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KLIMATFÖRÄNDRINGAR 
Översvämningar orsakas ofta av häftiga regn eller höga flöden i våra 
vattendrag. Flera utredningar pekar på att vi går mot ett allt fuktigare 
klimat med  mer regn under både höst och vinter.  
     100-årsflödet är ett mått som innebär att vattnet når en så hög 
nivå att det i genomsnitt bara inträffar en gång på 100 år. Det som vi 
betraktar som en hundraårsnivå idag kommer på grund av klimatför-
ändringarna att vara en 20-årsnivå i slutet av seklet. Större översväm-
ningar likt den som var i Karlstad år 2000-2001 förväntas därmed att 
inträffa med allt tätare mellanrum.  
     Karlstads läge vid Klarälvsdeltat och Vänern innebär att många 
stadsdelar är utsatta för översvämningsrisk. Riskerna för översväm-
ningar har inte enbart samband vid vårfloden, utan kan uppkomma 
hela året.    
    

 

DELAT ANSVAR 
Vatten- och fuktskador kostar många miljarder kr varje år och det 
går inte att helt skydda sig mot översvämningar. Som fastighetsägare 
är du ansvarig för de skador som kan uppstå på och i ditt hus. Där-
för tjänar du alltid på att minimera risken för vattenskador oavsett 
om de beror på översvämmade sjöar eller läckande vatteninstallation.  
     Kommunen ansvarar för att ledningar är rätt dimensionerade så 
att ledningssystemet inte blir överbelastat vid normalt förekomman-
de regn, samt att ledningarna är väl underhållna. Räddningstjänstens 
uppgift i samband med en översvämning är att i första hand rädda 
människoliv, i andra hand säkra samhällsviktiga funktioner.  
     Karlstad kommun tar översvämningsfrågorna på allvar och be-
handlar dem både på kortare och längre sikt. På kort sikt handlar det 
om vår beredskap att möta akuta situationer, men också hur vi före-
bygger 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. 

 

Postadress: Karlstads Kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen, 
651 84 Karlstad. Besöksadress: Drottninggatan 32. Tel: 054-540 00 00 

Skydda din fastighet från 
 

ÖVERSVÄMNING 



Alla fastigheter kan drabbas av översvämning i en eller annan form. 
Orsaken till översvämningen kan vara intensiva regn och höga vat-
tennivåer. Stopp i ledningarna, uppdämda avloppsledningar, sönder-
frusna eller trasiga vattenledningar kan också orsaka översvämningar. 
Genom olika förebyggande åtgärder kan du minska risken och be-
gränsa skadorna på din fastighet.  
 

  

BOR DU I EN RISKZON? 
Riskerar ditt hem att översvämmas om vattennivån stiger onormalt 
mycket i sjöar och vattendrag? Det är viktigt att du känner till de 
normala vattennivåerna i ditt område så att du kan se när vattnet 
börjar stiga. Kommunens hemsida visar aktuella vattennivåer i olika 
områden. Hus som ligger lågt och hus med källare är mer utsatta för 
risker. 
     Ta reda på om just ditt område har varit översvämmat tidigare 
och vilka konsekvenserna blev då. Tidigare erfarenheter kan ge väg-
ledning för hur du själv ska förbereda dig. 
 
      

TÄNK EFTER FÖRE 
Rensa regelbundet dagvattenbrunnar från skräp, snö och is så mins-
kar risken för översvämningar. Se också över dräneringssystemet. 
     En backventil är en god investering. Den skyddar fastigheten mot 
att vatten från gatuledningen tränger in i källaren genom golvbrunnar 
och andra avloppsenheter.  
     Det är vanligast att källare drabbas av översvämningar. Förvara 
därför inte värdefull egendom där. Ställ inte saker som är fuktkänsli-
ga på källargolvet, utan flytta upp det på hyllor. Och undvik organis-
ka material på väggar och golv i källarvåningen. 
     Tillfälliga barriärer kan stoppa en mindre översvämning. Det enk-
laste är att bygga en sand– eller jordvall och täcka den med plast. 
Man kan också köpa sandsäckar och ha i beredskap. Fundera ut i 
förväg var du har det bästa läget för en tillfällig barriär, så att du 
skyddar det du tycker är viktigast.    
 

     Det kan vara svårt att få tag på en länspump om många drab-
bas av källaröversvämning samtidigt. En god investering kan där-
för vara att köpa in en pump att ha i beredskap och träna på att 
hantera den.      
     Det är viktigt att göra upp en plan för hur du ska hantera en 
översvämning, eftersom en sådan situation kan utvecklas väldigt 
snabbt. Gör en checklista över sådant du behöver ta med dig om 
du behöver lämna ditt hem. Se alltid till att ha en laddad mobilte-
lefon. Och kontrollera dina försäkringsvillkor så att du vet vilka 
skador som omfattas.  
     Läs gärna  mer om översvämningar: www.karlstad.se, sök un-
der ”Miljö, boende och trafik” i menyn och vidare på vattendrag.  
 

 

 CHECKLISTA VID ÖVERSVÄMNING 
• Vid farlig nödsituation, ring 112 SOS alarm  
• Gör en anmälan till Karlstad kommun tfn 054-540 00 00 
• Bryt all elektrisk ström (töm ev. kyl och frys) 
• Bygg barriärer med sandsäckar eller dylikt 
• Flytta värdefulla ägodelar från det utsatta området 
• Fyll örngott eller liknande med sand eller jord och stoppa ner 

det i golvbrunnar och toalettstolar för att förhindra att vatten 
trycks upp bakvägen. 

• Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande av-
loppsvatten. 

• Täta källarfönster och ventilationsöppningar med silikon och 
plywoodskivor och/eller plastduk      

• Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden.  
• Följ nyhetsrapporteringen via www.karlstad.se, radio och/eller 

TV så du vet hur översvämningen utvecklas 
• Gör så snart det är möjligt en anmälan till ditt försäkringsbo-

lag. Fotografera eller filma skadorna, och gör även en förteck-
ning över dem.  

• Drick inte vattnet i kranen förrän kommunen ger klartecken 


