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Förord
Hösten 2010 genomförde Nationell plattform för arbete med naturolyckor 
fyra seminarier om översvämningsproblematik. Seminarierna planerades 
och genomfördes tillsammans med länsstyrelserna och ett antal utvalda 
kommuner. Seminarier genomfördes i Piteå, Gävle, Stockholm och Göte-
borg. Medverkande myndigheter var Boverket, Livsmedelsverket, MSB,  
Naturvårdsverket, SMHI, Statens Geotekniska Institut och Sveriges  
geologiska Undersökning.

Syftet med seminarierna var att utifrån ett antal lokala exempel och  
informationsblock från berörda myndigheter inspirera till eget arbete 
och skapa möjligheter till nätverksbyggande.

De inspirerande exemplen valdes ut av en arbetsgrupp bestående av 
representanter för involverade myndigheter och länsstyrelserna i Norr- 
bottens, Västerbottens, Gävleborgs, Stockholms och Västra Götalands 
län. Blocken med myndighetsinformation har utarbetats i samverkan 
mellan involverade myndigheter. Respektive författare svarar själv för 
sin text.

Presentationer från respektive seminarium finns publicerade på 
 www.msb.se/nationellplattform.

Jag vill avslutningsvis rikta ett varmt tack till föreläsarna och tillika 
skribenterna som alla ställt upp utan ersättningsanspråk. Utan er ge-
nerositet hade varken seminarierna eller den här skriften kommit till.  
Ett stort tack också till de omkring 230 deltagarna från Piteå i norr till 
Göteborg i söder, det här är er skrift, se till att sprida budskapet vidare. 

Karlstad i april 2011

Åke Svensson
Koordinator, Nationell plattform för arbete med naturolyckor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
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6   Att hAnterA översvämningsproblemAtik – inspirerande exempel  7

Klimatförändringen 
– inverkan idag och i framtiden
Vi står inför flera utmaningar i framtiden. I takt med att klimatet 
förändras och det blir varmare, med mer nederbörd per år än under 
slutet av 1900-talet, ställs vi inför en rad intressanta frågor. 

Hur ska vi bygga våra hus? Var ska vi bygga dem? Vad gör vi med 
byggnader som ”ligger fel”? Hur bygger vi vägar och broar som klarar 
mer regn? Vad ska vi odla? Och var? Vad händer med utbredningen 
av fästingar, mygg och barkborrar? 

Denna text ska ses som en mycket begränsad sammanfattning av 
klimatet i Sverige och hur det utvecklas. För en mer fyllig och kom-
plett beskrivning genom kartor, tabeller, sammanfattningar och 
länkar rekommenderas www.smhi.se/klimatdata, www.smhi.se/ 
kunskapsbanken samt www.klimatanpassning.se.

Skillnad mellan väder oCH klimat
• väder är ett tillstånd i atmosfären på en specifik plats vid en given tidpunkt 

- det vill säga den ögonblicksbild som finns utanför fönstret. vetenskapen 
som beskriver väder benämns meteorologi.

• klimatet är en sammanfattning av vädrets karaktäristiska egenskaper och 
variationsmönster, över en given tidsperiod, från några månader till tusen-
tals år. Denna statistiska representation brukar göras för 30-årsperioder, 
och idag används 1961-1990 som en referensperiod mot vilken äldre 
klimat och framtida klimat jämförs. vetenskapen om klimatet benämns 
klimatologi.

• mer information finns i kunskapsbanken på smhis hemsida: www.smhi.se/
kunskapsbanken/klimat/klimat-omfattar-mer-an-vader-1.639

Vad händer med klimatet?
Sedan slutet av 1800-talet har jordens medeltemperatur blivit nära 
1 grad varmare i medeltemperatur. Den globala medeltemperatur-
en har ökat med 0,74 grader (från 1906 fram till 2005) enligt FN:s 
klimatpanel1. Mest har temperaturen stigit på norra halvklotet. 
Uppvärmningen över Arktis är nästan dubbelt så stor som uppvärm-
ningen globalt. Samtidigt har även temperaturen i haven ökat, ned 
till tre kilometers djup.
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Temperatur – nu och i framtiden
I Sverige syns en tydlig temperaturökning under förra århundrad-
et.2 Årsmedeltemperaturen3 för Götaland var mellan 1961-1990 
från +8 grader längst i söder till cirka +5 till +6 grader över Små- 
ländska höglandet. Svealand hade under samma tidsperiod en 
årsmedeltemperatur mellan drygt +6 grader till knappt +4 grader, 
medan Norrlands årsmedeltemperatur spänner från runt +5 i Gävle- 
trakten till drygt -8 i fjällområdet.

I klimatmodellerna syns en ökning av medeltemperaturen i framtiden 
– en ökning som blir större längre norrut i Sverige. Klimatscen-
arierna visar en större signal under vintersäsongen, det vill säga  
modellberäkningarna pekar mot att Sverige får allt mildare vintrar. 
För utsläppsscenario A1B (Figur 1) beräknas årsmedeltemperaturen 
i slutet av seklet ha ökat med cirka 2-3 grader i södra Sverige, och upp 
till 5-7 grader i norra Sverige, vid jämförelse med referensperioden  
1961-1990. 

Nederbörd – nu och i framtiden
Årsnederbörden varierar från cirka 600-800 milimeter per år i södra 
och östra delarna av Sverige, medan de västra delarna har en något 
högre årsnederbörd, upp till 1200 i Smålands västra delar och drygt 
1400 milimeter i fjälltrakterna vid gränsen till Norge5. 

I klimatscenarier för utsläppsscenario A1B ses en 10-20 procents ök-
ning av nederbörden generellt (Figur 2) i Sverige fram till år 2100.

Men det finns stora variationer mellan olika år och olika decennier. 
Under vintern är nederbördsökningen som störst enligt klimat-
modellerna, medan delar av södra Sverige kan komma att få torrare 
perioder under sommaren.

Extremer
Mycket forskning rörande framtidens klimat fokuserar på vad som 
händer med de extrema väderhändelserna, som stormar, torka, 
värmebölja, översvämningar. I flera klimatscenarier ändras extrem-
erna, så att de till exempel förkommer oftare, eller att intensiteten 
ändras från hur det är nu. En nyligen publicerad forskningsartikel 
pekar på att de temperatur- och nederbördsextremer som idag  
förekommer vart 20 år, får en tätare återkomsttid i slutet av seklet. 
Intensiv nederbörd, med en återkomsttid idag på 20 år, beräknas 
få en återkomsttid på 6-10 år under sommaren i centrala och norra 
Europa och till bara 2-4 år under vintern i Skandinavien.6

Havet stiger
I takt med att temperaturen ökar stiger havsytans nivå. Konse-
kvenserna av en stigande havsnivå är stora på många håll i världen. 
Mycket forskning har under de senaste åren använts för att försöka 
beräkna hastigheten av havsnivåns ökning. För Sveriges del är den 
samlade bedömningen från de forskningsresultat som hittills pre-
senterats att havet stiger med som högst cirka 1 meter under de 
närmsta 100 åren. Till viss del kommer den pågående landhöjningen 
att minska konsekvenserna längs Sveriges norra kuster, medan 
Sveriges södra kuster tidigare kommer att utsättas för effekterna av 
högre havsnivåer. 

