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1 Boverket har ett regeringsuppdrag att utveckla tillsynsvägledning till länsstyrelserna avseende risken för översvämning utifrån 

Plan- och bygglagen. Uppdraget ska redovisas till regeringen i februari 2018. Arbetet med tillsynsvägledningen kan leda till att 

någon form av nationella riktlinjer skapas eller initieras, t ex för vilka återkomsttider som ska läggas till grund för skydd mot 

översvämning. Karlstads kommuns riktlinjer kan i sådant fall behöva förändras för att harmonisera med nationella riktlinjer. 
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FÖRORD 

Kommunfullmäktige i Karlstad antog i augusti 2010 ett översvämningsprogram för Karlstad. Pro-

grammet behandlar översvämningar i Vänern och Klarälven. Det beskriver bl a ett förhållningssätt 

till översvämning i samband med planering mm, och innebär att särskilt samhällsviktiga funktioner 

ska förläggas och utformas så att de inte riskerar att skadas vid en översvämning med 10 000 års 

återkomsttid (en 10 000-årshändelse), och att man för bostäder m fl funktioner accepterar en åter-

komsttid om 200 år (en 200-årshändelse). För mindre känslig bebyggelse kan kortare återkomst-

tider accepteras. 

 

Översvämningsprogrammet innehåller ett antal uppdrag till kommunens nämnder och förvaltningar 

att vidta olika anpassningsåtgärder. Uppdragen till stadsbyggnadsnämnden är dels att införa rikt-

linjer med funktionskrav för planering och bygglov och dels att utföra översvämningsanalyser i 

samband med planering och bygglov. Hantering av planer och bygglov ska kvalitetssäkras så att 

behandlingen av översvämningsfrågan blir tydlig och konsekvent. 

 

Detta dokument innehåller ett förslag till nya riktlinjer för hantering av översvämningsfrågor i 

samband med planläggning och bygglov. Förslaget bygger bland annat på handboken Stigande 

vatten2 med tillhörande Faktablad Vänern som tagits fram av länsstyrelserna i Värmland och Västra 

Götaland.  

 

Dokumentet innehåller också en genomgång av hur kunskapen om översvämningsfrågor har 

utvecklats från det att översvämningsprogrammet antogs, och vad som utifrån detta har lagts till 

grund för dessa riktlinjer. 

 

Syftet med riktlinjerna är att understödja en fortsatt gynnsam tillväxt och utveckling av Karlstad 

som en attraktiv och hållbar stad.  

 

Nivåer anges i höjdsystem RH2000 om inget annat anges. 

 

Riktlinjer markeras med röd ram. 

 

                                                      
2 Se sid 16 
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RIKTLINJER FÖR PLANERING OCH 
BYGGLOV  

VÄNERN OCH KLARÄLVEN 

1. FUNKTIONSKRAV 

Utgångspunkt för planering och byggande i områden med risk för översvämning utgår från att 

vid översvämning ska funktionen kunna bibehållas för bostäder, kontor, industri, driftsbygg-

nader mm, och att vatten, avlopp, el, värme och transportinfrastruktur ska fungera. 

 

Vad gäller funktionskrav för avlopp, se avsnittet ”Riktlinjernas avgränsning” nedan (sid 14). 

 

2. ÅTERKOMSTTIDER 

De återkomsttider3 som läggs till grund för dessa riktlinjer är desamma som i kommunfullmäkti-

ges beslut om översvämningsprogrammet 2010 och som också används i handboken Stigande 

vatten, 

• byggnad för samhällsviktig verksamhet4 ska inte lokaliseras till områden så att de 

riskerar att översvämmas oftare än en gång på mer än 10 000 år (dimensionerande 

flöde/nivå eller beräknat högsta flöde/nivå),  

• byggnader för övrig verksamhet (”vanliga bostäder och liknande funktioner”) ska 

inte lokaliseras till områden så att de riskerar att översvämmas oftare än en gång vart 

200:e år (200-årsflöde/nivå), samt 

• för mindre känslig bebyggelse kan kortare återkomsttider accepteras. 

 

3. KRAV PÅ ÖVERSVÄMNINGSSKYDD FÖR OLIKA FUNKTIONER 

Förteckningen i detta avsnitt utgår från markanvändningsdiagram för översvämning från hav, 

vattendrag och Vänern i dokumentet Stigande vatten. Några justeringar har gjorts  

(se bilaga 1). 

 

Att ”klara” en översvämningsnivå innebär att funktionen ska kunna fortgå trots översväm-

ningen. Man ska kunna bo kvar i sin bostad, man ska kunna bedriva sin verksamhet osv. Om 

man med olika åtgärder, som t ex uppfyllnad, höjdsättning av byggnad, invallning och höjning 

av tillfartsväg, möjliggör att funktionen kan fortgå har man ”klarat” den aktuella händelsen. Om 

översvämningssituationen löses med sådana åtgärder innebär det således inte något avsteg från 

huvudregeln. 

 

  

                                                      
3 Återkomsttid innebär att händelsen statistiskt sett inträffar en gång under den angivna tidsperioden (100, 200 eller  

10 000 år som normalt används) 
4 Definition  av samhällsviktig verksamhet se nedan 
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a. Funktioner som ska klara beräknad högsta nivå5  

(samhällsviktig verksamhet) 

Till samhällsviktig verksamhet hänförs sådan verksamhet som alltid måste fungera, oavsett 

vilka förhållanden som råder, och som svårligen kan bedrivas någon annanstans. Hit hör t ex  

• Hälso- och sjukvård och omsorgsverksamhet: akutsjukhus, primärvård, psykiatri, 

läkemedelsförsörjning, smittskydd, samt omsorg om barn, funktionshindrade och äldre 

som är svåra att flytta. 

• Information och kommunikation: teletjänster, internet, radio, TV etc 

• Energiförsörjning och kommunalteknisk försörjning: produktion och distribution av el, 

fjärrvärme, dricksvatten, avloppshantering, reningsverk, avfallshantering etc 

• Transporter: riksvägar och andra viktiga vägar (t ex till samhällsviktig verksamhet) utan 

alternativa förbifartsmöjligheter, järnväg, viktiga kollektivtrafikstråk 

• Miljöfarliga industrier och förorenade deponier 

• Skydd och säkerhet: räddningstjänst, polis, kriminalvård, SOS alarm, etc 

• Tillfartsvägar till verksamheter enligt ovan. 

 

b. Verksamhet som ska klara en 200-årshändelse 

Till verksamheter som ska lokaliseras till områden som klarar en 200-årshändelse hör följande: 

• Bostäder för helårsboende  

• Dagligvaruhandel: livsmedel, apotek m fl 

• Sällanköpshandel och volymhandel: övrig handel etc  

• Utbildning: förskolor, skolor, universitet etc6 

• Sport och fritidsaktiviteter (inomhus)  

• Service: restauranger, caféer, kultur etc 

• Industri och verksamheter (ej miljöfarlig): kontor, tillverkning, lager, partihandel, 

driftsbyggnader etc 

• Tillfartsvägar till verksamheter enligt ovan.  

 

c. Verksamheter och funktioner för vilka inga krav på 

översvämningsskydd ställs 

• Grönytor, vegetation och våtmarker 

• Jord- och skogsbruk 

• Parker och rekreationsområden, sport och fritidsaktiviteter (utomhus) 

• Parkeringsplatser, uppställningsytor, vägar med alternativa förbifartsmöjligheter etc 

• Delårsboende och besöksboende 

• Enklare byggnader, funktioner av mindre vikt: uthus, förråd, garage etc 

 

  

                                                      
5 Tidigare benämnd dimensionerande nivå 
6 Skolor är i många sammanhang att betrakta som samhällsviktig verksamhet. I en så extrem situation som en över-

svämning som överstiger 200-årsnivåer torde det ändå vara möjigt att stänga en skola eller förskola som hotas av 

översvämning och för den tid översvämningen varar utnyttja andra lokaler för verksamheten. Av andra skäl, t ex att 

skapa korta och trygga skolvägar för barnen, är det önskvärt att skolor och förskolor i viss utsträckning kan placeras 

bostadsnära. 
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4. PLANERINGSNIVÅER 

Som underlag för planeringsnivåerna används senast framtagna beräkningar av framtida 

vattennivåer i Vänern vid aktuella återkomsttider (f n SMHI:s beräkningar 20177) respektive 

senaste modellering av vattennivåer vid aktuella flöden i Klarälven (f n DHI:s modelleringar 

20178), den senare tillgänglig i kommunens planeringsunderlag Kartvy. 

 

I SMHI:s beräkningar för Vänern har man utgått från effekter av klimatförändringar till 2098 i 

klimatscenariot RCP8.5 samt för närvarande (2017) tillämpad tappningsstrategi för Vänern. 

Därtill har effekten av vinduppstuvning och kortvarig vindeffekt vid kraftig vind beaktats 

liksom effekt av landhöjning fram till 2100. 

 

DHI:s beräkningar av översvämningsnivåer längs Klarälven vid olika flöden utgår från att 

Vänern ligger på normal nivå (+44,70). Beräkningarna utgår från Klarälvens flöden i dagens 

klimat. Klimatförändring till 2098 beräknas innebära att Klarälvens medelflöde ökar, medan det 

maximala flödet blir något lägre än i dagens klimat. 

 

För områden som påverkas både av höga nivåer i Vänern och höga flöden i Klarälven ska det 

fall väljas som innebär den högsta nivån vid en 200-årshändelse respektive vid dimensionerande 

nivå/flöde. Skärningspunkten för 200-årshändelse går idag9, med tillgängligt underlag, ungefär i 

höjd med Björkås i den västra älvgrenen och lite öster om Örsholmens nordvästra spets 

(Sjöstad) i den östra älvgrenen. 

 

”Planeringsnivå” innebär att nivån ska läggas till grund för överväganden om ett områdes lämp-

lighet för olika användning liksom för åtgärder för att skydda ett område mot översvämning. 

Områden där markytan ligger högre än angiven planeringsnivå är utifrån översvämningssyn-

punkt inte olämpliga att bebygga. 

 

Vid utbyggnad av helt nya områden där även ny infrastruktur ska byggas ut bör en hög säker-

hetsnivå tillämpas. Vägar och bebyggelse ska placeras på nivåer så att området kan fungera vid 

översvämningar med en återkomsttid av 200 år, respektive över beräknad högsta nivå för 

samhällsviktig verksamhet.  

 

För områden där markytan är lägre än angiven planeringsnivå behöver åtgärder vidtas för att 

förhindra skador och tillgänglighetsproblem mm på grund av översvämning. Om detta inte är 

möjligt/lämpligt kan i vissa fall avsteg från planeringsnivån göras, t ex vid komplettering inom 

och i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och utbyggd infrastruktur. Se vidare avsnitt 5 

nedan. 

