in various ways work with issues of flood risk.
The result of the study shows that several changes have taken place since the 1950s in terms
of the municipality's approach to flood risk, which for instance has led to preventative measures
being taken to a greater extent than previously in the physical planning. The flooding that
occured in the winter year 2000/2001, along with the governmental climate and vulnerability
inquiry that was released in 2007, was described by the respondents as the starting point for
this change. Since then, awareness and knowledge of flood risk has increased, not only among
municipal officials, but also among politicians, local residents and developers.
Keywords: Karlstad, Klarälven, Vänern, flood risk, vulnerability
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
År 2007 släppte regeringen en klimat- och sårbarhetsutredning; Sverige inför
klimatförändringarna - hot och möjligheter, som visar att Sverige kommer att påverkas kraftigt
av framtida klimatförändringar. På grund av detta är en av utredningens slutsatser att
anpassning inför klimatförändringarna bör påbörjas redan idag. En av de förändringar som
utredningen pekar på är att framtidens översvämningar kommer att bli både större och mer
frekventa på flera platser i Sverige. Detta beror bland annat på att nederbörden enligt flera
klimatscenarion väntas öka i hela landet under höst, vinter och vår. Somrarna kommer däremot
bli varmare och torrare, medan de lokala skyfall som förekommer under årstiden beräknas att
öka kraftigt i intensitet. När förändringar i extrema flöden undersökts är det främst västra
Götaland, sydvästra Svealand och nordvästra Norrland som kommer att drabbas vid ett
förändrat klimat; i samtliga klimatscenarier ökar storleken på de lokala 100-årsflödena i dessa
områden. I ett framtida klimat väntas dessutom dagens 100-årsflöden bli mer frekventa inom
nämnda områden (SOU, 2007).
En av de kommuner som riskerar att drabbas av större och mer frekventa översvämningar är
Karlstad. Karlstads läge på Klarälvens delta invid Vänern innebär en dubbel utmaning vad
gäller översvämningar, då staden riskerar att drabbas av översvämning vid såväl höga flöden i
älven som höga vattennivåer i sjön. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har
identifierat Karlstad som en av de orter i Sverige där betydande översvämningsrisk föreligger.
Inom det område som kommer att påverkas vid en översvämning i nivå med högsta beräknade
flöde bor drygt 17 000 personer. Enligt 2011 år siffror berörs dessutom 2754 arbetsplatser med
22 632 anställa. Vidare skulle larmcentralen och räddningstjänstens lokaler översvämmas vid
denna nivå (MSB, 2011: 59). Detta pekar på en stor sårbarhet.
Översvämningshotet är ingen nyhet för Karlstad, då staden har flera stora översvämningar i sitt
minne. Engström (2011) tar i boken Klarälven upp fyra större översvämningar som inträffat
under 1900-talet; åren 1916, 1957, 1959 och 1995, vilka resulterade i att vatten trängde in i
flera lågt liggande stadsdelar och därmed orsakade stora materiella skador. Den senaste stora
översvämningen inträffade vintern år 2000/2001 och krävde då stora arbetsinsatser med vallar
och pumpar för att skydda lågt liggande områden i centrala Karlstad. Det finns en gammal
sägen som säger att när Vänerns och Klarälvens vatten möts på Karlstads torg kommer staden
att gå under (Engström, 2011). Engström (2011) skriver att sägnens ursprung är okänt, men att
den troligen uttalades på den tid då staden till största del bestod av träbebyggelse och därmed
var mer sårbar för översvämningar. Efter en genomgång av beräknade högvattenstånd i Vänern
med olika återkomsttider, drar Engström ändå slutsatsen att det vid hög vattennivå i Vänern
kombinerat med höga flöden i Klarälven är troligt att Vänerns och Klarälvens vatten i framtiden
kommer att mötas på torget. En sådan översvämning skulle förstås inte innebära Karlstads
undergång, men däremot stora materiella skador med ekonomiska konsekvenser som följd.
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När nästa översvämning kommer att inträffa eller hur stor den kommer att bli vet ingen. Men
med utgångspunkt i statistiskt beräknade återkomsttider för översvämningar kan dock
slutsatsen dras att Karlstad sannolikt har fler översvämningar att vänta i framtiden (Karlstads
kommun, 2010a). Att översvämningar inträffar är naturligt, men i takt med att Karlstad fortsatt
växa utmed Klarälvens och Vänerns, samtidigt som samhället förändrats, har översvämningar
alltmer kommit att bli till en risk som på ett eller annat sätt måste hanteras.

1.2. Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka hur förhållningssättet till översvämningsrisk har
förändrats i Karlstads kommun sedan 1950-talet, samt hur detta har påverkat dagens situation
avseende stadens sårbarhet för översvämningar.

1.3. Frågeställning
Hur har förhållningssättet till översvämningsrisk förändrats i Karlstads kommun sedan slutet
av 1950-talet och hur har denna förändring påverkat dagens situation avseende stadens
sårbarhet för översvämningar?

1.4. Avgränsningar
Utgångspunkten för studien är de fyra större översvämningar som inträffat åren 1957, 1959,
1995 och 2001. Studien behandlar endast översvämningsrisker kopplade till höga flöden i
Klarälven och höga nivåer i Vänern. Översvämningsrisk kopplad till skyfall har utelämnats då
denna problematik inte är lika framträdande inom det studerade området. Avseende undersökta
aktörer ligger fokus i studien på tjänstemän anställda på Karlstads kommun, studien behandlar
dock även andra aktörer såsom politiker och allmänhet.

1.5. Uppsatsens struktur
I det första kapitlet, som redan avhandlats, har studiens bakgrund, syftet med uppsatsen samt
frågeställningar presenterats. I kapitel två följer en genomgång av tidigare forskning och teori.
Det tredje kapitlet är ett metodavsnitt där studiens tillvägagångssätt, motivering till val av
metod och analys, samt val av material redogörs för. Efter det följer det fjärde kapitlet där bland
annat Karlstads geografiska förutsättningar och historia skildras. I det femte kapitlet
presenteras studiens resultat. Kapitel sex innehåller diskussion av erhållna resultat. I detta
avsnitt diskuteras även studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet. Slutligen presenteras i
sjunde kapitlet uppsatsens slutsatser. På det följer referenslistan.
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2. Tidigare forskning och teori
2.1. Tidigare forskning
När det gäller områden berörda av översvämningsrisk har ett flertal svenska studier gjorts där
kommuners riskhantering kopplat till fysisk planering behandlas. Studierna berör ofta den
ökade risk för översvämningar som de pågående klimatförändringarna väntas medföra, en
förändring som bland annat regeringens klimat- och sårbarhetsutredning från år 2007 pekar på.
I följande avsnitt presenteras ett urval av dessa studier.

2.1.1. Attraktivitet eller säkerhet?
Storbjörk (2010) har i studien Klimatets krav på samhället intervjuat tjänstemän och politiker
i tre olika kommuner i syfte att åskådliggöra de utmaningar som klimatfrågan medför för
kommunerna, i huvudsak gällande anpassning av den fysiska planeringen. Ett av studiens
fokusområden är prioriteringar och intressekonflikter. De tre fallstudiekommunerna har
återkommande varit utsatta för översvämningar och/eller erosion och i samtliga kommuner
uppger politiker och planerare att de inte skulle släppa fram bebyggelse som kan komma i
konflikt med tidigare översvämningsnivåer. Samtidigt bedöms trycket på strandnära
bebyggelse öka, något Storbjörk (2010) anser peka på att de senare årens intensiva klimatdebatt
i media endast haft en marginell inverkan på den konkreta planeringspraktiken. Istället framstår
strandnära exploatering som en medveten strategi i många kommuner, där tankesättet är att
närheten till vatten ökar attraktiviteten och därigenom den kommunala inflyttningen
(Storbjörk, 2010). Storbjörk & Uggla (2014) bekräftar denna bild i sin studie The practice of
setting and enacting strategic guidelines for climate adaptation in spatial planning: lessons
from ten Swedish municipalities, där nio av tio studerade svenska kommuner uppger att de har
som mål att öka snarare än begränsa bebyggelsen i vattennära lägen. Denna bild styrks också
av Klimat- och sårbarhetsutredningen (2007) som visar att andelen hus som byggs inom 100
meter från strand mer än fördubblats sedan 1970-talet, samt att den strandnära bebyggelsen
idag upptar runt 30 procent av den totala kuststräckan i Sverige.

2.1.2. Skyddsåtgärders legitimitet och acceptans
Storbjörk (2010) skriver vidare att tekniska åtgärder i syfte att hantera översvämningsrisk
genom historien tycks ha haft som avgörande syfte att rättfärdiga fortsatt bebyggelse, istället
för att mana till generell försiktighet. Den känsla av säkerhet som uppstår kan då öka
benägenheten till fortsatt exploatering i sårbara områden om inte de tekniska åtgärderna
kombineras med institutionella och beteendeorienterade förändringar. Som bidragande till
problematiken nämner Storbjörk (2010) att riskfrågornas prioritet “åker berg- och dalbana” på
den kommunala kommunala dagordningen. En förklaring till detta kan finnas i resultatet från
intervjuerna, som pekar på att riskhanteringen är starkt händelsestyrd. I en kommun beskriver
tjänstemännen exempelvis hur acceptansen, förståelsen och legitimiteten för åtgärder, såsom
uppförandet översvämningsskydd, är stor i nära anslutning till extrema händelser, för att sedan
avta och ge plats för tvivel. Invånarnas acceptans för vad som ses som rimligt är alltså i stor
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utsträckning erfarenhetsbaserad och grundad på senast upplevda flöden, snarare än på experters
scenarier och forskning om framtida översvämningsnivåer.

2.1.3. Tidsperspektivets betydelse
Hakkarinen (2013) diskuterar i studien Hållbar utveckling och översvämningsrisker – En
analys av kommunala bedömningsgrunder vid stadsutveckling i vattennära områden
hanteringen av översvämningsrisk i fysisk planering i relation till det utbredda målet om hållbar
utveckling, där utgångspunkten är att långsiktighet är av central betydelse för en hållbar
utveckling. I den fallstudie som gjorts med Karlstads kommun som exempel tar Hakkarinen
(2013) bland annat upp hur kommunen i olika planeringsdokument utgår från olika
tidshorisonter. I översvämningsprogrammet bedöms exempelvis ett perspektiv på 50 år vara
rimligt och i studerade detaljplaner är föreslagen livslängd för tekniska anordningar 100 år. I
kontrast till detta anges 25 år som längsta tidshorisont i översiktsplaneringen, vilken dock ger
mer långsiktiga effekter än så. Detta i och med de juridiskt bindande detaljplaner som antas
utifrån översiktsplaneringen. När ett område väl är exploaterat är det dessutom sedan svårt att
ändra riktning baserat på nya idéer och förändrade ekonomiska förutsättningar. Detta menar
Hakkarinen (2013) visar på behovet av mer långsiktiga perspektiv för att kunna uppnå “en
verkligt hållbar utveckling med särskild hänsyn till översvämningsrisker”. Samtidigt visar
Storbjörks studie Klimatanpassning i Sverige - Drivkrafter och utmaningar för riskhantering
och fysisk planering från 2006 att tidsfaktorn, med både akuta och långsiktiga perspektiv,
tillsammans med osäkerheten i kunskapen om risker kan verka handlingsförlamande för det
politiska stödet och därmed också för tjänstemännens agerande (Storbjörk, 2006). Frågan om
legitimitet och acceptans är således av central betydelse när det kommer till möjligheten för
kommuner att planera långsiktigt.

2.2. Teori
I denna studie är begreppet risk av central betydelse. Därför har två olika teoretiska perspektiv
på risk valts ut, vilka kommer att användas för att tolka och förstå studiens resultat. Det första
perspektivet som beskrivs i avsnitt 2.2.1. utgör ett mer konkret sätt att konceptualisera
begreppet risk, att jämföra med den samhällsövergripande teorin om risksamhället som
presenteras i avsnitt 2.2.2. Vidare presenteras i avsnitt 2.2.3. teorin om path dependence som
kommer att användas förstå hur studiens historiska och nutida perspektiv kan sammanlänkas.

