
 

 
 

 

FAKTABLAD, tema 2 - konsekvenser för Karlstad 
 

 

Översvämningsrisken i Karlstad 
Karlstads läge på och vid Klarälvsdeltat och vid Vänerns stränder har varit och är en viktig 
förutsättning för stadens utveckling. Läget innebär att det finns stora kvalitéer, när det gäller boende 
och andra verksamheter, som starkt bidrar till att göra staden attraktiv. Det märks inte minst på det 
stora intresset för att bygga och bo nära vattnet. 
Samtidigt innebär läget att centrala Karlstad och stadsdelarna längs Klarälven och Vänern är utsatta 
för översvämningsrisk. Regeringen har gjort en klimat- och sårbarhetsutredning som visar att mängden 
nederbörd väntas öka på grund av klimatförändringarna, det innebär ökad översvämningsrisk för 
Karlstad. SMHI har klimatmodeller som visar på mindre snö men mer regn under höst och vinter för 
vår region. Karlstad har också av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) identifierats 
som ett av 18 områden i Sverige med betydande översvämningsrisk 
 
100-årsflöde 

Ett mått som är aktuellt när vi pratar om översvämningar är det så kallade 100-årsflödet eller 100-
årsnivån. Det innebär att vattnet når en så hög nivå att det i genomsnitt bara inträffar en gång på 100 
år. Enligt klimat- och sårbarhetsutredningen beräknas 100-årsnivån i Vänern, vid sekelskiftet, ligga 
cirka 0,3 meter över dagens beräknade nivåer, på grund av klimatförändringarna. Det som vi idag 
betraktar som en 100-årsnivå bedöms därför inträffa oftare och istället bli en 20-årsnivå i slutet av 
seklet. Det betyder att situationer av samma omfattning som översvämningen i Vänern 2000/2001 i 
genomsnitt väntas inträffa en gång på tjugo år. Om vi får ett 100-årsflöde i Klarälven skulle vattnet 
stiga så mycket att delar av områden vid Sommaro, Romstad, Norrstrand, Skåre och Grava skulle vara 
särskilt utsatta för översvämningar. Det beror på att dessa områden ligger lägre än andra. Om vi skulle 
få en 100-årsnivå i Vänern plus extrem vind skulle även områdena Mariebergsviken, Inre hamn, 
Örsholmen, delar av Romstad och Sommarro vara extra utsatta.  
 
Generellt gäller att en översvämning skapar problem långt innan man ser vatten på marken. Många 
sårbara installationer finns i källare och under mark som till exempel vatten- och avloppssystem och 
fjärrvärme. Säkrad elförsörjning bedöms vara den mest kritiska faktorn under en översvämning. En 
tryggad dricksvattenförsörjning, att säkra en så bra avloppsrening och dagvattenhantering som möjligt 
och god framkomlighet är högprioriterade kommunala uppgifter vid en översvämning. Alla dessa 
funktioner störs eller riskerar att slås ut till större eller mindre del vid en allvarlig översvämning i 
Karlstad. Centralsjukhuset och avloppsreningsverken vid Sjöstad och Skåre uppskattas vara de mest 
allvarliga riskobjekten. 
 

Översvämningskartor på webben 
På hemsidan, karlstad.se/oversvamning, kan du själv se hur översvämningar i Karlstad kan påverka 
dig. På de här översvämningskartorna kan de se hur olika delar av Karlstad påverkas av olika flöden i 
Klarälven och olika nivåer i Vänern. 



Vad gör Karlstads kommun för att minska riskerna med översvämningar? 
Karlstads kommun tar översvämningsfrågorna på allvar och behandlar dem både på kortare och längre 
sikt. På kort sikt handlar det om vår beredskap att möta akuta situationer, men också hur vi förebygger 
översvämningar. På längre sikt gäller det bland annat hur vi ska kunna öka avtappningen av Vänern 
och på ett ansvarsfullt sätt kunna fortsätta att bygga Karlstad. 
 

Det handlar om att den fortsatta utbyggnaden av Karlstad sker på ett hållbart sätt. Detta sker bland 
annat genom att vi ökar kunskapen om hur våra tekniska system fungerar och vad som kan tänkas 
hända med dem vid en översvämning. Hanteringen av planer och bygglov ska kvalitetssäkras så att 
behandlingen av översvämningsfrågan blir tydlig och konsekvent. Vi behöver anpassa detalj- och 
översiktsplaner för att kunna förebygga översvämningsproblem i bostadsområden, på gator och i 
tekniska försörjningssystem.  
 
Ytterligare insatser som kan nämnas är att vi: 

• tagit fram ny information, som översvämningskartor och mätningar på land och i Klarälven. 
• har anställt en översvämningssamordnare som på heltid ägnar sig åt kunskapsuppbyggnad 

kring översvämningsfrågor. 
• arbetar tillsammans med kommunerna runt Vänern för att bidra till att hitta en långsiktigt 

hållbar lösning för Vänerns vattenreglering. 
• samarbetar med andra länder som står inför samma problematik. 
• regelbundet förbättrar information och kommunikation kring översvämningsrisker och 

förebyggande insatser. 
• vill genomföra tekniska anpassningsåtgärder, där större hänsyn tas i det dagliga 

utvecklingsarbetet med till exempel vägar, VA-system, elnät och fjärrvärme.  
• vill skapa en organisatorisk och materiell beredskap för översvämningar. 