  

                                                      
7 SMHI, Klimatologi nr 44, 2017-10-12: Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer och is i Vänern, beräkningar för 

dagens och framtidens klimatförhållanden 
8 DHI: Detaljerad översvämningsmodellering för Klarälven från Skåre till Vänern, rapport januari 2017 
9 2017 



 

SIDA 9 AV 43 

Tabell 1 – planeringsnivåer för översvämningsskydd10 

Planeringsnivå för 

översvämningsskydd 

(2017) 

 

Vänern 

BHW11 / 200-årsnivå + klimat 

+ vind – landhöjning 

(tappningsstrategi 2017) 

Klarälven 

Nivåer vid nedanstående 

flöden1 

 

Samhällsviktig verksamhet 

 

46,77 

 

2299 

 

Ej samhällsviktig verksamhet, 

men med krav på 

översvämningsskydd 

46,48 

 

1628 

 

Övrig verksamhet Inga krav Inga krav 

1 Nivåer vid dessa flöden finns i Kartvy, kartserie Översvämning 

 

a. Samhällsviktig verksamhet 

För samhällsviktig verksamhet ska en hög säkerhetsnivå eftersträvas. Nivåer och flöden med en 

återkomsttid av mer än 10 000 år ska användas som grund för planeringen (beräknat högsta 

flöde i framtida klimat). Med dagens kunskapsläge motsvarar det för Vänern nivån 46,77. För 

Klarälven innebär det att nivåer vid beräknat högsta flöde (Dim klass 1) enligt senaste 

modellberäkningar (f n 2299 m3/s) ska tillämpas. Nivåer för olika lägen längs älven finns i 

Kartvy, kartserie Översvämning. 

 

För särskilt viktig samhällsviktig verksamhet (t ex elförsörjning till en stor del av staden) ska 

särskild utredning om lämplig skyddsnivå göras (se Planeringsnivåer för Vänern, sid 21). 

 

b. Övrig verksamhet för vilken krav på översvämningsskydd ställs 

Utgångspunkt för riktlinjerna är att funktionen/verksamheten ska kunna fortgå, med fungerande 

teknisk försörjning (beträffande avlopp se dock avsnittet ”Översvämning och va-system” sid 11 

nedan), och att man ska kunna ta sig till och från funktionen/verksamheten. 

 

För Vänern används dagens 200-årsnivå som grund för planeringen. Till det läggs effekt av 

klimatförändring fram till kommande sekelskifte och påverkan av stark sydlig vind. Beräknad 

landhöjning och tillämpad tappningsstrategi ingår också i beräkningen. Med dagens kunskaps-

läge motsvarar det nivån 46,48. För Klarälven används nivåer vid 200-årsflöde (1628 m3/s) 

enligt senaste modellberäkningar. Nivåer för olika lägen längs älven finns i Kartvy, kartserie 

Översvämning. 

 

5. AVSTEG 

Delar av Karlstads tätort ligger inom områden som är lägre än de nivåer som lagts som plane-

ringsnivå i Karlstads översvämningsprogram från 2010, och även under de nivåer som hittills 

                                                      
10 Se även sid 21 nedan, avsnitt 10 Planeringsnivåer för Vänern 
11 BHW Beräknad högsta nivå, tidigare benämnd dimensionerande nivå 
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tillämpats (Faktablad Vänern till Stigande vatten) för bedömning av risk för översvämning. 

Även de reviderade översvämningsnivåerna enligt ovan är i vissa fall högre än befintlig mark. 

 

Avsteg kan diskuteras när det gäller komplettering av befintlig bebyggelse i ett område med 

utbyggd infrastruktur. Vid komplettering i befintlig struktur är det inte alltid möjligt att uppfylla 

alla krav. Ofta kan man säkerställa att en byggnad inte skadas, att bostäder går att använda etc, 

men det kan vara svårt att t ex klara helt översvämningssäker tillfartsväg.  

 

Vid komplettering och förtätning eller ändrad användning av en befintlig byggnad i befintlig 

struktur i område med översvämningsrisk finns redan mer eller mindre omfattande bebyggelse 

som riskerar att drabbas. Beroende på t ex mängden byggnader och dessas användning kommer 

åtgärder att behöva vidtas i den akuta situationen. Sådana åtgärder kan i så fall även komma det 

nya projektet till del och bidra till att översvämningssituationen kan hanteras. 

 

Faktorer som kan ligga till grund för bedömning av möjlighet till avsteg är bl a: 

• om översvämningen är av kortvarig natur, se sid 28-29 nedan 

• om vattendjupet vid översvämning bedöms bli litet, och  

• om det finns särskilt starka skäl för lokaliseringen av den aktuella byggnaden till det 

aktuella området 

 

Grundprincipen för att kunna tillämpa avsteg är  

• att den aktuella byggnaden inte ska skadas,  

• att en bostad ska kunna fungera så att boende inte behöver evakueras, 

• att verksamheter inte måste upphöra eller ”gå på sparlåga” under en längre tid,  

• att det tillkommande projektet inte försämrar översvämningssituationen för befintlig 

bebyggelse och verksamhet, och 

• att räddningstjänsten ska kunna ta sig fram till den aktuella byggnaden.  

 

Vid avsteg från riktlinjerna enligt ovan ska en konsekvensanalys (se bilaga 3) göras för projek-

tet för att avgöra vilka avsteg som kan accepteras och vilka åtgärder som behöver vidtas. 

 

 

SKYFALL 

1. HÖJDSÄTTNING 

En av de viktigaste åtgärderna för att undvika skador på byggnader av översvämning vid krafti-

ga regn är att placera byggnaderna tillräckligt högt i förhållande till sin omgivning. Ny bebyg-

gelse bör placeras och höjdsättas så att färdigt golv ligger högre än beräknad vattennivå vid 100-

årsregn. Underlag för bedömning av risk för översvämning vid skyfall finns i Kartvy, kartserie 

Översvämning. (Se även sid 23-25). 
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2. AVRINNING 

Viktigt både vid utformning av detaljplaner och vid markplanering är att ge regnvattnet möjlig-

het att rinna undan från området till en recipient som klarar att ta emot vattnet. Vattenflödet ska 

kunna styras mot mindre känsliga områden eller avledas ytligt på ett säkert sätt. Genom att 

säkerställa ”avrinningsvägar” kan vattnet rinna på markytan vid mycket kraftiga regn utan att 

orsaka skador på bebyggelsen. Sådana vattenvägar kan ses som en sekundär avledningsväg för 

vattnet då ordinarie avledningssystem för dagvatten är överbelastade. 

 

I områden som kan drabbas av skyfallsöversvämning ska möjligheter att avleda vatten från låg-

punkter studeras i samband med planläggning. 

 

 

ÖVERSVÄMNING OCH VA-SYSTEM 

HANTERING AV AVLOPP VID PLANLÄGGNING I OMRÅDEN MED 

ÖVERSVÄMNINGSRISK 

Så länge det övergripande spillvattennätet inte klarar en extrem översvämning finns ingen möj-

lighet att i ett enskilt planprojekt eller bygglov säkerställa funktionen att avloppet ska fungera 

på ”normalt” sätt. Rimligt är dock att de anläggningsdelar som tillkommer inom planområdet/ 

den aktuella fastigheten – nya ledningar och brunnar etc, liksom övrig infrastruktur – höjdsätts 

och utformas på ett översvämningssäkert sätt, så att inte ytterligare ovidkommande vatten läcker 

in i systemet från området. De bör också utformas så att avloppsvatten från ledningsnätet inte 

kan läcka in i den nya bebyggelsen och skada den. 

 

Under en extrem översvämningssituation är det inte orimligt att temporära lösningar med betyd-

ligt lägre standard måste tillgripas. I samband med planläggning för bostäder bör därför en 

analys av möjligheter att inom rimligt avstånd från bostäder kunna nyttja lämplig plats för t ex 

utdelning av latrinkärl och uppställning av vattentankar och ”bajamajor” göras. 
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BAKGRUND 

1. KARLSTADS ÖVERSVÄMNINGSPROGRAM 2010 

De riktlinjer för planering och byggande som lagts fast i översvämningsprogrammet från 201012 

utgår från att man ska kunna bo kvar i sin bostad, och att då vatten, avlopp, el och värme ska 

fungera, och att man ska kunna ta sig till och från bostaden. Samma gäller även övriga byggna-

der och infrastruktur där människor uppehåller sig, alltså även arbetsplatser. 

 

Som utgångspunkt för de säkerhetsnivåer som valdes när översvämningsprogrammet upprätta-

des ligger de norska nationella riktlinjerna som tagits fram av Norges vassdrags- och energi-

direktorat (NVE)13. Dessa fastlägger att särskilt viktiga samhällsfunktioner (klass 3 enligt NVE) 

ska klara återkomsttider längre än 1000 år, för vanliga bostäder och liknande funktioner (klass 

2) kan man acceptera en återkomsttid om 200 år, medan man för mindre känslig bebyggelse 

(klass 1) kan acceptera kortare återkomsttider. 

 

Den säkerhetsnivå som i översvämningsprogrammet 2010 valdes för Vänern är 200-årsnivån, 

+46,06 (RH2000) med en marginal för vindpåverkan om 70 cm och en marginal för klimatför-

ändring fram till slutet av detta sekel om 50 cm. Sammantaget innebär det att ny bostadsbe-

byggelse mm enligt översvämningsprogrammet ska klara nivån +47,26 i Vänern (+46,75 i 

höjdsystemet RH00 Karlstad, vilket redovisas i översvämningsprogrammet). De norska 

riktlinjerna anger som säkerhetsnivå en 200-årshändelse utan marginaler för klimatförändringar.  

 

Beräknad högsta nivå i Vänern är i översvämningsprogrammet angiven till +46,4 meter i dagens 

klimat14. Den i översvämningsprogrammet valda nivån för bostäder mm inom klass 2 (+47,26)15 

har, med den marginal som valts för vindpåverkan och klimatförändring, en återkomsttid som 

ligger bortom beräknad högsta nivå – en ca 10 000-årshändelse.  

 

Den valda säkerhetsnivån för Klarälven har återkomsttiden för flöden som utgångspunkt för 

riktlinjerna. För Klarälven valdes att bostadsbebyggelse mm inom klass 2 ska klara nivåer vid 

ett 200-årsflöde med en säkerhetsmarginal om 35 cm. Samhällsviktiga funktioner (klass 3) ska 

klara nivåer vid högsta dimensionerande flöde16. 

 

För Klarälven är riktlinjerna i översvämningsprogrammet kopplade till kunskapsutvecklingen, 

såtillvida att man anger ”200-årsflöde enligt senast genomförda modellberäkningar”. 

                                                      
12 Alla nivåer i översvämningsprogram 2010 redovisas om inte annat anges i höjdsystemet RH00 Karlstad. Idag 

tillämpas i Karlstad höjdsystemet RH2000, vilket för Karlstads tätort innebär en skillnad med +51 cm. I föreliggande 

dokument är nivåerna i översvämningsprogrammet omräknade till RH2000. 
13 Norges vassdrags- och energidirektorat: Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag, 2009-03-05 
14 Översvämningsprogrammet sid 24 
15 Översvämningsprogrammet sid 57 
16 Svensk Energi, Svenska Kraftnät och SveMin (2007): Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för 

dammanläggningar – Nyutgåva 2007 
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Nivåangivelsen för Vänern är däremot uttryckt i en absolut plushöjd, vilket inte ger utrymme för 

förändring i takt med att ny kunskap kommer fram. 

 

Sedan översvämningsprogrammet togs fram har ytterligare kunskap och underlag tagits fram. 

Viktigt sådant underlag redovisas i kapitlet ”Ny kunskap och nytt underlag” nedan.  

 

I enlighet med de uppdrag till Stadsbyggnadsnämnden som formulerats i översvämningspro-

grammet har föreliggande förslag till justerade riktlinjer för planering och bygglov tagits fram. 