SMHIs uppdrag inom Vänern och Göta Älv
SMHI har fått i uppdrag av Länsstyrelserna i Värmlands och Västra  
Götalands län, vänerkommunerna samt Länsförsäkringar AB att 
genomföra en fördjupad studie rörande översvämningsriskerna 
för Vänern. Syftet är att få underlag för kommunernas beslut och 
länsstyrelsernas ställningstag+anden kring frågor om långsiktig 
markanvändning i form av detalj- och översiktsplaner, beredskaps-
planering med mera. Resultatet av studien skall ge underlag för att 
fastställa lämpliga planeringsnivåer för bland annat bebyggelse- 
utveckling i strandnära miljöer kring Vänern. 

Figur 1: skillnaden i 
årsmedeltemperatur 
mellan perioden 2070-
2100 och referens-
perioden 1961-1990 
enligt klimatmodellberäk-
ningar. kartan visar en-
semblemedelvärdet av 
6 regionala klimatscena-
rier, och beräkningarna 
baseras på utsläppssce-
nario A1b. 

referens: SmHi/
rossby Centre.
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Figur 2: karta över skill-
naden mellan årsneder-
börden år 2070-2100 
och referensperioden 
1961-1990 från klimat-
modellberäkningar. 
kartan är framtagen 
från en ensemble av 6 
globala modeller som 
använts med smhis 
regionala klimatmodell, 
och beräkningarna 
baseras på utsläppssce-
nario A1b. 

referens: SmHi/
rossby Centre

Vad är ett klimatscenario?
• ett klimatscenario är det resultat som kommer från en klimatmodell, och 

består av beräkningar för hur klimatet kan komma att bli i framtiden. För 
att kunna ta fram ett klimatscenario görs antaganden om hur samhället 
utvecklas och hur detta i sin tur påverkar luftens koncentration av klimat-
påverkande gaser och partiklar.

• Dessa antaganden har sammanställts i ett antal utsläppsscenarier. 
några av de vanliga utsläppsscenarierna är A1, A2, b1, b2 och A1b. 
bra beskrivningar på hur utsläppsscenarierna har tagits fram finns dels 
i Claes bernes böcker om klimatförändringen4, samt med alla detaljer i 
Fns klimatpanels specialrapport om utsläppsscenarier (special report on 
emission scenarios sres, www.ipcc.ch). 

• storleken på temperaturökningen beror bland annat på vilket utsläppssce-
nario som används, men även på val av klimatmodell. i denna sammanfatt-
ning används klimatscenarier som baseras på utsläppsscenario A1B. 
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Inom projektet har en ny metod utarbetats för att fastställa en ny 
dimensionerande nivå för Vänern, eftersom Vänern utgör ett undan-
tag i de svenska riktlinjerna för bestämning av dimensionerande 
flöden för dammanläggningar. Dessutom har några olika reglerings-
alternativ provats och en sannolikhetsbedömning av kombinerade 
effekter av extremvärden har genomförts. 

Arbetet har samordnats med ett uppdrag som SMHI utfört åt Statens 
geotekniska institut, SGI, inom ramen för dess regeringsuppdrag att 
klarlägga stabilitetsförhållandena i Göta älvdalen med hänsyn tagen 
till klimatförändringar.

Projektet slutredovisades under vintern 2011. 

Carin Nilsson, Erik Engström och Katarina Norén, SMHI 

SMHIs varningstjänst
På SMHIs prognos- och varningstjänst arbetar de tre disciplinerna 
meteorologi, hydrologi och oceanografi med att göra väderprognoser 
och leverera vädervarningar till samhället. Vädervarningarna är in-
delade i Varningar till lands, Varningar till havs inklusive Vänern 
och Fjällvädervarningar. De varningar som ges ut då det finns risk 
för översvämningar visas i Tabell 1 och Tabell 2. Varningar för högt 
vattenstånd visas i Tabell 3 och Tabell 4.

Alla varningar finns tillgängliga för allmänheten via www.smhi.se. Då 
det anses nödvändigt läses varningarna även upp i Sveriges Radio 
P1. Klass 2 och klass 3 varningar distribueras till berörda myndig-
heter och aktörer via SOS-alarm. Hydrologiska varningar distri- 
bueras även vid lägsta varningsnivån till berörda myndigheter, media  
samt vattenkraftindustrin och övriga intressenter.

Förutom vädervarningar ges Information ut vid risk för en större 
väderhändelse under kommande dygn. Dessa föranleder ofta till 
en samverkanskonferens mellan berörda myndigheter och aktörer.  
I dessa är SMHI med och ger en presentation av väder-/vattenläget.

i klimatscenarierna pekar 
på en 10-20 procents 
ökning av nederbörden 
generellt i sverige fram 
till år 2100. höga flöden 
kommer att återkomma 
oftare än tidigare.

 Foto: SmHi
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Vad görs på hydrologiska varningstjänsten  
i en översvämningssituation?
I en situation med klass 2 eller klass 3 flöden, det vill säga flöden som 
sannolikt återkommer var tionde år eller mer sällan, bistår hydro-
logiska varningstjänsten med lokala prognoser för vattenföring och 
vattenstånd. För bästa resultat krävs lokal data av vattenföring och/
eller vattenstånd.

Det finns även möjlighet att kalla en hydrolog till platsen. Han eller 
hon bistår då lokala staber med att tolka varningar och prognoser 
från SMHI. 

Höga flöden Varningsklass 1 
Uppkommer i snitt högst vart 
annat år på en given plats

Mycket höga flöden Varningsklass 2
Uppkommer i snitt högst en 
gång var tionde år på en given 
plats

Extremt höga 
flöden

Varningsklass 3
Uppkommer i snitt högst en 
gång var femtionde år på en 
given plats

Tabell 1. Beskrivning av den hydrologiska varningen för Höga, Mycket höga eller 
Extremt höga flöden.

Rikligt regn Varningsklass 1 
> 35 mm på 12 timmar över 
större område. 

Mycket stora regn-
mängder.

Varningsklass 2
> 70 mm på 24 timmar över 
större områden.

Tabell 2. Beskrivning av den meteorologiska varningen för Rikligt regn eller Mycket 
stora regnmängder.

Högt vattenstånd 
i sjöar

Varningsklass 1 
Uppkommer i snitt högst vart 
annat år. Utfärdas framför allt i 
Sveriges sex största sjöar.

Mycket högt vat-
tenstånd i sjöar

Varningsklass 2

Uppkommer i snitt högst en 
gång var tionde år. Utfärdas 
framför allt i Sveriges sex 
största sjöar.

Extremt högt  
vattenstånd i sjöar

Varningsklass 3

Uppkommer i snitt högst en 
gång var femtionde år. Utfärdas 
framför allt i Sveriges sex 
största sjöar.

Tabell 3. Beskrivning av den hydrologiska varningen för högt vattenstånd i sjöar.

Högt vattenstånd Varningsklass 1 

Bottenviken:  
≥ 80 cm över medelvatten 
Ostkusten utom Bottenviken:  
≥ 65 cm 
Väst och Sydkusten: ≥ 80 cm

Högt vattenstånd Varningsklass 2

Bottenviken:  
≥ 120 cm över medelvatten 
Ostkusten utom Bottenviken:  
≥ 100 cm 
Väst och sydkusten: ≥ 120 cm

Tabell 4. Beskrivning av de oceanografiska varningarna för Högt vattenstånd.

