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Sammanfattning 
Karlstads läge i Klarälvens delta och vid Vänern innebär stora kvaliteter för stadens 
utveckling, men även att delar av staden är utsatt för översvämningsrisker både 
från Vänern och från Klarälven. Översvämningar orsakade av isproppar utgör 
också ett återkommande problem.  

Syftet med denna bakgrundsrapport är att sammanfatta historik och bakgrunds-
information samt de undersökningar som har lett fram till det alternativ som 
förordas i muddringsplanen. Arbetet omfattar älvens huvudfåra från Skåre/Almar 
till Sandgrund samt den västra älvfåran ner till mynningen vid Rörskär. Västra 
fåran har prioriterats framför den östra för att uppnå ett jämnare flöde mellan 
älvens två huvudfåror, vilket medför att båda älvfårorna hålls friare på lång sikt. 
Det rekommenderas dock att samma arbete utförs även för den östra älvfåran, då 
problematiken är densamma även där. 

De effekter som önskas uppnås med muddring av älven är att bibehålla befintlig 
flödessituation och därmed inte öka framtida översvämningsrisker, att minska 
risken för isproppar samt att öka framkomligheten för båttrafiken. Vid muddring 
tillgängliggörs dessutom massor som kan användas exempelvis för material-
försörjning i bygg- och exploateringsprojekt.  

Timmerflottningen på Klarälven har pågått från 1600-talet fram till 1991. Fåran 
hölls till stor del öppen av propellerströmmen från flottningsbåtarna samt av 
timmerbuntarnas flottningsdjup. Vid behov propellermuddrades sandbankar. 
Kommunen hade även ett eget mudderverk som gick regelbundet. 

På 60-talet gjordes en stor muddring i Klarälven och Inre hamn. Under senare tid 
har mindre omfattande muddringar genomförts, bland annat utanför Scandic hotell 
(2003) samt utanför teatern (flera tillfällen, senast 2008).  

Utredningar som ligger till grund för muddringsplanen omfattar: lodning av älvens 
bottentopografi, kulturmiljö (kart- och arkivstudie), naturmiljö (dykinventering av 
älvens djupområden samt översiktlig inventering av strandkanter, strandväxter och 
bottenfauna), geoteknik (stabilitet i strandkanter samt avvattning och kvalitet hos 
uppmuddrade massor) samt föroreningar i sediment. En sammanställning över 
tillämpbara muddringsmetoder och över avsättning och behov av massor har gjorts. 
Utöver detta har ägarförhållanden utmed älven samt hamnområde, broar, ledningar 
och kablar, samt förutsättningarna för friluftsliv inom det berörda området 
kartlagts.  

Befintliga sandbankar samt motstående intressen har sammanställts i kartmaterial 
som har studerats och utvärderats. Ett huvudalternativ till muddring har tagits fram 
med hänsyn tagen till rådande förutsättningar och hinder. Ett flertal modelleringar 
av effekterna av olika muddringsscenarier har genomförts för att kunna bedöma 
nyttan av att muddra och även för att bedöma skillnaden mellan olika muddrings-
insatser. Slutligen har en kostnadsnyttoanalys (KNA) genomförts i syfte att under-
söka den samhällsekonomiska nyttan av muddringsåtgärder.  

 



 

Genomförda utredningar har lett fram till ett föreslaget huvudalternativ som inne-
bär muddring av utvalda sandbankar ner till ett djup av 1,7 m under modellerad 
medelvattenyta. Huvudalternativet innebär ett antal hänsynstaganden, där skydds-
zoner har upprättats för bland annat stabilitet, kultur- och naturmiljövärden, samt i 
närheten av broar och ledningar. För att upprätthålla samma situation i älven även i 
framtiden bedöms regelbundet återkommande underhållsmuddring krävas i samma 
omfattning som huvudalternativet med en återkomsttid om ca vart femte år. En 
inledande muddring enligt huvudalternativet beräknas kosta ca 18-26,5 miljoner. 
Både den inledande muddringen, och de återkommande underhållsmuddringarna 
bedöms enligt utförd KNA som samhällsekonomiskt lönsamma. 

En mer fullständig muddring, i en omfattning som skulle åstadkomma en nivå-
sänkning av älven redan idag innebär sådant stort ingrepp att det inte bedöms vara 
vare sig tekniskt- ekonomiskt-, eller miljömässigt motiverat. 

Ett fall där det inte genomförs någon muddring alls under de närmaste 100 åren kan 
innebära att den östra älvfåran förlängs med över 1 000 m i Örsholmsälven och att 
nivån vid den nuvarande mynningen till densamma kan stiga med 1,2 m vid ett 
200-års flöde och vid medelvattennivån i Vänern jämfört med dagens situation. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Karlstads läge i Klarälvens delta och vid Vänerns stränder har varit och är en viktig 
förutsättning for stadens utveckling. Det vattennära läget innebär stora kvaliteter 
som starkt bidrar till stadens attraktivitet. Samtidigt innebär läget att centrala 
Karlstad och stadsdelarna längs Klarälven är utsatta för översvämningsrisker både 
från Vänern och från Klarälven. 

Det sker en ständig sedimentations- och erosionsprocess i Klarälven. Material 
eroderas från älvens stränder och bottnar för att sedan transporteras med älven och 
avsättas längre nedströms där vattnets hastighet minskar. Större delen av föränd-
ringar i älvens utseende sker vid perioder med höga flöden. Under vintertid uppgår 
Klarälvens transport av suspenderat material till ca 10-20 ton/dygn medan det 
under en normal vårflod kan transporteras upp till ca 5000 ton/dygn (Heikenskjöld, 
1981). Eftersom det transporteras stora mängder material i älven och det inte har 
genomförts regelbunden underhållsmuddring sedan flottningen upphörde så är 
sandbankarna i älven under tillväxt.  

Under en period av 30 år har kapaciteten att transportera sediment gradvis minskat 
i den västra älvfåran (Dargahi, 2006), vilket innebär att sedimentationen ökar. Det 
pågår en kontinuerlig sedimentering. Orsakerna till de pågående förändringarna 
kan sökas i älvens naturliga deltabildningsprocesser och i mänskliga aktiviteter. 
Bland de senare kan nämnas stängningen av älvfåran väster om Borgmästarholmen 
i samband med bygget av Borgmästarbron i slutet av 60-talet, vilket resulterade i 
en minskning av inflödet i den västra älvfåran med ca 5% (vid 800m3/s). Ett lägre 
flöde ger en ökad sedimentation. Övrig påverkan av sedimentationsprocessen är 
flottningens upphörande, älvens reglering för kraftändamål, broar, strandskoningar 
samt eventuella förändrade skogsbruksmetoder.  

Historiskt har både Klarälven och Vänern orsakat betydande översvämningar, 
senast hösten/vintern 2000-2001, då Vänern steg till en historisk högsta nivå sedan 
sjön började regleras i mitten av 1930-talet. Klarälven har vid flera tillfällen sväm-
mat över i samband med vår- och höstflod. Särskilt utsatt är området kring Torp-
noret i Skåre/Stodene, där höga flöden i älven riskerar att översvämma bland annat 
järnvägsundergången i Stodene. Översvämningar orsakade av isproppar utgör 
också ett återkommande problem i de centrala delarna av Karlstad. 

En möjlig åtgärd för att minska översvämningsrisken orsakad av höga flöden i 
älven är muddring. Bebyggelsens utbredning i deltat har medfört att Klarälvens 
vatten fått en allt mer begränsad yta att breda ut sig på i samband med höga flöden. 
Då älvens flöde genom Karlstad till stora delar är omgärdad av bebyggelse är 
själva älvfåran den enda acceptabla plats som återstår för vattnet. Det är därmed av 
stor vikt att älvfåran har kapacitet för tillräckligt höga flöden för att översväm-
ningsrisken skall kunna hållas på en acceptabel nivå.  

I den åtgärdsplan för Klarälven i Karlstad som godkändes av fastighetsnämnden 
(Karlstads kommun, 2006) består en av åtgärderna av att teknik- och fastighets-
förvaltningen ges i uppdrag att genomföra kontinuerliga muddringar om sediment 
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ansamlas i sådan omfattning att det medför ökad översvämningsrisk eller hindrar 
framkomligheten för båtar enligt en särskild plan (Karlstads kommun, 2006).   

Karlstads kommun antog 2010 Översvämningsprogrammet för Karlstads kommun. 
Syftet med översvämningsprogrammet är att utifrån den kunskap som finns idag, 
lägga fast hur Karlstads kommun ska arbeta för att möta dagens och framtida risker 
för översvämningar. Programmet beskriver vilka konsekvenser dessa kan få samt 
förslag på riktlinjer och åtgärder som bör vidtas. Omfattande muddringar i Klar-
älvsdeltat är en av de anpassningsåtgärder för att minska översvämningsrisken som 
anges i Översvämningsprogrammet. 

1.2 Syfte 
Syftet med den fördjupade förstudien är att ge en bakgrund till det arbete som har 
bedrivits vad gäller muddringar i Klarälven, redovisa de undersökningar som har 
genomförts och även att redovisa vad som lett fram till det alternativ som redovisas 
i muddringsplanen för Klarälvens västra älvfåra.  

Syftet med en muddringsplan är att skapa ett strategiskt dokument som kommunen 
ska följa vid framtida muddringar av älven. Syftet med muddring av älven är flera, 
bland annat: 

• Bibehålla befintlig situation vad gäller vattennivåer i Klarälven, och 
därmed förhindra ökning av framtida översvämningsrisker.  

• Minska risken för isproppar 

• Öka framkomligheten för båttrafiken. 

En positiv effekt av muddring är att det tillgängliggörs massor som kan användas i 
exploateringsprojekt mm som är i behov av utfyllnadsmaterial.  

1.3 Avgränsningar 

• Muddringsplanen har enbart behandlat muddringar i älvens huvudfårs från 
Skåre/Almar till Sandgrund, samt den västra älvfåran ner till mynningen 
vid Rörskär.  

• Materialet baseras på lodningar från 2009. 

• Antaganden baseras på ett beräknat medelvattenflöde i älven enligt DHI 
(2011c). 

• Antagandet baseras på en medelvattennivå i Vänern på 44,20 (RH00 
Karlstad). 

• Alla nivåer i dokumentet anges i RH00 Karlstad. 
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1.4 Läsanvisning 
Dokumentet redovisar hur Karlstads kommun har arbetat sig fram till en mudd-
ringsplan. Muddringsplanen redovisas i separat dokument. 

Avsnitt 2 beskriver historiken bakom sedimentering och muddringsåtgärder i 
älven. 

Avsnitt 3  är en sammanställning av viktiga utredningar som har genomförts 
längs älven och som har använts för arbetet med muddringsplanen. I 
början av varje underavsnitt finns dessutom en läshänvisning till de 
dokument som har sammanfattats och utvärderats i texten. 

Avsnitt 4  beskriver huvudalternativet, dvs det alternativ som muddringsplanen 
baseras på. 

Avsnitt 5 är de slutsatser som förstudien har lett fram till. 

Avsnitt 6  är en referenslista med hänvisning till tidigare utredningar och 
underlagsmaterial. 

2 Historik 
Inom ramarna för arbetet med muddringsplanen har en historisk inventering av 
tidigare erfarenheter av muddring i älven samt en kartläggning av muddrings-
effekter av tidigare flottning i älven gjorts. Möten med äldre medarbetare inom 
kommunen samt med en pensionerad flottare har genomförts. Syftet med dessa 
möten har varit att överföra erfarenheter och kunskaper från tidigare genomförda 
muddringar till projektet samt att få en bild över flottningen i Klarälven, främst 
med avseende på hur flottningen påverkat bottennivån i älven och i vilken om-
fattning älven avsiktligt muddrades under den period flottningen pågick.  