 

2. ÖVERSIKTSPLAN 2012, STRATEGISK PLAN OCH NÄMNDERNAS 

ÅTAGANDEN 

I Karlstads översiktsplan från 2012 läggs principerna för stadens utbyggnad fast. Översväm-

ningsrisken är en av många faktorer vid sådana överväganden. I översiktsplanen anges vilka 

grunder som ska gälla för den fysiska planeringen, och hänvisningar görs till översvämnings-

programmet från 2010. Vartefter kunskapen om översvämningsnivåer mm utvecklas bör även 

översiktsplanens inriktning för planeringen i områden med översvämningsrisk förändras. Därför 

är det rimligt att de riktlinjer som utarbetas för planering och bygglov i områden med översväm-

ningsrisk ses över samtidigt som översiktsplanen aktualitetsprövas, och att uppdaterade rikt-

linjer införs i översiktsplanen. 

 

Utgångspunkten för planering och byggande är enligt översiktsplanen att funktionen ska bibe-

hållas för bostäder, kontor, industri, driftsbyggnader mm, och att vatten, avlopp, el, värme och 

transportinfrastruktur ska fungera. Grunden för planeringen är att riktlinjerna i översvämnings-

programmet från 2010 ska följas. Om dess rekommendationer inte kan följas ska bebyggelse 

föregås av detaljplanläggning med en riskanalys som underlag, och åtgärdsförslag i riskanalysen 

ska ligga till grund för bestämmelser i detaljplan och särskilda krav i exploateringsavtal.17 

 

Översiktsplanen anger förtätning av den befintliga stadsstrukturen som eftersträvansvärd 

eftersom det ökar befolkningsunderlaget i centrum, minimerar transportarbetet, ökar underlaget 

för kollektivtrafiken och drar nytta av befintlig infrastruktur. Förtätning bidrar till ett hållbart 

samhällsbyggande. 

 

Förtätning och byggande i vattennära områden är angeläget för att nå övergripande mål i 

kommunens strategiska plan, bl a vad gäller målet att skapa attraktiva boendemiljöer med 

blandad bebyggelse och att minska klimatpåverkan från energi- och transportsektorn. 

 

Stadsbyggnadsnämndens åtaganden 2016-2018 innehåller inga åtaganden som berör hantering 

av översvämningsfrågor. 

  

                                                      
17 Översiktsplanen sid 89 
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RIKTLINJERNAS AVGRÄNSNING 

1. GEOGRAFISK AVGRÄNSNING 

Översvämningsprogrammet från 2010 inriktar sig mot storskaliga översvämningar i Klarälven 

respektive Vänern vilka drabbar Klarälvsdeltat och/eller Skåre. Föreliggande riktlinjer för 

planering och bygglov är ett komplement till översvämningsprogrammet och har samma geo-

grafiska avgränsning. 

 

Eftersom Vänerns nivåer är samma längs hela kommunens Vänerstrand är det rimligt att rikt-

linjerna tillämpas även för andra områden längs stranden.  

 

Flöden och nivåer för andra vattendrag och sjöar i kommunen har inte beräknats. 

 

2. INNEHÅLLSMÄSSIG AVGRÄNSNING 

Kommunens avloppsnät behandlas inte i riktlinjerna 

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) anger att kommunen är skyldig att ordna med vatten-

försörjning och avlopp med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö. Därför bygger 

kommunen ut och sköter vattenverk, va-ledningar, reningsverk mm, en så kallad allmän va-

anläggning. Översvämningars påverkan på kommunens spill- och dagvattennät behandlas inte i 

dessa riktlinjer. 

 

Det finns dock stor anledning att studera både dag- och spillvattenfrågan i befintliga områden i 

samband med översvämning. Spillvattenledningar som inte är täta gör att vatten tränger in och 

belastar pumpstationer och reningsverk. När vattennivån stiger över marknivå kommer vatten 

att tränga in även genom brunnslock mm, och systemet vattenfylls även om ledningarna är täta. 

När det inträngande vattnet är så rikligt att nätet inte förmår transportera bort det upphör spill-

vattensystemet i den gren som är översvämmad att fungera. Den förmår inte ta emot mer vatten 

och det finns stor risk för att vatten tränger upp bakvägen i källare mm. Detta kommer även att 

påverka områden som i övrigt inte är drabbade av översvämningen eftersom spillvattennätet inte 

kan användas. 

 

Generellt gäller att avloppsnät ingående i allmän va-anläggning med avseende på risk för källar-

översvämning bör anordnas och skötas så att de mest utsatta fastigheterna statistiskt sett inte 

löper risk att drabbas av översvämningar som har kortare återkomsttid än 10 år. Detta innebär 

bland annat att kommunen enligt LAV har ansvar för att skydda fastigheter mot översvämning 

från inflöde vid högt vattenstånd i till exempel Klarälven. Med högt vattenstånd tolkas då en 

nivå i Klarälven som har återkomsttiden 10 år plus en viss säkerhetsmarginal för att uppfylla 

funktionskravet på återkomsttid för översvämning. Översvämningar på grund av högre vatten-

stånd som har längre återkomsttid än 10 år är då inte kommunens ansvar enligt LAV. De åtgär-

der och investeringar som kontinuerligt görs i det befintliga va-nätet utgår från 10-årsnivån, 

vilket innebär att man inte uppgraderar nätet att klara de översvämningsnivåer vi i övrigt behö-

ver hantera – alltså 200-årshändelser. I nya exploateringsområden utformas dock tillkommande 
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delar i nätet utifrån översvämningskraven i övrigt, genom bl a höjdsättning av gator (med 

brunnslock). 

 

En analys av vilka områden där ledningsnätet ”slås ut” vid olika översvämningsnivåer borde 

göras som ett av flera underlag både för avvägningar om lämplighet att exploatera och som 

underlag för vilka investeringar som behöver göras i systemet och andra typer av åtgärder. En 

samlad syn på ansvarsfrågan för att förbättra ledningsnätet för att klara de översvämningsnivåer 

vi i övrigt planerar för är nödvändig.  

 

Ett uppdrag i översvämningsprogrammet är att Teknik- och fastighetsnämnden ska studera sam-

banden mellan översvämningsnivåer, inläckage och bräddningar till Klarälven och Vänern för 

spillvattensystemen i Karlstad och Skåre. Vitala funktioner såsom pumpstationer, bräddpunkter 

etc i spillvattensystemen behöver inventeras och konsekvensbedömas med utgångspunkt från 

översvämningsnivåer. Uppdraget omfattar också att utreda förslag till åtgärder på kort och lång 

sikt som medför att spillvattensystemens funktion kan bibehållas vid en översvämningssituation. 

 

Konsekvensanalyser finns idag för spillvättennäten i Romstad, Hagaborg, Sjöstad och Skåre. 

Reningsverken i Sjöstad och Skåre har också studerats. 
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NY KUNSKAP OCH NYTT 
UNDERLAG 

1. NYTT HÖJDSYSTEM 

Sedan översvämningsprogrammet togs fram har Karlstad gått över till det nationella höjdsyste-

met RH2000. Det innebär att alla nivåer som angetts i det gamla höjdsystemet RH00 Karlstad 

(vilket används i översvämningsprogrammet) ska ökas med 51 cm (507 mm). Alla nivåer som 

anges i detta dokument har räknats om till RH2000 om inget annat anges. 

 

Vänerns nivå anges ofta i höjdsystemet RH00 Vänersborg, t ex i dokumentet Stigande vatten (se 

nedan). Detta ligger 31 cm lägre än RH2000. Klimat- och sårbarhetsutredningen använde sig av 

höjdsystemet RH70, vilket ligger 21 cm lägre än RH2000. 

 

2. STIGANDE VATTEN 

SMHI har gjort en fördjupad studie av översvämningsriskerna för Vänern18, beställd av länssty-

relserna i Värmlands och Västra Götalands län, Vänerkommunerna och Länsförsäkringar AB. 

Slutsatserna från den fördjupade studien, tillsammans med ett SMHI-PM 2011-12-22 angående 

200-årsnivå för Vänern, har använts av länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland när man 

tagit fram handboken Stigande vatten, en handbok för fysisk planering i översvämningshotade 

områden. Handboken ska fungera som en vägledning för planering i områden med översväm-

ningsrisk och innehåller bl a en planeringsmodell i fem steg för hur översvämningsrisken kan 

hanteras. 

 

Till Stigande vatten finns faktablad med framräknade nivåer baserat på aktuellt kunskapsunder-

lag. Faktabladen kommer att revideras vartefter ny kunskap motiverar det. Ett nytt faktablad har 

tagits fram som en följd av SMHI:s nya beräkningar19 av Vänerns framtida vattennivåer. 

 

Planeringsmodellen i Stigande vatten utgår från nivåer vid återkomsttiderna 100 år, 200 år och 

ca 10 000 år (beräknad högsta nivå). Handboken innehåller också ett avsnitt om lämplig mark-

användning inom områden med olika risk för översvämning. 

 

3. KLIMATANALYS FÖR VÄRMLAND 

På uppdrag av länsstyrelsen i Värmland har SMHI gjort en klimatanalys 201420, med syfte att 

klargöra konsekvenserna av ett förändrat klimat utgående från nedskalade regionala klimatsce-

narier, med inriktning på vad som förväntas inträffa i Värmland. Analysen behandlar föränd-

ringar i temperatur och konsekvenser av detta (t ex vegetationsperiodens längd och behov av 

kyla och uppvärmning), nederbörd i form av regn och snö, samt vattenföring i länets vattendrag. 

 

                                                      
18 Rapport 2010-85, Fördjupad studie rörande översvämningsriskerna för Vänern – slutrapport 
19 SMHI Klimatologi Nr 44, 2017-10-12 
20 SMHI 2014:02, Klimatanalys Värmlands län 
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Klimatanalysen grundar sig på betydligt mer omfattande underlag i form av klimatscenarier än 

vad som fanns tillgängligt när Klimat- och sårbarhetsutredningen lade fram sitt slutbetänkande 

2007. 

 

I klimatanalysen konstateras bland annat att årsmedelnederbörden ökar successivt till ca 20 % 

mer vid seklets slut jämfört med referensperioden 1961-1990, men med stor variation mellan 

åren. De kraftiga regnen beräknas öka, liksom antal dygn med kraftig nederbörd. Extrem 

nederbörd förväntas också öka med 20-30 %. Ett regn med återkomsttid 10 år idag förväntas 

återkomma vart 5:e år. 

 

Vattenföringens säsongvariation förändras mot högre vinterflöden och en längre period med 

låga flöden (april t o m september) mot slutet av seklet. 100-årsflödena i Klarälven och Nors-

älven förväntas minska med 10-20 %, medan 100-årsflödet i Alstersälven och Byälven bedöms 

bli relativt oförändrat. För framtida 200-årsflöden i Klarälven och Norsälven ses en minskning 

med mellan 10 och 20 % till slutet av seklet. 

 

4. NYA BERÄKNINGAR FÖR FRAMTIDA NIVÅER I VÄNERN 

Under år 2016-2017 har SMHI genomfört ett projekt som ska kartlägga den klimatrelaterade 

problematiken kring Sveriges stora sjöar, däribland Vänern. De beräkningar som SMHI utfört 

ligger bl a till grund för en uppdatering av faktabladet till vägledningen Stigande vatten. SMHI 

publicerade sin slutrapport i oktober 201721. 

