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Bakgrund 

Karlstads kommun arbetar aktivt med översvämningsfrågan och har antagit ett 

översvämningsprogram för kommunen (Karlstads kommun, 2010). I strategin anges 

skydd av Skåre samhälle som en av de anpassningsåtgärder som är högst prioriterade. 

Skåre påverkas av höga flöden i Klarälven och från Skårenoret, av högt vattenstånd i 

Vänern samt av skyfall. Detta ger en komplex översvämningssituation.  

I Figur 1 visas de områden som riskerar att översvämmas utifrån den 

översvämningsmodell som tagits fram. 

Vid en översvämning från Klarälven drabbas inte bara de områden som ligger närmast 

älven utan även de områden som är längre bort. Många sårbara installationer finns i 

källare och under mark som till exempel vatten/avloppssystem. Till exempel ligger Skåre 

avloppsreningsverk inom område som riskerar att översvämmas. Områden som tycks 

ligga på tryggt avstånd från älven ligger ofta lägre än älvkanten varför inläckage via till 

exempel dagvattenledningar eller genomsläpplig mark, kan ställa till problem vid höga 

flöden.  

Delar av distributionsnätet för dricksvatten ligger inom områden som kommer att 

översvämmas. Om en ledningsläcka uppstår kan undertryck medföra att förorenat vatten 

tar sig in i distributionsnätet, i sådant fall stängs dricksvattnet av inom aktuellt området.   

Även spillvattenledningar kommer att översvämmas. Ledningarna kommer att utsättas för 

ett utvändigt vattentryck som medför inläckage av grundvatten på grund av otäta 

ledningar, brunnar samt ett ökat tillflöde från anslutna dräneringsledningar. Vid stigande 

vattennivåer ökar inläckaget i spillvattensystemet. När inläckaget blir så stort att det 

överstiger systemets kapacitet bräddas orenat spillvatten ut i Klarälven. Detta görs för att 

undvika att spillvatten bakvägen tränger in i källare och skapar sanitära problem.  

Karlstads kommun planerar därför att anlägga ett 2,6 km långt översvämningsskydd 

längs med Klarälven. Skyddet kommer att klara en 200-årsflöde i Klarälven och säkrar 

stadsdelarna Skåre, Stodene, Ilanda och Hertzöga från översvämning. Dessutom 

kommer skyddet att minska risken för översvämning även vid riksväg 61/62 vid 

Ilandamotet. 
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Figur 1: Figuren visar den översvämningsmodell som Karlstads kommun låtit ta fram för Skåre. De 
områden som riskerar att översvämmas enligt modellen är betydande, framför allt längs Skårenoret 
och Torpnoret samt i de lågområden som är belägna väster om Skåre. 

 

Planerade åtgärder 

Det planerade översvämningsskyddet kommer i norr att bestå av en upphöjning av 

befintlig vägbana och för resterande del kommer det att anläggas en vall. Vid några 

smala passager vid älvkanten kommer någon form av murkonstruktion att anläggas. Vid 

Skårenoret kommer trummor samt luckor att installeras på liknande sätt som idag finns 

vid Torpnoret. Luckorna kommer att stängas i samband med höga vattennivåer i 

Klarälven. Det vatten som genereras av nederbörd pumpas ut till Klarälven via 

pumpstationer belägna i anslutning till trummorna.  

Det planerade översvämningsskyddet kommer att sträcka sig mellan Gåsörtsvägen i 

norra Skåre och till Skårenbron i söder, se Figur 2. I den norra delen höjs Skårevägen 

med start knappt 50 m norr om där Gåsörtsvägen ansluter, fram till i höjd med Almars 

Färjeväg. Almars Färjeväg och övriga anslutande vägar justeras i höjdled ett 10-tal meter 

in på respektive väg, för att harmoniera med den upphöjda Skårevägen. Resterande del 

av översvämningsskyddet kommer bestå av en upphöjd vall. Vallen kommer att vara 

gräsbevuxen (ängsmark) för att smälta in i omgivningen och cirka 2,5 m bred på toppen, 

där den eventuellt kommer att vara grusbelagd. Den del av vallen som sträcker sig mellan 

Torpnoret och norrut till Almars färjeväg kommer att vara anpassad för promenad.  

Det finns förslag på alternativa dragningar för några delar av vallen. Dessa beskrivs 

nedan samt illustreras i Figur 2. 
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Alternativ A: I höjd med åkermarken anläggs en vall längs södra sidan av Almars 

Färjeväg. Vallen följer åkerns kant och svänger av söderut för att löpa längs med den 

östra sidan av åkern vid skogskanten. 

Alternativ B: Höjning av Skårevägen fortsätter fram till i höjd med Alrotsvägen. Vall 

anläggs från Almars Färjeväg och längs med den västra och södra kanten av åkern, med 

undantag för längs med del av Granlidsvägen, strax norr om Alrotsvägen, där skyddet 

utgörs av befintlig väg. 