Nedan sammanfattas: 
• Möte med äldre medarbetare inom kommunen (Göran Engström, Jan Johansson, Jan 

Andreasson och Hans Karlsson) 2012-10-26. 

• Möte med f.d. flottare Sven Leverström 2012-12-19. 

• Genomgång av material från museet etc. 

• Info från anställda inom kommunen med kännedom om älven. 
 

2.1 Flottning  
Timmerflottningen på Klarälven har gamla anor, troligtvis sedan 1600-talet. 
Virkesflottningen kom igång i stor skala på 1800-talet, då bruken och sågverken 
expanderande. Omkring bildades 1830 sammanslutningen ”Herrar timmerhandlare 
på Clara elf och däri fallande vattendrag” för att få ordning på hanteringen av 
timmer från flera ägare. Denna organisation blev 1893 Klarälvens Flottnings-
förening, KFF. På 1950-talet, då flottningen var som mest intensiv, var mer än 
1800 personer sysselsatta med flottning på Klarälven och mängden virke som 
flottades motsvarar 26 700 virkesbilar med släp. 

I Värmland var Trysilälven/Klarälven den största flottleden, med en totallängd på 
mer än 40 mil. Flottningen över svensk-norska gränsen reglerades i en förordning 
redan 1766. Klarälven är en relativt lättflottad älv. Älven har en liten fallhöjd och 
endast ett fåtal forsar och fall på den svenska sidan. I samband med att Höljes 
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kraftverk anlades 1962 underlättades flottningen ytterligare, bland annat genom att 
Höljessjön kom att utgöra ett magasin för virket från Norge. Flottningsföreningen 
hade rättigheter till en viss mängd "flottvatten " som kraftbolaget släppte för att 
garantera tillräckligt med vatten i älven så att virket kunde flyta lätt.  

Flottningen bedrevs som lösflottning norrifrån och ner till skiljeställena i Forshaga 
kommun, vilket innebär att enskilda stockar fick flyta löst med strömmen. I 
Forshaga kommun låg två skiljeställen, det ena i Löved och det andra och största 
vid sjön Lusten. Vid skiljena samlade timret och sorterades efter ägare och sorti-
ment.  Allt virke med samma märke skiljdes ut och lades ihop till långa buntar som 
sedan bogserades vidare med båt via Västra älvfåran och Skoghallsådran. Fyra 
bogserbåtar, ibland fem, kunde gå samtidigt på älven. 

Ett bogserdrag kunde vara omkring 550 m långt och innehålla upp emot 10 000 
stockar. Bogserbåtarna var uppkallade efter sin hemmahamn i sjön Lusten och 
numrerade i den ordning de köpts in. Timret mellanlagrades utanför Kartberget i 
Karlstad för att sedan flottas vidare genom Skoghallsådran. Därefter fördelades 
timret för vidare flottning till Skoghall, Grums och Vargön. Mycket timmer gick 
också till sågverk vid Orrholmen. 

Under flottningens 10 sista år ägdes allt virke av Stora Skog och därför behövdes 
vare sig skiljeställe eller bogserbåtar längre. Lustens skilje lades ned 1982 och 
Lustenbåtarna slutade trafikera älven. Allt virke lösflottades hela vägen från Norge 
till Skoghallsverken i Karlstad.  

Klarälven var Sveriges sista flottled och massaved flottades på älven fram till 1991. 
Regeringsbeslut om avlysning av allmän flottled i Klarälvens huvudfåra fattades 
1997 (Miljödepartementet, 1997). Därmed upphörde rättigheterna att flotta virke på 
landets sista flottled. Klarälvens Flottningsförening upplöstes 1998. Numera körs 
allt virke på bil eller tåg.  

2.2 Historisk muddring och underhåll av älvfåran 
Under årens lopp har flottleden rensats och byggts ut. Dammar, timmerrännor, 
murar, stenkistor och skiljeställen anlades. I flottledens nedre delar, inom Karlstads 
kommun, har Västra älvfåran historiskt varit den större fåran. Här gick båttrafiken 
och hamnen låg vid Älvgatan. Kommunen hade eget mudderverk och enligt uppgift 
genomfördes regelbunden muddring.  

Fåran hölls till stor del öppen av propellerströmmen från flottningsbåtarna samt av 
timmerbuntarnas flottningsdjup. Timmerbuntar som legat länge i vattnet kunde 
flyta 60-100 cm djupt. Vid behov propellermuddrades tillväxande sandbankar med 
Lustenbåtarna genom att propellern placerades över sandbanken, som ”frästes” bort 
av den riktade propellerströmmen.  

Efter 1982, då endast löstimmerflottning förekom, användes endast mindre båtar 
för flottningen. Dessa höll inte fåran öppen i samma utsträckning som Lusten-
båtarna gjort. Dessutom flottades endast mindre virkesdimensioner som flöt högre. 

Vid Skåre/Almars färjeläge skopmuddrades en fåra i älven. Uppmuddrad sand 
lades tillbaka i älven, vid sidan av den muddrade fåran. Det fanns ett skopmudder-
verk som gick regelbundet i Klarälven. Det fanns även två båtar med luckor i 
botten som användes för att dumpa muddermassor i Vänern. Den större delen av 
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muddringsarbetet gjordes i Dingelsundsådran, som endast användes för flottning 
ibland. Dingelsundsådran muddrades senast i början av 60-talet. Skoghallsådran 
användes för flottning i högre grad än Dingelsundsådran och hölls därför öppen av 
flottningen i högre grad. Vid Jakobsbergsbron var det grunt och timmerbåtarna fick 
gå utefter kanten mot flygfältet, där det var djupare. 

På 60-talet gjordes stora muddringar i Klarälvens huvudfåra. Muddermassor använ-
des till byggande av den nuvarande sträckningen av E18 och för igenfyllandet av 
norra delen av Inre hamn. Grenen Örsholmsälven muddrades för att fylla ut och 
höja Örsholmen för exploatering.  

Anläggningar i älven har historiskt påverkat vattnets strömning och deltats tillväxt. 
Bland annat bildades Gubbholmen efter att östra bron (Stenbron) byggts på 1700-
talet. Först bildades två holmar som sedan växte ihop och bildade nuvarande Gubb-
holmen. Efter att Borgmästarbron anlagts 1967 blev älven grundare nedströms 
bron. Tidigare gick även en älvfåra innanför Borgmästarholmen, som då var en 
holme. Fåran fylldes igen inför bygget av E18. 

Vid Jakobsbergsbron genomfördes i mitten på 70-talet, i samband med byggandet 
av Hammaröleden, stora muddringar. Hela sträckan norr om Jakobsbergsbron 
muddrades till samma djup som djuprännan av ett stort sugmudderverk. Massorna 
från muddringen användes till att bygga upp Hammaröleden. Sandbanken vid 
Jakobsbergsbron har därför tillväxt under de senaste 40-åren. 

Enligt Karlstads kommun (2006) muddrades 0,4 miljoner m3 ur Klarälven mellan 
Råtorp och Sandgrund, ur Suttersälven 0,9 miljoner m3 samt 2,4 miljoner m3 ur 
östra älvgrenen vid Örsholmen och Kalvholmen . Totalt 3,7 Mm3 under perioden 
1962 – 1976.  

2.3 Senare muddringar 
Vintern 2000-2001, när vattenståndet i Vänern var högt, trycktes vattnet upp varvid 
vattenhastigheten i älven minskade. Detta ledde till ökad sedimentation i höjd med 
Borgmästarholmen där en stor sandbank hade bildats. En grävmuddring 
genomfördes 2003 för att ta bort den översta metern av sandbankens östra kant för 
att bredda öppningen in i västra älvfåran. Totalt avlägsnades ca 20 000 m3. Inför 
muddringen anlades en vägbank från Borgmästarholmen ut till sandbanken. 
Grävmuddring genomfördes till ca 1 meter under vattenytan. Muddermassorna 
kördes till badplatser mm och erbjöds även till försäljning. För att avvattna 
massorna lades de upp i högar på sandbanken innan de lastades på lastbil och 
transporterades iväg. Muddermassorna var mycket finkorniga och flytbenägna, 
vilket innebar att delar av de massor som lades upp på badplatser mm flöt bort vid 
kraftigt regn.  

För att hålla kvar finkorniga och flytbenägna massor krävs en bank eller vall. 
Exempelvis finns en vall runt hela Örsholmen. Materialet i området är genom-
släppligt, vilket medförde att vatten trycktes upp under vintern 2000-2001. Efter 
detta anlades pumpgropar. 

Vid teatern grävmuddrades kanten av en sandbank 2008. Ca 2000 m3 sand grävdes 
bort. Länsstyrelsen gjorde då bedömningen att anmälan eller tillståndsansökan inte 
behövdes då rensning för att bibehålla vattnets djup eller läge eller att omedelbart 
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återställa ett vattendrag som vikit av från sitt förra läge eller på annat sätt förändrat 
sitt lopp inte kräver tillstånd (Länsstyrelsen i Värmland 2008).  

Kaplansälven (östra älvfåran) vid Heden muddrades senast i början på 90-talet, i 
samband med att Välsviksleden anlades. 

I slutet av 2013 gjordes en muddring utanför småbåtsklubben vid Heden. Mudd-
ringen genomfördes som ett test, bland annat för att få erfarenhet om hur snabbt 
massorna avvattnades vid en sugmuddring. Ca 500 m3 muddrades. Muddringen 
innebar även att Karlstads båtklubb fick möjlighet att bli av med en stor vall som 
byggts upp in mot bryggorna och som hindrat småbåtarna från att ta sig fram till 
sina bryggor. Testet visade på snabb avvattning av massor från sugmuddringen. 
Sanden sedimenterade snabbt. Efter ett dygn var det möjligt att transportera bort 
massorna. Eftersom det är stora massor vatten (endast ca 10 % av pumpad volym 
var sediment) som pumpas vid sugmuddring är det viktigt att ha en bra 
avvattningsanläggning.  

Det har även tidigare utförts muddring utanför småbåtshamnen, då i båtklubbens 
egen regi. Det kan även ha genomförts andra mindre muddringar längs älven som 
inte Karlstads kommun är informerade om. 

2.4 Isproppar 
Isproppar är svåra att förutsäga. Generellt innebär dock grundare vatten och lägre 
flöde i samband med snabbt fallande temperatur en ökad risk. I Karlstad har 
isproppar främst bildats vid förträngningar och vid sandbankar. Det är osäkert i 
vilken omfattning isproppar har förekommit tidigare.  

Problemet med isproppar är att de kan orsaka högre vattennivåer uppströms, vilket 
kan resultera i översvämningar. De senaste åren har Karlstad haft flera proppar i 
älven som har resulterat i olika åtgärder. Bland annat har Torpnoret lagts igen både 
vintern 2011/12 och 2013/14.  

Vintern 2007/2008 orsakade en ispropp vid Västra bron höga vattennivåer upp-
ströms och åtgärder sattes in för att försöka lösa isproppen. Även januari 2014 
orsakade en ispropp i västra älvfåran strax nedströms Sandgrundsudden att 
vattennivåerna steg uppströms proppen. De åtgärder som sattes in 2014 beräknas 
till ca 700 tkr. Trots att åtgärderna är kostsamma löser de ofta bara problemet 
tillfälligt. 

3 Utförda undersökningar/beslutsunderlag 
En förstudie i form av en miljökonsekvensbeskrivning genomfördes inom ramen 
för EU projektet SAWA (Strategic Alliance for Integrated Water Management 
Actions). Projektet var ett samarbete mellan fem regioner kring Nordsjön och 
syftade till att utarbeta en gemensam strategi for genomförandet av översvämnings-
direktivet. Förstudien beskriver delar av de utförda utredningarna (lodning, tidiga 
modelleringar, inventeringar av naturmiljön i älven samt i älvens strandkanter).  