2.2.1. Vad är risk?
Ett sätt att förstå risk är genom den pseudoekvation Wamsler (2014) presenterar i boken Cities,
Disaster Risk and Adaptation, vilken konventionellt används för att beräkna katastrofrisk; K
= F ⦁ S, där K står för katastrofrisk, F för fara och S för sårbarhet. Denna ekvation illustrerar
det faktum att en fara inte ensam orsakar en katastrof. Om en jordbävning inträffar långt ifrån
bebodda områden utgör den oftast inget bekymmer för oss; det är endast när faror kombineras
med sårbara förutsättningar som en risk kan bli ohanterlig, och det är bara då faror kan resultera
i katastrofer. En katastrof kan definieras som “en allvarlig störning av ett samhälle,
innefattande utbredda mänskliga, materiella, ekonomiska eller miljömässiga förluster och
effekter, vilka överskrider förmågan hos det drabbade samhället ... att hantera med hjälp av
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sina egna resurser” (UNISDR, 2009). Denna beskrivning omfattar inte bara storskaliga
händelser, utan refererar till olika skalor och nivåer, inkluderande både storskaliga och
vardagliga, småskaliga katastrofer. Om exempelvis ett specifikt område inom en stad behöver
extern hjälp för att hantera en farlig händelse, representerar händelsen en katastrof på stadsnivå
(Wamsler, 2014: 19).
Naturkatastrofer kan utlösas av både klimatiska och icke-klimatiska faror. Till de klimatiska
farorna hör exempelvis översvämningar, stormar, torka och värmeböljor. De icke-klimatiska
farorna innefattar bland annat jordbävningar och vulkanutbrott. Wamsler (2014: 21)
poängterar dock att naturkatastrofer alltid har en social eller mänsklig aspekt. I kontrast till
termen fara är sårbarhet ett mer komplext och mångfasetterat begrepp. Birkmann (2006)
skriver att en genomgång av aktuell litteratur visat att det finns mer än 25 olika definitioner,
koncept och metoder för att systematisera sårbarhet. Det är alltså inte helt klargjort vad ordet
sårbarhet som vetenskapligt koncept innebär. Vidare används begreppet inom flera olika
forskningsområden med olika utgångspunkt. Wisner et al. (2003) använder exempelvis
begreppet sårbarhet exklusivt för människor, medan det på andra håll används mer extensivt,
då även omfattande ekonomi, miljö eller hela samhällen (Birkmann, 2006). Det senare
användningsområdet är utgångspunkten för denna studie. Lite förenklat beskriver Wamsler
(2014: 25) ett samhälles sårbarhet som den grad av mottaglighet samhället har av en faras
skadliga effekter.
Wamsler (2014: 25f) beskriver flera faktorer som sammantaget avgör hur sårbar en stad är:
Den första faktorn är platsspecifika förutsättningar, såsom bebyggelsens egenskaper och
kvalitet, befolkningstäthet med mera. Dessa lokala förutsättningar har stor betydelse för vilka
konsekvenser en fara kan resultera i. Den andra faktorn är förmågan hos befolkning och
institutioner att hantera konsekvenserna av en fara. Denna faktor kan vidare delas in i två delar
som utgörs av funktionaliteten hos befintliga mekanismer och strukturer att 1; vidta
katastrofinsatser och 2; återhämta sig från en katastrof. Så om exempelvis en stad drabbas av
en jordbävning är det inte bara magnituden eller tidsrymden som avgör om den resulterar i en
katastrof eller inte, utan det beror också på stadens förmåga att stå emot och handskas med
jordbävningen.

2.2.2. Risksamhället
En av risksamhällets främsta teoretiker är den tyska sociologen Ulrich Beck. Beck beskriver
risksamhället som det tredje steget i samhällets omvandling, som gått från det förindustriella,
till det industriella (den första moderniteten), som slutligen lett till risksamhället (den andra
moderniteten). Denna omvandling är både resultatet av och orsaken till reflexiv modernisering.
Becks teori om reflexiv modernisering gör gällande att reflexiv modernisering inte bara är ett
sätt att betona modernitetens självrefererande kvalitet, utan hänvisar till en distinkt andra fas;
moderniseringen av det moderna samhället. I denna fas blir de nationalstatliga
industrisamhällenas stora strukturer och semantik som präglat den första moderniteten genom
bland annat individualiserings- och globaliseringsprocesser transformerade, förskjutna och
omarbetade. Till skillnad från den första moderniteten som präglats av rationalitet och i någon
mån förutsägbarhet, präglas den andra moderniteten av otydlighet, osäkerhet och en kamp om
nya gränser (Beck, 1997).
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Den andra moderniteten, som vi nu gått in i, är alltså också vad Beck benämner som
risksamhället, där konsekvenserna av den vetenskapliga och industriella utvecklingen är en
uppsättning av risker och faror, vars like vi aldrig tidigare mött. Eftersom att dessa faror inte
längre kan begränsas i tid kommer kommande generationer oundvikligen att påverkas. De
rumsliga konsekvenserna är på samma sätt omöjliga att begränsa då de sträcker sig över
nationsgränser (Beck, 1992: 2). Medan industrisamhället var vad Beck (2000) kallar ett
bristsamhälle, där fokus låg på hur rikedomar fördelas, kretsar risksamhället kring fördelningen
av de risker industrisamhället skapat. Och medan rikedomar fördelas baserat på
samhällsklasser, är fördelningen av risker i risksamhället klassoberoende, där inte ens de rika
och mäktiga går säkra. Beck förtydligar: “Rikedom kan man besitta, risker drabbas man av;
man liksom tilldelas dem av samhället” (Beck, 2000: 34). Beck (1992) vidhåller dock att
risksamhället samtidigt är ett industrisamhälle, vilket beror på att det främst är industrin
tillsammans med vetenskapen som skapar riskerna i risksamhället.
Becks teori om risksamhället kretsar huvudsakligen kring den typ av risker som
industrisamhället skapat, där exempelvis Tjernobyl-katastrofen och de skadliga kemikalier
människor i allt högre grad utsätts för tas upp. Naturkatastrofer, som svält, jordbävningar och
översvämningar däremot är något som huvudsakligen associeras med den förindustriella
epoken. Enligt Beck (2000) skiljer sig de mänskligt konstruerade riskerna från naturrisker
genom att de är beslutsberoende och genererade av människors, företags, myndigheters och
politikers handlingar. Detta står i kontrast till det Wamsler (2014) skriver om att
naturkatastrofer alltid har en mänsklig eller social aspekt. Även om inte människors
beslutsfattande i sig inte direkt kan utlösa en jordbävning eller en översvämning, kan olika
beslut som påverkar de platsspecifika förutsättningarna som Wamsler (2014) beskriver påverka
hur sårbart ett samhälle är. Enligt den pseudoekvation som presenterades i föregående avsnitt
är det ju kombinationen av en fara och sårbara förutsättningar som avgör hur stor en risk är.
Vidare kan den globala uppvärmningen sägas vara en av de komplexa risker som
industrisamhället skapat och som inte går att begränsa i tid eller rum. En effekt av den globala
uppvärmningen som berör Sverige är, som beskrevs i avsnitt 1.1., att översvämningsriskerna
kommer att öka i och med de pågående klimatförändringarna. I det avseendet har mänskliga
beslut och handlingar också skapat större naturrisker.

2.2.3. Path dependence
Path dependence-teorin gör gällande att beslut som fattats eller vägval som gjorts i det förflutna
sannolikt kommer att ge långsiktiga konsekvenser genom att begränsa eller förhindrar framtida
utvecklingsalternativ (Juuti & Katko, 2005: 21). Med utgångspunkt i teorin om path
dependence skriver Juuti & Katko (2005: 23) att eftersom att nutiden inte helt kan härröras ur
historien, måste ett effektivt beslutsfattande ske genom balansering av såväl historien som
nutiden och framtiden. Becks teori om risksamhället präglas till stor del av path dependence.
Detta då han menar att de beslut och handlingar som vidtagits under den industriella
tidsperioden gett långsiktiga konsekvenser i form av en uppsättning risker, vilka kommit att
prägla den nya moderniteten – risksamhället och därmed också framtida utvecklingsalternativ.
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3. Metod och material
För att besvara uppsatsens frågeställning har en kvalitativ studie genomförts, baserad
dokumentanalyser av centrala dokument från Karlstads kommun och i media, samt en
intervjustudie. I följande avsnitt redogörs för de metoder och det material som använts. Kapitlet
avslutas med en metoddiskussion där bland annat studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet
diskuteras.

3.1. Dokumentanalys
Ett dokument kan ha många former; alltifrån konstverk och dagböcker till historiska skrifter
och statliga rapporter. Det de har gemensamt är att de alla är sociala produkter.
Dokumentanalys som metod kan förenklat sägas involvera analys av alla typer av dokument i
syfte att erhålla information (Wagner et al., 2012: 140f). Då denna studie huvudsakligen
behandlar historiska företeelser, vilka kan antas finnas skriftligt dokumenterade i olika
sammanhang, bedömdes dokumentanalys vara en lämplig metod att använda för att besvara
frågeställningarna.
Vid genomförandet av dokumentanalysen har de fyra kriterier som Wagner et al. (2012)
beskriver
använts
för
att
säkerställa
dokumentens
kvalitet.
Dessa
är:
1.   Autenticitet, vilket handlar om dokumentets äkthet. Det finns flera saker som kan peka
på att ett dokument inte är det. Sådant kan vara att dokumentet innehåller uppenbara
fel, att det finns flera versioner av samma dokument, att dokumentet uppvisar intern
inkonsekvens vad gäller stil, innehåll och handstil eller att det är inkonsekvent i relation
till andra, liknande dokument. Andra saker kan vara att dokumentet har varit i händerna
på någon med ett egenintresse av hur innehållet framställs för allmänheten, eller att det
kan härledas till en misstänkt, sekundär källa.
2.   Trovärdighet, som handlar om i vilken grad dokumentet är orört, uppriktigt och fritt
från felaktigheter. Mer specifikt rör detta huruvida de personer som sammanställde
informationen är tillförlitliga vad gäller bearbetningen av den information som
mottagits.
3.   Representativitet, vilket rör hur typiskt dokumentet är för sin genre.
4.   Och slutligen dokumentets innebörd. Detta innefattar dokumentets tydlighet och
begriplighet. Eftersom att innebörder förändras och användande av ord varierar är det
viktigt att den sociala kontexten tas i beaktande.
Ett sätt att se till att dessa kriterier uppfylls är att använda sig av triangulering, vilket innebär
att flera metoder används för att säkerställa att tolkningen av dokumenten är korrekt (Wagner
et al., 2012: 147). Denna triangulering uppnås i viss mån då uppsatsen även består av en
intervjustudie. Ingen av respondenterna var dock verksamma vid tiden för översvämningarna
åren 1957 och 1959. Ett annat sätt att säkerställa att informationen i dokumenten tolkats korrekt
är att arbeta tillsammans med eller dela insamlad data med en annan forskare för att se om
tolkningarna överensstämmer (ibid). Inom ramen för detta arbete har denna kontroll dock inte
kunnat genomföras.
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Vid genomförandet av dokumentanalysen har följande punkter undersökts utifrån den mall
Wagner et al. (2012: 143f) presenterar:
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

Vilken typ av dokument det rör sig om, exempelvis tidning eller rapport.
I vilket format dokumentet är skrivet.
Dokumentets datum.
Dokumentets författare.
Dokumentets titel.
För vilken publik dokumentet är skrivet.
Vilken information dokumentet ger.

Wagner et al. (2012: 147f) tar upp flera begränsningar hos dokumentanalys som metod. En av
dessa är risken för att forskaren landar i selektiv och snedvriden slutsats. Denna risk gäller
generellt vid kvalitativa studier, då det alltid finns en risk att forskaren väljer datakällor på ett
selektivt sätt, utifrån ett förutfattat perspektiv. Detta motverkas i viss grad av att flera metoder
och informationskällor har använts för studien. En annan begränsning är att författaren av ett
dokument oundvikligen beslutar att ta med och utelämna olika information utifrån personliga
antaganden samt utifrån rådande social, politisk och ekonomisk omgivning. Det är därför
viktigt att forskaren tar hänsyn till dessa influenser och inte bara antar att dokument är neutrala
artefakter från förr. Slutligen behöver särskild källkritik beaktas av flera anledningar om
internetkällor används vid datainsamlingen. En anledning är att dokument kan vara framtagna
av mäktiga politiska, ekonomiska och kulturella grupper i syfte att förmedla en specifik bild
till allmänheten, möjligen utifrån en önskan att ställa sig själva i så god dager som möjligt.
Vidare bör forskaren ha i åtanke att information på internet väldigt enkelt går att ändra, förstöra
eller ersätta (Ibid: 148). Detta relaterar till dokumentets autenticitet, som tidigare beskrevs
under punkt 1.