Alternativ C: Vallen anpassas efter marken med flacka slänter och smälter bättre in i den 

befintliga miljön. En stor del av träden kommer att kunna sparas med detta alternativ. 

Alternativ D: Intrånget på grönytan minimeras genom att vallen placeras i ytterkant av 

tomtmark. Släntlutning blir brantare jämfört med alternativ C. 

Alternativ E: Vallen placeras så nära älven som det är geotekniskt möjligt. I området 

ligger gamla utfyllnadsmassor och även en gammal deponi för bark men placeringen är 

mer gynnsam för berörda fastigheter. 

Alternativ F: Vallen placeras längre inåt land och sannolikt utanför det område som 

innehåller fyllnadsmassor. Placeringen medför att vallen kommer utgöra ett hinder mitt på 

berörda fastigheter.  
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Figur 2: Översvämningsskyddets sträckning med alternativ. I kartan redovisas var 
översvämningsskyddet utgörs av en upphöjning av Skårevägen respektive anläggandet av i 
huvudsakligen en vall. Bakgrundskarta ©Lantmäteriet. 

Förutsättningar och påverkan 

Markföroreningar 

Inom och i närheten av området där översvämningsskyddet planeras har det tidigare 

funnits verksamheter, så som deponier, en bensinstation och en handelsträdgård, som 

kan ha orsakat markföroreningar. På grund av detta har flera markundersökningar 

genomförts i området. 

Vid undersökningarna har föroreningar påträffats som överskrider riktvärden för känslig 

markanvändning, exempelvis för tungmetaller och klorerade pesticider. Det kan inte 

uteslutas att förorenade områden kan finnas på andra platser inom planerat område för 

översvämningsskyddet. Vallen planeras att anläggas ovanpå befintlig markyta, varför 

ingen schaktning planeras. Beroende på vilket alternativ som väljs för sträckningen (E 

eller F) inom industriområdet i de södra delarna av berört område kan marken behöva 

saneras innan vallen anläggs.   



 

6(9) 
 
SAMRÅDSUNDERLAG 

2022-04-07 

 

ÖVERSVÄMNINGSSKYDD SKÅRE 

 

 

Landskapsbild och kulturmiljö 

Den del av översvämningsskyddet som planeras utformas som en upphöjd vägbana 

bedöms inte påverka landskapet nämnvärt.  

På den öppna ytan norr om Torpnoret kommer vallen att anläggas i form av platå så att 

den harmoniserar med landskapet. Beroende på vilket alternativ som väljs kan detta 

göras genom att vallen anläggs med flacka slänter (alternativ C) eller genom att vallen 

placeras i ytterkant av tomtmark för att minska intrånget på grönytan (alternativ D).  

Påverkan på landskapet bedöms bli liten. Kulturmiljö bedöms inte påverkas av det 

planerade översvämningsskyddet. 

Naturmiljö  

Områdets huvudsakliga naturvärden ligger framför allt i svämstrandzonen mot Klarälven 

som vid den naturvärdesinventering som gjorts i området bedömts ha ett högt naturvärde.  

Vid Alhaget planerar Karlstads kommun att anlägga ett naturreservat, se Figur 3. 

Området består av lövskog med träd i olika ålder och med begynnande högt naturvärde. 

Det bostadsnära läget gör att området även är värdefullt för rekreation och en väl använd 

stig går i älvkanten. Gränserna för det planerade naturreservatet vid Alhaget kommer att 

anpassas till översvämningsskyddets läge. 

Klarälven är utpekad som ett nationellt särskilt värdefullt vatten med skyddsvärdena artrik 

fågel- och fiskfauna, vandringsområde för Klarälvslax och -öring, samt den rödlistade 

kärlväxten ävjepilört. Påverkan på fisk och annat liv som finns i Skårenoret bedöms bli 

liten då utloppet mot Klarälven normalt kommer att vara öppet. Översvämningsskyddet 

kommer därmed inte att utgöra något permanent vandringshinder. 

Norr om Fruktvägen går vallens slänt delvis ut i det våtmarksområde som kantar 

skogspartiet vid Stodenehagen. Vid den anslutande vägen går slänten delvis ut i den sjö 

som hänger samman med våtmarken, se Figur 3. Klarälvens nedre lopp (deltat) inklusive 

hela älvens sträckning inom Karlstads kommun, omfattas av riksintresse för naturvård, se 

Figur 4. Den planerade vallen går kant i kant med det område som är utmärkt som 

riksintresse för naturvård strax vid Torpnoret och Skårenoret. Vid Torpnorets mynning 

och nedströms detta blir passagen mycket smal, vilket innebär att vallen där kommer att 

bestå av lämpligt utformad konstruktion. Även i Skårenorets mynning är vallen förlagd i 

ett vattenområde. En viss påverkan på naturvärden bedöms ske på de ställen där vallens 

slänt kommer att gå ned i vattenområden. Vattenområden som påverkas är vid 

Stodenehagen samt vid passager över Torpnoret respektive Skårenoret. 