Kontakt 
vakthavande meteorolog: TIB på SMHI.
vakthavande Hydrolog: Beredskap alla dagar klockan 07-20,
Telefon: 011 - 495 80 20.
vakthavande oceanograf: Beredskap alla dagar klockan 07-20, 
Telefon: 011 - 495 80 92.

På www.smhi.se/hydprog finns alltid aktuella varningar och infor-
mation, sannolikhetsprognoser för höga flöden, flöde och prognos 
för ett urval stationer runt om i landet, vattenstånd i de stora sjö-
arna, övrig information, statistik och hydrologisk data.

Fotnoter:
1. IPCCs sammanfattning på svenska; http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-

i-forandring/Klimatinformation/Klimatpublikationer/  
Samtliga IPCCs rapporter finns på www.ipcc.ch

2. SMHIs sammanställningar, läs mer på http://www.smhi.se/klimatdata/meteo-
rologi/temperatur/1.2430

3. Årsmedeltemperaturen som nämns här baseras på kartor ur Sveriges national-
atlas webbatlas, www.sna.se

4. Claes Bernes bok En ännu varmare värld, Naturvårdsverket, http://www.natur-
vardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Klimatinformation/Klimat- 
publikationer/En-annu-varmare-varld/

5. http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/nederbord/1.4160

6. Nikulin, G, Kjellström, E., Hansson, U., Strandberg, G. och Ullerstig, A., (2011), 
Evaluation and future projections of temperature, precipitation and wind extre-
mes over Europé in an ensamble of regional climate simulations, Tellus, 63A, 
41-55. Sammanfattande artikel om resultaten finns på http://www.smhi.se/
forskning/forskningsomraden/klimatforskning
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Fakta 
traFikverket 
region nord

• Cirka 1800 mil 
väg i regionen.

• 199 mil järnväg.

• 2 000 broar.

• invånare: cirka 
500 000  
personer.

Per-Mats Öberg, 
krisledare, 
trafikverket region nord

Bakgrund
I början på maj föll cirka 50 centimeter snö i Västerbottens fjäll-
värld. Därefter kom extremt varmt väder och snösmältningen tog 
fart. Söndagen den 16 maj blev läget akut. SMHI gick ut med klass 
2-varning för mycket höga vattenflöden i både Norrbottens och  
Västerbottens län. Snösmältningen drog med sig snö, is och jord ner-
för bergssidorna. Älvar, åar och mindre vattendrag fylldes snabbt och 
svämmade över. Vägarna underminerades eller skars av.

Problembeskrivning
I snabb följd och på många platser samtidigt, uppstod akuta problem  
för säkerhet och framkomlighet:

• Cirka 150 vägpartier fick större eller mindre skador

• 64 vägar stängdes av på grund av vägbrott

• E 12 i Västerbotten stängdes av under ett par dygn på grund av 
stora skred och översvämningar

• E 10 i Norrbotten var avstängd under ett antal timmar på grund 
av skred. Ungefär 40 personer blev isolerade under 1-3 dagar

Insatser och  
riskreducerande
åtgärder vid  
översvämningar
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• En rörbro i Västerbotten blev förstörd. En provisorisk bro byggd-
es av Trafikverkets beredskapsorganisation tills ordinarie bro 
kunde byggas. Skador på fler broar uppstod. Men, tursamt nog, 
inga personer skadades i trafiken under vårfloden

Hur löste vi problemen?
Söndagen den 16 maj klockan 18 togs beslut om höjd beredskap 
och operativ krisledning för Trafikverket Region Nord. Tjänsteman 
i beredskap kontaktade krisledaren efter information från Trafik- 
ledningscentralen. Krisledaren kallade in de personer och funktion-
er som behövdes för att ta itu med arbetet. Driftorganisationen var 
förberedd och de driftledare som berördes mest kallades in. Det för-
sta som prioriterades var att snabbt skaffa kunskap om omfattningen/ 
nuläget. En helikopter med fotograf anlitades för att få en bättre 
överblick över det mest drabbade området runt E 12, vid Hemavan 
– Tärnaby.

Den operativa krisledningen möttes kontinuerligt under krisdagarna 
och den personal som krävdes kallades in till tjänstgöring.

Från dag ett informerades media via dagliga pressmeddelanden om 
läget ute på de skadade vägarna. Även den egna personalen informer- 
ades dagligen via intranätet.

Krisledningen fungerade i höjd beredskap under nio dagar. Cirka 200 
personer arbetade i fält med åtgärder. 21 olika driftentreprenörer 
skötte reparationerna, med styrning från Trafikverket. Arbetet  
pågick dygnet runt och Trafikverket samverkade kontinuerligt med 
andra myndigheter och kommuner, bland annat Länsstyrelsen, 
MSB, SMHI, SGI, Försvarsmakten, SOS Alarm, Polisen med flera.

Lärdomar
Skadorna blev mycket stora, uppskattningsvis kostar återställnings-
arbetena cirka 100 miljoner kronor. Tack vare en väl informerad drift-
organisation fick dock krisledningen snabb och tydlig kunskap om 
läget. Krisledningens rappa och medvetna information till media  
bidrog till att det kom mycket få kritiska samtal från allmänheten.

Riskreducerande åtgärder görs idag på väg- och järnvägsnät. Numera 
byggs exempelvis stabilare avvattningssystem med större dimen- 
sioner för trummor. Då 90 procent av områdets vägnät är låg- 
trafikerat får vi dock räkna med översvämningar även i framtiden.

Inför nästa kris
Det är viktigt att ha kontroll på beredskapsresurser och att ha utar-
betat strategier för olika sorters scenarier. Det är också viktigt att 
krisledaren tar beslut och att krisorganisationen är uthållig över 
tid. Dessutom är det betydelsefullt att arbeta aktivt med pressmed-
delanden och service till media för att visa att situationen är under 
kontroll.

ett snabbt omslag från 
vinter till vår ledde till 
höga flöden, slamström-
mar och slasklaviner 
i västerbottens och 
norrbottens inland i 
maj 2010. skadorna 
på vägar och broar blev 
omfattande. Cirka 150 
vägpartier fick större 
eller mindre skador. 64 
vägar stängdes av på 
grund av vägbrott.

 Foto: trafikverket
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Fakta  
BodenS 
kommUn
• Yta cirka 4321 

km2, varav cirka 
278 km2 vatten.

• över 300 sjöar. 

• 27 400 invånare.

• Cirka 60 procent 
av befolkningen bor 
inom tätorten.

Bakgrund
I början av maj 2008 drabbades Bodens kommun hastigt av en oer-
hört kraftig vårflod, på grund av ett mycket snabbt väderomslag i 
kombination med exceptionellt mycket snö. 

Ett liknande våravrinningsflöde hade aldrig inträffat tidigare. Till-
rinningen vid Luleälven förflöt utan problem, medan tillrinningen 
mellan Hollsvattnet och Bodens tätort var extrem. Inne i tätorten 
steg vattennivån successivt. 

Den 6 maj utfärdade SMHI en klass 3-varning för extremt högt flöde 
– en varning som utfärdas när det är över 50-procentig risk för en 
flödestopp med återkomsttid på över 50 år. 