3.2. Material
De dokument som har undersökts består dels av kommunala handlingar, innefattande
nybyggnadskartor samt protokoll från stads-/kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, och
dels av artiklar ur de regionala dagstidningarna Värmlands Folkblad (VF) och Nya WermlandsTidningen (NWT). De två typerna av dokument är skrivna i olika syften och innehåller därför
också olika typer av information. Medan de kommunala handlingar främst innehåller
information om kommunens bedömningar och beslut i olika frågor, skildrar artiklar i
dagstidningar aktuella frågor ur ett bredare perspektiv. Vidare präglas kommunala handlingar
av saklighet, medan dagstidningarnas artiklar ofta verkligheten på ett dramatiskt sätt med
avsikt att locka läsare. Valet att studera båda typer av dokument har gjorts med utgångspunkten
att de sammantaget skapar en mer fullständig bild av verkligheten än de skulle göra var för sig.
Att använda material innehållande varierande perspektiv minskar också risken för confirmation
bias (Wagner et al., 2012: 147).
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3.2.1. Kommunala handlingar
De kommunala handlingarna valdes främst i syfte att undersöka hur kommunen resonerat kring
översvämningsrisk, bland annat i samband med stadsplanering och bygglov. Dokumenten som
studerats utgjordes huvudsakligen av nybyggnadskartor samt protokoll från stads/kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Nybyggnadskartorna studerades då dessa
innehåller angivelser om de riktlinjer som ska följas vid nybyggnation, däribland gällande
rekommenderade höjder på byggnader i relation till tidigare högvattenstånd. I protokollen från
stads-/kommunfullmäktige och kommunstyrelsen kunde de frågor om översvämningsrisk som
varit aktuella inom dessa delar av den kommunala organisationen undersökas. Då de
inhämtades direkt från kommunens arkiv bedöms dokumenten hålla hög trovärdighet och
tillförlitlighet. Autenticiteten hos handlingarna bedöms också vara hög då de inte uppvisar
några av de kännetecken som kan peka på att dokumenten inte är autentiska, vilka beskrevs i
föregående avsnitt under punkt 1.
Gällande de undersökta nybyggnadskartorna har urvalet gjorts utifrån de dokument som fanns
lättillgängliga i ett fåtal pärmar på Karlstads kommuns stadsbyggnadsförvaltning; de flesta
nybyggnadskartor är annars digitaliserade. Det finns därmed en risk att urvalet inte är
representativt för alla nybyggnadskartor, även om det kan antas att de är upprättade utifrån en
för respektive tidsperiod aktuell mall. Orsaken till att nybyggnadskartor ur det digitala arkivet
inte användes var att det inte gick att söka efter dokument upprättade under specifika årtal. En
genomgång gjordes också av registrerade handlingar från stads-/kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen för att se om ämnet översvämningsrisk varit på dagordningen i något
sammanhang. De handlingar som diarieförts efter år 2000 fanns inte tillgängliga i
pappersformat på kommunarkivet, utan fanns istället i digitalt format. Fördelen med detta var
att arkivarien enkelt kunde söka efter relevanta dokument utifrån sökord som “översvämning”,
“översvämningsrisk” eller “höga flöden”. För att tydligare kunna se om det skett någon
förändring efter de fyra översvämningarna har undersökningen börjat med dokument
upprättade tre år innan händelserna och sedan sträckt sig till tio år efter.

3.2.2. Tidningsartiklar
För att få en bredare bild av hur översvämningar uppfattades av olika aktörer har artiklar ur
dagstidningarna VF och NWT från tiden de fyra översvämningarna år 1957, 1959, 1995 och
2001 undersökts. I dagstidningar skildras ofta vittnesuppgifter från allmänheten, likaså
uttalanden från kommunala tjänstemän, vilket sågs som en möjlighet att få övergripande bild
av hur situationen såg ut. Dagstidningarna fanns tillgängliga på mikrofilm och överföringen
från pappersform har inte inneburit någon ändring av tidningarnas innehåll. Däremot kan det
tänkas finnas en risk att informationen då den skrevs ned snedvridits eller överdrivits av
respektive artikelförfattare i syfte att skapa dramatik, något som tagits i beaktande vid
genomläsningen. Inga av de tecken som kan tala för att dokumenten inte är autentiska kunde
återfinnas (se avsnitt 3.1.).
Åren 1957, 1959 och 1995 orsakades översvämningarna av höga flöden i Klarälven, vilka
omfattade en relativt kort tidsperiod. Översvämningen 2000/2001 berodde däremot på höga
nivåer i Vänern, med ett mycket utdraget tidsförlopp som sträckte sig över flera månader. På
grund av den begränsade tidsramen för denna uppsats har därför inte hela förloppet så som det
skildrades i dagstidningarna kunnat undersökas; materialinsamlingen hade då blivit allt för
tidskrävande. Avgränsningen i tid gjordes utifrån en graf över Vänerns vattenstånd vid den
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aktuella tidsperioden, vilken Blumenthal (2010) redovisar i rapporten När Vänern svämmade
över - Händelseutveckling och konsekvenser av översvämningen 2000/2001. Denna graf visar
att vattnet började stiga drastiskt vid början av november år 2000, vilket därmed blev
utgångspunkten.

3.3. Intervjuer
En intervju är en konversation vars struktur och syfte har bestämts av ena parten; intervjuaren
(Kvale, 2007), där intervjuaren ställer frågor i syfte att samla in data om tankar, upplevelser,
övertygelser, åsikter, synsätt och beteenden hos respondenten (Wagner et al., 2012: 133).
Kvalitativa studier behöver dock inte bara fokusera på respondentens perspektiv och åsikter,
utan kan också handla om att samla in mer faktabaserad information (Kvale, 2007). Vid studien
har fyra intervjuer genomförts i syfte att erhålla fördjupad information om hur
förhållningssättet till översvämningsrisk förändrats över tid i Karlstads kommun. Det
tillvägagångssätt som bedömdes vara mest lämpligt utifrån studiens syfte var
semistrukturerade intervjuer. Att en intervju är semistrukturerad innebär att forskaren på
förhand har skrivit ner de frågor eller teman som intervjun kommer att beröra i en så kallad
intervjuguide. Intervjuformen är flexibel i det avseende att följdfrågor som inte är bestämda på
förhand kan ställas när fördjupning eller klargörande behövs. Detta tillvägagångssätt används
vanligen för att möjliggöra för forskaren att undersöka en fråga djupare och för att kunna
bekräfta data inhämtad från andra källor (Wagner et al., 2012: 134). Intervjuguiderna
utformades med utgångspunkt i uppsatsens syfte och det teoretiska ramverket för studien och
finns presenterade i bilaga 1.

3.3.1. Respondenter
Tre av de utvalda respondenterna är i dagsläget anställda vid Karlstads kommun. Dessa är
respondent 1, stadsbyggnadsarkitekt som varit anställd sedan 2003; respondent 2,
stadsbyggnadsarkitekt som varit anställd i snart 30 år, samt respondent 3, kommunens
översvämningssamordnare som varit anställd sedan 2011. Dessa respondenter valdes främst ut
i syfte att undersöka hur personer som på olika sätt arbetar med frågor om översvämningsrisk
på Karlstads kommun idag resonerar om stadens sårbarhet i relation till den fysiska planering
som bedrevs tidigare under 1900-talet. Vidare var målsättningen att undersöka hur
respondenterna upplevde att förhållningssättet till översvämningsrisk förändrats under den tid
de varit anställda på Karlstads kommun. Av denna anledning bedömdes respondenternas olika
anställningstider vara till fördel för studien, då upplevda förändringar kunde undersökas utifrån
olika tidsperspektiv. Den fjärde respondenten anställdes på kommunens VA-verk 1967 och är
sedan några år tillbaka pensionerad. Då detta var det närmaste översvämningarna -57 och -59
det gick att komma med hjälp av intervjustudien fokuserades frågorna huvudsakligen på hur
förhållningsättet till översvämningsrisk såg ut i Karlstads kommun när respondenten
anställdes, samt hur det förändrats under åren fram till pensionen år 2012.
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3.3.2. Etiska överväganden
Ett av de etiska överväganden som behöver göras vid intervjustudier gäller skyddet av
deltagarnas identitet. Det finns två sätt att skydda deltagarnas identitet på; anonymitet eller
konfidentialitet. Att en deltagare är anonym innebär att forskaren inte känner till deltagarens
identitet (Wagner et al., 2012: 70), något som inte bedömdes vara möjligt vid denna studie, inte
heller bedömdes något sådant behov föreligga. Konfidentialitet innebär däremot att forskaren
känner till deltagarens identitet men inte för informationen vidare (Kvale, 2007). Vid denna
studie behandlas respondenternas namn konfidentiellt och har, som synligt i avsnitt 3.3.1.,
ersatts med benämningarna “respondent” följt av numrering mellan 1 och 4. Respondenternas
yrkestitlar finns dock angivna, vilket innebär att en risk finns att deras namn ändå går att spåra.
En avvägning gjordes här mellan uppsatsens tydlighet, då yrkestitlarna är viktiga för att förstå
respondenternas utgångspunkt för de svar som ges, och konfidentialitet. Då samtliga
respondenter i samband med intervjuerna samtyckte till att deras yrkestitlar skrevs ut,
bedömdes tydligheten väga tyngre än konfidentialiteten i detta fall.

3.3.3. Transkribering och tematisk analys
Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan. Vid transkriberingen har hummanden och
andra “ickeord” utelämnats då detta inte bedömdes vara av relevans för analysen av
intervjuerna. De transkriberade intervjuerna analyserades med hjälp av tematisk analys som
är ett generellt tillvägagångssätt vid analys av kvalitativ data. Tematisk analys innebär att
teman och mönster i materialet identifieras och sedan kodas enligt olika teman (Wagner et al.,
2012: 231), vilka allteftersom analysen av materialet fortskrider grupperas i större kategorier
(ibid: 235). Vid den tematiska analysen har de transkriberade intervjuerna ordnats i olika
kategorier, dels utifrån tidsaspekter och dels utifrån de olika förändringsfaktorer som
synliggjordes.

3.4. Metoddiskussion
De använda metoderna har varit tillfredställande avseende uppfyllandet av studiens syfte. Det
hade dock varit önskvärt att intervjua fler personer som varit anställda på kommunen tidigare
för att på så sätt få mer data om de historiska aspekterna av studien. Vidare hade genomgången
av de kommunala handlingarna kunnat omfatta ett större material och inte bara
nybyggnadskartor och protokoll från stads-/kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Detta
då översvämningsfrågan sannolikt har varit på dagordningen i större utsträckning i andra delar
av den kommunala organisationen än vad som framgick av dessa dokument. En genomgång av
en större mängd dokument hade dock inneburit en ökad tidsåtgång, varför detta inte bedömdes
vara genomförbart.
När det gäller kvantitativa studier används termerna validitet och reliabilitet när studiens
kvalitet ska diskuteras i relation till de metoder som använts. Vid kvalitativa studier diskuteras
ofta istället studiens tillförlitlighet (Wagner et al., 2012). Wagner et al. (2012: 243) presenterar
fyra faktorer som avgör hur hög en studies tillförlitlighet är:
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1.   Trovärdighet, vilket handlar om de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att studiens
resultat härrör från insamlad data.
2.   Överförbarhet, vilket handlar om huruvida flera personer skulle kunna dra liknande
slutsatser utifrån samma data. Detta uppnås genom att spara alla versioner av insamlad
data och sedan presentera den utförligt.
3.   Pålitlighet, som kan uppnås genom metodtriangulering och genom att tillhandahålla
använd data så att den kan granskas av andra.
4.   Bekräftelsebarhet. Uppnås genom att säkerställa att slutsatser är grundade i insamlad
data samt genom beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att data
och slutsatser inte bara är en konstruktion skapad av forskaren.
För att uppfylla dessa fyra punkter har metodkapitlet skrivits med målsättningen att ge en så
tydlig och fullständig bild av studiens tillvägagångssätt som möjligt. Vidare har triangulering
använts i syfte att få en så helhetlig bild som möjligt av de händelser som undersökts och för
att därigenom vidare minska den, enligt Wagner et al. (2012: 147), ständigt föreliggande risken
för confirmaion bias som råder vid kvalitativa studier. Trianguleringen har i denna studie skett
genom att två olika metoder använts; dokumentanalys och intervjuer, samt genom att
dokumentanalysen utförts på två olika typer av dokument; tidningsartiklar och kommunala
handlingar.
En annan aspekt som är viktig att beakta är studiens generaliserbarhet. Termen
generaliserbarhet åsyftar i vilken utsträckning resultatet av en studie kan appliceras på andra
situationer, platser eller personer. Ett sätt att stärka studiens generaliserbarhet är att använda
sig av ett slumpmässigt urval (Wagner et al., 2012: 121). Då denna studie rör ett specifikt fall;
Karlstads kommun, ska studiens resultat utläsas vara representativt främst för Karlstads
kommun. Resultatet kan dock till viss del även generaliseras till andra svenska kommuner där
liknande förutsättningar råder, då den förändring som skett i Karlstads kommun kan härröras
till flera faktorer som inte är geografiskt avgränsade endast till Karlstad. En sådan faktor är
exempelvis klimat- och sårbarhetsutredningen från 2007.
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4. Karlstad och vattnet
För att sätta Karlstads kommun i sin kontext presenteras i detta kapitel en kortare beskrivning
av de geografiska förutsättningar som råder i Karlstad samt en historisk bakgrund där stadens
framväxt skildras. Därefter följer en redogörelse för några av de större översvämningar som
Karlstad hittills har drabbats av och orsakerna till dessa. Se även bilaga 2 för karta över
Karlstads stadsdelar.