Kompletterande utredningar har genomförts under 2012 – 2013 där syftet har varit 
att ta fram en muddringsplan. Arbetet har i första hand koncentrerat sig på den 
västra älvfåran då tidigare utredning från EU projektet FLOWS visade att om det 
uppnås ett jämnare flöde mellan älvens två huvudfåror, ska det kunna bidra till att 
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båda älvfårorna hålls friare för vattengenomströmning på lång sikt. En friare 
vattengenomströmning har vidare antagits bidra till lägre översvämningsrisk.  

3.1 Lodningar 
3.1.1 Nuvarande bottentopografi 
De sträckor som är aktuella för muddring har tidigare ekolodats för att få fram så 
bra data som möjligt för uppbyggnad av den hydrologiska modellen. Lodningsdatat 
är lagrat hos Stadsbyggnadsförvaltningen på Karlstads kommun. Lodningen har 
utförts vid olika tillfällen på olika sträckor, allt eftersom utförda studier har visat på 
muddringsbehov i olika delar av älven. Lodning har utförts under 2000 (före 
högvattnet), 2009 och 2011 (runt Almarsholmen). Ingen lodning har genomförts 
senare än 2011.  

Med anledning om den kunskap som har kommit fram under arbetets gång ska de 
lodningsdata som finns utläsas med viss osäkerhet. Tillväxten av sandbankar är 
snabb och lodningsdata blir därför snabbt inaktuella. De volymer som nämns i 
underlaget är baserade på 2009 års lodningar, vilket innebär att sandbankarnas läge 
och storlek inte exakt kan förväntas överensstämma med dagens situation. 

Under sommaren 2013 genomfördes flygningar över älven för att fotografera sand-
bankarna. Eftersom det vid fotograferingen var det lägsta lågvattnet på 10 år, ger 
bilderna en bra visuell överblick av sandbankarna i älven.  

3.1.2 Historisk bottentopografi 
Äldre lodningar har studerats för att få information om hur älvens bottentopografi 
har sett ut tidigare. Tidigare lodningar av älven ger bland annat information om 
vilka nivåer älvens botten varit nere på i samband med tidigare genomförda mudd-
ringsinsatser.  

Äldre kartor från lodningar i älven visar bottennivåer vid olika lodningssektioner, 
se Figur 1.  
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Figur 1: Del av älven där tidigare lodade och muddrade sektioner har visualiserats. 
Okänd skala. 

 

I tabell 1 återfinns sammanställda bottennivåer. Nivåerna är utlästa från äldre 
kartmaterial och är ungefärliga. Kartmaterialet finns hos teknik- och fastighets-
förvaltningen Karlstads kommun. 

De äldre lodningarna visar att bottennivån i älven är högre än den varit tidigare. En 
muddring inom dessa sektioner medför därför endast återställning till tidigare 
nivåer. 

Klarälvens yta är nedströms Skåre ca 3,5 Mm2. Detta innebär att den totala mudd-
rade volymen för perioden 1962 – 1976 på 3,7 Mm3 som muddrades mellan 1962-
1976 (Karlstads kommun, 2006) motsvarar ca 1 m sänkning av botten på hela älv-
sträckan nedströms Skåre. 
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Tabell 1: Sammanställning av historiska lodningsdata vid olika sektioner för respek-
tive år. Nivåer är mätt i äldre kartmaterial och är därför ungefärliga. För sektionernas 
lägen se Figur 1. Samtliga nivåer är omräknade till höjdsystemet RH00 Karlstad.  För 
att räkna om till RH00 Karlstad från det äldre höjdsystemet har nivåer mätta före 1967 
adderats med 32,15. 

RH00 
Karlstad 

Sektion 1N Sektion 9N Sektion 14N Sektion 23N 

1909 +42,64 – 43,15 
ingen direkt 
sandbank finns 

+43,15 – 44,49 +43,15 – 44,15 
ingen direkt 
sandbank finns 

+43,6615 

1955 +41,15 – 44,15 
sandbank finns 

+43,15 +43,55 – 43,64 
sandbank finns 

+42,15 – 44,15 

1960 +42,15 – 43,15 +39,65 – 44,15 
djupfåra finns 

+43,49       
ingen direkt 
sandbank finns 

+42,65 – 42,95 

1966 
muddrat 

+41,15 – 42,15  41,15 – 42,15 +42,15 – 42,49  +40,65 

2009 
lodning 

+43,37 – 41,55 +43,34 – 42,16 +43,26 – 42,03 +43,23 – 40,83 

 

3.2 Kulturmiljö 

Nedan sammanfattas: 
• Kulturmiljöutredning inför muddringsarbeten i Klarälven, Grava & Karlstad socknar, 

Karlstad kommun, Värmlands län, 2013:16. 

Inför den planerade muddringen har en kulturmiljöutredning (kart- och arkivstudie) 
genomförts. Utredningen omfattar Klarälvens västra älvfåra från Skåre till Rörskär 
i Yttre hamn.  

En stor del av utredningsområdet utgörs av de centrala delarna av Karlstad.  

Kart- och arkivstudierna har resulterat i 15 områden som pekas ut där vidare inven-
teringar antas kunna generera nypåträffade lämningar. Beaktansvärda områden ur 
kulturmiljösynpunkt har sammanställts digitalt tillsammans med övrig kartinforma-
tion, se bilaga 1. I kartmaterialet redovisas bara att det är ett kulturmiljöobjekt, inte 
vilket slags objekt. Det rör sig om lämningar i form av skilda konstruktioner såsom 
bryggor, kajanläggningar och sjösättningsramper och lämningar efter olika typer av 
båtar men även olika typer av fyndbärande lager i bottensedimenten. Sannolikt kan 
det finnas lämningar efter fasta fisken inom hela utredningsområdet men kanske 
framförallt i de södra delarna och i anslutning till deltaområdet.  
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3.3 Naturmiljö 

Nedan sammanfattas befintliga förhållanden med avseende på naturmiljö och 
naturvärden. Utförligare information finns i: 

• Miljökonsekvensbeskrivning. Förstudie till muddringsplan för västra älvfåran, Klarälven, 
Karlstads kommun. Sweco 2012-02-06. 

• Dykkerkartlegging av biologisk mangfold i Klarälven i Karlstad kommune. Sweco Norge 
(2011a) 2011-11-28. 

• Inventering av strandvegetation inför MKB för muddringsplan, Klarälven, Karlstads 
kommun. Karlstad kommun och Sweco (2011b) 2011-09-14. 

• Bottenfauna i Klarälven, analys av bottenfauna från två lokaler i Klarälven. Hushållnings-
sällskapet Värmland 2011-11-01. 

3.3.1 Riksintressen och områdesskydd 
Information om riksintressen och områdesskydd är hämtat från Länsstyrelsens 
WebGIS, som nås via Länsstyrelsens hemsida. 

Klarälven är av nationellt och internationellt intresse för naturvård med pågående 
deltabildning. Höga geologiska värden, samt natur och friluftsintressen är kopplade 
till älven och dess våtmarker. Klarälvsdeltat och hela älvens sträckning inom 
Karlstads kommun omfattas av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6§ MB (Klar-
älvens nedre lopp, deltat). Riksintresset i Klarälven är utpekat som ett viktigt vand-
ringsområde för Klarälvslax och Klarälvsöring. Klarälvsdeltat är av riksintresse för 
att det är ett av Sveriges största aktiva deltan med höga biologiska värden. De yttre 
delarna av deltat är till stora delar klassat som Natura 2000-område. Naturvärdena i 
området är främst knutna till mer eller mindre våta naturtyper och är till stora delar 
beroende av att periodvis bli översvämmade. Blir områdena torrare sker en föränd-
ring mot mer triviala naturtyper med större andel gran. 

Arbete pågår med en reservatsbildning i den nedre delen av västra älvfårans delta. I 
samband med reservatsbildningen tas bestämmelser fram som ska gälla för reser-
vatet. Idag är föreslagen formulering kopplat till muddring att det inte ska vara 
tillåtet att ” utan Länsstyrelsens tillstånd muddra, utöver antagen muddringsplan1”. 

Från mynningen i Vänern till uppströms Höljes omfattas Klarälven av EU:s fisk-
vattendirektiv (78/659/EEG). Klarälven ingår i Naturvårdsverkets förteckning över 
fiskvatten som ska skyddas enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitets-
normer för fisk- och musselvatten; NSF 2002:6. Klarälven är även utpekad som ett 
nationellt särskilt värdefullt vatten av både Fiskeriverket och Naturvårdsverket.  
  

                                                      
1 Med antagen muddringsplan hänvisas till: av mark-och miljödomstolen tillståndsgiven 
muddring enligt kommunens muddringsplan.  
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3.3.2 Viktiga strukturer, strand- och vattenväxter 
I Klarälvens delta finns både delar där de aktiva deltabildningsprocesserna upphört 
och delar där uppbyggnadsprocesserna pågår i full omfattning. Deltat hyser en 
mångfald av välutbildade formelement karakteristiska för deltan. Bland annat finns 
älvvallar i deltats mer orörda områden (på Almarsholmen och längs älvens strand-
kanter vid Jakobsberg). Dessa formationer har, tillsammans med andra formele-
ment i deltat, ett geologiskt värde. Strukturerna kan även, tillsammans med variera-
de bottensubstrat och övriga stukturer på botten, exempelvis i form av död ved, 
utgöra viktiga livsmiljöer för flora och fauna och bedöms ofta hysa höga natur-
värden.  

2011 genomfördes en strandinventering. Naturvärdena vid stränderna finns främst i 
området nedströms Jakobsbergsbron där stränderna bland annat kantas av fuktiga 
lövskogar som översvämmas. Längs Klarälvens stränder växer också bitvis breda 
vassbälten. 

Inom Natura 2000-området finns ett flertal skyddsvärda växt- och djurarter. Utan-
för Natura 2000-området finns bland annat fynd av den rödlistade arten bågsäv. 
Bågsäven har rapporterats vid Borgmästarholmen samt på flera platser vid Skåre/ 
Almarsholmen. Även ävjepilört har påträffats i strandkanten uppströms Almars-
holmen. 

3.3.3 Fisk och bottenfauna 
Klarälven utgör vandringsområde för de genetiskt unika stammarna av Klarälvslax 
och Klarälvsöring. De första öringarna stiger upp i älvens nedre del redan under 
april månad, medan laxen vanligtvis börjar stiga runt midsommar. Den vandrande 
fisken har fri passage från Vänern till kraftstationen i Forshaga. Vid Forshaga 
fångas fisken och transporteras med lastbil förbi åtta kraftverk till Ekshärad, där 
den åter släpps för fortsatt uppvandring till lekområdena som i huvudsak finns i 
Sysslebäcksområdet. Säsongens sista transporter av lekfisk sker vanligen i oktober. 
Den utlekta laxen vandrar ut efter avslutad lek, eller övervintrar vid lekområdena 
för att vandra ut under våren i samband med höga vårflöden. Laxens och öringens 
ungar vandrar ut från Klarälven vid 2-3 års ålder, detta sker under vårens högflöden 
men kan även pågå ända så sent som in i juli. 

En dykinventering som gjordes 2011 visar att botten vid samtliga tre inventerade 
områden domineras av sand. I djupområdena observerades endast ett fåtal makro-
fyter (växter som är synbara med blotta ögat). Inga potentiella lekbottnar eller goda 
uppväxtområden för laxfiskar noterades i älvens djupområden.  