Samma dag, före SMHI:s varning, beslutade säkerhetssamordnaren 
att aktivera krisorganisationen och sjösätta den centrala krisled-
ningsgruppen samt samverkansgruppen vid kris. Där ingick säker-
hetssamordnaren tillsammans med kommunens-, räddnings- och 
informationschef, kommunchef, förvaltnings- och bolagsföreträdare 
samt GIS-ingenjör och konsulter.

Översvämning och höga 
flöden inom tätort
– Så kan GIS användas före, under  
och efter en kris

Tommy Lindvall, 
säkerhetssamordnare, 
bodens kommun
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GIS-ingenjören fick samtidigt i uppdrag att så snabbt som möjligt 
ta fram en höjdmodell utifrån kommunens primärkarta. Höjd- 
modellen skulle visa vad som hände med infrastrukturen i form av 
gator, vägar och fastigheter vid en vattennivå på 8,50 respektive 9,0 
meter över havet.

Så här arbetade vi
Via möten i krisorganisationen drogs ett systematiskt krisarbete 
igång. Inledningsvis diskuterades: Vilka verksamheter – förutom 
tekniska förvaltningen – kan drabbas? Vilka samhällsnyttiga funk-
tioner? Vilka övriga effekter kan förväntas? 

Vid det första mötet bestämdes också hur informationen till med-
borgarna skulle nå ut och hur media skulle hanteras. Befintliga re-
surser gicks igenom: Vilket material fanns? Vilken hjälp kunde om-
kringliggande kommuner bistå med då det gällde att bygga vallar et 
cetera? Beslut att inte ta hjälp av (dåvarande) Räddningsverket togs.

Åtta stycken mätpunkter bestämdes i vattendragen och mätningar 
gjordes initialt varje timme för att kontinuerligt följa hur vatten-ni-
vån förändrades. Pressmeddelande skrevs och en första presskonf-
erens utlystes den 6 maj klockan 15.

Information om avstängda vägar et cetera lades löpande ut på kommun- 
ens hemsida. Krisorganisationen höll regelbundna träffar, initialt dag 
och kvällstid var fjärde timma, och avaktiverades den 15 maj.

Problembeskrivning
Nivån vid dammreservoaren vid Hollsvattnet nordöst om Boden var 
långt från dämningsgräns – tillrinningen skedde alltså mellan dam-
men och Boden. En del gångstråk var vattenfyllda, liksom två cen-
trala korsningar.  Lillavan svämmade över och en stödbank byggdes. 

Den 7 maj hade vattennivån stigit till 8,61 meter över havet, mot 
vattendomens normala nivå 7,30, vid Kungsbron i centrala Boden. 
Vid normala vårflöden ligger nivån i tätorten på cirka 8,00 - 8,20 
meter över havet. Nivån 8,61 meter över havet visade sig senare vara 
översvämningens maximum. Vid det lilla kraftverket i stadens södra 
del öppnas normalt under vårfloden en sidotrumma för att avbörda 
vårflödet. Luckan till denna sidotrumma gick vid tillfället inte att 

öppna helt, samtidigt som rensgallret ej tog undan som det skulle på 
grund av is och snö. Detta orsakade vissa problem till dess att is och 
snö grävts bort manuellt.

Lärdomar, rekommendationer och slutsatser
Översvämningen skedde stegvis och det tog ett tag innan krisorgani-
sationen sammankallades. Det är därför viktigt att poängtera bety-
delsen av att vara alert, se helheten och inte bara den egna lilla delen. 
Samverkan är A och O och det är bättre att dra igång krisorganisation- 
en en gång för mycket än en för lite. 

Det är av stor betydelse att läsa av SMHI:s vädervarningar! Det 
viktigaste stödet från SMHI vid krisen gällde den hydrologiska till-
rinningen. Även om krisledningen upplevde att varningen kom lite 
sent, vet man nu vad som kan hända och är mer observant på infor-
mationen från SMHI. Många gånger går det tyvärr inte att vakna till 
utan en riktig kris. Kalla tidigt in GIS-ingenjörerna i krisledningen 
så att de är med och kan uppdatera lägesbilden i GIS-format.

Teckenförklaring
Höjd, meter över havet

8,9 - 9

8,8 - 8,9

8,7 - 8,8

8,6 - 8,7

0 - 8,6

±
0 750150 300 450 600

Meter

1:15 000

© Bodens kommun
Samhällsbyggnadskontoret
2010-11-29

olika höjdmodeller ger 
olika detaljeringsgrad och 
därmed också olika förut-
sättningar för förebyg-
gande och avhjälpande 
åtgärder. gis-funktionen 
i bodens kommun stöt-
tade aktivt hanteringen 
genom att ta fram mer 
detaljerade höjddata 
med hjälp av kommunens 
primärkarta.



22   Att hAnterA översvämningsproblemAtik – inspirerande exempel    23

Höjdmodellen beräknad av GIS-ingenjören var ett mycket bra hjälp-
medel för att hantera krisen. Den stämde väldigt bra med verklig- 
heten och gav en god hjälp att se vilka fastigheter som kunde komma 
att drabbas, var det behövdes byggas vallar et cetera.

Problemet var att modellen bara tog hänsyn till höjder och därför 
även angav att områden som saknade anslutning till vatten över-
svämmades. Vid riskanalys före en kris kan GIS-ingenjören kartsät-
ta varje tänkt scenario. Utrymningen i Bodens kommun vid damm-
brott är exempelvis kartlagd. GIS-ingenjörerna har tydliggjort den i 
kartformat.

Tack vare bra information och gott samarbete med media var all-
mänheten införstådd med det som hände. Totalt kostade översväm-
ningen Bodens kommun cirka en miljon kronor. Några egentliga 
skador på fastigheter uppstod inte.

Fortsatt arbete
Detta har hänt:

Vägbanken vid Lillaven i tätorten har höjts från 8,20 till 8,49 meter över 
havet. En höjdmätning av gångstråken i tätorten har genomförts.

Två utredningar har gjorts:

1. Bodens energi har undersökt vad ett dammbrott i Hollsvattnets 
reservoar på 26 miljoner kubikmeter skulle innebära. Flödes-
beräkningen visar att vattennivån blir max 8,54 meter över havet 
i tätorten.

2. Bodens Energi beställde en högflödesberäkning för att studera 
avbörden i Bodån. Resultatet visar att det är Bodåns beskaffen-
het, ej dammluckan vid kraftverket söder om Boden, som orsakar 
det höga flödet. För att åtgärda problemet krävs stora investe-
ringar: ån måste muddras, brofästena förbättras. Inga beslut är 
tagna om att genomföra dessa åtgärder.

Detta pågår/kommer att ske:

Arbete pågår för en förändring av bygglovshanteringen. Inga bygg-
nadslov under 8,50 meter över havet bör tillåtas. Det viktigaste är 
att bygga säkert.

Varje vår inför vårfloden förtappar energibolagen dammen. Då reser-
voaren är liten ger detta mycket liten reell effekt, men åtgärden åstad-
kommer en god psykologisk effekt hos medborgarna.

Lagen om åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap har sedan den kom betytt mycket för kommu-
nens sätt att arbeta. Samverkan och samordning har blivit bättre. 
Samtidigt krävs kontinuerlig utbildning och information till verk-
samheterna: Då ett tillbud inträffar ska den berörda verksamhets- 
chefen rapportera till kommunchefen, detta för att garantera att någon 
alltid har en blick över helheten. Dessutom ska konkreta övningar 
hållas regelbundet, något som är mycket angeläget för att skapa för-
ståelse för vikten av att fånga upp hotbilder. 