4.1. Klarälvens väg till Vänern
Klarälven utgör tillsammans med Göta älv Sveriges längsta vattendrag. Den har sin början i
små bäckar i fjällen i södra Härjedalen och Dalarna, vilka flyter samman och bildar allt större
och större vattendrag. Vattendraget beger sig sedan från fjällen ner i insjön Rogen och därefter
vidare ner Norges tredje största insjö, Femunden. Det vatten som rinner ut i Femundens
sydvästra ände bildar älven Gløta, som efter att ha passerat insjön Isteren och ytterligare två
mindre vatten, byter namn. Härefter fortsätter älven istället under namnet Trysilälven i tolv mil
fram till den svenska gränsen där den åter byter namn till Klarälven. Ibsen (2011: 7) skriver att
namnet troligen anspelar på att vattnet långt fram i tid var särskilt klart. För 300 år sedan gick
dock älven på den svenska sidan under flera olika namn, såsom Storälven, Storan, Klaran, eller
rätt och slätt Älven. Tidigt under älvens färd på svenska sidan sker mötet med det första av flera
vattenkraftverk; Höljesdammen. Efter att älven har passerat turbinerna i Höljes, vidare genom
det tre mil långa, oberörda partiet Strängsforsen och sedan runnit genom Vingängssjön, slingrar
den sig stillsamt i serpentinsvängar, eller så kallade meandrar, ner till Edebäck. Denna nästan
8 mil långa sträcka är unik i världen på grund av sitt meanderlopp. Efter Edebäck byter älven
karaktär. Före 1900-talets vattenkraftsutbyggnad var den en livfull älv med både stora och små
forsar, innan den slutligen stillades nedanför Forshaga och rann genom deltalandskapet ut i
Vänern (Ibsen, 2011).

4.2. Karlstad på Klarälvens delta
Det deltalandskap som Karlstad idag vilar på hör till de mest betydelsefulla Sverige och
betraktas ur naturvärdessynpunkt som riksobjekt. Ett delta bildas alltid precis i den nivå där
floden (eller älven) mynnar ut i sjö eller hav. Detta beror på att det sediment floden för med sig
längs sin väg sjunker till botten när vattnets hastighet minskar vid utloppet i sjö eller hav. Under
stenåldern, cirka 3800 år före vår tideräkning, började deltaytor byggas ut vid Skåre och Grava.
Ungefär 2200 år senare, 1600 år före vår tideräkning började sedimentationen i det egentliga
Karlstaddeltat. Vid år 0 var stadsdelarna Herrhagen och Lamberget ännu öar i Vänern. Det var
först på 700-talet de började växa ihop och bilda det som idag är Karlstads centrala delar. Ännu
på 1700-talet och så sent som på 1850-talet var Karlstaddeltat betydligt mindre och såg helt
annorlunda ut än de landområden vi kan se idag (Swantesson och Andresson, 2011).
Swantesson och Andersson (2011: 22) skriver att ett ännu bättre namn på Karlstad egentligen
skulle vara “Nedre Sysslebäck” eftersom att de sediment som bildat deltat har sitt ursprung i
övre Klarälvdalen. Deltat tillförs årligen tusentals ton sediment, vilket innebär att utbyggnaden
av deltat alltjämt fortgår, om än i sakta mak (Swantesson och Andersson, 2011).
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4.3. Karlstads framväxt
När Karlstad grundades på Klarälvens delta var det just närheten till både Vänern och Klarälven
som var det viktiga. Arkeologer som gjort utgrävningar inom centrala Karlstad säger att stadens
historia i hög grad präglats av eld och vatten (Engström, 2011: 94). Något som vittnar om
eldens påverkan är den senaste av flera förödande stadsbränder år 1865, efter vilken endast 7
av 241 gårdar i Karlstad kvar. Då utlystes en allmän pristävling om en ny stadsplan, vilken
genererade ett 20-tal förslag. Av dessa utsågs två vinnande planer som sedan kombinerades till
en. Den plan som slutligen antogs av stadsfullmäktige i november 1865 och sedan fastställdes
av regeringen i december hade dock omarbetats väsentligt av den tillsatta kommittén. Våren
1866 satte återuppbyggnaden av Karlstad igång i de centrala delarna som idag kallas
Tingvallastaden under ledning av kommunens första stadsarkitekt, C.F. Sundberg. År 1867
hade bostadsbyggandet kommit så långt att huvudgator och torg kunde stensättas. En helt ny
stad med boulevarder och fria, öppna platser växte fram, med färre men bredare gator som
successivt stensattes och nya tomter som gjordes större än de gamla. Andra förändringar som
skedde var att djurhållning förbjöds och försvann i de centrala delarna och att många hus nu
byggdes upp i sten, istället för i trä som tidigare (Åström, 2005).
Den nya staden beskrivs av Åström (2005) som på många sätt betydligt bättre än den gamla.
Rovolja och fotogen som belysningskälla ersattes av gas, vatten och avloppsledningar drogs in
i fastigheterna och runt sekelskiftet installerades vattenklosetter i bostäderna. Dessutom tändes
de första elektriska lamporna runt den här tiden. Det uppstod dock även problem i form av
oreglerad bebyggelse i de dåvarande ytterområdena; Herrhagen, Kvarnberget och Viken.
Lösningen på detta var att upprätta stadsplaner för dessa områden, vilka utarbetades mellan
åren 1899 och 1901. År 1906 antogs en ny byggnadsordning som förskrev att alla nya
byggnader skulle uppföras sten. Beslutet gällde inte bara de centrala delarna av staden, utan
också de större gatorna i ytterområdena. Detta medförde att tomtpriserna steg, något som i sin
tur ledde till att de sämst lottade tvingades söka sig ännu längre ut från centrum för att kunna
bygga bostäder. Områden som Hagaborg, Norrstrand och Sundsta började nu också bebyggas.
År 1910 antogs därför ännu en reglering med särskilda föreskrifter som rörde byggverksamhet
norr och väster om Klarälvens mynningar. Trots att staden snabbt byggdes ut höll inte
bostadsbyggandet samma höga takt som inflyttningen. Enligt en bostadsinventering år 1913
fanns det 4114 lägenheter, i vilka drygt 18000 människor bodde; ett genomsnitt på drygt fyra
personer per lägenhet (Ibid).
Under 1900-talets inledande decennium byggdes cirka 100 nya lägenheter i Karlstad. Staden
växte vidare över skogs- och åkermark, utmed Klarälvens och Vänerns stränder. Trots att
kommunen köpte in stora markområden byggdes få nya bostäder innan första världskriget. För
att kunna hålla en jämn nivå med folkökningen beslöt stadsfullmäktige i mellankrigstiden att
sälja tomter för 30 % under det dåvarande marknadsvärdet. I kombination med utvecklingen
av subventionerade lån innebar detta att bostadsproduktionen kunde hålla jämna steg med
befolkningsökningen. Under 1940-talet växte Karlstads befolkning med drygt 7000 personer.
Orsaken var till stor del rationaliseringen av jordbruket som ledde till att många värmlänningar
sökte sig från landsbygden in till staden. Återigen uppstod bostadsbrist. Denna situation var
inte unik för Karlstad, utan var ett problem som återfanns på många håll landet. Detta ledde till
att riksdagen i slutet av 1940-talet beslutade att bygga bort bostadsbristen och samtidigt höja
standarden rejält. För att uppnå ambitionen krävdes det att 17000 lägenheter skulle byggas i
Karlstad under loppet av tjugo år; en dryg fördubbling av det befintliga bostadsbeståndet.
Samtidigt som standarden skulle vara hög fick inte hyran uppgå till mer än 20 % av en
genomsnittlig industriarbetares månadsinkomst, något som innebar att staten fick
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subventionera satsningen med förmånliga lån och bidrag. Det enda kravet var att lägenheterna
skulle uppnå den av riksdagen fastställda minimistandarden (Ibid).
År 1949 inrättades ett stadsplanekontor i Karlstad och en ny generalplan började utarbetas.
Planen som stod klar 1954 blev aldrig officiellt fastställd, men kom ändå att prägla stadens
utveckling. Under 1950- och 1960-talen byggdes de första höghusen. Vidare försköts
kommersen och handeln från Stora Torget till Drottninggatan, en förskjutning som kom att
befästas i och med att ett par av de stora varuhusen så småningom också etablerade sig där.
Vad gäller bostadsproduktion innebar 1950-talet till en början ett stort uppsving då små,
omoderna lägenheter ersattes med större och moderna. I övrigt kännetecknande för byggandet
i Karlstad under 1950-talet var att flera nya metoder gällande teknik och material prövades. På
dåvarande stadsarkitekt Olle Lagergrens inrådan började bland annat källarlösa hus byggas,
något som lämpade sig bra i Karlstad som ligger på sandig mark med svåra grundförhållanden.
Trots tidigare åtgärder kvarstod ännu bostadsbristen. Detta berodde till stor del på att byggandet
var reglerat och inte kunde ske snabbare än kvoten angav. I syfte att överkomma problemet
gjorde fullmäktige flera stora markinköp. Vidare omarbetades flera gamla stadsplaner, medan
nya togs fram för områden på tidigare mer eller mindre orörd mark.
Under 1960-talet började stadsdelarna Våxnäs, Gruvlyckan, Orrholmen och Rud att bebyggas
med flerbostadshus (Åström, 2005). I Magnussons bok Från handelsplats till storstad: Fyra
sekler med Karlstad på kartan från 1995 beskrivs Orrholmen som Karlstads enda exempel på
bostadsbyggande där man vågat sig ner till vattnet. 1960- och 1970-talen innebar den mest
kraftfulla expansionen av bostadsbyggande i Karlstads historia; exempelvis översteg
nyproduktionen av lägenheter 1000 stycken vid tre tillfällen under 1960-talet. 1971 slogs
Karlstads kommun samman med Grava, Nor, Nyed och Väse och bildade en storkommun
vilket innebar att Karlstad blev större. Utbyggnaden av bostäder fortsatte alltjämt eftersom att
det ännu rådde brist. Mellan år 1955 och 1975 mer än fördubblades befolkningen; från 35 000
till 75 000 invånare (Åström, 2005). Centralorten bredde främst ut sig åt öster och väster och
flera nya småhusstadsdelar som Gustavsberg, Hultsberg och Stockfallet växte fram. I takt med
att befolkningen ökar växer också handeln i stadens centrum (Magnusson, 1995). Framme vid
1990-talet avtog nybyggnationen och mellan åren 1995 och 2003 byggdes i stort sett inget. År
2003 tog dock en ny våg av nybyggnation fart som ett led i Karlstads vision om att växa till
100.000 invånare (Johansson, 2005).