Natura 2000-området Klarälvsdeltat är beläget ca 12 km nedströms om det planerade 

översvämningsskyddet. Området bedöms inte påverkas utifrån avståndet till 

översvämningsskyddet samt att skyddet inte kommer att påverka Klarälven och dess 

flöden längre nedströms. 

Inga områden där översvämningsskyddet planeras omfattas av strandskydd. 
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Figur 3: Skyddade områden. Hela Klarälven inom Karlstads kommun utgör riksintresse för 
naturvård, däribland deltat nedströms. I kartan redovisas också det kommande naturreservatet 
Alhaget samt utbredningen för den genomförda naturvärdesinventeringen. Bakgrundskarta 
©Lantmäteriet. 

Utsläpp till luft, mark och vatten 

När översvämningsskyddet är uppfört bedöms ingen negativ påverkan på luft, mark eller 

vatten ske. 

Boendemiljö, friluftsliv och rekreation 

I naturområden mellan bebyggelse och älven finns idag promenadmöjligheter. En 

sjösättningsramp för båtar finns vid den gräsbevuxna ytan norr om Torpnoret, denna 

planeras att finnas kvar. I den södra delen planeras översvämningsskyddet att anläggas 

inom en industrifastighet som är inhägnad. 

I befintliga naturområden som är kommunal mark kommer vallen att anläggas så att den 

kan användas som ett promenadstråk. Detta kan öka tillgängligheten till området, men 

även medföra ökad insyn för fastigheter som passeras. 

En viss påverkan på boendemiljö och friluftsliv kommer att ske under byggskedet i form 

av buller från arbetsmaskiner och att framkomligheten kan vara tillfälligt begränsad. 

Kommunen följer Naturvårdsverkets allmänna råd för buller från byggarbetsplatser samt 

egna ordningsföreskrifter. 
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Risk och säkerhet 

Då dammluckorna i skyddet endast är stängda korta perioder när det finns risk för 

översvämning och i övrigt tillåter flödet i noren, är skydden endast dämmande korta 

perioder. 

Skulle något dammbrott ske är det värsta scenariot att Klarälven tränger in med den nivå 

som Klarälven då har. Nivåmässigt innebär detta inte en försämring eller en större risk 

jämfört med hur läget ser ut utan skydd.  

Instängda områden 

En invallning av det här slaget medför i regel en ökad risk för att dagvatten stängs in 

innanför vallen. Frågan har delvis utretts men kommer att utredas vidare.    

En utredning har gjorts av vilka avrinningsområden som idag finns och hur de riskerar att 

bli instängda av översvämningsskyddet. Vid ett 100-årsregn med en varaktighet av 6 

timmar och att översvämningsskyddet vid Skårenoret och Torpnoret har öppnats upp så 

att vattnet kan flöda fritt ger följande resultat, se Figur 4. 

 

 
Figur 4: Instängda områden, 100-årsregn. Södra respektive norra delen. Översvämningsskyddet 
markerat med svart linje.  

Samråd och preliminär tidplan 

För att få bygga översvämningsskyddet krävs ett tillstånd för vattenverksamhet som 

mark- och miljödomstolen beslutar om. Innan tillståndsansökan lämnas in ska ett samråd 

ha genomförts med de som är berörda, till exempel närboende och markavvattnings-

företag. Syftet med samrådet är att de som har synpunkter på planerade åtgärder får 

möjlighet att framföra dem.  

Samråd med Länsstyrelsen, Karlstads kommunen, berörda myndigheter och särskilt 

berörda pågår under våren 2022. Byggstart beräknas kunna ske 2025. 
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Kontakta oss 

Om du har frågor eller synpunkter angående planerade åtgärder kan dessa framföras via 

e-post, telefon eller brev till Karlstads kommun. Vi behöver få in era frågor eller 

synpunkter senast den 13 maj 2022.  

Mer information om planerade åtgärder finns på projektets hemsida: 

https://karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/skare--oversvamningsskydd-for-hela-stadsdelen/ 

 

 

Administrativa uppgifter 
 

 

Verksamhetsutövare (Sökande) 

 

Karlstads kommun 
Org. Nr. 212000-1850 
651 84 Karlstad 
Telefon: 054 540 00 00 
 

Kontaktperson Mathilda Rusman 
Projektledare Mark- och infrastrukturprojekt 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 

651 84 Karlstad  
Telefon: 054 540 50 24 
E-post: mathilda.rusman@karlstad.se 
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