Förutom den centrala övningen som hålls vartannat år i kommunen, 
kommer verksamheterna i nästa plan för extraordinära händelser 
att få precisera vilka konkreta händelser de ska öva. 

GIS-ingenjören kommer att utveckla sina kartor ytterligare när 
Lantmäteriets nya mätningar blir tillgängliga. 

SammanFattning om vikten av  
giS-data vid kriSSitUationer 

Före krisen

• riskanalys (vilka risker kan vi bygga bort?)

• konsekvensanalys (vad blir konsekvenserna för liv, egendom och  
miljö vid händelsen?)

• vilka riskobjekt/skyddsobjekt finns inom området?

• gis-data för olika scenarier bör finnas med i riskanalysen.

Under krisen

• ta fram gjorda riskanalyser (av ex dammbrott).

• ta snabbt fram konsekvenser av händelsen i gis-format.

• ta fram kartor både digitalt och i pappersform.

efter krisen

• Utvärdera risk- och sårbarhetsanalysen, ska den omarbetas?

• Utvärdera samarbetet inom hela krisorganisationen.
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Fakta SkelleFteå kommUn
• har 72 000 innevånare, varav cirka 35 000 i centralorten. Denna ligger vid skellefteälven cirka 2 mil 

väster om älvens utlopp i bottenviken. skellefteälven är helt utbyggd avseende vattenkraftproduktion och 
det närmaste kraftverkets (kvistforsen, ägs av statkraft Ab) regleringsdamm finns i medle en dryg mil 
uppströms centrum.

• Abborrens vattenverk som tar råvatten ur älven ligger cirka 1 kilometer uppströms viktoriabron (e 4). verket 
försörjer cirka 40 000 människor i stadens centrala delar samt i orterna öster och strax norr om skellefteå 
med dricksvatten. största enskilda vattenförbrukaren är rönnskärsverken i skelleftehamn. De västra delarna av 
staden försörjs från en annan täkt, skellefteå lasarettet kan försörjas endera från denna täkt eller Abborren.

Bakgrund
I mitten av maj 2010 i samband med ”ryssvärme” var årets skogs-
flod i full gång. Då var nivån i de stora magasinen i Arvidsjaur och 
Arjeplog låg efter vintern med endast minimitappning. De största 
tillflödena till Skellefteälven skedde i skogslandet via Malån, Petikån 
och Skattån. SMHI hade den 16:e maj en klass 1-varning för höga 
flöden i områdets små och medelstora vattendrag.

Vid 14-tiden den 17:e maj upptäcker personal att det trycks in älv-
vatten på nedersta plan i Abborrens vattenverk. Eftersom det finns 
ett lågspänningsställverk där stängs verket. Bedömningen att det 

Ryssvärme och  
syttende maj 
– översvämning och störning i 
dricksvattenförsörjningen  
våren 2010

Erik Nordlund,
säkerhetssamordnare, 
skellefteå kommun

Stefan Johansson, 
vatten- och avfallschef,
skellefteå kommun
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finns vatten i reservoarerna för cirka 10 timmars förbrukning görs. 
Krisorganisationen aktiveras. I krisledningen ingår kommunalråd, 
kommunchef, del av staben, infoenhet och upplysningscentral. Ur 
tekniska kontoret aktiveras en mindre ledningsgrupp bland annat 
driftsansvarig, infosamordnare reparations och driftspersonal.

Huvuddelen av VA-ansvariga befinner sig på tjänsteresa i Stock-
holm. VA-chefen och sektionschef för VA informeras och vänder 
hem med första tillgängliga flyg. Alla förvaltningschefer informeras 
och ombeds förbereda för krisläge.

Det som inträffat är ett stort påsläpp av vatten från den närmaste regle-
ringsdammen. Gångtiden för vattnet från dammen är cirka 25 minuter, 
utsläppet bedöms därför ha skett någon gång före klockan 13.

Så här arbetade vi
Rönnskärsverken informeras och beslutar att stänga intaget av dricks-
vatten och utnyttja vattnet i företagets egen reservoar, vilken har  
kapacitet för cirka 24 timmars förbrukning. Dialog om en minskning 
av dricksvattenförbrukningen inleds även med Skellefteå Krafts 
kraftvärmeverk.

Via kommunens hemsida samt i samarbete med media meddelas 
allmänheten om vikten av sparsamhet med vatten. Badhusen stängs. 

Vattnet i älven fortsätter att stiga cirka 1,5 meter och översvämmar 
strandpromenader och småbåtsbrygga med mera i centrum. Det rin-
ner in i källaren på en lågt liggande fastighet i närheten av bryggan-
läggningen och diverse lös egendom, som mindre båtar, följer med 
det stigande vattnet.

I vattenverket Abborrens nedersta plan står vattnet som högst vid 
15-tiden - 1 meter. Därefter sjunker det relativt snabbt undan och vid 
17-tiden påbörjas upptorknings- och reparationsarbeten.

Vid 18-tiden testas dricksvattenproduktionen, som fungerar. Vis-
serligen uppmäts höga humushalter i råvattnet, men kvalitetsnivån 
på dricksvattnet är god. Nu anländer VA-avdelningens ledning till 
vattenverket och verksledningen beslutar att ta verket i drift. Vid 
19-tiden konstateras att nivåerna i reservoarerna stiger. Vid 21-tiden 

genomförs en presskonferens där tidningar, radio och regional TV 
deltar. Vid 22-tiden avaktiveras krisorganisationen, med undantag 
för övervakning av vattenverket och en tjänsteman i beredskap.

Under kvällen/natten sjunker nivån avsevärt i älven men höga 
flöden kvarstår i flera dygn: 

Dygnsmedelvattenföring (m3 per sekund)

16/5     431,5  
17/5     552,0 (aktuellt påsläpp ingår)
18/5     619,8 
19/5    638,3 
20/5     609,2
21/5     522,0

Vattenföring och nivåer

~1337 m3/s 10 000-årsflöde = dimensionerande flöde för  
  Kvistforsdammen (riskklass 1)
~ 800  100-årsflöde
~ 760  50-årsflöde - SMHI Varning Klass 3
~ 580  10-årsflöde - SMHI Varning Klass 2 

Problembeskrivning
Händelsen visade att älvvatten trycks in bakvägen i Abborrens vat-
tenverk vid mycket höga flöden. Vid ett 100-årsflöde bedöms verket 
kunna upprätthålla produktionen, om flödesökningen sker måttligt 
snabbt. 

Övriga skador – på strandpromenader, bryggor, pumpstationer, 
källare i enstaka bostadshus och diverse lös egendom – bedöms bli  
relativt lindriga. Vid ett 1000-årsflöde eller mer måste verket däre-
mot stänga. Skadorna på strandpromenader, bryggor, pumpstatio-
ner, källare i enstaka bostadshus och diverse lös egendom bedöms 
bli måttliga.