4.4. Det hotande vattnet
Karlstad har flera stora översvämningar i sitt minne som har orsakat både dödsfall och stora
materiella skador. Under 1700-talet ställde vårfloder till med stora problem vid flera tillfällen.
En av de största var vårfloden år 1728 som orsakade att broförbindelserna i både öster och
väster bröts och att flera människor drunknade. Erfarenheten från många översvämningar och
återkommande problem med stadens broar ledde till beslutet 1761 om att bygga Östra bron,
kanske mest känd som Stenbron. Av de flöden som Karlstad drabbats av under 1900-talet är
det flöde som inträffade år 1916 är ett av de mest omtalade. En kombination av mycket snö
och kraftigt regnande längs hela Klarälvdalen orsakade då den största vårfloden under 1900talet och ledde till att stora områden översvämmades. Vid sin kulmen nådde vattnet
Rudsbergets kant. På bilder från den tiden går att se hur invånarna tog sig från dörr till dörr
med hjälp av båtar (se bild 1 nedan). Inga människor förolyckades under översvämningen, men
de materiella skadorna var omfattande. Som en reaktion på översvämningen byggdes bland
annat Östra och Norra strandpromenaden, vilka genom upphöjningar utgör ett skydd för
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stadsdelarna Färjestad, Hagaborg och Norrstrand. Åren 1957 och 1959 inträffade två större
översvämningar; en höstflod respektive vårflod. Vid det senare tillfället låg delar av Våxnäsområdet under vatten, som då huvudsakligen bestod av åkermark. Efter översvämningarna
byggdes bland annat invallningspumpstationer som pumpar bort vatten från Våxnäs
industriområde och E18 (Engström, 2011: 95f).

Bild 1. Hagaborg under översvämningen 1916. Källa: Göran Engström (2015).

Nästa stora översvämning inträffade inte förrän 1995, då en stor vårflod orsakad av kraftiga
regn i Norge nådde Karlstad i slutet av maj. Engström (2011) skriver att vårfloden finns kvar i
Karlstadbornas minne en stor vårflod, något den egentligen inte var. Boende i det hårdast
drabbade Skåre-området begärde efteråt att Skårenoret skulle invallas för att minska risken för
översvämning. Kommunens tekniska nämnd beslutade dock att avslå begäran. Fem år senare,
under hösten år 2000, gjorde långvariga och kraftiga regn att flödet till Vänern var mycket
högt. Detta i kombination med att avtappningen vid Göta älv var begränsad gjorde att Vänern
steg kraftigt. Den 14 oktober låg vattennivån på +44,20, vilket motsvarar medelvattennivån.
Tre månader senare, den 11 januari 2001, kulminerade nivån på +45.47. För att skydda de lågt
liggande delarna av Karlstads tätort byggdes det vallar och installerades pumpar (Engström,
2011: 97). Med en korrigering för betydelsen av Vänerns reglering vid Göta älv, vilken sker
enligt en vattendom från 1937, skriver SMHI (2007) att vattenståndet 2001 var det mest
extrema sedan mätningarna inleddes 1807. Som tidigare nämndes i avsnitt 1.1. har Karlstad
sannolikt fler översvämningar att vänta, frågan är bara när och hur omfattande.
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5. Resultat
Detta kapitel inleds med en presentation av hur översvämningarna vid de fyra utvalda åren
omskrivits i dagstidningarna VF och NWT. Därefter redogörs för resultatet av genomgången
av de kommunala handlingarna. Dessa har delats upp i tre avsnitt istället för fyra eftersom att
översvämningarna 1957 och 1959 inträffade så nära inpå varandra. Slutligen presenteras
resultatet av fyra intervjuerna.

5.1. Genomgång av dagstidningarna VF och NWT
5.1.1. Höstfloden 1957

Bild 2. Sandgrund 1957. Källa: Göran Engström (2015).

Vattnet  börjar  stiga  
Efter några dagars rapporter om ymnigt regnande och förstörda skördar runt om i Värmland
kommer den första nyhetsartikeln i NWT den 6 september som rör stigande vatten i både
Vänern och Klarälven. I artikeln beskrivs hur avtappningen från Vänern till Göta älv är
begränsad till följd av det stor Götaraset som nyligen inträffat, något som framställs som
oroväckande i och med att vattenmagasinen i Klarälven nästan fyllts till 100 procent. Ingenjör
Ebbe Lundström som intervjuats är dock inte oroad då det inte är att tala om någon vårflod,
utan menar istället att den höga vattenföringen är positiv då timmerflottningen kan dra nytta av
den (NWT, 6/9-57). Den 13 september rapporteras i NWT att vattenståndet ökar för varje dag
och att Vänern nu endast är 4 cm från dämningsgränsen. Ingenjör Sten Helm vid kraftverket i
Trollhättan menar dock att det inte föreligger någon risk för större översvämningar om
vattenståndet skulle nå övre dämningsgränsen (NWT, 13/9-57).
Dagen därpå är rubrikerna i VF dramatiska, med exempel som “Syndaflod över Värmland stopp i Valsverk” (VF, 14/9-59a), samt “Åkrar blir sjöar - Vi har snart hela Vänern över oss.”
(VF, 14/9-59b). I NWT rapporteras att Klarälven har stigit 80 cm det senaste dygnet och nu
ligger över vårfloden med omkring 25 cm (NWT, 14/9-57). Den 16 september rapporteras i
VF att en flodvåg rullar mot Karlstad (VF, 16/9-57a) och i NWT står det att Karlstad-radion
på uppdrag av byggnadskontoret varnat för översvämningshot (NWT, 16/9-57a). Kolumnisten
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“Flanören” beskriver i NWT hur Karlstads invånare drogs till älven för att betrakta det höga
vattenståndet och att många oroliga ringde in med frågor om hur situationen såg ut (NWT,
16/9-57b). I VF framförs vidare en uppmaning från byggnadskontoret till de bostadsområden
där avloppen går direkt ut i älven att hålla källare rena och flytta undan allt som går (VF, 16/957b). Den 17 september närmar sig vattnet sin kulmen. Karlstads byggnadschef säger vid
samtal med NWT att ingen ännu vet om det kommer att bli en ren katastrof (NWT, 17/9-57). I
VF rapporteras att brandkåren har fullt upp med påringningar från boende i de mest hotade
områdena; Våxnäs, Klara, Sommaro och Romstad, som vädjade om pumpning av vatten från
källare (VF, 17/9-57).
Vattennivån  når  sin  kulmen  
Den 18 september rapporterade VF och NWT att vattnet nått sin kulmen. Det var dock inte
bara vattnet som orsakade problem; en stor mängd timmer slet sig och hotade att förstöra
Klarabron som därför spärrades av (VF, 18/9-57; NWT, 18/9-57a). Bron klarade sig dock
turligt nog. NWT:s kolumnist “Flanören” beskriver målande hur Klarälvens vatten trängde in
i stadsdelarna:
“Fienden, som hotade att tränga in i våra hem och ödelägga vad vi samlat i
ladorna under sommarens skördetid, var vattnet. Man kände sig liten, maktlös
och obetydlig, när man såg hur Klarälvens två griparmar svällde av oändlig
kraft och omslingrade staden i ett allt våldsammare grepp.” (NWT, 18/9-57b)
Dagen efter rapporteras att en fördämning brutits vilket orsakat att stora delar av Skåre blivit
översvämmat (VF, 19/9-57a). Den värsta faran i Karlstad är dock över. I VF står att
katastrofläget kommer att vara oförändrat i tre dagar framåt, samt att ingen ersättning kommer
att utgå till de drabbade (VF, 19/9b).
Vattnet  sjunker  undan  
Den 20 september skriver VF att vattnet beräknas sjunka med 30 centimeter under dagen,
jämfört med den högsta nivån som uppnåddes den 18:e. Översvämningarna har enligt
beräkningar från Karlstads byggnadschef orsakat skador för 50 000 kronor. Byggnadschefen
meddelar också i VF att han kommer att föreslå utbyggnad av kloakpumpstationer i de hårdast
drabbade stadsdelarna, däribland Romstad, Sundsta, Klara och Sommaro, för att undvika att
vatten tränger upp bakvägen in i källarna. Han säger vidare att “I Karlstad måste man alltid
när det gäller planering och byggnadsverksamhet ha det faktum i åtanke, att Karlstad ligger
på ett känsligt deltaland” (VF, 20/9-57).
I VF den 21 september återfanns en insändare med rubriken “Sårbart Karlstad”, vilken handlar
om den sårbarhet det innebär att staden endast har en bro från de östra till de västra
stadsdelarna. Översvämningen under den gångna veckan och de katastrofsituationer den vid
flera tillfällen innebar beskrivs som en allvarlig påminnelse om detta (VF, 21/9-57). I NWT
skriver kolumnisten “Flanören” samma dag att den enskilde snabbt glömmer händelser som
den översvämning som just inträffat. Han beskriver dock en förhoppning om att “man på sina
håll ska inprägla i sitt minne vad som skedde 1916 och 1957”. Detta gäller enligt honom främst
stadsplanerare och de instanser som har ansvaret för hur byggnationen i Karlstad utformas
(NWT, 21/9-57).
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5.1.2. Vårfloden 1959

Bild 3. Utsikt över Våxnäs under vårfloden 1959. Källa: Göran Engström (2015).

Vattnet  börjar  stiga  
I slutet av april 1959 skriver VF om översvämningar i norra Klarälvdalen till följd av höga
vattennivåer i älven (VF, 30/4-59). Lördagen den 2 maj rapporterar tidningarna att en stor
vårflod väntas nå Karlstad under söndagen. Karlstads byggnadschef säger till NWT att han
hoppas att älven inte ska stiga lika kraftigt som den gjorde hösten 1957. Vattenfyllda källare
får Karlstadborna dock vara beredda på, särskilt i områdena Råtorp, Sommaro, Klara och
Västerstrand (NWT, 2/5-59; VF, 2/5-59).
Vattennivån  når  sin  kulmen  
Söndagen den 3 maj beräknades vårfloden nå sin kulmen i Karlstad. I måndagens NWT den 4
maj står att tusentals karlstadbor och turister samlades längs kajkanterna under söndagen för
att se hur Klarälvens vatten “slickade kajkanterna” och trängde in på en del lågt liggande gator
och parkområden. Kommunens byggnadschef förklarar i NWT att det var tack vare att Vänern
inte var lika hög som den var vid översvämningen år 1957 som Karlstad klarade sig utan en
större katastrof denna gång, trots att vattenmängden i Klarälven var lika stora som vid
översvämningen år 1916 (NWT, 4/5-59). Liksom vid översvämningen 1957 konstaterar VF att
de bostadsområden som klarat sig sämst under översvämningen är de vars avlopp leds direkt
ut i älven (VF, 4/5-59). Den 5 maj konstateras dock i tidningarna att kulmen inte alls nåtts
under söndagen. Älven steg istället ännu mer, till nivåer högre än 1957, och orsakade bland
annat att vattnet nådde Värmland museum (NWT, 5/5-59; VF, 5/5-59a). I VF samma dag
återfinns en artikel som handlar om att det inte finns några försäkringar som kan täcka
översvämningsskador. Fastighetsägarna får istället själva stå för de kostnader som
översvämningen medfört (VF, 5/5-59b).
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Vattnet  sjunker  undan  
De närmaste dagarna avtar rapporterna. Den sista artikeln om översvämningarna i VF kan läsas
den 9 maj, då det konstateras att faran för stigande vatten i Klarälven är över (VF, 9/5-59). I
NWT samma dag skrivs i en insändare att denna översvämning bör ha öppnat ögonen på
myndigheterna gällande behovet av vallar mot älven. Den 11 maj finns vidare en artikel i NWT
som handlar om när nästa översvämning kan väntas inträffa, något som pekar på ett visst mått
av oro inför framtiden (NWT, 11/5-59).