Vassbältet utgör den viktigaste livsmiljön för fisk- och bottenfauna. Endast något 
enstaka potentiellt lek- och uppväxtområde för ål och annan större fisk återfanns i 
grundare områden nära strandlinjen. Även musslor påträffas främst i vassbältet. 

Lekområden för laxfisk och harr finns, enligt uppgift från länsstyrelsen, närmare 
vägbron i Skåre. Tidigare har uppgifter om observationer av eventuell lekande 
nejonöga vid Sandbäcksgatan/Museigatan inkommit till kommunen.  

Den dykinventeringen som genomförts av bottenfauna vid Älvgatan i västra älv-
fåran samt vid Jakobsbergsbron visar på en artfattig miljö med få taxa och få 
individer. Några relativt ovanliga arter med höga krav på vattnets renhet, syrehalt 
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och pH påträffades dock på båda lokalerna, vilket indikerar en god vattenkvalitet. 
Goda bestånd av musslor återfanns, främst i vassbälten. Bottenfaunatätheten var 
störst i Jakobsbergsområdet. 

Inom Natura 2000-området har den rödlistade flat dammusslan påträffats. Den flata 
dammusslan har rapporterats vid östra standkanten mitt för Bryngfjorden. 

Äldre uppgifter gör gällande att flodkräfta har påträffats i Klarälven. Vid en inven-
tering 2012 (Länsstyrelsen, 2012) påträffades dock inga kräftor. 

3.3.4 Skyddsåtgärder för att minska konsekvenserna av muddring på 
naturmiljön 

För att minska konsekvenserna på naturmiljön bör muddringsinsatsen koncentreras 
i tid så långt det är möjligt. Tidpunkt för muddring bör väljas så att berörda fisk-
arters lek- och vandringsperioder undviks.  

Ett skyddsavstånd utmed strandkanterna motsvarande minst vassbältets bredd 
planeras vid muddring, vilket innebär att arter som bågsäv och ävjepilört skyddas.  

3.4 Friluftsliv 
I Karlstad finns goda förutsättningar för fiske, bad- och båtliv. I antagen Miljö- och 
klimatstrategi står det att kommunen satsar på skärgårdsutveckling och båtbuss-
trafik för att kunna erbjuda ett vattenanknutet friluftsliv i skärgården. I tillväxt-
strategin står att Karlstad ska vara en attraktiv stad med attraktiva och trivsamma 
miljöer och alla ska ha nära till vatten, natur och fritidsaktiviteter. 

Karlstads kommun arbetar också med framtagandet av en naturvårds- och frilufts-
livsplan som ska beskriva Karlstads kommuns sammanställning av befintlig kun-
skap om värdefulla natur- och friluftsområden inom hela kommunens yta. Planen 
tar bl a upp att Karlstadsborna och de människor som besöker kommunen ska ha 
tillgång till en rik natur att vistas i för rekreation. Målsättningen är att det ska 
finnas utflyktsmål i Karlstadsnaturen med olika karaktärer, som erbjuder möjlighet 
till en bredd av intressanta upplevelser och därmed något som tilltalar alla 
invånare.  

Älvgrenarna i deltat används av båtbussar, kanoter och andra mindre fritidsbåtar 
samt för fiske. Båtbussarna är ett uppskattat inslag i Karlstad under sommarhalv-
året och dessa möjliggör för medborgarna att ta sig ut till ovan nämnda platser. Vid 
de tidiga turerna är det problem bl a nedströms Jakobsbergsbron där sandbanken 
snabbt bygger på. Sandbanken vid Jakobsbergsbron är den som beskrivs som mest 
rörligt och det är där båtbussarna upplever störst problem med framkomligheten. 
Jakobsbergsbron ligger även längst ner i älven, vilket innebär att många båtar pas-
serar där. För att inte bli hindrad av sandbanken körs den båt som går mest ytligt 
vid de första båtbussturerna för året. Den fräser då bort massor med propellern, likt 
Lustenbåtarna gjorde tidigare. Det här förfarandet tillåter sedan de mer djupgående 
båtbussarna att färdas samma sträcka. 

För att samtliga båtbussar fritt ska kunna färdas framåt utan att påverkas av sand-
bankarna krävs ett djup på ca 1,5 m. En muddring som förbättrar möjligheterna för 
båtbussarna bör således göras till ett minsta djup av 1,5 m. Eftersom sanden rör sig 
och sandbankarna snabbt växer till har en säkerhetsmariginal på +0,2 m lagts till. 
Målet har därför varit att erhålla ett scenario med ett minsta farbart djup på 1,7 m 
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vid medelvattenstånd i älven. Vid lägre nivåer i älven blir situationen en annan och 
båtbusstrafiken kan ändå påverkas. 

3.5 Geoteknik 
Nedan sammanfattas befintliga förhållanden med avseende på geoteknik. Utförli-
gare information finns i: 

• Muddringsarbeten i Klarälven – Översiktlig geoteknisk bedömning av stabilitet, Sweco 
Infrastructure (2014d) 2013-10-0, reviderad 2014-01-29 

3.5.1 Stabilitet 
Stabilitetsberäkningar har genomförts längs med älven för att klarlägga ett säker-
hetsavstånd till strandlinjen så att inte en muddring äventyrar stabiliteten på land. 
Säkerhetsavståndet varierar längs den aktuella sträckan mellan 15 - 45 meter vid en 
muddring ner till 1,7 m under medelvattenyta. Vid inledningen av detta arbete an-
gavs preliminära säkerhetsavstånd till mellan 20-40 meter. Detta har sedan legat till 
grund för såväl modelleringar som uppskattning av mängden massor. Modelle-
ringarna tyder dock på att den måttliga skillnad i mängd som denna skillnad i 
massor innebär inte utgör någon betydande skillnad i avsänkning av nivåer i älven. 
Inte heller mängden massor bedöms påverkas i betydande omfattning. På Råtorps-
sidan av Videholmen avråder geotekniker från muddring. Vid teatern ska muddring 
utföras enligt en typsektion där sandbanken släntas ut och där slänter ställs i lutning 
1:3, eller flackare för att inte äventyra stabiliteten. 

Med avseende på stabiliteten så bedöms muddring kunna genomföras ner till 2,7 m 
under delar av sträckningen. Det blir dock viktigare med släntlutningar och säker-
hetsavstånd till land om muddring sker ner till detta djup. 

3.5.2 Uppläggning och avvattning av massor 
Det material som ska muddras består till övervägande delen av sand. Det enda av-
snitt som uppvisar andra materialegenskaper är området vid Jakobsbergsbron, där 
finjordshalten är något högre än i övriga områden. Här innehåller materialet 
förutom sand cirka 6 % silt. 

Avvattningen av massorna går relativt fort eftersom den huvudsakliga fraktionen är 
sand. Avvattningen bör dock ske inom en invallning då massorna kan vara flyt-
benägna. Tiden det tar att avvattna massorna beror bland annat på lagertjocklek, 
ytans storlek, topografi och eventuellt anlagda dräneringssträngar. Om muddret 
läggs med en fyllnadshöjd på cirka en meter går avvattningen på någon eller några 
dagar. Det test som genomfördes i december 2013 visar att massorna kunde trans-
porteras iväg dagen efter genomförd muddring. 

Det är fullt möjligt att göra en kortare mellanlagring av material, då vattnet får 
rinna av, för att sedan lasta massorna på dumper eller lastbil för vidare transport till 
sin slutliga utläggningsplats. 
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3.5.3 Kvalitetskrav 
Eftersom materialet är mycket ensgraderat (partiklar i princip i samma storlek och 
form) går det inte att kompaktera effektivt ens efter avvattning. Det har därför 
ingen större bärighet och kan inte utan vidare användas för grundläggning av större 
byggnader eller trafikytor med mycket trafik. Anläggande av gång- och cykelvägar, 
lokalgator med begränsad trafik eller lättare byggnader bedöms dock vara möjligt. 

3.6 Föroreningar 
Nedan sammanfattat dokument är: 

• PM- Miljöprovtagning av sediment i Klarälven. Sweco Infrastructure (2014b) 2014-01-22.  

Eftersom de sandbankar som planerar att muddras är nytillförd sand har den 
bedömts som relativt ren. Prover har tagit på muddringssand genom åren och den 
samlade uppfattningen är att muddringssand är ren. För att bekräfta denna hypotes 
utfördes en sedimentprovtagning i fem provpunkter längs med den västra älvfåran 
från Almarsholmen i norr till Mariebergs strandängar i söder. Halterna har utvärde-
rats utifrån uppläggning på land. Samtliga halter understiger riktvärdet för Känslig 
markanvändning (KM), dvs halter som inte bedöms utgöra risk vid anläggande av 
bostäder. Endast ett prov (vid Jakobsberg/Mariebergs strandängar) uppvisar en halt 
just över nivån för mindre än ringa risk enligt Naturvårdsverkets handbok för 
återanvändning av massor i anläggningsändamål (Naturvårdsverket, 2010). I 
Karlstads kommun används denna nivå som riktlinje för när det krävs anmälan för 
återanvändning av massor. Anmälan om hur massor från denna sandbank önskas 
användas ska därför gå till miljöförvaltningen. 

Sammantaget bedöms hypotesen om att sanden i älven är ren stödjas av analys-
resultaten och massorna från sandbankarna bedöms vara möjliga att återanvända 
för uppfyllnad av områden. 

Det har upptäckts alsjuka (Phytophtora Alni) i Klarälven. Undersökta lokaler där 
Alsjukan har påträffats är vid Sandbäcksudden och utmed norra promenaden i höjd 
på Hagaborg, samt norr om Borgmästarbron mitt emot Videholmen. Dessa upptäk-
ter indikerar att Alsjuka har spridits, eller kommer att spridas längs med båda älv-
fårorna. För att undvika spridning uppströms idag identifierade lokaler, bör inte 
muddermassor transporteras uppströms älven utan eftertanke och kontroll. Mudder-
massor bör inte heller användas som utfyllnad vid områden dit man vill undvika en 
spridning av Alsjukan. 

3.7 Ägarförhållanden 
Karlstads kommun är markägare för samtliga områden där muddring planeras utom 
området kring Almarsholmen där Karlstads stift är markägare, se bilaga 2. 

3.8 Hamnområde 
Karlstads hamnområde sträcker sig upp till Borgmästarbron, vilket innebär att 
Karlstads kommun som hamnägare har viss utökad rådighet över detta område. 
Hamnområdets gränser fastställdes 25:e Maj 1905 av Kungliga Majt. 

3.9 Broar 
Broarna i området har betydelse för en kommande muddring. Den minsta seglings-
fria höjden har betydelse för vilken storlek på mudderverk som kan transporteras i 
älven. Se sammanställning av seglingsfria höjder i Tabell 2. 
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Tabell 2: Sammanställning av seglingsfria höjder och ägarförhållanden för broar 
längs västra älvfåran från Vänern upp till Almarsholmen. För broarnas placering, se 
bilaga 3. 

Bro Höjd över 
medelvatte
nnivå (m) 

Vattendjup under 
medelvattennivå (m) 

någon stans under 

Ägare 

Jakobsbergsbron 4,5 1,8-3,9 Karlstads kommun 

Klaraviksbron 4,1 1,5-2,6 Karlstads kommun 

Västra järnvägsbron 4,0 1,5-3,5 Trafikverket 

Klaraborgsbron 4,2 1,3-3,0 Karlstads kommun 

Västra bron 3,3 1,4-4,8 Karlstads kommun 

Borgmästarbron 6,3 1,2-3,7 Trafikverket 

Skårebron 7,8 1,1-5,6 Karlstads kommun 

Det är även viktigt att ha kännedom om broar och bibehålla ett säkerhetsavstånd 
vid muddring för att undvika erosion. 