 

För beräkningarna av framtida vattennivåer i Vänern har klimatscenariet RCP8.5 legat till 

grund, liksom nuvarande tappningsstrategi för Vänern. Effekter av kraftig vind har reviderats i 

förhållande till det tidigare faktabladet till Stigande vatten. Därtill har effekterna av landhöj-

ningen beaktats i beräkningarna. 

 

5. RISKHANTERINGSPLAN FÖR ÖVERSVÄMNING FRÅN KLARÄLVEN OCH 

VÄNERN 

Länsstyrelsen i Värmland har tagit fram ett förslag till riskhanteringsplan för översvämningsris-

ker i delar av Karlstads och Hammarö kommuner som ett led i arbetet med EU:s översväm-

ningsdirektiv. Riskhanteringsplanen redovisar översvämningskartor – hotkartor som visar vatt-

nets beräknade utbredning vid 50-års-, 100-års- och beräknat högsta flöde/nivå för områden 

längs Klarälven och Vänern, och riskkartor som redovisar intressen/funktioner som berörs av 

översvämning vid dessa flöden/nivåer. I karteringen har hänsyn tagits till pågående landhöjning. 

Något tillägg för påverkan av kraftig vind ingår inte. 

 

MSB har i sin vägledning för länsstyrelsernas upprättande av riskhanteringsplaner fomulerat 

nedanstående förslag till mål för åtgärder mot översvämning. 

• Människors hälsa ska inte påverkas väsentligt av en översvämning. 

                                                      
21 SMHI Klimatologi Nr 44, Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer och is i Vänern 
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• Inga distributionsanläggningar (pumpstationer, transformatorstationer) eller annan 

samhällsviktig infrastruktur ska påverkas av en översvämning med en återkomsttid på 

50 år eller oftare. 

• Högst 100 personers bostäder ska beröras av en översvämning med en återkomsttid på 

100 år eller oftare inom området XX. 

• Inga bostäder ska behöva evakueras vid en översvämning med en återkomsttid på 50 år 

eller oftare. 

 

Syftet med riskhanteringsplanen är att identifiera centrala slutsatser utifrån hot- och riskkartorna 

och eventuella behov av åtgärder med målet att minska ogynnsamma följder av översvämningar 

inom fyra fokusområden: människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. 

 

6. KLIMATFAKTOR 

Det finns olika scenarier för hur klimatet kommer att förändras. Gemensamt för alla är mildare 

vintrar och ökad nederbörd höst, vinter och vår22. Speciellt mycket förutspås nederbörden öka i 

norra Sverige samt i de västra delarna av Svealand och Götaland. Tillrinningen till Vänern ökar 

markant under vintern medan den minskar under sommaren. Idag lagras vinterns nederbörd i 

form av snö medan den i framtiden oftare kommer som regn som rinner av direkt – vilket alltså 

innebär att snösmältningen uteblir eller kraftigt minskar. 

 

Effekten av det förändrade klimatet fram till år 2100 har i Karlstads översvämningsprogram 

angetts till att dagens 100-årsnivå för Vänern ökas med 50 cm. Stigande vatten, faktablad 2012-

01-23, anger, mot bakgrund av den fördjupade studien23, effekten till 20 cm för 100-årsnivån 

och 40 cm för 200-årsnivån. I de beräkningar SMHI publicerade i oktober 2017 anges att kli-

matfaktorn för beräknad högsta nivå är 33 cm, för 200-årsnivån 54 cm och för 100-årsnivån  

49 cm. 

 

I SMHI:s nya beräkningar har ett underlag med nio olika globala klimatmodeller från olika 

institut runt om i världen använts, och det scenario som lagts till grund för planeringsnivåerna i 

Faktabla Vänern till Stigande vatten är scenariet RCP8.5 som bygger på höga utsläpp. 

 

För Klarälven innebär klimatförändringen högre flöden på hösten, med mer regn, och lägre 

flöden i vårfloden, då mängden lagrat vatten i snö minskar. Eftersom älvens maximala flöden i 

dagens förhållanden härrör sig till vårfloden beräknas maxflödet minska något. 

 

7. LANDHÖJNING 

Landhöjningen har hittills inte beaktats i de bedömningar som gjorts av Vänerns nivåer i olika 

översvämningssituationer i framtiden (t ex i Stigande vatten). Lantmäteriet har i ett PM24 be-

skrivit landhöjningen för olika platser vid Vänern. Intressant för Karlstad när framtida över-

svämningsnivåer för Vänern diskuteras är skillnaden mellan landhöjningen i Karlstad och 

                                                      
22 Klimat- och sårbarhetsutredningen, SOU 2006:94 
23 Rapport 2010-85, Fördjupad studie rörande översvämningsriskerna för Vänern – slutrapport 
24 Vänerns vattennivå och landhöjning, Lantmäteriet 2017-05-24 
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Vänersborg (dvs hur mycket Vänern ”stjälper”). I dokumentet anges landhöjningen i Karlstad 

till 5,252 mm per år och i Vänersborg till 3,893 mm per år. Skillnaden 1,36 mm per år innebär 

att Vänern i Karlstad ”sjunker undan” med 13,6 cm på 100 år på grund av landhöjningen. 

 

I det nya Faktablad Vänern som tagits fram efter SMHI:s nya beräkningar av Vänerns vatten-

nivåer har hänsyn tagits till landhöjningen. 

 

8. VINDPÅVERKAN 

När vind blåser över en vattenyta förs vatten i vindens riktning från ena sidan av ytan till den 

motsatta. Vid höga vindhastigheter kan då vattenytan snedställas – s k vinduppstuvning. Vind-

uppstuvningens storlek beror på vindens hastighet och riktning och på lokala förhållanden som 

strandlinjens horisontella utsträckning och vattendjup. Vinduppstuvningen har samma varaktig-

het som vindens varaktighet för gällande riktning och vindhastighet. Vid ihållande vindhastighet 

och vindriktning når vattenytan efter en tid ett jämviktsläge, s k stationär vinduppstuvning. I 

början av ett förlopp när snedställningen etableras kan vattenytan kortvarigt svänga över sitt 

jämviktsläge, s k dynamisk vinduppstuvning. Vattenytan kan då nå nivåer som är 50-75 % 

högre än den stationära vinduppstuvningen. (SMHI Klimatologi Nr 44)  

 

Vidstående bild visar vattenståndets utveckling för 

ett antal platser vid Vänern vid vindhastighet  

20 m/s i för platsen mest ogynnsam vindriktning. 

Vinden ökar från 0 till 20 m/s på 6 timmar och är 

därefter konstant. (SMHI Klimatologi Nr 44) 

 

 

 

 

 

Rakt sydlig vind är enligt SMHI:s rapport (2010-85) den vindriktning som har störst påverkan 

på vattennivån i Karlstad. Vindpåslaget på Vänerns nivå bedöms i rapporten vid 20 m/s ge en 

snedställningseffekt om 0,3 meter. Ytterligare minst 50 % bör enligt rapporten läggas till för att 

ta hänsyn till temporära effekter (den dynamiska vinduppstuvningen). Dessa värden har använts 

i Stigande vatten, där faktabladet anger effekten av vind till 30 + 15 cm för Karlstad. I de nya 

beräkningarna 201725 har vindeffekten reducerats till 20 + 10 cm, vilket också lagts till grund 

för revidering av Faktablad Vänern. 

 

Återkomsttiden för sydlig vind 20 m/s över Vänern är enligt SMHI ca 4,5 år. SMHI har i en 

rapport26 beräknat sannolikheter för kombinationer av extrem vind och höga vattennivåer. I 

rapporten konstateras att det under perioden 1961-1996 (35 år) blåst mer än 20 m/s i vindrikt-

ning som är ofördelaktig för Karlstad ca 1 timme vartannat år under vintern, 1 timme vart 12:e 

år under våren, aldrig på sommaren samt 1 timme vart tredje år under hösten. 

                                                      
25 SMHI Klimatologi Nr 44, 2017-10-12 
26 Analys av samvariationen mellan faktorer som påverkar vattennivåerna i Karlstad, rapport nr 54, 2009 
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Sannolikheten för att en 100-årsnivå inträffar under vintern, när sannolikheten för extrem vind 

är högst, samtidigt med vindstyrka på 25 m/s är enligt SMHI:s beräkningar ca 1/3600. Sanno-

likheten för att extrem vind inträffar samtidigt med 200-årsnivå i Vänern är ännu mindre, vilket 

innebär att planeringsnivåerna som också tar hänsyn till vindpåverkan innehåller en mycket stor 

säkerhetsmarginal. 

 

Varaktigheten hos mycket stark vind är kort – storleksordningen timme eller timmar.  

 

I ett domstolsutslag vid Mark- och miljööverdomstolen har frågan om vindpåverkan haft 

betydelse för bedömningen av översvämningsrisken. Ärendet handlade om två detaljplaner i 

Mariestads kommun som upphävts av Mark- och miljödomstolen i Vänersborg med motive-

ringen att planen medger helsårsboende, och enligt Stigande vatten ska helårsboende undvikas 

på den nivå som planen angett som lägsta grundläggningsnivå för bebyggelsen. Domstolen 

konstaterade att det är ”av stor samhällelig vikt att ny bebyggelse inte släpps fram på platser 

med översvämningsrisk. Översvämningsriskerna kring Vänern har utretts grundligt och det 

saknas anledning ifrågasätta de bedömningar och slutsatser som framgår av ovan angivna 

handlingar” (dvs Stigande vatten). 

 

Mariestads kommun överklagade till Mark- och miljööverdomstolen som ändrade Mark- och 

miljödomstolens dom och fastställde kommunens antagandebeslut27. I domskälen anförs bl a, i 

enlighet med kommunens utredning och yttrande från SMHI, att den dimensionerande vatten-

nivån kan minskas med 30 cm på grund av att planområdet ligger i vindskyddat läge och med 

10 cm på grund av landhöjning. 

 

Vindens påverkan på Klarälvens nivåer är försumbar. 

 

9. TAPPNINGSSTRATEGI 

År 2008 träffades en överenskommelse mellan Länsstyrelsen i Västra Götaland och Vattenfall 

om att tillämpa en ny tappningsstrategi för Vänern. Målet med den nya tappningsstrategin är att 

minska de högsta vattenstånden i sjön. 

 

Överenskommelsen om ändrad tappningsstrategi gäller för ett år i taget. En studie av hur den 

ändrade tappningsstrategin påverkar naturvärden har gjorts28. I studien konstateras att tiden för 

den ändrade regleringen är för kort för att dra säkra slutsatser, men man befarar negativa konse-

kvenser i form av bl a ökad igenväxning i avsaknad av översvämningar och isprocesser. I utred-

ningen föreslås en justering av regleringen så att man skapar större vattenståndsvariationer. Den 

tillämpade tappningsstrategin förlängdes att gälla 2014, och ett nytt förslag till tappningsstrategi 

med naturhänsyn skulle tas fram av SMHI och analyseras vad gäller varaktigheter och extrema 

vattenstånd mm. 