5.1.3. Vårfloden 1995

Bild 4. Elskåp invallat under översvämningen 1995. Källa: Göran Engström (2015)

Vattnet  börjar  stiga  
I slutet av maj börjar tidningarna rapportera om att Klarälven stiger till följd av kraftig
snösmältning i fjälltrakterna. Den 1 juni rapporteras om att Höljesdammen snart är full och att
tappningen är den största någonsin (NWT, 1/6-95a, 1/6-95b). Den 3 juni börjar läget bli kritiskt
på många platser längs Klarälvdalen. VF skriver om fem områden i Karlstad som är särskilt
utsatta; Råtorp, Sandgrundsudden, Flygfältet, Scandic hotell samt gamla badhuset. I NWT står
att Karlstad ligger i högsta beredskap (NWT, 3/6-95; VF, 3/6-95).
Vattennivån  når  sin  kulmen  
Tisdagen den 6 juni visade prognoserna att vattnet skulle nå sin kulmen i Karlstad. VF skriver
att räddningstjänsten, hemvärnet och gatukontoret under den föregående helgen har kämpat
hårt för att hålla vattnet borta. På Norrstrand och Romstad trängde vattnet in i flera källare (VF,
6/6-95a). En intervju med ett par boende i en villa i Skåre presenteras med rubriken “- Då var
det dags igen. . .”. Hos dem stod då vattnet 1,70 meter högt i källaren. De beskriver i artikeln
hur de när de drabbades av en översvämning år 1987 försökt få kommunen att göra en
dammlucka och invallning vid inloppet till “noret” för att slippa översvämningar, något som
dock inte vunnit gehör från kommunens sida (VF, 6/6-95b).

20  

Vattnet  sjunker  undan  
Rapporterna om översvämningarna avtog snabbt dagarna efter att kulmen nåtts i Karlstad den
6 juni. Liksom vid vårfloden 1959 finns i artiklar i både VF och NWT som handlar om
möjligheterna att få ersättning från sitt försäkringsbolag vid skador från en översvämning
(NWT, 6/6-95; VF 7/6-95). Den 8 juni skriver NWT med hänvisning till TT att tusentals
bostadshus och sommarstugor byggts för nära älvkanterna och att SMHI har börjat ta fram
riskkartor som visar att översvämningsrisken inte alltid tas på allvar. Hittills har riskkartor
tagits fram för Vindelälven och Umeälven, men tanken är att kartor för fler områden som
riskerar översvämning ska tas fram, som underlag för kommunernas bostadsplanering (NWT,
8/6-95).

5.1.4. Översvämningen år 2000/2001

Bild 5. Invallning av Inre hamn under översvämningen år 2000/2001. Källa: Göran Engström (2015).

Vattnet  börjar  stiga  
I november år 2000 börjar tidningarna rapportera om att Vänern blir allt större, något som
innebär att Karlstad med flera andra städer kring Vänern riskerar att drabbas av
översvämningar. NWT skriver den 21 november att länsstyrelsen gjort datakörningar som visar
att flera låglänta områden riskerar att hamna under vatten om prognoserna slår in. Bland de
områden i Karlstad som beräknas drabbas först nämns Orrholmen och Marierbergsviken
(NWT, 21/11-00a). Den 22 november rapporteras i NWT att Vänern kan nå en ny rekordnivå
enligt den prognos SMHI ställt (NWT, 22/11-00a). I en annan artikel säger en av SMHI:s
meteorologer att hösten sannolikt kommer att bli den blötaste man känner till i området. Vidare
diskuteras huruvida höstens regnande kan vara en effekt av den ökade växthuseffekten (NWT,
22/11-00b). Den 24 november rapporterar NWT att Karlstads oljehamn hotas av vattnet, något
som skulle kunna resultera i en miljökatastrof (NWT, 24/11-00a). Husägare i de mest utsatta
stadsdelarna uppmanas att tömma sin källare på ömtåliga föremål. Vidare rapporteras att
husägare i stadsdelarna Sundsta, Klara, Romstad, Sommaro, Marieberg och Viken redan har
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drabbats av att vatten trängt in i källare. Kommunens tekniska verk har lagt upp ett hämtlager
av sandsäckar som kan användas för invallning (NWT, 24/11-00b). Följande veckor
presenterar NWT dagligen en graf där utvecklingen av Vänerns vattennivå kan följas (se bild
6).

Bild 6. Graf över Vänerns vattennivå i NWT (NWT 21/11-00b).

Den 30 november började området Inre hamn att vallas in (se bild 5). Flera dagvattenledningar
har fått pluggas igen runtom i staden, exemeplvis intill sjukhuset, för att hindra vattnet från att
ta sig in (NWT, 30/11-00). Den 8 december rapporterar VF att kulmen beräknas nå först i
mitten av januari (VF, 8/12-00). I VF den 9 december konstateras dock att varken utrymningar
eller militär assistans kommer att bli aktuellt i Karlstad, även när Vänern nått sitt högsta läge.
Detta förklarar Räddningschefen beror på att man redan garderat sig genom att valla in de
lägsta delarna. Bland de områden som hålls under ständig uppsikt nämns Romstad, Sommaro,
Inre hamn, Lambergstjärn, Örsholmen, oljehamnen och Norrstrand (VF, 9/12-00). I VF den 19
december berättar räddningschefen att det största skräckscenariot är att ett större strömavbrott
skulle ske; då skulle inte pumparna fungera, vilket skulle leda tull att stora mängder förorenat
avloppsvatten skulle komma upp i dagvattennätet, in i källare och ned i brunnar (VF, 19/1200). Detta scenario slår som väl är inte in. Trots att vattnet fortsätter att stiga resten av december
verkar läget att döma av VF:s och NWT:s rapportering vara under kontroll. Den 29 december
skriver NWT att kulmen enligt SMHI:s prognos beräknas vara nådd om två veckor (NWT,
29/12-00).
Vattennivån  når  sin  kulmen  
I mitten av januari nådde Vänerns vattennivå sin kulmen. Dagarna innan rapporterade NWT
bland annat om att ytterligare fler källare hade tagit in vatten (NWT, 8/1-01), samt att boende
på Skutbergets camping fått problem med högt vattenstånd på området (NWT, 9/1-01). Då
vattennivån stigit under lång tid blev dock kulmen av vattennivån inte lika dramatisk som vid
de tre översvämningar som tidigare beskrivits eftersom att åtgärder kunde vidtas i god tid. Den
13 januari rapporterade NWT att vattennivån i Vänern inte skulle komma att bli normal förrän
framåt hösten (NWT, 13/1-01). Vidare visade prognosen att vattennivån vid midsommar skulle
vara lika hög som den var innan jul.
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5.2. Genomgång av kommunens handlingar
5.2.1. 1954 till 1969
I några av de nybyggnadskartor som upprättats under 1960-talet finns angivet att sockelhöjd
och källarnivå ska anpassas efter den högsta vattennivå som uppmätts i närmaste gren av
Klarälven under översvämningarna åren 1957 och 1959. I andra nybyggnadskartor finns lägsta
nivåer för sockel och källare angivna utan hänvisning till orsak. Av den nybyggnadskarta som
upprättats för fastigheten Sextanten 2 i stadsdelen Sundsta år 1964 framgår det dock klart och
tydligt att det är risken för översvämningar som avses (se bild 7).

Bild 7. Del av nybyggnadskarta från 1964 ( Karlstads kommun, 1964a).

Vid genomgången av registrerade protokoll från stadsfullmäktige under åren 1954 till 1969
återfanns endast två handlingar där översvämningsfrågan togs upp; båda dessa var motioner.
Den första motionen är från år 1957 och föreslog att särskilt utsatta stadsdelar skulle skyddas
mot högvatten genom upprättande av nya bestämmelser i dåvarande generalplan.
Stadsfullmäktige svarade med att remittera motionen till drätselkammaren (motsvarigheten till
dagens kommunstyrelse) samt beredningsutskottet för beredning (Karlstads kommun, 1957).
Då närmare information om remisserna saknades kunde de dessvärre inte återfinnas i arkivet
och följas upp. Att döma av de stadsplaner som upprättats under 1960-talet, däribland för
Våxnäs (Karlstads kommun, 1963) och för Orrholmen (Karlstads kommun, 1964b); två
stadsdelar hotade av höga flöden, har dock inga nya riktlinjer införts då översvämningsfrågan
inte omnämns någonstans i dessa planer. Nästa motion rörande översvämningsfrågan inkom år
1967 och gällde samordning av kommunblocksplaneringen för Klarälvens slutliga reglering.
Motionens innehåll såg ut som följer:
"Klarälven har de senaste veckorna utgjort ett ständigt översvämningshot mot
Karlstad till följd av starka vårregn samtidigt med fjällfloden från Norge. Det
höga vattnet har förorsakat att vattnet gått upp i de brunnar där telekablarna
skarvats och trängt in i dessa med påföljd att omkring tusen telefoner kom ur
funktion. På Romstad har inte avloppen fungerat utan vattnet har trängt upp
via golvbrunnar och dagvattenbrunnar".
I motionen konstateras vidare att Karlstad är värst drabbat av den höga vårfloden och föreslår
därför att drätselkammaren ska få i uppdrag att samordna kommunalblocksplaneringen för
Klarälvens slutgiltiga reglering, "så att man i en nära framtid slipper översvämningshotet varje
år i Karlstad." Drätselkammaren skriver som svar på motionen att detta överskrider den
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kommunala kompetensen, frågan faller istället under vattendomstolens handläggning
(Karlstads kommun, 1967).

5.2.2. 1992 till 2000
Ett fåtal nybyggnadskartor fanns att tillgå under dessa år. I de nybyggnadskartor som upprättats
för fastigheter i vattennära lägen finns högsta högvattenyta (HHWY) i närmaste vattendrag
angivet (se bild 8). I de flesta av de nybyggnadskartor som undersökts finns ingen närmare
angivelse gällande lägsta nivå för sockel eller källare, undantaget är den nybyggnadskarta som
kan ses i bild 8 nedan, där lägsta golvhöjd också finns angiven.
Vid genomgång av registrerade protokoll från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
återfanns inga dokument rörande frågor om översvämningar eller risk för översvämningar. Två
detaljplaner undersöktes; Anneberg och Blåkråkan inom stadsdelen Färjestad. Inte heller i
dessa återfanns någon information om översvämningar eller angivelser om höga flöden.
Lokaliseringens lämplighet diskuterades i detaljplanerna, dock endast i relation till allergener
eftersom att Färjestads travbana ligger i närheten (Karlstads kommun, 1997a; Karlstads
kommun 1997b). År 1997 beslutade kommunstyrelsen om en ny organisation för riskhantering.
I det aktuella dokumentet listas ett antal olika riskområden, varav en punkt handlar om
vattenskador. Av beskrivningen av denna punkt framgår dock att det är vattenskador till följd
av läckande rör och liknande som avses, inte till följd av översvämningar (Karlstads kommun,
1997c).

Bild 8. Textruta i nybyggnadskarta från 1997 (Karlstads kommun, 1997d).