3.10 Ledningar och kablar 
Digitalt material som täcker den aktuella sträckan av Klarälven och 20 meter upp 
på stranden på vardera sidan har inhämtats från ledningskollen (2013). Informatio-
nen har sammanställts digitalt tillsammans med övrig kartinformation, se bilaga 1. 
Ledningarna har enbart markerats över älven och i redovisat material enbart som 
ledningsstråk, dvs utan uppdelning mellan olika lednings- och kabelslag. Vid 
muddring måste samtliga ledningsägare kontaktas återigen för att se om förhållan-
dena är desamma. Vid framtida muddring är det lika viktigt att hålla 
säkerhetsavstånd till ledningar och kablar för att undvika erosion runt dessa som 
kring broarna. 

3.11 Muddringsmetoder 
Muddringsmetoder lämpliga för Klarälven har diskuterats i: 

• PM Muddring i västra älvfåran Klarälven, Sweco Infrastructure 13-06-27, reviderad 2014-
01-20 (Sweco, 2014a) 

Det finns i huvudsak två olika muddringsmetoder; skopmuddring och sugmudd-
ring. Båda metoderna är möjliga att använda i Klarälven. Nedan ges en kort besk-
rivning av de båda metoderna.  

3.11.1 Skopmuddring 
Skopmuddring kan ske med enskopeverk eller flerskopeverk (Paternosterverk). För 
Klarälven bedöms ett mindre enskopeverk som tar relativt liten plats vara ett bra 
alternativ då det kan vara svårt att komma fram både pga det ringa djupet och den 
låga seglingsfria höjden för några av broarna längs älven. Enskopeverket kan 
antingen vara fast monterat på ett fartygsskrov eller utgöras av en vanlig gräv-
maskin som står på en ponton med stödben.  
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Enskopeverket lägger de muddrade massorna i en pråm som när den är fullastad 
bogseras till en lossningskaj. Massorna kan läggas upp för avvattning direkt, eller 
transporteras vidare med dumper eller lastbil. Pråmtransport är dock flexibel så 
tillvida att den medger långa transportavstånd. 

Enskopeverket orsakar viss grumling, men risken är mindre i Klarälven då sand 
orsakar väldigt lite grumling. Eftersom det finns inslag av silt vid sandbanken vid 
Jakobsberg/Mariebers strandängar kan det bildas en begränsad muddringsplym.  

På vissa, grunda ställen där bottnen har god bärighet kan man gå ut med grävmas-
kin och dumprar på sandbankarna. På långa avsnitt längs älvfåran är det angivet ett 
säkerhetsavstånd från stranden. Det är då möjligt att bygga en temporär vägbank, 
vilket tidigare har gjorts utanför Borgmästarholmen. Det är bara på enstaka ställen 
det är möjligt att gräva från land. 

3.11.2 Sugmuddring 
Vid sugmuddring pumpas muddret i en rörledning till en uppläggningsplats på 
land. Mycket vatten måste blandas in i muddret för att det ska gå att pumpa. Det 
blir därför en stor volym vatten som måste avskiljas på uppläggningsplatsen. Upp-
läggningsplatsen måste vara väl dränerad och ha en invallning. Rörledningen kan 
vara upp till några kilometer lång, men transportavstånd och ledningsdiameter 
påverkar kapaciteten. 

Sugmuddring är effektiv på så sätt att muddret pumpas kontinuerligt, och det blir 
ingen ställtid i väntan på tomma pråmar. Däremot krävs ibland kortare uppehåll för 
att skarva på nya sektioner på rörledningen vartefter som mudderverket rör sig 
framåt.  

3.11.3 Tillgänglighet för mudderverk 
Större skopmudderverk, bogserbåtar och pråmar är begränsade av vattendjupet från 
stadens centrala delar och vidare uppströms. En annan begränsning är den segelfria 
höjden under broar. Lägst är Västra bron med en höjd av 3,3 m över medelvatten-
ytan. Det kan vara en begränsning för fartygsöverbyggnader, master och gräv-
maskiner.  

Större skopmudderverk och pråmar seglas upp i Vänern. Något mindre arbetsplatt-
formar kan sjösättas från en kaj i Karlstads hamn och sedan bogseras upp i älven. 
Det är sannolikt inte möjligt att sjösätta en plattform med hjälp av mobilkran längre 
upp i älven. Däremot kan en grävmaskin köra ombord på plattformen där markens 
bärighet tillåter det.  

3.12 Avsättning av massor 
På grund av Karlstads läge mitt i ett delta och de översvämningsrisker som finns 
kopplade till närheten till både Klarälven och Vänern finns ett behov av massor för 
höjning av marken.  

Två områden där arbete pågår med detaljplaner och där ett massbehov har identi-
fierats är Jakobsberg och Karlstad Stodene 1:37. Jakobsberg har ett behov av ca 
700 000 m3 massor för höjning av marken till 46,72 (riktlinjer för översvämnings-
skydd), och Karlstad Stodene 1:37 har för samma ändamål ett behov av ca 20 000-
25 000 m3 massor.  
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Muddermassor kan eventuellt nyttjas för underhållsarbete på kommunens bad-
platser. Behovet är dock relativt begränsat i förhållande till den mängd massor som 
planeras muddras. 

3.13 Modelleringar 
Modellering av effekterna av muddring på vattennivåerna i Klarälvsdeltat har 
utförts i flera omgångar, allt eftersom nya alternativ har aktualiserats.  

För modelleringarna har en kalibrerad hydrodynamisk och morfologisk modell 
över Klarälvsdeltat byggts upp. Modellen innehåller information om flöden och 
sedimenttransport samt uppgifter om älvens lutning, bottentopografi och strukturer 
i älven (broar och andra fysiska strukturer som påverkar vattnets rörelser).  

En modellberäkning utgår alltid från en mer eller mindre förenklad beskrivning av 
verkligheten. Osäkerheten i resultatet påverkas i hög grad av kvalitet och nog-
grannhet i modellens indata. I samband med att modellen byggdes upp testades 
modellens känslighet för förändringar i ett antal parametrar. Testet visade att 
modellen gav kvalitativt likvärdiga resultat (fördelning av flöden och lokalisering 
av sedimentation), men att resultaten skilde sig kvantitativt då indata förändrades 
(storlek på sedimentation och deltatillväxt) (DHI 2010a). 

Därutöver kan strukturer (exempelvis bryggor, stödbankar m.m.) som tillkommer, 
tas bort eller förändras jämfört med modellen påverka vattnets rörelser på ett sätt 
som inte kan förutses av modellen. Detta gäller förändringar som inte inkluderas i 
modellen. Förändringar i sedimenttillförsel kan även orsakas av förändringar upp-
ströms modellområdet.  

Nedan sammanfattas genomförda modelleringar. Utförligare information finns i: 
• Mitigation of sedimentation problems in the lower reach of the river Klarälven. Dargahi B. 

2006. ISBN 91-7178-303-2.  Rapporten framtagen inom EU-projektet FLOWS. 

• Mitigation of flow distribution and sedimentation problems in the Klarälven using groynes. 
DHI 2010a, Uppdragsnummer 12801043. Rapporten framtagen inom EU-projektet SAWA. 

• Modellering av effekterna av muddringar på vattennivåerna i Klarälvsdeltat. DHI, 2010b. 
Uppdragsnummer 12801214. 

• Modellering av effekterna av lokala muddringsinsatser på vattennivån i Klarälvsdeltat. 
DHI, 2011a. Uppdragsnummer 12801665. 

• Modellering av effekterna av lokala muddringsinsatser på vattennivån i Skåre. DHI, 2011b. 
Uppdragsnummer 12801729. 

• Modellering av effekterna av lokala muddringsinsatser på vattennivåerna i Klarälven. DHI, 
2014. Uppdragsnummer 12802367. 

3.13.1 EU projektet FLOWS 2004-2006  
År 2004-2006 deltog Karlstads kommun i EU-projektet FLOWS där bland annat 
sedimenttransport och översvämningsrisk studerades. Resultaten från en av 
utredningarna visade att en teknisk lösning för att styra sedimentationen, som 
skulle kunna minska risken för översvämningar i Karlstad, är att konstruera led-
väggar (groynes) vinkelrätt mot strömriktningen uppströms förgreningen vid 
Sandgrund. Ledväggarna skulle innebära att fördelningen av flödet mellan älvens 
östra- och västra fåra skulle bli jämnare, och att båda älvfårorna därmed skulle 
hållas öppna på lång sikt.  
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3.13.2 EU projektet SAWA 
Inom EU projektet SAWA, 2008-2012 har en hydrodynamisk och morfologisk 
modell använts för att mer i detalj beräkna effekten av ledväggar (groynes), som 
byggs vinkelrätt mot strömriktningen uppströms förgreningen vid Sandgrund. 
Syftet med ledväggar var att uppnå ett jämnare flöde mellan älvens två huvudfåror, 
vilket skulle kunna bidra till att båda älvfårorna kan hållas friare för vattengenom-
strömning på lång sikt. Det antogs kunna bidra till lägre översvämningsrisker. 
Studien innefattade en flödesmodellering och en översvämningsstudie. 

Flödesmodelleringarna visade dock att inga säkra omedelbara positiva effekter 
skulle uppnås genom att anlägga ledväggar, eftersom flödesfördelningen vid Sand-
grund främst bestäms av förhållandena nedströms förgreningen. Studien visade att 
installation av ledväggar uppströms förgreningen har en gynnsam effekt på flödes-
fördelningen mellan den östra och den västra älvfåran. Med en justerad utformning 
av ledväggarna kan en jämnare fördelning av flödet mellan älvfårorna uppnås. 
Effekten uppkommer dock först efter 10-20 år, eftersom den utgörs av en sekundär 
effekt av att ledväggarna påverkar sedimenttransporten i älven.  

Översvämningsstudien visade vidare att den direkta effekten av ledväggarna är en 
initial höjning av vattennivån med upp till 0,2 meter direkt uppströms ledväggarna 
för ett 100-årsflöde i älven och med normal nivå i Vänern. De indirekta effekterna 
av ledväggarna genom dess påverkan på den morfologiska utvecklingen leder inte 
till några stora skillnader i översvämningsutbredning.  

Denna studie visade att ledväggarna inte ger tillräckligt säker effekt. Arbetet med 
ledväggar avslutades därför.   

3.13.3 Modellering av effekter av muddring 2010 
Den uppbyggda modellen användes 2010 för att beräkna effekten av olika mudd-
ringsåtgärder i älven. 

De slutsatser som kan dras från modelleringsresultaten är att sänkningen av vatten-
nivån för ett 100-årsflöde och en normal nivå i Vänern i en punkt uppströms Sand-
grundsudden är proportionell mot den muddrade volymen nedströms denna punkt 
för volymer upp till ca 4 miljoner m3. Modellstudierna visade även att bortmudd-
ring av sandbankar över stora områden (hela älvfåror) är lika effektivt som att göra 
mer lokala insatser på delsträckor i trånga sektioner. Lokala muddringsinsatser ger 
dock en lokal effekt på vattennivån uppströms muddringen 

Utredningen har inte funnit någon motsättning mellan de två målsättningarna: 
minskad översvämningsrisk och förbättrad framkomlighet för båttrafiken. Snarare 
visar utredningen att bortmuddring av grundbankar längs hela området nedströms 
Sandgrundsudden, vilket gynnar båttrafiken, också verkar vara effektivt när det 
gäller att minska översvämningsrisken.  