 

                                                      
27 Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, dom 2016-06-08, mål P 7890-15 
28 Calluna 2013, Vänerns vattenreglering, effekter och konsekvenser för flora, fauna och friluftsliv (på uppdrag av 

länsstyrelsen i Värmland) 
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I SMHI:s rapport Tappningsstrategi med naturhänsyn för Vänern29 beskrivs för perioden 1978-

2007 både observerad tappning och vattennivåer och hur den tillämpade strategin från 2008 

liksom två olika utarbetade strategier med naturhänsyn skulle påverka högsta vattenstånd och 

vattenståndsvariationen. En rekonstruktion av hur en naturlig, ej reglerad, tappning skulle 

påverka vattenstånden redovisas också. 

 

I de nya beräkningarna av Vänerns framtida vattennivåer som gjorts av SMHI 2017 har effek-

terna av nuvarande tappningsstrategi beaktats. 

 

10. PLANERINGSNIVÅER FÖR VÄNERN 

I SMHI:s rapport 2017 om framtida vattennivåer i Vänern har man sammanställt värden till 

länsstyrelsernas i Värmland och Västra Götaland rekommendationer Stigande vatten Faktablad 

Vänern. Länsstyrelserna har i dialog med SMHI valt att värdena ska baseras på nuvarande 

tappningsstrategi och klimatscenariet RCP8.5, samt att den dynamiska vinduppstuvningen antas 

vara 50 % av den stationära. 

 

Utifrån ovanstående förutsättningar blir planeringsnivåerna för hantering av översvämningsrisk 

i Karlstad enligt tabellen nedan. 

 

Tabell 2 – beräkning av planeringsnivåer 

Vänerns nivå i 

dagens klimat 

med nuvarande 

tappningsstrategi 

Klimateffekt 

RCP8.5 

 

 

Vinduppstuv-

ning  

stationär 

 

Vinduppstuv-

ning  

dynamisk 

 

Landhöj-

ningseffekt 

 

 

Planerings-

nivå 

 

 

BHW 

46,58 0,33 (0,20) (0,10) -0,14 

      46,77 

  (47,07) a) 

200-årsnivå 

45,78 0,54 0,20 0,10 -0,14   46,48 b) 

100-årsnivå 

45,63 0,49 0,20 0,10 -0,14 46,28 

  

a)  BHW är beräknad nivå vid en händelse med återskomsttid mer än 10 000 år. Sannolikheten 

att en sådan översvämning ska inträffa är således mycket liten (ca 2 % under en 100-årsperiod, 

se sid 26). Att då dessutom lägga till effekten av extrem sydlig vind innebär att sannolikheten 

för en sådan kombinerad händelse är så liten att den inte bör läggas till grund för 

skyddsåtgärder. Karlstads kommun har därför valt att framtida beräknad högsta vattennivå i 

Vänern utan tillägg för vinduppstuvning ska utgöra grund för planering av åtgärder för 

samhällsviktig verksamhet. För särskilt viktiga samhällsviktiga verksamheter ska dock särskild 

utredning om skyddsnivå göras. BHW i framtida klimat utan tillägg för vinduppstuvning är 

46,77. 

                                                      
29 SMHI rapport 2013/343/9.5, 2014-04-22 
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b)  Mot bakgrund av den mycket låga sannolikheten att extrem vind och extrema vattennivåer 

inträffar samtidigt, samt vinduppstuvningens mycket korta varaktighet, finnas det goda skäl att 

diskutera hur nivåtillägg för vindpåslag ska beaktas när det gäller avsteg från planeringsnivå för 

bostäder och tillfartsvägar mm (se bilaga 2). Om vindeffekten inte tas med är en ”ren” 200-

årsnivå i framtida klimat 46,18. 

 

11. MARKANVÄNDNING 

Hur allvarliga konsekvenserna av en översvämning blir beror i hög grad på vilken verksamhet 

som drabbas – och hur den drabbas. För att kunna utforma riktlinjer för vad som bör kunna 

placeras var (och vad som ska prioriteras när skydd planeras) har man på olika håll tagit fram en 

klassning av funktioner. 

 

I översvämningsprogrammet 2010 tillämpas en indelning som följer riktlinjer framtagna för 

Norge av Norges vassdrags- och energidirektorat (NVE). I programmet finns en omfattande 

beskrivning av olika samhällsfunktioner och vilka konsekvenser en översvämning skulle få för 

dem. 

 

I kommunens arbete med beredskapsplan har identifieringen av samhällsviktig verksamhet 

baserats på STYREL:s30 prioritering av samhällsviktig verksamhet samt MSB:s vägledning för 

identifiering av samhällsviktig verksamhet och prioritering. 

 

I Stigande vatten beskrivs ett markanvändningsdiagram med rekommendationer för olika mark-

användning i de olika zonerna som beskrivs i dokumentet. Zonerna motsvarar områden som 

riskerar att bli översvämmade vid olika återkomsttider; zon 1 ligger över dimensionerande nivå, 

zon 2 över 200-årsnivå, zon 3 över 100-årsnivå och zon 4 lägre än 100-årsnivån. Markanvänd-

ningsdiagrammet i Stigande vatten ska ses som vägledande. Lokala förutsättningar kan komp-

lettera riskbedömningen för att ge ett bättre underlag för vad som är lämplig markanvändning. 

 

Funktionsindelningen i dessa riktlinjer ansluter sig till indelningen i Stigande vatten med några 

smärre justeringar (se bilaga 1).  

 

12. ÖVERSVÄMNINGSKARTERINGAR FÖR KLARÄLVEN 

SMHI har, på uppdrag av MSB, gjort en beräkning av klimatanpassade flöden i Klarälven, med 

återkomsttiderna 100 respektive 200 år31. På uppdrag av Karlstads kommun har därefter DHI 

tagit fram nya översvämningskarteringar för Klarälven. Karteringarna ger underlag både för de 

översvämningskartor som MSB ansvarar för enligt förordningen (2009:956, översvämningsdi-

rektivet) om översvämningsrisker, och för kommunens arbete med planering och byggande i 

områden med risk för översvämning.   

  

                                                      
30 Energimyndighetens planeringsmetod för identifiering och prioritering för att vid en eleffektbrist kunna styra el till 

samhällsviktiga elanvändare 
31 SMHI 2015-11-23, Beräkning av extremflöden, ref 2014/2323/9.5 
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De nya karteringarna bygger på en ny simuleringsmodell (MIKE 21) samt nya och tätare höjd-

data på mark och på nytt och bättre underlag vad gäller bottentopografi jämfört med de karte-

ringar32 som hittills använts som underlag för planeringen. De nya karteringarna finns tillgäng-

liga i kommunens digitala kartsystem Kartvy, kartserie Översvämning, och ersätter de tidigare 

tabellerna. 

 

13. ÖVERSVÄMNING PÅ GRUND AV KRAFTIGA REGN 

a. Nederbördsmängder 

I Klimatanalys Värmlands län33 framtagen av SMHI på uppdrag av länsstyrelsen i Värmland be-

skrivs konsekvenserna av ett förändrat klimat för perioden fram till slutet av innevarande sekel. 

Antalet dygn med kraftig nederbörd beräknas öka med i medeltal ca 7 dygn per år. Extrem 

nederbörd, dvs mycket regn på kort tid (30 min, 60 min) ser ut att öka med ca 20-30 %. Ett regn 

med återkomsttid 10 år kan förväntas återkomma vart 5:e år. 

 

Svenskt Vatten publicerar formler för beräkning av regnmängder och återkomsttider34 byggt på 

regnstatistik. Utifrån dessa gör kommunens VA-enhet simuleringar med stöd av höjdmodell och 

kunskap om befintliga ledningar. 

 

Vid kraftiga regn har befintligt avloppssystem för dagvatten inte kapacitet att avleda vattnet via 

ledningar utan stor del kommer att ytavledas till närmaste recipient. Ledningsnät för avledning 

av dagvatten ska ha kapacitet att avleda regn med återkomsttid på 10-30 år beroende på typ av 

bebyggelse. Intensivare regn med längre återkomsttid måste avledas via markytan. 

 

Karlstads kommun har i översvämningsprogrammet från 2010 valt en 200-årshändelse som 

utgångspunkt för planläggning för bostäder mm i områden som berörs av höga flöden i Klaräl-

ven och höga nivåer i Vänern. Svenskt Vatten rekommenderar att 100-årsregnet läggs till grund 

för hantering av risken för översvämning på grund av kraftiga regn. 

 

b. Kartering av lågpunkter och avrinningsstråk 

Sweco har på uppdrag av Karlstads kommun gjort en beräkning och kartering av lågpunkter och 

avrinngingsstråk inom Karlstads tätort35, bl a som ett underlag för arbetet med en grönstruktur-

plan. Karteringen finns tillgänglig på kommunens interna kartnät KartVy, kartserie Översväm-

ning. 

 

Karteringen visar områden som är instängda och som inte kan avvattnas ytledes med självfall, 

och där det således finns risk att vattnet blir stående. Av kartan framgår vilka vattendjup det kan 

bli i området innan vattnet bräddar över. Kommunens vanliga avloppssystem med trummor och 

kulvertar är inte beaktade i beräkningen. Kartan visar också beräknade avriningsstråk. Stråken 

visar vilken väg vattnet kan komma att ta vid skyfall och när ledningsnätet går fullt. 

                                                      
32 Beräknade vattennivåer i Klarälvsdeltat - 2009-10-21 - TFN-2008-1625 
33 Länsstyrelsen Värmland, publ 2014:02 
34 Svenskt Vatten: Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem (publikation P104) 
35 Sweco rapport 2015-08-06, Karlstad ytavrinning – översiktlig kartering av lågpunkter och ytavrinningsstråk i Karlstads 

tätort 
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En jämförelse med kartan från skyfallskarteringen i avsnittet nedan visar att många av de låg-

punkter som identifierats inte kommer att vattenfyllas, eller endast i begränsad grad, vid ett 100-

årsregn. Köpenhamnsregnets36 effekter är däremot betydligt mer omfattande än redovisade 

områden i lågpunktskarteringen. 

Utsnitt ur karta över lågpunkter och avrinningsstråk (KartVy) 

 

Lågpunktskarteringen ger trots sina begränsningar en indikation om var sannolikheten för över-

svämningar vid skyfall är störst – där många avrinningsvägar strålar samman, längs de större 

avrinningsvägarna och inom instängda områden där det kan finnas kapacitetsbegränsning i 

avledning. De ordinarie avloppssystemen för regnvatten är normalt anpassade för mindre regn 

och inte dimensionerade för att svälja de stora regnmängder som uppstår vid kraftiga skyfall. 

 

c. Skyfallskartering 

DHI har på uppdrag av Länsstyrelsen i Värmland tagit fram planeringsunderlag för länets 

huvudtätorter (däribland Karlstad) genom att kartlägga hur skyfall påverkar tätorterna 37. Två 

skyfallshändelser med intensiteterna 100-årsregn respektive ”Köpenhamnsregnet”38 (som 

inträffade i Köpenhamn den 2 juli 2011) har studerats. Vattenmängden som rinner av på ytan 

har beräknats genom att regnmängden har minskats schablonmässigt med uppskattad infiltration 

och avledning i ledningsnätet. Översvämningskartor har tagits fram som visar maximala vatten-

djup under översvämningsförloppet. Utöver beräknade maximala vattendjup vid de båda 

skyfallshändelserna har DHI också redovisat maximala flöden vid respektive regn. 