5.2.3. 2001 till 2015
I de nybyggnadskartor som upprättats för fastigheter i vattennära lägen finns, som även
beskrevs i föregående avsnitt, högsta högvattenyta (HHWY) i närmaste vattendrag angivet (se
exempel i bild 8). Till skillnad från de nybyggnadskartor från 1960-talet som undersökts finns
dock ingen närmare angivelse om rekommenderade nivåer för sockel eller källare.
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Mellan år 2006 och 2014 har nio protokoll från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
diarieförts i vilka översvämningsfrågan i olika sammanhang behandlas. De två första
protokollen är upprättade av kommunstyrelsen i november och kommunfullmäktige i
december år 2006 och har båda rubriken “Strategi för det förebyggande arbetet med att minska
risken för skador orsakade av översvämningar i Karlstad”. Av protokollen framgår att
kommunstyrelsens förslag innefattar ett anslag till teknik- och fastighetsförvaltningen om 700
000 kronor för år 2007 avsett för inköp av mätutrustning för att genomföra det kontrollprogram
som strategin omfattar och ett anslag om en miljon kronor till ökad driftram för teknik- och
fastighetsförvaltningen för det förebyggande översvämningsarbetet. Vidare innefattar förslaget
att teknik- och fastighetsförvaltningen ska ges i gemensamt uppdrag att utarbeta ett program
för kommunens arbete med översvämningsfrågor (Karlstads kommun, 2006a; Karlstads
kommun, 2006b).
Nästa protokoll som rör översvämningsfrågor är från år 2009 då kommunstyrelsen beslutade
om medfinansiering till en studie om sårbarhet och potentiella skadekostnader vid
översvämning i Vänern (Karlstads kommun, 2009a). I april samma år beslutade
kommunstyrelsen att godkänna föreslaget remissvar; “Förslag till hur direktivet om bedömning
och hantering av översvämningsrisker kan genomföras”, gällande genomförande av
översvämningsdirektivet (Karlstads kommun, 2009b). Från år 2010 finns ett protokoll från
kommunfullmäktige och ett från kommunstyrelsen vilka båda utgör godkännande av
översvämningsprogrammet för Karlstads kommun, som därmed ersatte den tidigare
översvämningsstrategin som omnämndes i föregående stycke (Karlstads kommun, 2010b;
Karlstads kommun 2010c). Av protokollet från kommunfullmäktige framgår att en omröstning
skett där 56 röstade för förslaget och fyra röstade emot.
Ännu ett godkännande av remissvar beslutades av kommunstyrelsen år 2011 och gällde då den
handbok som länsstyrelserna i Värmlands och Västra Götalands län tagit fram gällande
översvämningsplanering (Karlstads kommun, 2011). År 2014 beslutade kommunstyrelsen att
bifalla kommunledningskontorets förslag till remissvar avseende remissen “Tidigt samråd
gällande riskhanteringsplan för översvämningsrisker”. Följande tillägg framfördes som
motivering till beslutet:
“Det är angeläget att tydliggöra hur ansvarsförhållandena ser ut mellan de
olika aktörerna i hanteringen av såväl översvämningsrisker som åtgärder i
samband med att översvämningar har inträffat.” (Karlstads kommun, 2014a).
Det sista protokollet är från kommunstyrelsen år 2014 och även det utgör ett godkännande av
remissvar. I detta fall handlade det om riktlinjer för planering och bygglov i förhållande till
föreliggande översvämningsrisk, vilka beslutades införas i samband med att
översvämningsprogrammet antogs år 2010 (Karlstads kommun, 2014b).
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5.3. Intervjuer
5.3.1. En tillbakablick
Respondent 4 berättar att när hen började på arbeta på kommunen år 1967 användes diagram
med uppgifter om vattennivåerna vid översvämningarna 1957 och 1959, vilka utgjorde
underlag för de krav som ställdes i bygglov. Detta kan ses i de nybyggnadskartor som
presenteras i avsnitt 5.2.1. Om den samhällsplanering som bedrevs på den tiden uttrycker han
sig bland annat på följande sätt:
"... egentligen, planeringen, det var ju ingen samhällsplanering om man säger
i dagens bemärkelse, utan det var mer en teknisk planering så att säga. Och
det var inte mycket till planering egentligen."
Han förklarar vidare att detta blir tydligt när man tittar i planerna från den tiden; ingenstans
nämns översvämningar eller risken för översvämningar. Det var enligt respondent 4 något som
kom senare. När han beskriver att villorna som byggdes då var anpassade till översvämning
blir det dock tydligt att det fanns en medvetenhet bland allmänheten om riskerna, något han
förklarar med att invånarna i någon utsträckning ändå var vana vid översvämningar. Han
förklarar att översvämningar på sätt och vis hörde till vardagen på den tiden. Detta blir särskilt
synligt i hans beskrivning av hur källare inreddes:
"... jag var nere i någon källare på Romstad och där hade de ju liksom
ingenting i källaren, utan det var så de kunde tömma ur och det gick rännor i
golvet så att vattnet kunde rinna bort när det sjönk sen."
Viktigt i sammanhanget är dock att avloppen till skillnad från idag ofta inte leddes till ett
reningsverk, utan tömdes rakt ut i Klarälven. Detta medförde en större känslighet gällande höga
flöden i älven, då detta riskerade att trycka upp vattnet bakvägen, in i husen. Respondent 4
upplevde dock att medvetenheten om denna risk minskade när det skedde en föryngring bland
villaägarna. De inredde sina källare och gjorde dem till gillestugor och liknande. När en
översvämning sedan inträffade och vattnet gick upp i källaren var upprördheten bland
dessa villaägare stor.

5.3.2. Efter översvämningen år 2000/2001
Respondent 4 beskriver översvämningen år 2000/2001 som ett uppvaknande inom kommunen,
vilket blev startskottet för en förändring rörande den fysiska planeringen. Vidare lyfter samtliga
respondenter fram det delbetänkande till klimat- och sårbarhetsutredningen som
regeringen redovisade år 2006 som en viktig förändringsfaktor. Respondent 2 beskriver de
reaktioner rapporten medförde:
"För Vänern så låg man ju på nivåer som vi inte haft med i planeringen och
som vi inte hade kunnat föreställa oss."
Respondent 2 vittnar vidare om att klimat- och sårbarhetsutredningen har medfört att
översvämningsrisken ses som ett betydligt större problem inom kommunen jämfört med
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tidigare. Att utredningen inte bara pekade på ökad översvämningsrisk i Karlstad, utan runt hela
Vänern, menar respondent 4 dessutom gav det hela mer tyngd.

5.3.3. Ökad kunskap ger genomslag i planeringen
Respondent 1 förklarar att det tidigare rådde en brist på information och kunskap om
översvämningsrisk på tjänstemannanivå, bland politiker och hos byggherrar. De senaste åren
har dock en kunskapsutveckling skett. Som bidragande till den ökade kunskapen lyfter
respondent 1 fram samarbete mellan de olika kommunala förvaltningarna och med
länsstyrelsen, men också att både politiker och allmänheten började känna till problematiken.
Respondent 3 upplever också att kunskapen om översvämningsrisken och dess konsekvenser
internt är större idag än den var för några år sedan. Liksom respondent 1 tror hon att samverkan
mellan flera olika aktörer, exempelvis vid framtagandet av en ny beredskapsplan, har bidragit
till denna utveckling.
Tidigare fokuserades översvämningsåtgärderna på att skydda bebyggelse genom att sätta en
lägstanivå på färdigt golv och liknande, vilket exempelvis kan ses i de nybyggnadskartor som
redovisas i avsnitt 5.2.1. Respondent 1 förklarar dock att denna åtgärd inte är optimal med
hänsyn till stadsmiljön. Idag är riktlinjerna istället upprättade utifrån målsättningen att det även
ska gå att bo kvar i sin bostad vid händelse av en översvämning. Detta innefattar då att det ska
gå att ta sig till och från sin bostad, samt att elektricitet och liknande ska fungera. Respondent
1, 2, och 3 berättar också att det idag finns flera planerade åtgärder med syfte att skydda hela
stadsdelar. Ett sådant exempel är det översvämningsskydd som började planeras i samband
med att detaljplanen för området Kanoten i Inre hamn togs fram. Vid planarbetet diskuterades
två alternativ till skydd; ett som bara skulle skydda själva planområdet, eller ett som skulle ge
skydd åt ett ännu större område. Valet föll på det senare alternativet. Respondent 1 beskriver:
“Då kom vi fram till att stoppa vattnet från Vänern, stoppa vattnet norrut från
Klarälven, höja gatan. Då får vi inte bara Kanoten översvämningsskyddat,
utan Kanoten, Tyggårdsviken, Vågmästaren och del av Viken. Och i samband
med det kom vi fram till att om vi helt enkelt utvidgar
översvämningsåtgärderna ännu mer västerut genom att höja Sjömansgatan,
då kommer vi att skydda hela södra delen av Tingvallastaden.”
Respondent 1 förklarar vidare att för 10 år sedan sågs översvämningsåtgärder som någonting
dramatiskt i planeringen; "... förut tänkte man bara rent generellt ... en skarp betongvägg ...
och det blir en jättekonstig konstruktion i stadsmiljön." De senaste åren har han dock upplevt
en stor utveckling utifrån ny kunskap, information och nya idéer. Detta har lett till att
översvämningsåtgärder istället har börjat integreras och bli en del av landskapet och
stadsmiljön, något han lyfter fram som mycket positivt. Respondent 2 förklarar också att
dagens utbyggnadsriktning ofta fokuseras till vattennära områden, vilket därmed innebär att
översvämningsfrågorna på ett eller annat sätt måste hanteras i den fysiska planeringen.

5.3.4. Krocken mellan nya riktlinjer och gamla planer
Något som respondent 1 beskriver som ett stort bekymmer idag är problematiken med att lämna
bygglov i förhållande till gamla planer, upprättade för kanske 30 år sedan. På den tiden såg inte
kommunens riktlinjer gällande översvämningsskydd ut som de gör idag vilket gör det svårt för
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en bygglovshandläggare att ställa krav i bygglov som inte finns med i detaljplanen för området.
Denna problematik gäller dock inte bara översvämningsrisk, utan det handlar också exempelvis
om buller, luftföroreningar och markföroreningar, för vilka kraven ofta skärpts sedan äldre
planer upprättats. Respondent 1 förklarar:
"Vi hade inte samma kunskap som vi har idag [och] vi hade inte samma krav
som vi har idag. Dagens krav för samhället kräver ännu mer än för 25 år
sedan."
Det översvämningsprogram som antogs av kommunfullmäktige år 2010 har dock medfört
större möjlighet för kommunen att ställa krav i bygglov på att översvämningsåtgärder som inte
finns med i detaljplan ska vidtas. Gränsen är dock inte så skarp som vid planläggning.

5.3.5. Utvecklingens fram- och baksidor
Respondent 1 menar att, utöver en ökad kunskap om vilka konsekvenser klimatförändringarna
kan medföra, är globaliseringen och den teknikutveckling som skett också viktiga faktorer som
har bidragit till en generellt sett ökad medvetenhet om översvämningsriskerna. Han förklarar
att informationen når oss inom några minuter om en katastrof inträffat på andra sidan jorden;
så var det inte på 80- eller 90-talet. Samtidigt innebär denna tekniska utveckling en större
sårbarhet i samhället. Respondent 3 förklarar:
“Men problemet är ju också idag att vi är beroende av viss teknik för att ett
samhälle ska fungera. El och tele brukar försvinna och idag är vi väldigt …
beroende av de här funktionerna, till skillnad mot för 50 år sedan då till
exempel. Och det är ju en sårbarhet i sig.”
Så det är inte bara placeringen av byggnader som påverkar hur sårbart samhället är, utan även
att vi är beroende av så mycket annat. Respondent 3 tar vidare upp hur Karlstad är beroende av
att få in transporter till staden varje dag för att få in livsmedel, mediciner och annat. Med andra
ord har samma utveckling som respondent 1 menar varit viktig för den ökade medvetenheten,
i vissa avseenden samtidigt skapat en större sårbarhet i samhället.
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6. Diskussion
Syftet med denna studie är att undersöka hur förhållningssättet till översvämningsrisk
förändrats i Karlstads kommun sedan 1950-talet, samt hur denna förändring påverkat dagens
situation avseende stadens sårbarhet för översvämningar. Av resultatkapitlet framgår att flera
förändringar skett sedan 1950-talet när det gäller kommunens sätt att förhålla sig till
översvämningsrisk. I följande avsnitt diskuteras de viktigaste delarna av det erhållna resultatet
i relation till de teorier och den tidigare forskning som presenterades i kapitel 2, samt i relation
till den kontext som beskrivs i kapitel 4.

6.1. Medvetenhet
Innan översvämningen år 1957 uttalade sig ingenjör Ebbe Lundström i positiva ordalag om
den ökade vattenföringen i Klarälven, då denna enligt honom skulle innebära positiva effekter
för timmerflottningen. Om han på förhand vetat hur stora problem vattnet faktiskt skulle
komma att orsaka är det möjligt att han hade uttryckt sig annorlunda, men detta tankesätt talar
ändå i någon mån för att befolkningen var vana vid att vattennivån steg med jämna mellanrum.
Detta är också vad respondent 4 beskriver då han berättar att översvämningar på sätt och vis
hörde till vardagen på den tiden.
Den beskrivning respondent 4 ger av hur källare tidigare inreddes, eller snarare inte inreddes,
med översvämningar i åtanke, visar vidare på en medvetenhet om den föreliggande risken för
översvämningar. Precis som kolumnisten “Flanören” skriver, verkar en viktig faktor i
sammanhanget vara tiden. Flanören uttrycker i sin kolumn från 1957 att han hoppas att den
enskilde ska fästa bilden av översvämningen i sitt minne, för att därigenom bättre kunna
planera med hänsyn översvämningsrisken. Respondent 4 beskriver att när en ny generation
villaägare kom, inredde de källarna och gjorde om dem till gillestugor och liknande; inte alls
anpassat för en eventuell översvämning. Förklaringen till detta kanske är just det korta minnet.
Som en koppling till detta beskriver Storbjörk (2010) att riskhanteringen är starkt händelsestyrd
och i stor utsträckning grundad på senast upplevda flöden. Att den nya generationen, i motsats
till den tidigare, inredde sin källare kan alltså möjligen bero på att det gått en tid sedan den
senaste översvämningen, eller att de själva inte hade upplevt några av 1900-talets större
översvämningar. Framme vid år 1995 hade lång tid passerat sedan senaste stora översvämning,
vilket kanske också är förklaringen till att inga av de protokoll från kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen som undersökts innehöll några frågor om översvämningsrisk.