Ett simuleringsverktyg som utarbetats inom ramen för det pågående 
dammhaveriutrednings-projektet för Skellefteälven har i efterhand 
testats mot fotografier av faktiska vattenutbredningen. Utifrån detta 
bedöms den maximala vattenföringen ha varit cirka 885 kubikmeter 
per sekund.
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Lärdomar, rekommendationer, slutsatser
Positiva erfarenheter

Krisledningsstaben aktiverades snabbt och förvaltningschefsgrupp-
en informerades omedelbart. Personal vid tekniska kontoret ställde 
om och fokuserade genast på lösningar för fortsatt dricksvattenpro-
duktion och distribution, genomförde utökade laboratorieundersök-
ningar samt upprättade dialog med stora förbrukare av dricksvatten. 

Informationen till VA-kunder, medborgare och media fungerade 
bra. Kommunens hemsida utnyttjades enligt plan. I det akuta kris-
läget sattes krisinformationen som första nyhet och markerades 
med avvikande färg. 

Personer avdelades för att sköta mediekontakter, en presskonferens 
genomfördes och media hjälpte till med informationsspridning. 
Kommunens kundtjänst förberedde tjänstgöring utöver ordinarie 
arbetstid. Dokumentationen av beslut, viktiga händelser och tid-
punkter utfördes oberoende av varandra, bland annat av enhets-
chefen för vattenverken samt i krisledningsstaben.

Utvecklingsområden

Livsmedelsverkets regionala förråd i Sundsvall (VAKA-utrustning) 
borde tidigt ha kontaktats och satts ”på rull”. Därmed borde även 
organisering av utplacering av cisterner och logistikplanering ha på-
börjats. 

Krisledningsstaben borde ha dragit fullt för träningens skull.

Informationsmeddelandet VMA – ”Viktigt meddelande till allmän-
heten” förutsätter att kommunen förklarat ”extraordinär händelse”. 
Då detta inte var fallet kunde istället myndighetsmeddelande ha 
använts! 

Som en säkerhetsåtgärd borde miljöinspektören för dricksvatten ha 
inkallats till krisledningen, alternativt haft beredskap i hemmet.
 
Vikten av att förbereda skiftgång bland all inblandad personal, såväl 
chefer som medarbetare, behöver uppmärksammas. Detta är speci-
ellt betydelsefullt vid en långdragen krishändelse.

Strömförsörjning i vattenverket, oberoende av lågspänningsställ-
verken i vattenverkets källare, är inrättad. För närvarande under-
söks möjligheten att installera luckor eller ventiler vid verkets in-  
respektive uttag.

Så går vi vidare
En inventering av konsekvenserna vid några dygns avbrott i vatten-
försörjningen från Abborrverket har genomförts. Den visad att till-
gången till VAKA-förrådet är av vital betydelse och att vatten för 
dryck och matlagning då bedöms kunna tillgodoses. 

Det stora problemet gäller istället avloppet. Finns tillfälliga toaletter 
att tillgå: bajamajor, latrinpåsar eller vad? Regionala förråd med ma-
teriel vore önskvärt. En utplaceringslista för dricksvattencisternerna 
håller på att tas fram. Logistikplanering för tankbilar och påfyllning 
av cisterner bör därefter utarbetas.

En okulär undersökning av erosionsskador: stränder, glaciser och 
skador i avloppspumpstationer samt dykundersökning av VA-led-
ningar och brofundament kommer att genomföras.

Idag finns redan en relativt omfattande planering för olika VA- 
kriser, men en snabbplan/checklista bör utarbetas.

Diskussioner med dammägaren om ansvarsfrågor, samverkan och 
larmrutiner är inledd och ska fortsätta. 

En ny vattentäkt och produktionsanläggning projekteras cirka 1,5 
mil uppströms centrum. Detta bedöms göra dricksvattenproduktion- 
en oberoende av höga flöden.

Det ska ske en översyn av hur sparsamhetsmeddelandet bör formu-
leras. Vid strömavbrottet i Quebec 1998 påstod myndigheterna att 
dricksvattnet behövde kokas. Detta var inte sant, men effekten blev 
den avsedda – förbrukningen minskade.
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Statsbidrag till åtgärder  
och ny förordning om  
översvämningsrisker
Statsbidrag till förebyggande åtgärder 
I Sverige finns områden som på grund av läge, topografi och markens 
beskaffenhet utgör riskområden för skred, ras och översvämning. Så-
dana naturolyckor i befintlig bebyggelse medför stora kostnader för 
samhället. Finns bebyggda områden inom en kommun som hotas av 
naturolycka, områden där marken har för låg stabilitet och behöver 
förstärkas eller områden som behöver skydd mot översvämning? 

För bebyggda områden, där risken för naturolyckor är särskilt stor, 
har staten anslagit drygt 43 miljoner kronor per år för förebyggande 
åtgärder. Kommuner kan söka bidrag från detta anslag hos Myn-
digheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. Bidrag kan läm-
nas med upp till 60 procent av de bidragsberättigade kostnaderna  
eller till max 60 procent av de hotade objektens värde. Årligen är det 
ungefär 25 kommuner som söker ekonomiskt stöd för permanenta 
åtgärder som ska skydda befintlig bebyggelse mot översvämning  
eller ras och skred.

Åtgärder mot översvämning kan vara vallar, backventiler i dagvat-
tensystemet för att förhindra vatten utifrån att tränga in och pumpar 
för att få dagvattnet över vallen. Åtgärder mot ras och skred kan till 
exempel vara avschaktning av släntkrön, tryckbankar, erosions-
skydd eller dräneringsåtgärder. I speciella fall kan möjliga åtgärder 
vara att flytta eller lösa in och riva en fastighet. Val av skydd beror 
på omständigheterna och vilken metod som är lämpligast och mest 
kostnadseffektiv.

Hur går en ansökan till?

Ansökningsblankett och informationsmaterial för ansökan finns 
på MSB:s webbplats, www.msb.se/sv/forebyggande/naturolyckor/
statsbidrag/. En ansökan ska innehålla olika typer av utredningar 
beroende på om den avser åtgärder mot översvämning eller mot ras 
och skred. Vilka utredningar och handlingar som ska bifogas ansök-
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an framgår av informationsmaterialet. I en ansökan är det viktigt 
att hotbilden är noggrant utredd och att de förebyggande åtgärderna 
beskrivs tydligt med kartor, ritningar och beräkningar.

Översvämningsförordningen
Efter att stora översvämningar inträffat i Europa antog EU under 
2007 ett nytt direktiv för översvämningsrisker som reglerar han-
teringen av översvämningar. I Sverige genomförs direktivet som 
förordning (SFS 2009:956) om översvämningsrisker och genom 
förordning (SFS 2009:957) om ändring i förordningen (2008:1002) 
med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
Förordningarna trädde i kraft 26 november 2009. 

Enligt översvämningsförordningen ska de tre steg som anges i EU:s 
översvämningsdirektiv följas:

Steg 1 innebär att en landsomfattande preliminär bedömning av 
översvämningsrisken ska genomföras. Med denna bedömning ska de 
områden där betydande översvämningsrisk föreligger utpekas. Detta 
steg ska vara färdigställt och rapporteras in till EU i december 2011.

Steg 2 innebär att för de områden där betydande översvämningsrisk 
föreligger ska två typer av kartor utarbetas 2a) kartor över översväm-
ningshotade områden samt 2b) kartor över riskobjekt, så kallade risk-
kartor inom de hotade områdena. De två typerna av kartor ska vara 
färdigställda och rapporteras in till EU i december 2013.