  

                                                      
36 Se nedan 
37 DHI Skyfallskartering Värmlands län, Karlstad. Rapport februari 2017 
38 Köpenhamnsregnet motsvarar ungerför ett 1000-årsregn enligt DHI 
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Skyfallskartorna finns inlagda i kommunens kartsystem Kartvy. Karteringen omfattar endast 

Karlstads tätortsområde, medan kommunens lågpunktskartering (se ovan) även omfattar 

kommunens övriga tätorter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsnitt ur karta från skyfallskarteringen 

 

14. KLIMATANPASSNINGSPLAN 

Karlstads kommun har i en rapport ”Klimatanpassning, Risker och konsekvenser med ett för-

ändrat klimat i Karlstad” beskrivit vad som kan bli följden av ett förändrat klimat. Rapporten tar 

förutom översvämningsriskerna också upp vattentillgång och vattenkvalitet, påfrestningar på 

energisystemet, påverkan på kommunikationer, påverkan på jord- och skogsbruk och fiske samt 

människors och djurs hälsa. I rapporten konstateras att det kommer att behövas ett fortsatt arbete 

med klimatanpassningsfrågor i kommunen, bl a med identifiering av vilka åtgärder som behöver 

vidtas för att möta de risker som beskrivs. 
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ÅTERKOMSTTID, RISK OCH 
SANNOLIKHET 

Risk anges som en sammanvägning av sannolikheten att en oönskad händelse inträffar och dess 

konsekvenser. Sannolikheten för översvämning speglas av återkomsttid. Konsekvenser beskri-

ver de värden som drabbas av en översvämning, t ex skador på människor, egendom eller värde-

full natur. Sannolikheten att en 100-årshändelse inträffar är 1/100 för varje år under en 100-års-

period. Sannolikheten att den inträffar någon gång under tidsperioden 100 år är 63 %. 

Riskmatris med schematisk beskrivning av risk, sannolikhet och konsekvens (hämtad från översvämnings-

programmet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet visar sannolikheter att under en viss tidsperiod drabbas av översvämning med viss 

återkomstti (hämtat från översvämningsprogrammet) 
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Karlstad har i översvämningsprogrammet anslutit sig till Norges syn på återkomsttid och valt en 

200-årshändelse som utgångspunkt för riktlinjer för bl a bostadsbyggande. Sannolikheten att en 

händelse inträffar en gång på 200 år bedöms som rimligt risktagande för de flesta funktioner. 

Vissa funktioner måste dock till varje pris skyddas (samhällsviktig verksamhet), och för dessa 

har en betydligt längre återkomsttid valts (beräknat högsta flöde/nivå, som innebär en åter-

komsttid på mer än 10 000 år). 

 

För vissa funktioner och områden skulle en kortare återkomsttid kunna diskuteras, exempelvis 

för renodlade verksamhets-/industriområden. De funktioner som finns där har visserligen bety-

delse för många människors försörjning, men är inte avgörande för människors liv och hälsa. Ett 

antal veckors påfrestning eller t o m driftstopp vid så extrema förhållanden som en 200-årshän-

delse medför skulle kanske kunna accepteras. 

 

När återkomsttider kombineras – t ex 200-årsnivå Vänern och sannolikheten för vind 20 m/s 

(återkomsttid 4,5 år) – får man betydligt längre återkomsttider för den kombinerade händelsen, 

och därmed en högre säkerhetsnivå.  

 

MSB har i sin vägledning för länsstyrelsernas arbete med riskhanteringsplaner valt att arbeta 

med beräknat högsta flöde och 100-årsflöde som utgångspunkt för att föreslå åtgärder för att nå 

de övergripande målen, bl a att människors hälsa inte ska påverkas väsentligt av en översväm-

ning och att ekonomisk verksamhet som bidrar till samhällets funktion inte ska utsättas för 

långvariga avbrott i verksamheten vid en översvämning. 
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VARAKTIGHET 

I översvämningsprogrammet finns ett avsnitt om riskbedömning, där begreppet risk definieras 

som en sammanvägning av sannolikheten för att en negativ händelse inträffar och storleken av 

dess konsekvenser. Sannolikheten beskrivs i form av återkomsttid. 

 

Konsekvenserna av en översvämning är, förutom eventuella skador på människor och djur, bl a 

direkta skador på byggnader och infrastruktur mm som leder till kostnader för återställande, och 

den skada det innebär att byggnader och infrastruktur inte kan användas under viss tid. (Se 

vidare sid 32). 

 

I översvämningsprogrammets riktlinjer finns inget resonemang om betydelsen av en översväm-

nings varaktighet för hur risken bedöms. Inte heller i Stigande vatten finns några sådana övervä-

ganden. Det är dock rimligt att en översvämning som varar endast en kortare tid i många fall är 

mindre allvarlig än om den höga vattennivån varar mycket länge (direkta skador på byggnader 

och installationer kan dock ske redan vid första vattenkontakten). Därför bör också sådana 

resonemang läggas till grund för hur översvämningsfrågan hanteras i planering och bygglov. 

 

Snabbheten i förloppet påverkar också vilka åtgärder man hinner vidta för att skydda sig mot 

översvämningen. Därför kan det vara rimligt att samhällsviktiga verksamheter i lägen där 

översvämning kan inträffa mycket snabbt prioriteras vid uppbyggnad av permanenta skydd – 

eller helst inte förläggs till sådana områden. 

 

1. VÄNERN 

Varaktigheten hos vattenståndet i Vänern beror framförallt på skillnader i tillrinning och avtapp-

ning. Mer kortvarig nivåvariation beror på vindpåverkan. 

 

Vattenståndsförändringar i Vänern sker långsamt på grund av sjöns storlek. Kommunen har en 

mätpunkt för Vänern i Lambergstjärnet. En mätserie från vintern 2000-2001, när den senaste 

stora översvämningen ägde rum, visar att Vänerns nivå steg med i genomsnitt ca 2 cm (maxi-

malt 5 cm)39 per dygn under hösten (oktober-december). Den totala tillrinningen var då mycket 

stor, ca 3300 m3/s, medan avtappningen genom Göta älv låg mellan 1100 och 1190 m3/s. Efter 

den 11 januari, när högsta nivån uppmättes, sjönk vattnet undan med ca 3,5 cm per vecka (fram 

till mitten av april). Under denna tid var tillrinningen normal för årstiden (dvs låg, eftersom det 

var vinter, marken var frusen och nederbörden kom som snö) samtidigt som man hade hög 

avtappning – mer än 1000 m3/s enligt uppgift från Vattenfall. Från högsta nivån i januari tog det 

ca ett halvår innan vattenståndet i Vänern var tillbaka på dämningsgränsen 45,36 (RH2000). 

 

Höga vattennivåer på grund av vindpåverkan råder under betydligt kortare tid, vilket har bety-

delse för hur länge t ex tillgängligheten till en byggnad kan vara begränsad av en översvämning. 

Förloppet när vattennivån stiger på grund av stark vind är mycket snabbt. Som exempel kan 

                                                      
39 Centrum för klimat och säkerhet, CCS: När Vänern svämmade över. Rapport 2010:1 
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nämnas att i februari 2001 blåste nordostlig kuling (kring 15 m/s) i Vänersborgsviken. Vatten-

nivån steg då med 41 cm från dagen innan. Våren 2012 steg Vänerns nivå i Vänersborg 75 cm 

på mindre än 6 timmar vid vindstyrkor på 13 m/s40 41. Man kan anta att vattnet sjunker undan 

med samma hastighet när vinden avtar. 

 

Varaktigheten hos den starka vinden är också mycket kort. I översvämningsprogrammet anges 

att det blåser mer än 20 m/s i vindriktningen 130-220 grader (SO – SV) ca 1 timme vartannat år 

under vintern. Man bör dock räkna med att vindeffekten av sådan kortvarig vind kan vara under 

längre tid än 1 tim – kanske upp till 24 timmar. Även lägre vindstyrkor (15 m/s) kan räcka för 

att ge ett allvarligt påslag på en hög vattennivå. 

 

Slutsatsen av detta torde vara att den nivåhöjning som beror på skillnaden i tillrinning och avrin-

ning är långvarig och bör ges stor betydelse när det gäller sådan användning av byggnader som 

måste fortgå. Nivåhöjning på grund av vindpåverkan – de ”sista” 20+10 centimeterna enligt 

Stigande vatten Faktablad Vänern – borde lättare kunna accepteras när det gäller byggnaders 

användning, medan de kan ha betydelse för om det blir skador på byggnader. 

 

2. KLARÄLVEN 

Höga flöden i Klarälven inträffar med dagens förhållanden oftast på våren, i samband med snö-

smältningen. Klarälven har två höga vårflöden – skogsfloden som inträffar när snön i Värmland 

smälter och fjällfloden (”häggfloden”) som inträffar senare, när snön i norska fjällen smälter. 

Omfattande regn i samband med snösmältningen ökar på flödet. 

 

Ett exempel framräknat för dammbrott i Höljes42 visar att det tar drygt ett dygn (26 timmar) 

innan flodvågen når Karlstad, medan maximalt flöde (ca 2860 m3/s) uppnås efter två och ett 

halvt dygn (58 timmar).  

 

Varaktigheten hos en flödestopp i Klarälven anges av Fortum till 1-2 veckor. Kommunens 

mätserie från översvämningen 2000-2001 visar att Klarälvens nivå hade flera toppar både före 

och under den tid Vänerns nivå växte. Älvens nivå växte snabbt, men sjönk också undan mycket 

snabbt så länge Vänerns nivå låg klart under Klarälvens nivå. På mellan 5 och 10 dagar sjönk 

älvnivån med en halv meter. När älvens nivå i Karlstad närmar sig Vänerns nivå följer älvnivån 

avsänkningstakten i Vänern. 

 

 

  

                                                      
40 Centrum för klimat och säkerhet, CCS, Rapport 2012:3 
41 Vänersborg torde vara lite speciellt på grund av läget längst inne i en vik som blir allt smalare. En stor mängd vatten 

från en större yta trängs ihop alltmer vartefter viken blir trängre. Samma förhållanden gäller inte Karlstad. 
42 Översvämningsprogrammet sid 34 
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STADENS UTVECKLING 

Karlstads läge i Klarälvens deltaområde är historiskt betingat. Städer växte fram där förutsätt-

ningarna för kommunikation och handel (och skatteuppbörd) var gynnsamma. Människor fär-

dades och varor transporterades på vatten, och läget i Klarälvens mynning var lämpligt både för 

uttransport av varor ut i världen och för att ta emot och fördela importerade varor. Där handel 

bedrevs samlades människor, där skipades rättvisa, och där bosatte sig många. Den historiska 

stadskärnan inom Tingvallaön har successivt blivit för trång och bebyggelsen har utvecklats 

utanför ”stadsmurarna”, på stadens betesmarker mm. För att skapa mer närbelägen mark har 

genom åren stora utfyllnader gjorts i de grunda vattenområdena i deltat nära stadskärnan. 

 

Detta är grunden både för stadens struktur, med sitt relativt väl avgränsade centrum och bebyg-

gelse längs älven och dess grenar och senare också på annan mer lättillgänglig mark, och för 

stadens funktion som kulturellt, administrativt och kommersiellt centrum för ett större uppland. 

 

Karlstad växer alltjämt och får allt större betydelse för handel, utbildning, kultur, mm, och som 

tillväxtmotor i regionen. Behoven att bygga både för boende, service och verksamheter är stort.  