3.13.4 Modellering av effekter av lokala muddringsinsatser 2011 
För att studera hur lokala muddringsinsatser påverkar vattennivåerna i Klarälvs-
deltat har ett antal muddringsscenarier studerats. Den första modelleringsstudien 
omfattar fyra muddringsscenarier i Västra älvfåran. Den andra studien omfattar sex 
muddringsscenarier i Klarälvens huvudfåra vid Skåre, uppströms förgreningen vid 
Sandgrund. 
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Västra älvfåran  
De belastningsfall som har studerats i västra älvfåran grundas på 100-årsflödet i 
älven och normal nivå i Vänern. Följande scenarier har modellberäknats (muddrade 
volymer inom parentes): 

• Muddring till bottennivå +42 m i Västra fåran mellan Sandgrundsudden 
och Sommaro (133 000 m3). 

• Muddring till bottennivå +42 m i Suttersälven nedströms Jakobsbergsbron 
(18 000 m3). 

• Muddring till bottennivå +38 m i Suttersälvens mynning vid Rörskär 
(92 000 m3). 

• En kombination av samtliga ovanstående (243 000 m3). 

Vid muddring av västra älvfåran, styrs ett större flöde genom denna fåra. I de delar 
av älvfåran som inte muddrats kommer ett högre flöde att medföra höjda vatten-
nivåer, då vattendragssektionen är densamma som tidigare. Muddring längre ner i 
älvfåran (Jakobsberg och Rörskär) medför endast en marginell förändring av 
flödesfördelningen mellan östra och västra älvfåran.  

Samtliga de studerade scenarierna ger endast en måttlig sänkning av vattennivåerna 
vid 100-års flödet på kort sikt. Den största sänkningen (5 cm vid Sandgrunds-
udden) uppnås av muddring mellan Sandgrundsudden och Sommarro. Effekten av 
denna muddring syns ända upp till Skårebron där nivån sänks ca 2 cm. Längre 
nedströms, från Sommaro till Vänern, ökar istället nivån med upp till 5 cm, vilket 
tillskrivs att flödet ökat i denna fåra. I östra fåran sänks nivån från 5 cm vid Sand-
grundsudden till 0 cm vid Vänern beroende på att flödet minskat i denna älvfåra. 

Muddring längre nedströms i Västra älvfåran (vid Jakobsberg och Rörskär) ger mer 
lokala effekter, med en minskning av vattennivån på upp till 2 cm. Östra fåran på-
verkas inte av muddring vid Jakobsberg eller Rörskär.   

Skåre 
De belastningsfall som har studerats grundas på 10- och 100-årsflödet i älven och 
normal nivå i Vänern. Följande scenarier har modellberäknats (de muddrade 
sträckornas längd samt muddrade volymer inom parentes): 

• Muddring till bottennivå +42 nedströms förträngning vid Älvåker (900 m, 
44 000 m3). 

• Muddring till bottennivå +42 i Skåre (1 800 m, 420 000 m3). 

• Muddring till bottennivå +42 i Skåre, exklusive 10 m närmast land (1 800 
m, 290 000 m3). 

• Muddring till bottennivå +40 i Skåre (1 800 m, 930 000 m3). 

• Muddring till bottennivå +42 mellan Skårebron och Älvåker (1 100 m, 
76 000 m3). 

• Muddring till bottennivå +35 vid förträngning vid Älvåker (300 m, 
390 000 m3). 
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De första fem scenarierna utgår från muddringar längs olika delar av sträckan 
mellan Skåre och Älvåker. För muddring i Skåre gjordes två kompletterande beräk-
ningar för att undersöka effekten av mer omfattande muddring samt för att under-
söka effekten av att inte muddra närmast stränderna. Eftersom förträngningen vid 
Älvåker enligt referensfallen ger en tydlig förlust beräknades även ett fall där 
kapaciteten längs denna sträcka ökats markant genom att drastiskt öka djupet (det 
sjätte scenariot). 

De studerade muddringsalternativen ger en avsänkning av vattenytan vid Torpnoret 
på mellan 2 och 12 cm, men några av scenarierna ger även höjningar i Skårenoret. 
Muddringarna ger, enligt beräkningarna, ungefär samma nivåsänkning vid 10- och 
100-årsflöde i älven.  

3.13.5 Modellering av effekter av lokala muddringsinsatser 2013 
För att studera den initiala (direkt påverkan innan morfologiska förändringar sker) 
och den långsiktiga (100 år) effekten av muddring av sandbankar har ett scenario 
med muddring av sandbankar jämförts. Jämförelsen har utförts dels med dagens 
situation och dels med en modellerad situation där morfologisk utveckling och 
deltatillväxt antas få ske utan påverkan av muddringsinsatser under 100 år. De 
belastningsfall som har studerats i västra älvfåran grundas på dagens 10-, 100- och 
200-årsflöde i älven och normal nivå i Vänern. Följande scenarier har 
modellberäknats: 

• Referensfall (dagens situation), d.v.s. nuvarande bottentopografi. 

• Muddring av sandbankar ner till 1,7 m under älvens medelvattennivå 
(totalt 150 000 m3 varav drygt 5 000 m3 i Västra älvfåran och resterande i 
huvudfåran från Skåre till Sandgrund). 

• Nollalternativ (ingen muddring under de närmaste 100 åren). 

Den initiala effekten av muddring av sandbankar är begränsad och bedöms inte få 
någon betydande påverkan på översvämningsutbredningen vid något flöde. Nivå-
sänkningen uppströms Sandgrundsudden blir upp till 5 cm. I Östra älvfåran sänks 
vattennivån med upp till 1 cm och i Västra älvfåran blir nivån oförändrad eller höjs 
med upp till 1 cm på grund av omfördelning av vattenflödet mellan de båda älv-
fårorna.  

Långtidseffekten på vattennivåerna i älven om ingen muddring sker under 100 år är 
betydligt större. Deltats fem utloppsfåror beräknas tillväxa med i snitt drygt 300 
meter och som mest med drygt 1 km (Örsholmsälven). Vidare höjs och 
vattennivåerna med upp till över 1 meter, jämfört med dagens situation, vid 
nuvarande mynningen till Örsholmsälven både vid 100- och 200-års flöden, vilket 
får betydande effekter på översvämningsutbredningen.  

3.13.6 Slutsatser av genomförda modelleringsstudier 
För att få betydande direkta sänkningar av vattennivåerna (dvs även av maximala 
vattennivåer vid höga flöden) krävs omfattande muddringsåtgärder. Muddring av 
sandbankar ger endast små direkta effekter på vattennivåer och översvämnings-
utbredning. Muddring i enlighet med de senare studerade scenarierna (lokala 
muddringsinsatser och muddring av sandbankar) har endast en liten direkt effekt på 
vattennivåer och översvämningsrisk i Karlstad. De långsiktiga effekterna av regel-
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bunden muddring är att befintlig situation bibehålls och att översvämningsrisken 
inte förvärras. Utöver det antas risken för isproppar minska då djupet i älven, och 
därmed möjligheten för ismassor att passera ökar. Dessa effekter ses framförallt vid 
förträngningar i älven. Även framkomligheten för båttrafiken ökar då sandbankar 
avlägsnas.  

Klarälven transporterar uppskattningsvis i genomsnitt 31 000 m3 sediment till 
modellområdet per år (48 000 m3 bottensediment med porer inräknat). Variationer-
na är dock stora mellan åren, med en betydligt större sedimenttillförsel under år 
med höga vattenflöden. För att bibehålla dagens vattennivåer i Skåre och centrala 
Karlstad bör underhållsmuddring ske i samma storleksordning som sedimenttill-
förseln.  

Det är effektivt att påbörja en muddring så långt uppströms som möjligt för att 
hindra sediment från att transporteras genom älven. Om muddring påbörjas långt 
uppströms i systemet får detta den positiva effekten att det borttagna sedimentet 
inte transporteras genom deltat. Muddringar i Skåre kommer på sikt minska 
sedimenttillförseln till Klarälvsdeltat, vilket kommer att vara positivt för nivå-
utvecklingen längre nedströms. 

4 Presentation av de olika muddrings-
alternativen 

Under arbetet med översvämningsprogrammet, SAWA och framtagande av mudd-
ringsplan har som redovisats ovan ett flertal olika modelleringar och scenarier/ 
alternativ studerats. Nedan följer en sammanfattning av för- och nackdelar med tre 
av de olika studerade muddringsalternativen. Dessa är: fullständig muddring, noll-
alternativ och basscenario (det som blivit huvudalternativet). Av dessa har två 
funnits vara möjliga utifrån teknisk genomförbarhet, miljömässiga aspekter (föro-
reningar, naturmiljö, kulturmiljö, båtar m.m.), samt ekonomi. 

De två möjliga alternativen är nollalternativet, där ingen muddring genomförs 
under de närmaste 100-åren, samt huvudalternativet, där muddring genomförs ner 
till 1,7 m under medelvattenytan av de största sandbankarna och med vissa restrik-
tioner vad gäller skyddsavstånd med avseende på stabilitet, natur- och kulturmiljö, 
m.m. Huvudalternativet har redovisats mer ingående än nollalternativet eftersom 
GIS-analysen av utredningarna har lett fram till att detta alternativ förordas. 

Det har inte bedömts som vare sig tekniskt-, ekonomiskt-, eller miljömässigt moti-
verat att genomföra en fullständig muddring av älven. Motiv till varför har redo-
visats nedan.  

Referensfallet motsvarar nuläget, det är dock inte ett fall som kommer att bibe-
hållas över tid då sandbankarna kommer att växa till om ingen åtgärd genomförs. 
Fallet ger dock en uppfattning om hur förändringarna i bland annat deltatillväxt 
kommer att förändra flödessituationen mot hur den är idag. 

4.1 Fullständig muddring 
Den tidigare utredda, stora muddringsomfattningen, som här benämns ”fullständig 
muddring” har bedömts vara svårgenomförbar såväl ur tekniskt- som ekonomiskt- 
och miljömässigt hänseende. De första stora modelleringarna genomfördes med ett 
enda syfte, som var att sänka nivåerna i älven vid höga flöden. När rimligheten i 
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alternativet studerades har det visat sig att ett flertal olika faktorer är svårhanterliga 
vid en så omfattande muddring. Den faktor som är mest svårhanterlig är den långa 
genomförandetiden och problemet med hantering och avsättning av så stora 
volymer massor. Eftersom flera av faktorerna har bedömts besvärliga har 
alternativet inte tagits med i upprättad kostnads-nytto -analys (KNA). Nedan 
beskrivs dock de viktigaste argumenten till varför det inte bedöms som lämpligt:  

• Det kommer att innebära svårigheter att hitta avsättning för så stor mängd 
massor, ca 2 miljoner m3. 

• Ca 2 miljoner m3 ger en muddringskostnad på mellan 200 och 300 miljoner 
kronor. Omhändertagande av materialet är då ej medräknat. Materialet kan 
vara en tillgång, men vid så stora volymer samtidigt bedöms avsättningen 
svårare att hantera. 

• Det kommer att krävas stora avvattningsytor för att avvattna massorna och 
transportarbetet kommer att bli stort. En lastbil tar ca 8 m3. 

• Muddringstiden kommer att uppgå till flera år, vilket i större utsträckning 
kommer att påverka såväl växt- som djurliv i älvfåran. 

• Stabiliteten i älven blir mer osäker, och det ställer högre krav på släntlut-
ningar osv för att inte äventyra stabiliteter vid muddring av så stora 
volymer. Det kommer att krävas ökade insatser vad gäller geotekniska 
undersökningar. Dessa kostnader finns inte med i uppskattade kostnader 
för muddringen. 

• Kulturmiljön skulle behöva utredas vidare i fält på ett flertal ställen. 

• Naturmiljön skulle påverkas över stora områden på grund av borttransport 
av massor.  

• Det är större sannolikhet att äldre, underliggande sediment, som skulle 
behöva muddras vid detta alternativ är påverkade av förorening och en mer 
omfattande provtagning och analys av sedimenten skulle krävas. 