Steg 3 innebär att riskhanteringsplaner för översvämningsriskerna 
ska tas fram. Riskhanteringsplanerna ska vara färdigställda och rap-
porteras in till EU i december 2015.

MSB är av regeringen utsedd behörig myndighet och får skriva fö-
reskrifter om den information som länsstyrelserna ska bistå MSB 
med för den preliminära bedömningen av översvämningsrisk, risk-
kartor och riskhanteringsplaner. MSB ska utföra den preliminära 
riskbedömningen och faställa för vilka områden betydande över-
svämningsrisk föreligger. Till MSB:s uppgifter hör också att ta fram 
kartor över översvämningshotade områden. MSB ansvarar för steg 
1 och steg 2a. 

Länsstyrelserna arbetar vidare med att ta fram risker inom de över-
svämningshotade områdena (steg 2a), vilka ska presenteras på kar-
tor. För kartor över översvämningsrisker har de länsstyrelser som 
tillika är vattenmyndigheter en samordnande uppgift (Länsstyrel-
serna i Norrbottens-, Västernorrlands-, Västmanlands, Kalmar- och 
Västra Götalands län). Utifrån dessa riskkartor ska en riskhante-
ringsplan upprättas, vilket utförs av de länsstyrelser som inom sitt 
geografiska ansvarsområde har områden med betydande översväm-
ningsrisk. 

MSB ska utföra den rapportering till EU som är krav enligt direktivet 
och deltar tillsammans med de övriga medlemsstaterna i det genom-
förande arbete som bedrivs inom EU. 

MSB:s mål med genomförandet av översvämningsförordningen är att 
det år 2015 ska finnas ett enhetligt system för att hantera översväm-
ningsrisker. De stora betydande översvämningsriskerna (riskfaktorer 
och riskobjekt) ska vara kartlagda och områden med betydande över-
svämningsrisk identifierade. För dessa områden ska det finnas risk-
hanteringsplaner framtagna av respektive ansvarig länsstyrelse. 

MSB:s inriktning är att översvämningsrisker och hanteringen av 
dessa ska samverka med annan riskhantering i samhället. Arbetet 
ska utgöra en naturlig del av risk- och sårbarhetsanalyser, kom-
munala handlingsprogram, skydd av samhällsviktig verksamhet, 
samhällets grundläggande säkerhetsnivåer samt arbetet som utförs 
enligt direktivet om kritisk infrastruktur. Samtidigt ska det utgöra 
en naturlig del av relevanta delar av vattenförvaltningen.

Den kunskap som tas fram kring översvämningsproblematiken och 
kommande klimatförändringar ska göras tillgänglig och utgöra ett 
viktigt underlag inom den fysiska samhällsplaneringen.

Läs mer

Vill du läsa mer om översvämningsdirektivet, översiktliga kartlägg-
ningar, statsbidrag och om naturolyckor i övrigt, besök då MSBs 
webbplats www.msb.se/naturolyckor

Barbro Näslund Landenmark, MSB 



34   Att hAnterA översvämningsproblemAtik – inspirerande exempel    35

Ansvar vid naturolycka
Rapporten Ansvar vid naturolycka (Publikationsnummer MSB 0179-
10) har utarbetats för att ge en gemensam bild till myndigheter, 
kommuner och den enskilde om ansvar, rättigheter och skyldigheter 
vid naturolyckor. Uppdraget gavs från Sveriges nationella plattform 
för arbete med naturolyckor. 

Uppdraget var att göra en sammanställning av lagstiftningar och  
ansvar inom naturolycksområdet för hela olyckscykeln och behand-
la ansvaret på nationell, regional, lokal och den enskildes nivå och 
hitta eventuella luckor och oklarheter när det gäller uppgifter och 
ansvarsförhållanden. Rapporten är upprättad av advokat Tove An-
dersson, Wistrand Advokatbyrå. 

Plattformens sekretariat vid MSB har hållit ihop uppdraget och 
plattformens myndighetsnätverk har fungerat som referensgrupp. 
I myndighetsnätverket ingår representanter från Boverket, Ener-
gimyndigheten, Lantmäteriet, Livsmedelsverket, Länsstyrelserna, 
MSB, Naturvårdsverket, Sida, Skogsstyrelsen, SMHI, Socialstyrel-
sen, Statens geotekniska institut, Svenska Kraftnät, Sveriges geolo-
giska undersökning, Sveriges Kommuner och Landsting, Trafikver-
ket. Rapporten behandlar ansvar vid naturolycka i form av ras, skred, 
erosion, skogsbrand, översvämning storm och extrem nederbörd. 

Frågor kring dammsäkerhet eller dammbrott har lämnats utanför 
uppdraget. En fördjupning av ansvar och regler vid stranderosion 
återfinns i en sammanställning som genomförts av Statens geotek-
niska institut (Ansvar och regler vid stranderosion, SGI Varia 534). 

I rapporten Ansvar vid naturolycka konstateras att juridiken när det 
gäller ansvar inför, vid och efter en naturolycka varken är enkel eller 
överskådlig även om det finns mycket utrett och beskrivet i statliga 
utredningar om hur ansvaret kan ta sitt uttryck. Klarast reglerat an-
svar återfinns inom olyckslagstiftningen.

Kommunen är den ansvariga aktören för räddningstjänst vid olyckor 
eller överhängande fara för olyckor (det finns även en statlig rädd-

ningstjänst för vissa särskilda förhållanden). Det är kommunen som 
ska agera och kommunen som ska stå för kostnaden. Vissa delar av 
höga kostnader ersätts sedan av staten. Detta gäller även vissa kost-
nader för förberedande uppgifter enligt krislagstiftningen. 

Den som kvarstår med ansvaret för det fall att räddningstjänst inte 
föreligger och varken kommunen eller staten anser sig vilja utge bi-
drag för att utföra till exempel förebyggande åtgärder för naturolycka 
(staten är fri att göra detta medan kommunen har att förhålla sig 
till likställighetsprincipen i kommunallagen) är den enskilde. Den 
enskilde egendomsinnehavaren – i flera praktiska fall fastighets-
ägaren – har det primära ansvaret för att skydda sin egendom. Detta 
gäller även vid naturolycka. Om varken stat eller kommun kan eller 
vill bistå har den enskilde att vända sig till det privata försäkrings-
skyddet för att täcka sina kostnader.

Rapporten kan laddas ned från:  

www.msb.se/nationellplattform

Sammanställningen Ansvar och regler  
vid stranderosion återfinns också på 
www.swedgeo.se

Vid beställning av den tryckta rapporten 
från MSB ingår också Ansvar och regler vid 
stranderosion.

       Ansv Ar v id  n Aturo lyck A       1

Ansvar vid naturolycka

r apport upprättad av advokaten t ove Andersson, 

                   årybtakovdA dnartsiW
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Fakta 
SUndSvallS 
kommUn
• Antal invånare: 

knappt 96 000.

• Yta (landareal): 
3208 km².

• läge: mitt i sverige 
vid norrlandskus-
ten. norr om 
staden flyter 
indalsälven, genom 
staden selånger-
sån och söder om 
staden ljungan.