 

Att skapa förutsättningar för nya bostäder och verksamhetsetableringar är av helt avgörande 

betydelse för en kommuns eller regions utveckling och tillväxt. Kommunen har som mål att 

skapa fler arbetstillfällen och tillväxt genom att möjliggöra verksamhetsetableringar i attraktiva 

lägen. Kommunen har också ansvar för bostadsförsörjningen – att skapa förutsättningar för alla 

i kommunen att leva i goda bostäder och att främja ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörj-

ningen. Kommunen har också ansvar för att åtgärder inte medför oacceptabel risk för männis-

kors hälsa och säkerhet eller risk för olyckor, översvämning eller erosion. 

 

Förädling och förtätning inom befintlig stadsstruktur är en viktig stadsbyggnadsprincip som 

skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle. Det är en princip som förordas i Karlstads 

översiktsplan. Genom förtätning skapas bättre underlag för service, skolor och kollektivtrafik 

mm, redan gjorda investeringar i infrastruktur utnyttjas bättre, och behovet att använda bil för 

att ta sig till olika målpunkter minskas. Förtätning i Karlstads centrala delar innebär i vissa fall 

en konflikt med strävan att bygga där risken för översvämning är liten. Värdet av att bygga i 

centrala lägen för att skapa en mångfunktionell och tät stad är dock så stort att det finns starka 

skäl att diskutera avsteg från huvudprinciperna i översvämningsriktlinjerna. 

 

Karlstads centrala delar ligger lågt, och flera områden riskerar att översvämmas vid extrema 

flöden i Klarälven och/eller vid extremt höga nivåer i Vänern. I översvämningsprogrammet från 

2010 finns en omfattande genomgång av hur olika funktioner och områden kan komma att drab-

bas. Där finns också ett antal uppdrag till olika nämnder och förvaltningar avseende operativa 

och tekniska åtgärder för att kommunen ska vara bättre rustad att hantera översvämningar inom 

den befintliga strukturen. Det handlar både om beredskapsåtgärder och förebyggande åtgärder i 

form av vallar etc. 
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Från översvämningssynpunkt innebär förtätning inom Karlstads centrala delar att mer bebyg-

gelse kommer till i områden som kan utsättas för översvämning. De åtgärder som behövs, och 

så långt möjligt med tillgängliga resurser kommer att vidtas, för att skydda den befintliga 

bebyggelsen/infrastrukturen, kommer då även eventuella tillskott till del. Viktigt är att det nya 

som tillkommer inte försvårar möjligheterna att skydda området och att hantera översvämning-

ens påfrestningar, utan i stället att tillskottet så långt möjligt bidrar till att underlätta skydds-

åtgärder. 

 

Den volym bostäder mm som kan åstadkommas genom förtätning är förhållandevis liten jämfört 

med den befintliga bebyggelsemassan. ”Problemtillskottet” av ett förtätningsprojekt torde därför 

vara relativt marginellt. Dess värde av andra skäl, för att bidra till en hållbar struktur, kan sanno-

likt vara större och överväga de olägenheter det medför i en översvämningssituation. 
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KONSEKVENSER, ANSVAR OCH 
ÅTGÄRDER 

1. KONSEKVENSER AV ÖVERSVÄMNING 

Vatten som når upp till och tränger in i byggnader ger direkta skador på byggnad och inredning/ 

innehåll. Golv och väggar fuktskadas och kan behöva bytas, ytskikt behöver bytas, varulager, 

maskiner, installationer och inredning kan förstöras och verksamhet kan tvingas upphöra. Om 

avloppsvatten tränger in i byggnader finns också smittorisk. Sådana skador uppstår även vid 

översvämningar med kort varaktighet. 

 

Om bostäder översvämmas så att de blir obrukbara måste de boende för kortare eller längre tid 

ha någon annanstans att bo. Människor som inte själva klarar att flytta till annan bostad behöver 

evakueras, ofta med samhällets hjälp. 

 

Om skolor och förskolor inte går att använda på grund av översvämning måste barnen flyttas till 

annan skola/förskola, alternativt stanna hemma – det senare kan kanske bli aktuellt om över-

svämningen pågår en kort tid.  

 

Lokaler i skolor och liknande kan vara mycket värdefulla att kunna nyttja för t ex informations-

möten, utdelning av förnödenheter och evakuering, mm i samband med översvämning. 

 

Spillvattennätet består av ledningar av skiftande kvalitet. I områden med otäta ledningar kom-

mer det att bli inläckage i systemet så att mycket vatten kommer att belasta pumpstationer och 

reningsverk. Även om ledningarna är relativt täta kommer vatten på marken att läcka in via 

brunnslock mm. När kapaciteten inte räcker till måste orenat spillvatten bräddas ut i olika reci-

pienter. Om spillvattensystemet i ett område vattenfylls fungerar det inte längre, vilket även kan 

påverka bebyggelse som i övrigt inte direkt berörs av översvämningen.  

 

Dricksvattenförsörjningen sker i ett trycksatt system med täta ledningar och torde inte påverkas 

av höga vattennivåer – under förutsättning att ledningarna är fortsatt hela. Viktigt är dock att 

pumpar mm fungerar. 

 

Elförsörjningen kan främst skadas genom att elskåp mm dränks om de inte är placerade tillräck-

ligt högt. Likaså kan annan elektrisk utrustning och installationer som driver hissar och upp-

värmning mm skadas även vid kortvarig översvämning. 

 

Gator, vägar, järnvägar och byggnader som översvämmas kan skadas; förutom att de inte kan 

användas under en tid pga att de ligger under vatten, kan marken och underbyggnaden förlora 

bärighet, de kan undermineras eller till och med i delar spolas bort. Detta får konsekvenser inte 

bara för tillgänglighet utan också för transportsystemet, med t ex varuförsörjning. 
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Även om byggnad och inredning/innehåll klarar sig undan vatteninträngning kan översväm-

ningen leda till att man inte tar sig fram till byggnaden. Graden av problem kan variera – från att 

man inte kan köra bil en del av sträckan till att man endast kan nå byggnaden med båt. För 

bostäder och lokaler där människor uppehåller sig är tillgänglighet för räddningstjänsten av 

mycket stor vikt – om brand eller sjukdomsfall inträffar måste brandsläckning och undsättning 

fungera tillräckligt väl. För butiker och andra arbetsplatser gäller tillgängligheten också varuför-

sörjning samt personals och kunders möjlighet att ta sig till butiken/företaget. 

 

Översvämningar kan förorsaka skador även när vattnet drar sig tillbaka. Marken har blivit 

vattendränkt och kan ha förlorat bärighet och stabilitet, så att sättningar uppstår eller skred kan 

inträffa.  

 

Strömmande vatten förorsakar erosionsskador. 

 

2. ANSVARSFRÅGOR VID ÖVERSVÄMNING 

En grundläggande princip för det svenska krishanteringssystemet är att ansvaret för att skydda 

egendom mot skador orsakade av översvämningar och andra naturolyckor ligger hos den 

enskilde fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren.   

 

I händelse av översvämningar eller andra naturolyckor kan kommunen bära ett visst ansvar 

gentemot andra berörda. Det kan vara i kommunens roll som fastighetsägare eller i rollen som 

myndighet. Fastighetsägares ansvar regleras bland annat i miljöbalken och jordabalken. Kom-

munens ansvar som myndighet regleras i annan lagstiftning som t ex förvaltningslagen, kommu-

nallagen och plan- och bygglagen. 

 

Enligt Plan- och bygglagen ska mark och vattenområden användas till de ändamål de är mest 

lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov (PBL 2 kap 2 §). Genom planlägg-

ning prövas områdets lämplighet för det tänkta ändamålet. En lagakraftvunnen detaljplan inne-

bär att kommunen tagit ställning till att marken är lämplig för angivna användningssätt. Det 

innebär dock ingen rättslig garanti från det allmännas sida angående markens lämplighet i 

byggnadstekniskt avseende. De bestämmelser som reglerar ett sådant ansvar finns i skade-

ståndslagen (SkL 1972:207), som ålägger bl a kommuner ett ansvar att ersätta skador som vållas 

genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning. 

 

För att bedöma markens lämplighet med hänsyn till risken för bl a översvämning ger inte PBL 

några närmare anvisningar. En närmare analys måste ske genom kompletterande underlag. I 

förordningen om översvämningsrisker (2009:956) anses att om en kommun avser att planlägga 

ett område som ligger inom översvämningszon krävs bättre och mer detaljerat underlag än vad 

som krävs för de mer översiktliga karteringar MSB ska tillhandahålla. 

 

PBL ger kommunen möjlighet att i detaljplan formulera villkor beträffande skydds- och/eller 

säkerhetsåtgärder för att bygglov ska kunna lämnas. Sådana villkor kan t ex vara höjdsättning av 

tomt och/eller byggnad, eller placering av känsliga installationer. 
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Länsstyrelsen har i PBL getts en central roll för att verka för att bebyggelsen inte blir olämplig 

med hänsyn till risk för översvämning, bl a genom att översvämningsrisk är en av grunderna för 

länsstyrelsens möjlighet till överprövning av kommunens beslut att anta detaljplaner. 

 

Frågan om kommunens ansvar i samband med skador på grund av dåliga mark- och grundför-

hållanden har behandlats av Högsta Domstolen (HD). Då handlar det om skadeståndsansvar till 

följd av fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Bedömningen om myndighetens age-

rande, eller underlåtenhet att agera, utgör fel eller försummelse vid myndighetsutövning görs i 

varje enskilt fall. Det finns inte någon klar gräns för vad som är myndighetsutövning.  Gemen-

samt för all myndighetsutövning är att det utgör samhällets utövande av sin maktbefogenhet 

gentemot medborgarna. Karakteristiskt är att den enskilde befinner sig i ett slags beroendeför-

hållande. Såväl förpliktande som gynnande beslut för den enskilde ryms inom myndighetsutöv-

ning. Ren rådgivning utgör inte myndighetsutövning då det som huvudregel varken medför en 

förpliktelse eller rättighet för den enskilde.  

 

HD har uttalat att ett skadeståndsansvar för fel eller försummelse från byggnadsnämnds sida kan 

bli aktuellt främst i sådana avseenden där man hos kommunen, till följd av sin speciella känne-

dom om förhållandena på platsen eller sina speciella resurser, har klart bättre möjlighet än den 

byggande att inse skaderiskerna och bedöma vilka åtgärder som lämpligen bör vidtas. När ett 

byggprojekt t ex är förbundet med påtagliga risker för framtida sättningsskador av betydelse 

anser HD att en byggnadsnämnd får anses skyldig att se till att skadeförebyggande åtgärder blir 

vidtagna – t ex att grundundersökning utförs innan lov meddelas, eller att man ger speciella 

föreskrifter angående byggnadens utförande med tanke på risken ifråga. 

 

Det finns rättspraxis enligt vilken kommunen hålls ansvarig om kommunen inte tillräckligt 

tydligt har informerat om och påtalat problemen och riskerna som föreligger.   

 

Det skadeståndsrättsliga ansvaret för fel eller försummelse vid myndighetsutövning sträcker sig 

som huvudregel inte längre tid än tio år tillbaka. Tioårspreskriptionen gäller även kommunens 

skadeståndsansvar i sin roll som fastighetsägare. 