4.2 Nollaternativ 
Alternativet till att muddra är att inte muddra alls. Nollalternativet innebär att det 
inte sker någon muddringsåtgärd de kommande 100 åren. Det innebär inte att 
dagens förhållanden kommer att bibehållas eftersom sandbankarna kommer att 
växa till. Scenariot ska illustrera situationen i älven från Skåre till Vänern om ca 
100 år både vad gäller morfologisk utveckling (bottentopografins variation över 
tiden) och deltatillväxt om ingen åtgärd genomförs. 

För att få kännedom om hur älven kommer att bete sig om det inte sker någon 
muddring har tre olika flödesscenarier modellerats, 10-års flöde, 100-års flöde och 
200-års flöde. Beroende på flödessituationen kommer deltat att utvecklas olika. 
Nivåhöjningen i älven beror sedan på de olika flödena. För deltatillväxtens utveck-
ling och påverkan vid olika flöden, se Tabell 3. Om ingen muddring genomförs 
kommer Örsholmsälven att förlängas med över 1100 m och nivåhöjningen vid ett 
200-års flöde kommer då att bli 1,2m vid dagens mynning. 
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Tabell 3: Uppskattning av vattennivåhöjningen vid älvfårornas nuvarande mynning I 
Vänern efter 100 års deltauppbyggnad. Till nivåerna i tabellen läggs normalnivån 
+44,2 DHI, 2014. 

Älvfåra Förlängning 
av älvfåra (m) 

Nivåhöjning
Q10 (m) 

Nivåhöjning
Q100 (m) 

Nivåhöjning
Q200 (m) 

Örsholmsälven 1170 0,6 1,1 1,2 

Kaplansälven 180 0,05 0,15 0,2 

Suttersälven 60 0 0,01 0,01 

Dingelsundsådran 170 0,06 0,23 0,29 

Skoghallsådran 3 0 0 0 

 
När deltatillväxt inte inkluderas i modelleringar visar de på succesiv minskning av 
flödet i den västra älvfåran. Det har därför tidigare spekulerats i hur lång tid det 
kommer att ta före den västra älvfåran helt växer igen. När deltatillväxt inkluderas i 
modelleringar (dvs verklig situation) ser man att effekten av deltatillväxten blir att 
jämviktsförhållandena mellan de både älvfårorna förändras och att minskningen i 
den västra älvfåran blir något mindre. Effekten uppkommer eftersom en minskad 
transport i den västra älvfåran leder till ökad transport och därmed avsättning i den 
östra älvfåran. Detta förhållande leder till en förlängning av den östra älvfåran som 
på sikt gör att transporten återigen ökar i den västra. 

4.3 Huvudalternativ – Basscenariot 
Ett huvudalternativ (I modellering benämnt basscenariot) till muddring har arbetats 
fram. Alternativet baseras på de utredningar och hänsynstaganden som har redo-
visats ovan och som har sammanställts i kartformat i bilaga 1. 

Huvudalternativet innebär muddring av ett urval av sandbankar så att det bildas en 
farbar led med ett djup av 1,7 m under normalvattenståndet i Klarälven (modellerat 
av DHI 2011-04-03 med medelvattenflöde 166 m3/s och medelvattennivå i Vänern 
på +44,20). De områden där de största muddringsinsatserna planeras är kring 
Almarsholmen, utanför Färjestad samt utanför Sandgrundsudden. Mindre, men inte 
desto mindre viktiga områden är vid Teatern, samt nedströms Jakobsbergsbron. 
Aktuella sandbankar redovisas i sin helhet i bilaga 1.  

Längs med stränderna finns en skyddszon som skyddar såväl naturmiljö som stabi-
litet. Lokaler av intresse för kulturmiljön har undvikits om inte aktuell sandbank 
varit omfattande. Vid de sandbankar som trots risk för konflikt med kulturmiljön är 
intressanta ur muddringssynpunkt kommer kompletterande kulturmiljöutredningar i 
fält krävas före muddring blir aktuellt, se vidare i avsnitt 4.3.3. Vid framtagandet 
av huvudalternativet har det även ansatts ett skyddsavstånd till ledningar och broar 
för att inte äventyra stabiliteten hos dessa. Ett djup av 1,7 m innebär att båtbussarna 
kommer fram, att enbart transporterade rena muddermassor muddras och att föro-
reningar därför kräver mindre hänsynstagande, samtidigt som mängden massor 
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som ska hanteras blir hanterbar. Befintlig flödeskapacitet bibehålls och när 
förträngningarna tas bort är förhoppningen att risken för isproppar ska minska.  

4.3.1 Tidshorisont för effekter av muddring enligt huvudalternativet 
Det tillförs enligt tidigare utredningar ca 31 000 m3 sediment per år (DHI 2010b) 
till den nu aktuella delen av Klarälven. Variationen mellan åren är dock stor, se 
Figur 2, och sedimenttillförseln är starkt flödesberoende. Ett flöde som är 7 ggr 
högre än medelflödet ger nästan 700 ggr större sedimenttillförsel per dygn. Den 
största sedimenttillförseln sker vid extrema högflöden.  

 

 
Figur 2: Årlig sedimenttillförsel, exklusive porer (m3/år). DHI 2013 

Enligt huvudalternativet ska ca 150 000 m3 bottenvolym muddras. Det motsvarar 
en sedimentvolym (exklusive porer med porositet på 0,35) på ca 100 000 m3.  

4.3.2 Underhållsmuddring 
Den kortaste genomsnittliga tidsskalan för återfyllnad är med ovanstående förut-
sättningar för huvudalternativet ca 3 år. Det förutsätter dock att hela den tillförda 
sedimentvolymen används som återfyllnad, vilket enligt DHI (2014) inte är sanno-
likt. De bedömer istället att tidsskalan för återfyllnad blir i genomsnitt 5 år. DHI 
poängterar dock att tidsskalan är osäker då mängden tillfört sediment, 
sedimenttransport och återfyllnad är svår att uppskatta p g a komplicerade proces-
ser. För att upprätthålla älven i den situation som är idag bör underhållsmuddring 
göras var femte år, vilket är den återkomsttid som tagits med i genomförd KNA.  

Om det muddras en mängd sediment som är lika stor som den mängd sediment som 
tillförs det betraktade systemet så kommer en markant reduktion av deltatillväxten 
ske. Ca 2/3 av det sediment som tillförs uppe vid Almarsholmen bedöms sedimen-
tera och bilda sandbankar innan älven rinner ut i Vänern. En muddring enligt 
huvudalternativet innebär inte att deltatillväxten helt kommer att avstanna då den 
återstående tredjedelen sediment kommer fortsätta att erodera och transporteras 
mot mynningen. Denna process kommer dock avta med tiden i den takt som till-
gängligt sediment reduceras. Det går därför att förvänta sig att verklig situation 
(maxnivåer, översvämningssituationer) om 100 år när underhållsmuddring sker 
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enligt huvudalternativet, dvs ca vart femte år, är något sämre än det alternativ som 
studerats som huvudalternativet. Nivåerna kommer dock vara betydligt lägre än om 
ingen muddring genomförs på 100 år.  

Det är viktigt att notera att en effekt av underhållsmuddringen och de fortsatta ero-
sionsprocesserna kommer göra att älvens botten sänks på andra platser, vilket i sin 
tur skulle kunna riskera att skapa förutsättning för strandskred och vid låga flöden 
lägre min-nivåer på andra platser än idag. Genom att ha tagit höjd för stabiliteten 
genom att ansätta skyddszoner vid älvkanter bedöms dock denna fråga vara 
hanterad. 

4.3.3 Kulturmiljö 
Två områden har i huvudalternativet identifierats som prioriterade ur muddrings-
synpunkt samtidigt som de krockar med viktiga platser ur kulturmiljösynpunkt. Om 
muddring ska genomföras krävs ytterligare kulturmiljöstudier av dessa objekt. 
Dessa två objekt är ”ångsågen vid Sandbäcken”, samt ”området vid teatern”. 

Ångsågen vid Sandbäcken (område 5 i kulturmiljöutredningen).  
Ångsågen har varit i bruk fram till tidigt 1900-tal, som längst till 1913. Länsstyrel-
sen bedömer att eventuella lagskyddade objekt främst utgörs av fartygslämningar. 
Dessa blir fornlämning då de är minst 100 år gamla. I området verkar det som om 
uppgrundning har skett varför det är sannolikt att eventuella lämningar numera 
ligger i marklager vid strandzonen. Tänkbar gräns mot strandlinjen för muddring 
kan vara omfattning/gräns för tidigare genomförd muddring.  

Vid teatern. 
Den sandbank som prioriteras för muddring vid teatern berörs inte direkt av beak-
tansvärda områden. Däremot ligger beaktansvärda områden i nära anslutning till 
denna sandbank (område 7 och 8 i kulturmiljöutredningen). Påverkan på närliggan-
de lämningar av muddring/grävning i närhet till lämningen är svår att bedöma. Er-
farenheter från lämningar på land visar dock att grävning/ schaktning i lämningens 
närområde påverkar lämningen.  

Förutom dessa två objekt ska samtliga lämningar som har med flottningen att göra 
beaktas vid arbetena, bl a den dykdalb som står uppe vid Almarsholmen. Som 
vanligt ska alla fynd uppmärksammas. 

4.3.4 Naturmiljö 
För att minimera negativ påverkan på naturmiljön och på geologiska formationer i 
deltat har en skyddszon längs strandlinjen lagts in tillsammans med övrig kartinfor-
mation, se bilaga 1. Bredden på skyddszonen uppgår till minst de befintliga 
vassbältenas bredd. Skyddade områden (Natura 2000) har också lagts in i den 
digitala kartinformationen. Områdena skyddas även av den bredare skyddszonen 
som har lagts in med avseende på stabilitet.  

Muddringen innebär att nuvarande vattennivå bibehålls på sikt. Om det inte 
genomförs någon muddring kommer vattennivåerna efter hand i stället att höjas. 
Minskad översvämningsfrekvens i deltaområdet riskerar att medföra ökad andel 
granskog på bekostnad av sumpskog, med minskade naturvärden som följd. Med 
huvudalternativet försämras inte situationen i området mot hur den är idag. 
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Muddring innebär också att den naturliga deltabildningsprocessen till viss del 
hindras. Regelbundet borttagande av ca 2/3 av det sediment som tillförs älvens 
nedre delar (hela det berörda området, från Almarsholmen till mynningen) innebär 
att deltatillväxten minskar i motsvarande storleksordning. Det innebär att succes-
sionen i deltats nedre delar (främst inom Natura 2000-området) kommer att gå 
långsammare. Bildningen av nya deltaformationer och sumpområden kommer att 
fortskrida, men i långsammare takt. Det innebär att bevarandet av befintliga över-
svämningsområden inom Natura 2000-området blir än viktigare för att bevara 
områdets naturvärden. 

Vattennivån i deltats nedre delar påverkas i högre grad av vattennivån i Vänern 
jämfört med högre upp i älven. Fuktighetsgraden och översvämningsfrekvensen i 
Natura 2000-områdets sumpskogar påverkas således både av Vänerns vattennivå 
och av flödet i älven. En hög vattennivå i Vänern kommer att innebära högre 
vattennivå i sumpskogarna i deltats nedre delar oavsett om älven muddras eller 
inte.  

I älven förekommer vandrande lax och öring. Öringens vandring sker främst 
genom den östra älvfåran, varför påverkan på vandrande öring främst bedöms ut-
göra ett problem vid muddring i Skåre. Lekplatser för laxfisk och harr finns ned-
ströms Skåre/Almarsholmen. Flodnejonöga finns i älven och har eventuellt ett 
lekområde vid Sandbäcksgatan/Museigatan. Tidpunkten för muddring bör därför 
anpassas så att laxens, öringens och nejonögats lekperiod undviks. Med hänsyn till 
fiskarnas lekperioder är juli månad samt november till mars möjlig för muddring. 
Vid muddring i Skåre är det av extra stor vikt att öringens lekperiod undviks. 
Känsliga perioder för ett urval fiskarter presenteras i Tabell 4.  