6.2. Stadens sårbarhet
I de tidningsartiklar från översvämningarna åren 1957 och 1959 som undersökts blir Karlstads
sårbarhet tydlig, likaså att flera invånare upplever just sårbarheten som ett stort problem som
behöver åtgärdas. Under översvämningen 1957 ställde avlopp som ledde direkt ut i Klarälven
till med stora problem för villaägare, då detta orsakade att vattnet tog sig upp bakvägen och
översvämmade källare. Denna sårbarhet var något byggnadschefen tog upp efter
översvämningarna som något som behövde åtgärdas för att undvika att samma sak skulle
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inträffa vid framtida översvämningar. Vid översvämningen år 1959 kvarstod dock problemet.
Även NWT:s kolumnist “Flanören” uttrycker att staden bör planeras med översvämningarna i
åtanke, något som också kan tolkas som en vilja att minska stadens sårbarhet för
översvämningar; även om inte just det ordet används. I den insändare som fanns med i VF efter
översvämningen år 1957 används däremot ordet sårbarhet, i detta fall dock inte gällande
bebyggelsen utan istället avseende transportleder mellan olika stadsdelar. Under
översvämningen höll Klarabron på att förstöras, vilken på den tiden var den enda bro som
förband de östra och västra stadsdelarna; något insändarens författare menade utgjorde en
sårbarhet i staden som borde överbyggas.
Även under översvämningarna åren 1995 och 2000/2001 blir Karlstads sårbarhet för
översvämningar tydlig, särskilt gällande bebyggelsen i låglänta områden som Skåre och
Råtorp. Till skillnad från översvämningarna 1957 och 1959 rapporteras dock inte om
källaröversvämningar i lika stor utsträckning, något som troligen beror på att de flesta hus då
anslutits till det kommunala avloppsnätet. Under översvämningen år 2000/2001 beskrivs ett
strömavbrott som ett stort skräckscenario då detta skulle innebära att pumparna som höll
vattnet undan bebyggelsen skulle sluta fungera. Alla dessa sårbarhetsfaktorer kan ses i relation
till Wamslers (2014) beskrivning av platsspecifika förutsättningar, vilka sammantaget avgör
hur sårbar en stad är. När det gäller bebyggelsen är sårbarheten i många fall stor, men däremot
verkar kommunens förmåga att hantera översvämningarna vara god. Detta var särskilt tydligt
under översvämningarna år 2000/2001 då skyddsåtgärder vidtogs i god tid för minimera
skadorna i möjligaste mån, något som av tidningsrapporteringen att döma var mycket lyckat.
När respondent 3 diskuterar stadens sårbarhet ur dagens perspektiv tar hon upp hur den
utveckling som skett också i många avseenden gjort oss mer sårbara. Idag är vi exempelvis
beroende av viss teknik för att samhället ska fungera, såsom elektricitet och telefoni, vilket vi
inte var på samma sätt för 50 år sedan.

6.3. En förändrad syn på översvämningsrisk
Respondent 1 beskriver hur kommunen i sin planering måste ta hänsyn till flera olika aspekter
utöver översvämningsrisk, såsom buller, luftföroreningar och markföroreningar. För dessa
saker saknades tidigare riktlinjer, något som ställer till problem när bygglov ska ges idag i
förhållande till gamla planer som upprättats utifrån gamla riktlinjer. Han förklarar att dagens
samhälle kräver ännu mer än det gjorde för 25 år sedan. Denna utveckling skulle kunna
förklaras med hjälp av Becks teori om risksamhället, vilken gör gällande att industrisamhället
har skapat ett stort antal risker vilka vi idag måste handskas med. Dessa risker var förstås lika
närvarande tidigare, men i och med ingången i risksamhället har allt större fokus i samhället
kommit att läggas på att identifiera risker för att sedan kunna handskas med dem. Denna
förändring skulle därmed kunna vara en effekt av att vi har gått ifrån den första moderniteten;
industrisamhället, in i ett risksamhälle.
Av både de kommunala handlingarna och intervjuerna framgår att en stor förändring har skett
inom Karlstads kommun sedan början av 2000-talet när det gäller förhållningssättet till
översvämningsrisk. Ett par av respondenterna beskriver översvämningen vintern år 2000/2001
som ett uppvaknande, men framförallt lyfts klimat- och sårbarhetsutredningen fram som
startskottet för förändringen inom kommunen. Vidare nämns klimatförändringarna i sig, med
de konsekvenser de medför gällande översvämningsrisken, som en viktig faktor i
sammanhanget. Även här kan paralleller dras till Becks teori om risksamhället, där
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klimatförändringarna tydligt utgör en av de risker som industrisamhället genom olika beslut
och handlingar orsakat.
Trots att åsikter om att stadsplaneringen borde ta större hänsyn till översvämningsrisken
tidigare framförts, exempelvis i en motion från 1957 och av NWT-kolumnisten “Flanören”
samma år, är det först på 2000-talet större åtgärder har börjat vidtas med syfte att skydda hela
stadsdelar. Som förklaring till denna utveckling kan flera faktorer ses. Den första är den
kunskapsutveckling som respondenterna beskriver, både bland tjänstemän, politiker och
allmänhet. Denna kunskapsutveckling bottnar bland annat i klimat- och sårbarhetsutredningen
från 2007, i en ökad samverkan mellan olika aktörer, samt i en generellt ökad medvetenhet om
klimatförändringarna och dess konsekvenser. Den andra faktorn är en förändring och
utveckling av stadsplaneringen, där översvämningsåtgärder alltmer börjat ses som en
integrerad del i stadsmiljön. Slutligen kan en bidragande faktor vara att den senaste
översvämningen år 2000/2001, tillsammans med den kunskapsutveckling som skett, lett till en
ökad acceptans och legitimitet för vidtagandet av skyddsåtgärder, vilket Storbjörk (2010)
beskriver som en viktig aspekt i sammanhanget.

6.4. Konsekvenserna av tidigare beslut
Av kapitel 4 framgår att stadens framväxt i många fall skett på ett slumpartat sätt, i form av
oreglerad bebyggelse. Exempel på sådana stadsdelar är Hagaborg och Norrstrand, vilka hör till
de stadsdelar som drabbades hårt vid översvämningen 1916, något som i sin tur ledde till att
en skyddsvall byggdes. Flera andra stadsdelar som ligger inom översvämningshotade områden
har däremot kommit till genom den stadsplanering som bedrivits av kommunen. Vare sig det
rör sig om överlagda beslut eller slumpmässiga vägval, kan det dock konstateras att historien i
flera avseenden påverkat de utvecklingsmöjligheter som Karlstad står inför idag.
Tidningsrapporteringen från de fyra översvämningarna visar att de flesta, om inte alla, av
Karlstads vattennära stadsdelar är sårbara för översvämningar, något som i framtiden kommer
att behöva hanteras på ett eller annat sätt. I kombination med en ökad kunskap om
översvämningsrisker och ett nytt förhållningssätt där sårbarheten för översvämningar i allt
större utsträckning tas i beaktande, har vidtagandet olika skyddsåtgärder dessutom blivit allt
viktigare. Detta är en utveckling som därmed kan kopplas till teorin om path dependence.
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7. Slutsatser
Sedan 1950-talet har en stor förändring skett inom Karlstads kommun gällande
förhållningssättet till översvämningsrisk. Denna förändring yttrar sig bland annat genom att
översvämningsfrågan sedan början av 2000-talet i allt större utsträckning kommit på den
kommunala dagordningen. Vidare har kommunen aktivt börjat hantera översvämningsrisken i
den fysiska planeringen genom vidtagande av olika skyddsåtgärder, som även de har börjat
ändra omfattning; från att endast skydda mindre planområden till större åtgärder som ska
skydda hela stadsdelar. Som orsak till denna förändring ses flera bidragande faktorer, däribland
en kunskapsutveckling bland tjänstemän, politiker och allmänhet, vilken bland annat bottnar i
klimat- och sårbarhetsutredningen från 2007, i en ökad samverkan mellan olika aktörer, samt i
en generellt ökad medvetenhet om klimatförändringarna och dess konsekvenser. En annan
faktor är att stadsplaneringen utvecklats, vilket lett till att översvämningsåtgärder alltmer börjat
ses som en integrerad del i stadsmiljön. Vidare kan en bidragande faktor vara att den senaste
översvämningen år 2000/2001, tillsammans med den kunskapsutveckling som skett, lett till en
ökad acceptans och legitimitet för vidtagandet av skyddsåtgärder. Även om inte frågan
hanterades på samma sätt inom den fysiska planeringen tidigare, är det dock tydligt att det
fanns en stor medvetenhet om översvämningsrisken efter översvämningarna 1957 och 1959,
både inom den kommunala verksamheten och bland allmänheten.
Vid den stadsplanering som bedrevs tidigare under 1900-talet har översvämningsfrågan inte
tagits i beaktande, vilket har bidragit till en ökad sårbarhet då flera stadsdelar växt fram i
områden som är hotade av översvämningsrisk. Detta innebär att dagens stadsplanering också
måste ske med hänsyn till det skyddsbehov som finns för stadens äldre stadsdelar. Den
sårbarhet för översvämningar vi ser i Karlstad idag kan dock inte enbart härröras till den
samhällsplanering som tidigare bedrivits. Till skillnad mot på 1950-talet är samhället idag
exempelvis beroende av att viss teknik, såsom internet, ska fungera. Likaså är samhället i ännu
större utsträckning än då beroende av att elektriciteten ska fungera; vilket är en av de funktioner
som hotas vid händelse av en översvämning. Detta utgör i sig en sårbarhet.
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Bilaga 1 - Intervjuguider
Intervjuguide riktad till respondent 1, 2 och 3:
•  
•  
•  
•  

•  
•  
•  

•  
•  

Hur ser dina arbetsuppgifter ut?
Hur länge har du varit anställd på Karlstads kommun?
Hur ser situationen ut idag i Karlstad vad gäller översvämningsrisk?
Hur arbetar kommunen med frågan?
o   Förebyggande åtgärder?
o   Planerade åtgärder?
Har du upplevt någon förändring i förhållningssättet till översvämningsrisk i
kommunen under de år du har varit anställd?
Händer det att privatpersoner vänder sig till dig med frågor om översvämningsrisk?
Hur ser du på den fysiska planering som har bedrivits tidigare i relation till
översvämningsrisken?
o   Vilka konsekvenser har den inneburit för den situation vi ser idag gällande
sårbarhet för översvämningar?
Vilka problemområden finns?
o   Känner du till när de planlades/byggdes? (endast respondent 1 och 2)
Är det någonting du vill tillägga som du tycker är viktigt?

Intervjuguide riktad till respondent 4:
•  
•  

•  
•  
•  
•  

Hur såg fysiska planeringen ut när du anställdes på Karlstads kommun?
Hur ser du på den fysiska planering som har bedrivits tidigare i relation till
översvämningsrisken?
o   Vilka konsekvenser har den inneburit för den situation vi ser idag gällande
sårbarhet för översvämningar?
Talade man om risk på samma sätt då som idag?
Upplevde du någon förändring i förhållningssättet till översvämningsrisk under den tid
du var anställd på Karlstads kommun?
Hände det att privatpersoner vände sig till dig med frågor om översvämningsrisk?
Är det någonting du vill tillägga som du tycker är viktigt?
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Bilaga 2 – Karta över stadsdelar i Karlstad

  
  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

Skåre  
Råtorp  
Färjestad  
Rud  
Norrstrand  
Sundsta  
Klara  
Centrum/Tingvallastaden  
Haga  

10.  Hagaborg  
11.  Herrhagen  
12.  Inre  hamn  
13.  Viken  
14.  Orrholmen  
15.  Sommaro  
16.  Strand  
17.  Romstad  
18.  Våxnäs  
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