 

3. MÖJLIGA ÅTGÄRDER 

Kommunen har ingen möjlighet att påverka flöden i Klarälven och vattennivåer i Vänern. Vad 

gäller Vänern kan man medverka i arbete med att öka avtappningskapaciteten och verka för en 

ändamålsenlig vattenreglering. 

 

De möjligheter som står till buds att reducera sannolikheten för att en översvämning inträffar i 

ett område är att anordna skydd av olika slag eller genom uppfyllnad så att marknivån blir till-

räckligt hög. Skydd i form av invallningar – permanenta eller temporära – håller vattnet utanför 

området. Samtidigt bildar invallningen en bassäng där regnvatten kan samlas och måste pumpas 

ut från området. 
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Genom höjdsättning av byggnader och krav på placering av viktiga installationer kan man 

undvika att byggnader skadas och att deras funktion slås ut. 

 

Viktiga tillfartsvägar till områden kan höjas där det behövs – beroende på omgivande struktur. 

Gång- och cykelvägar kan förläggas på tillräckligt hög nivå, och i extrema översvämnings-

situationer användas även av biltrafik för att nå översvämmade områden. 

 

4. ÖVERSVÄMNINGSSKYDDSÅTGÄRDER PÅ GÅNG 

Kommunen och landstinget arbetar i ett gemensamt projekt med att åstadkomma ett översväm-

ningsskydd för centralsjukhuset i Karlstad. Skyddet består av en permanent invallning som 

också utformas som gång- och cykelväg längs älven. Flera dagvattenmagasin anläggs innanför 

vallen för att ta hand om dagvatten, som sedan kan pumpas ut i älven. 

 

Inom Inre Hamnsområdet i Karlstad pågår ett omfattande stadsutvecklingsprojekt med bostäder 

och arbetsplatser. För att förverkliga projektet man valt lösningen att stänga ute vattnet genom 

slussportar i Pråmkanalen och hamninloppet och genom en invallning mot Tullholmsviken. 

Med denna åtgärd skyddas också Tyggårdsviken, Strandvägen och kvarteret Vågmästaren. Dag-

vatten från området samlas upp i Pråmkanalen och pumpas ut i hamnen.  

 

För att skapa en översvämningssäkrad tillfart till centralsjukhuset planeras åtgärder längs Marie-

bergsviken. Skyddet blir troligen i form av en förhöjd gång- och cykelväg längs viken. 

 

Inför exploatering av Jakobsberg (gamla flygfältet) planerar man att fylla upp marken så att den 

inte översvämmas. Därmed kan man också åstadkomma en översvämningssäkrad tillfart till 

centralsjukhuset från väster. 

 

Skåre är särskilt svårt utsatt för översvämningar vid höga flöden i Klarälven. Därför finns ett 

särskilt uppdrag i översvämningsprogrammet till teknik- och fastighetsnämnden att skapa en 

totallösning för hela området för att skydda samhällsviktiga funktioner, boende och infrastruk-

tur. Totallösningen inkluderar bl a möjlighet att stänga Skårenoret och Torpnoret samt invall-

ningar och pumpstationer för pumpning av dagvatten och inläckande vatten. Teknik- och 

fastighetsnämnden har äskat medel för en förstudie av att skydda Skåre med en vall mot 

Klarälven. 

 

Ett översvämningsskydd för Torpnoret har 

nyligen byggts, bestående av en vall med en 

trumma för vattnet. Trumman kan stängas vid 

höga flöden i älven. Vatten från ”insidan” kan 

då pumpas ut i älven.  
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KONSEKVENSER FÖR 
PLANPROCESSEN 

1. VATTENOMRÅDE OCH VATTENVERKSAMHET 

Byggande i vatten är vattenverksamhet och regleras förutom i PBL också i Miljöbalkens 11:e 

kapitel. Två viktiga begrepp som har betydelse för planläggning och byggande är ”vattenområ-

de” och ”markavvattning”. 

 

Vattenområde definieras som ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd 

(MB 11:4). I Naturvårdsverkets handbok 2008:5 ”Vattenverksamheter” anges högsta förutse-

bara vattenstånd som en vattennivå som är med någon sannolikhet förutsebar, och man menar 

där att en rimlig bedömning är att nivåer som uppkommer vid ett 100-årsflöde kan utgöra grund 

för definitionen av ett vattenområde. ”Så länge inte bättre underlag finns tillgängligt bör 100-

årsnivån kunna vara en lämplig utgångspunkt” skriver man i handboken. 

 

I MB 11:2 definieras vattenverksamhet som bl a ”fyllning och pålning i vattenområden” och 

”åtgärder som utförs för att avvattna mark … när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en 

fastighets lämplighet för något visst ändamål (markavvattning)”.  

 

Att anlägga en vall eller annan anläggning i eller vid vattenområde för att skydda mot över-

svämning är således markavvattning, åtminstone upp till 100-årsnivån. Markavvattning är 

tillståndspliktig verksamhet enligt MB 11 kap. Huruvida det också innebär ”risk för betydande 

miljöpåverkan” och således medför krav på miljökonsekvensbeskrivning i detaljplanearbetet är 

en fråga för kommunen att avgöra genom tillämpning av MKB-förordningens bilaga 4. Att en 

detaljplan innebär markavvattning är inte i sig skäl för att en MKB måste upprättas. 

 

2. PLANPROCESSEN 

En detaljplan får antas av stadsbyggnadsnämnden om den inte är av stor vikt eller har principiell 

betydelse, annars ska den antas av kommunfullmäktige. Eftersom kommunfullmäktige har anta-

git riktlinjer för hur risken för översvämning ska hanteras leder inte översvämningsfrågan i sig 

till att planen är av principiell betydelse. Det är således planens betydelse i övrigt som avgör om 

den ska antas av kommunfullmäktige eller stadsbyggnadsnämnden. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 Markanvändningsdiagram, jämfört med Stigande vatten 

Bilaga 2 Vattennivåer i Vänern vid olika förutsättningar 

Bilaga 3 Konsekvensanalys 

Bilaga 4 Kommunfullmäktiges beslut 
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BILAGA 1. MARKANVÄNDNINGSDIAGRAM, JÄMFÖRT MED STIGANDE 

VATTEN 

De riktlinjer som nu föreslås för planering och bygglov i Karlstad ansluter sig i huvudsak till 

den uppdelning av verksamheter som rekommenderas i Stigande vatten.  

  

ok ok 
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BILAGA 2. VATTENNIVÅER VID OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Jämförelse mellan planeringsnivåer för Vänern i ett framtida klimat i Översvämningsprogram 

2010, Stigande vatten och SMHI:s nya beräkningar 2017. Föreslagen riktlinje har svart 

kantlinje. Höjdsystem RH2000. 
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BILAGA 3. KONSEKVENSANALYS 

 

Planläggning handlar i mycket om att göra avvägningar mellan olika intressen. Detta är också 

grundläggande för Plan- och bygglagen, som har allmänt formulerade hänsynskrav, vars inne-

börd måste preciseras i det aktuella ärendet, utifrån kunskap om platsens egenskaper och före-

slagna förändringar. I varje ärende sker en unik avvägning mellan olika motstående intressen, 

där förutsättningarna i det enskilda fallet ska vägas samman till ett hållbart beslut.43 Därför 

måste också alltid en föreslagen åtgärds nytta vägas mot skaderisk mm för ett slutligt ställnings-

tagande till om åtgärden bör genomföras och i så fall under vilka villkor. 

 

När angivna planeringsnivåer i riktlinjerna inte kan klaras fullt ut och avsteg behöver göras ska 

en konsekvensanalys göras. Konsekvensanalysen bör behandla följande: 

 

Objektet 

• Beskrivning av objektet (syfte, funktion, betydelse för samhället, påverkan på annan 

bebyggelse ...) 

 

Om objektet är av sådan karaktär att det har mycket stor betydelse för samhällsfunktioner eller 

för många människor etc bör objektet endast i undantagsfall och med särskilda åtgärder lokali-

seras till ett område där planeringsnivån inte kan klaras. 

 

Avvikelser 

• Vilka avvikelser är aktuella – omfattning, hur mycket ”under gränsen” … 

• Kan nivåer vid en 100-årshändelse klaras? 

 

Översvämningens omfattning och varaktighet 

• Vilka vattendjup och vilken utbredning blir det fråga om?  

• Hur länge bedöms översvämningen fortgå?  

• Översvämning av tillfartsväg understigande 20 cm44 och som bedöms vara kortare än en 

till två veckor45 kan accepteras om inte särskilda omständigheter talar mot det. 

 

Läget 

• Finns alternativa platser för lokalisering av funktionen? 

• Hur kan man ta sig till objektet? Hur lång sträcka av tillfartsvägen är översvämmad? 

Hur mycket och hur länge? Finns det risk att tillfartsvägen skadas av översvämningen 

så att den inte kan brukas? Vilka åtgärder krävs för att klara tillgänglighet? 

• Hur långt är det till mark som inte är översvämmad? 

  

                                                      
43 Formulering hämtad från En effektivare plan- och bygglovsprocess, betänkande av plangenomförandeutredningen, 

SOU 2013:34 
44 Vattendjupet 20 cm har valts för att det då är möjligt för räddningstjänstfordon att ta sig fram, och för att vuxna, friska 

människor klarar att vada i sådana vattendjup. 
45 Höga vattennivåer på grund av höga flöden i Klarälven bedöms vara kortare än två veckor. Höga nivåer på grund av 

vindpåverkan på Vänern har mycket kort varaktighet (timmar eller någon dag) 
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• Är tillfartsvägen en väg som har stor betydelse för andra, befintliga funktioner – så att 

det finns skäl att anta att den ändå kommer att åtgärdas? 

• Vilka funktioner inom närområdet kommer att kräva åtgärder, oavsett om projektet 

kommer till eller inte?  

 

Skyddsåtgärder 

• Vilka möjligheter finns att skydda byggnad, installationer, mm? Permanenta eller 

temporära skyddsåtgärder 

• Pågår eller planeras någon åtgärd som kan bidra till att förbättra läget? 

• Krav på åtgärder som måste vidtas (åtgärdsprogram) 

 

Värdering 

• Hur är översvämningssituationen i omgivande område – bidrar objektet mycket eller lite 

till problemet? 

• Kan objektet bidra till att lösa andra problem? (med översvämning eller av annan 

karaktär) 

• Kommer projektet att öka problemen? 

• Kommer projektet med åtgärder att kunna bidra till att minska problemen?  

• Kostnader för projektet (med nödvändiga åtgärder) i förhållande till projektets nytta 

(kostnads-nyttoanalys)  

• Vilka risker identifieras? Är de acceptabla? 

• Är åtgärderna rimliga med hänsyn till kostnader, stadsbild etc? 

 

Avvägning 

• Vilken betydelse har projektet för att bidra till ett hållbart samhällsbyggande och 

attraktiv boendemiljö enligt översiktsplanen och strategiska planen? 

• Kan risken för att projektet drabbas av översvämning uppvägas av projektets betydelse 

av andra skäl? 

 

Konsekvenser 

Exempelvis 

• hur många fler boende och hur många fler arbetsplatser kan komma att beröras av 

översvämning om objektet förverkligas 

• Hur många fler bostäder/arbetsplatser kan byggas i attraktiva lägen i staden om 

planen/projektet genomförs? 
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BILAGA 4. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
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