För att begränsa grumlingen bör muddring och andra grumlande arbeten normalt 
koncentreras i tid till ett samlat tillfälle. En i tid begränsad grumling gör det möjligt 
för växter och djur att lättare och snabbare återetablera sig. Det är därför ofta bättre 
med en ”stor” muddring vid ett tillfälle än flera ”små” vid upprepade tillfällen 
(Naturvårdsverket, 2009, 2010). Den sand som utgör sedimenten i Klarälven är 
dock inte särskilt grumlingsbenägen och lägger sig snabbt på botten efter en even-
tuell omrörning. Vid muddring och framförallt sugmuddring i Klarälven är grum-
lingen och påverkan baserad på grumlingen därför väldigt liten. Vid sugmuddrings-
test 2013 sågs i stort sett ingen grumling alls. Eftersom sugmudderverket suger in 
vatten och partiklar från området sugs även merparten av eventuellt uppgrumlat 
sediment in i mudderslangen.  
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Tabell 4: Känsliga perioder för ett urval fiskarter (Naturvårdsverket 2009, Havs och 
vattenmyndigheten 2012, Norrgård 2012).  

Art Känslig period Motivering 

Öring april – juni   lekvandring 

Lax september – oktober  lekvandring 

Harr tidig vår lek 

Flodnejonöga april – juni 
augusti – oktober  

lek 
vandring 

Asp April-maj lek 

Flodkräfta september – oktober  lek 

 
 
4.4 Jämförelse av alternativ 
För båda fallen/scenarierna har modelleringar utförts för de tre olika flödena 10-års 
flöde, 100-års flöde och 200-års flöde, se Tabell 5. 

Om det inte genomförs någon muddring och deltat tillåts att växa obehindrat (noll-
aternativet) kan nivån vid 200-års flöde bli i storleksordningen 1,2 m högre vid 
Örsholmsälvens mynning jämfört med en situation vid samma flöde direkt efter 
muddring enligt huvudalternativet (basscenariot) 

Det går även att se en påverkan mellan älvfårorna där en förträngning i ena älv-
fåran ökar flödet i den andra och omvänt. En deltatillväxt innebär att nivåhöjningen 
blir störst i Örsholmsälven och Kaplansälven och minst i Sutterälven. Vid Skåre 
kan man förvänta sig att vattennivåerna höjs med ca 0,3 m oavsett de tre modelle-
rade flödena om det inte genomförs någon muddring. Vid muddring enligt huvud-
alternativet kommer nivån i stort att bibehållas. Förhoppningen är dock att antalet 
isproppar ska minskas vid muddring och att nivåerna i Skåre på så vis ska minskas. 
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Tabell 5: Sammanställning av beräknade absolutnivåer I Referensfallet, samt skill-
nader mellan Huvudalternativet och referensfallet, respektive Nollalternativet och 
Referensfallet för 10-årsflödet (Q10), 100-årsflödet (Q100) och 200-årsflödet (Q200). DHI 
2014. Referensfallet är dagens situation, huvudalternativet är om det muddras ner till 
1,7 m under medelvattenyta i utvalda områden och nollaternativet beskriver situa-
tionen om 100 år om ingen muddring genomförs och deltat tillåts växa. 

Punkt  Q10  

 Skillnad jämfört med referensfall (m) 
 Absolutnivå (m) 

Referensfall - Nuläge 
Huvudalternativ - 
Basscenarie 

Nollalternativ 
(om 100 år utan 
muddring) 

Torpnoret  47,55  -0,03  0,27  
Skårenoret  47,32  -0,03  0,31  
Travbanan  46,57  -0,03  0,37  
Borgmästarbron  46,30  -0,01  0,42  
Sandgrundsudden  46,13  0,00  0,46  
Slussen  45,93  0,00  0,49  
Örsholmsbron  45,22  -0,01  0,49  
Sommaro  45,40  0,01  0,46  
 
Punkt  Q100  

 Skillnad jämfört med referensfall (m) 
 Absolutnivå (m) 

Referensfall - Nuläge 
Huvudalternativ - 
Basscenarie 

Nollalternativ 
(om 100 år utan 
muddring) 

Torpnoret  48,59  -0,03  0,27  
Skårenoret  48,32  -0,03  0,32  
Travbanan  47,39  -0,02  0,38  
Borgmästarbron  47,07  -0,02  0,43  
Sandgrundsudden  46,89  0,00  0,47  
Slussen  46,64  0,00  0,51  
Örsholmsbron  45,76  0,00  0,56  
Sommaro  45,99  0,00  0,42  
 
Punkt  Q200  

 Skillnad jämfört med referensfall (m)  
 Absolutnivå (m) 

Referensfall - Nuläge 
Huvudalternativ - 
Basscenarie 

Nollalternativ 
(om 100 år utan 
muddring) 

Torpnoret  48,86  -0,03  0,27  
Skårenoret  48,57  -0,03  0,31  
Travbanan  47,60  -0,03  0,36  
Borgmästarbron  47,26  -0,02  0,42  
Sandgrundsudden  47,08  0,00  0,45  
Slussen  46,82  -0,01  0,49  
Örsholmsbron  45,90  0,00  0,55  
Sommaro  46,13  0,00  0,37  
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4.4.1 Rekommendationer kring muddring 
I de uppströms belägna muddringsområdena finns större sammanhängande ytor 
som ska muddras. Dessutom är vattendjupet begränsat. Dessa områden lämpar sig 
bättre för sugmuddring än för skopmuddring. En nackdel är dock att det inte finns 
avsättning för alla muddermassor i Almarområdet. Massorna får pumpas i land för 
avvattning, men måste sedan transporteras vidare till andra områden, exempelvis 
till Jakobsberg. I det avseendet är skopmuddring och pråmtransport bättre; 
massorna kan transporteras direkt till sin slutdestination. 

Mindre och mer utspridda muddringsområden längre nedströms kan lämpa sig 
bättre för skopmuddring. 

I områden där det kan finnas stor andel främmande föremål kan enskopeverk vara 
att föredra då dessa inte tar skada av sådant. Sugmuddring är mycket känsligt för 
främmande föremål och botten måste därför rengöras noggrant före sugmuddring.  

Sugmudderverk orsakar mindre grumling, men inblandningen av vatten blir större 
(ca 90 %) och därmed behovet av avvattningsytor. 

4.5 Kostnads- Nyttoanalys (KNA) 
Nedan sammanfattas genomförd kostnads-nyttoanalys. Utförligare information 
finns i: 

• Kostnads-nyttoanalys av muddringsåtgärder I Klarälven. Sweco 2014-02-06 (Sweco, 
2014c). 

De planerade muddringsåtgärderna är förknippade med betydande kostnader. 
Huvudalternativet bedöms innebära muddring av ca 150 000 m3 till en kostnad av 
ca 18-26,5 miljoner kronor. För att belysa den samhällsekonomiska nyttan av 
muddringsåtgärderna har en samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys (KNA) 
genomförts.  

I kostnads-nyttoanalysen har nyttor i form av minskade risker för översvämning 
och intäkter för användning av det uppmuddrade materialet som byggnadsmaterial 
värderats ekonomiskt mot kostnaderna för att genomföra muddringsåtgärderna. 
Analysen har genomförts med en tidshorisont på 100 år. Vid beräkningarna har 
hänsyn tagits till att noll-alternativet inte är statiskt, utan att uppgrundning av 
älven, och därmed översvämningsrisken, ökar med tiden.  

Beräkningarna är förknippade med betydande osäkerheter, dels beroende på 
osäkerheter och begränsningar i indata till beräkningarna, dels beroende på valet av 
diskonteringsränta för beräkningar av åtgärdernas samhällsekonomiska lönsamhet. 
I beräkningarna har därför två olika räntesatser använts.  

Osäkerheter i indata beror bland annat på att det inte varit möjligt att värdera alla 
typer av kostnader som kan uppstå vid översvämningar. Exempelvis har inte 
kostnader till följd av förseningar i trafiken eller till följd av avbrott i produktion 
eller handel värderats. Inte heller effekter på människors hälsa eller miljö har varit 
möjliga att värdera. De beräknade riskkostnaderna bedöms därför vara underskatt-
ningar av den verkliga samhällsekonomiska risken till följd av översvämningar i 
området.  

Sammanfattningsvis visar analysen att det bör vara samhällsekonomiskt lönsamt att 
genomföra de planerade muddringsåtgärderna i Klarälven. Åtgärdernas kostnader 
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är jämförbara i storlek med det värde massorna kan förväntas ha som byggnads-
material. Dessutom kommer åtgärderna att ge påtagliga samhällsekonomiska nyttor 
genom minskade risker för översvämning längs Klarälven och inom centrala 
Karlstad.  

5 Slutsatser 
Det har tagits fram ett huvudalternativ för muddring som baseras på muddring av 
utvalda sandbankar ner till ett djup av 1,7 m under modellerad medelvattenyta. 
Huvudalternativet innebär ett antal hänsynstaganden som redovisas i bilaga 1. 

Muddring enligt huvudalternativet beräknas kosta ca 18-26,5 miljoner 

Huvudalternativet bedöms enligt utförd KNA som samhällsekonomiskt lönsamt. 

En mer fullständig muddring (i en omfattning som skulle åstadkomma en nivå-
sänkning av älven redan idag) bedöms inte vara vare sig tekniskt-, ekonomiskt- 
eller miljömässigt motiverat. 

Att inte genomföra någon muddring under de närmaste 100 åren kan innebära att 
den östra älvfåran förlängs med över 1 000 m i Örsholmsälven och att nivån vid 
den nuvarande mynningen till densamma kan stiga med 1,2 m vid ett 200-års flöde 
jämfört med dagens situation. I de centrala delarna av Karlstad beräknas nivåerna 
kunna öka med upp till 0,5 m vid såväl 10-, 100- som 200-års flödet utan 
muddring. 

För att bibehålla effekterna av muddring enligt huvudalternativet beräknas under-
hållsmuddring i genomsnitt i liknande omfattning som huvudalternativet behöva 
utföras ca vart femte år. 

Den förväntade naturliga tillväxten av deltat kommer i framtiden vara en viktig 
bidragande orsak till en ökad översvämningsrisk. En uppföljande kontroll av 
deltatillväxten är därför viktig för att kunna följa- och eventuellt styra framtida 
tillväxt. Samtidigt är det i Natura-2000 området och i samband med 
reservatsbildningen uttalat att stor del av områdets naturvärde ligger i att det är ett 
aktivt delta som fortsätter att bildas och att deltatillväxten ska gynnas. Det här är ett 
tydligt motstående intresse. Med muddring enligt huvudalternativet kommer 
deltatillväxten att fortgå, men i långsammare takt. Ska deltatillväxten, och därmed 
framtida översvämningsrisker styras bör kommande underhållsåtgärder utredas. 

För att få en kontrollerad och mer ekonomisk hantering av muddermassor i fram-
tiden bör muddring samordnas med framtida exploateringsområden där det finns 
behov av massor för uppfyllnad. 

Uppdraget med muddringsplanen har varit kopplat till älvens huvudfåra från Skåre/ 
Almar till Sandgrund, samt den västra älvfåran ner till Rörskär. Det rekommende-
ras dock att samma arbete utförs även för den östra älvfåran, samt för Dingelsunds-
ådran, då problematiken är densamma även där.  
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