Bakgrund
Sundsvalls kommun drabbades sommaren 2000 och hösten 2001 av 
mycket omfattande översvämningar. Sommaren 2000 ökade flödet i 
Ljungan, söder om staden, från normala 100 kvadratmeter per sekund 
till 1100 kvadratmeter per sekund. På de värst översvämmade om- 
rådena steg vattenytan fem meter över normal nivå. Detta innebar  
naturligtvis stora problem med översvämmade hus, förorenade vatten-
täkter, utslagna avloppsanläggningar, hot om ras och skred et cetera.

I månadsskiftet augusti/september året därpå föll under drygt 10 
timmar 140 milimeterregn över centrala Sundsvall, efter någon dags 
uppehåll regnade det ytterligare 160 milimeter på en vecka. Den kraft-
iga nederbörden medförde bland annat stora problem i Selångers- 
ån som rinner genom centrala Sundsvall. 

Räddningstjänstens loggbok beskriver 100-tals olika händelser: 
avskurna vägar, vattenfyllda skolor, badhus och ställverk, dammar 
som riskerar att rasa, överbelastade dagvattenssystem, raserade 
vattenledningar et cetera. De båda översvämningarna kostade sam-
manlagt Sundsvalls kommun närmare 100 miljoner kronor. 

Sundsvalls kommun
– helhetsperspektiv på  
klimatanpassning

Mats Bergmark
projektledare för klimatanpassa sundsvall, 
utvecklingschef mittsverige vatten. Från  
sommaren 2011, utvecklingsstrateg på  
räddningstjänsten medelpad
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Då krisledningen avblåst sin verksamhet väcktes tanken att erfaren-
heterna från de två kristillfällena på något sätt borde dokumenteras, 
men mycket lite gjordes. I samband med Klimat- och sårbarhets- 
utredningen 2006-2007, där Sundsvall var remissinstans, väcktes så 
tanken att göra en lokal Klimat- och sårbarhetsutredning. 

Problembeskrivning
Klimatförändringarna betyder nya förutsättningar för Sundsvall och 
skapar behov av en ny vision och långsiktiga mål. Även om Sundsvall 
har goda förutsättningar att hantera klimatförändringar, till exempel 
en stor landhöjning, måste ändå åtgärder vidtas för att göra staden 
klimatsäker, -anpassad och attraktiv. Det finns möjlighet att före-
bygga många av de hotbilder som ett förändrat klimat kan innebära. 

Beskrivning av projektet
Projekt innebär en totalöversyn av Sundsvalls behov av anpassning 
när klimatet förändras. Projektet skall ge underlag till och dess-
utom påbörja arbetet med Sundsvalls klimatanpassning. Projektet 
startade den 1/1 2009 och drivs under 2,5 år. Det samfinansieras av 
kommunens samtliga förvaltningar och bolag samt stöttas till viss 
del av EU-medel. 

Visionen är att Sundsvall ska bli ”safe for climate change impact” 
(klimatanpassad). Rent konkret innebär det bland annat att före-
bygga att samhällsviktiga funktioner och människor drabbas svårt 
vid exempelvis extremare nederbörd eller ökande risker för ras och 
skred i känslig mark. Vattenkvaliteten i vattentäkterna ska kunna 
garanteras och staden bör planera inför en ökad risk för naturbränd-
er. Dessutom bör byggnaderna anpassas för ett varmare och ibland 
fuktigare klimat, för att undvika exempelvis mögel och hälsopro-
blem och så vidare. Om kommunen lyckas hoppas staden att dess 
framtida attraktionskraft och tillväxt stärks.

Förslaget att genomföra en lokal Klimat- och sårbarhetsutredning 
framställdes under 2007, beslutet att genomföra studien togs av 
kommunfullmäktige 2008. Projektplanen godkändes i december 
samma år. Då var redan projektbudgeten klar, eftersom samtliga 
förvaltningschefer och vd:ar för de kommunala bolagen uppvaktats 
och insett vikten av att ta tag i frågan.

Organisation

Projekt är kommunövergripande och kommundirektionen är pro-
jektets ledningsgrupp. Mats Bergmark, från MittSverige Vatten och 
tidigare utredare i Klimat- och sårbarhetsutredningen, leder projek-
tet från Stadsbyggnadskontoret.

Ett 10-tal arbetsgrupper med personal från olika förvaltningar och 
bolag har satts samman för att göra analyser och ta fram åtgärdsför-
slag inom olika arbetsområden. Då det krävs tas expertkompetens in 
i arbetsgrupperna och projektet samarbetar som exempel även med 
klimatforskningen på SMHI, andra utvecklingsprojekt och kommun- 
ala projekt.

Budgeten är på sammanlagt 8 miljoner kronor, varav 3 miljoner är 
egen arbetstid inom kommunens organisation. 3,5 miljoner kronor 
av budgeten finansieras med EU-medel.

Projektet ska:

• tillsammans med klimatforskare från SMHI utreda hur klimatet 
kommer att förändras lokalt

• gå igenom kommunens krisberedskap att hantera extrema 
väderhändelser

i månadsskiftet augusti/
september året därpå 
föll under drygt 10 tim-
mar 140 milimeterregn 
över centrala sundsvall, 
efter någon dags up-
pehåll regnade det ytter-
ligare 160 milimeter på 
en vecka. Det intensiva 
regnande ledde till omfat-
tande skador.
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• utreda hur risker för ras, skred och översvämningar förändras 
lokalt

• bygga ett prognons- och flödesvarningssystem i Selångersån

• utreda dagvattenhantering

• utreda hur hälsorisker i regionen påverkas av  
klimatförändringar

• utreda vilka anpassningsåtgärder kommunens förvaltningar och 
bolag behöver göra

• utarbeta riktlinjer för planering och byggande i kommunen

• utreda positiva förändringar av klimatet och hur dessa kan tas 
till vara

• sprida kunskapen inom kommunen och till kommunens invå-
nare och näringsliv

Resultat 
Redan idag går det att mäta olika förändringar i Sundsvalls klimat. 
Det är förändringar som exempelvis påverkar vattenkvaliteten, dag-
vattensystemen, krypgrunder under hus med mera. Projektets resul-
tat visar att staden har ett behov av klimatanpassning.

Delar av denna anpassning kan klaras inom ramen för planerat 
underhåll, planerade reinvesteringar och nyinvesteringar, om de 
görs med hänsyn till det framtida klimatet. Det blir då ett kostnads-
effektivt sätt att klimatanpassa Sundsvall och undvika framtida 
skadekostnader. Den nya E4:an genom Sundsvall byggs till exempel 
klimatanpassad!

Nedan redovisas några punkter ur det pågående projektarbetet mer 
detaljerat:

Lokal klimatförändring

I samarbete med SMHI har Selångersån scannats och en hydralisk, 
hydrologisk modell tagits fram. I denna modell har sedan nio olika 
klimatmodeller körts. Resultat visar att riskerna för sensommar och 
höstöversvämningar i Selångersån ökar betydligt, medan riskerna 
för höga vårflöden successivt minskar.

Dessutom har SMHI studerat markvattenhalterna i de nio olika 
klimatmodellerna. Resultatet visar i medeltal att markvattenhal-

terna sjunker under våren och första delen av sommaren, vilket ökar 
risken för svåra torkor och i sin tur ökar risken för skogsbränder och 
sinande brunnar i juni och juli.

Omräknat för Sundsvalls del kommer havsytan som högst att vara 
några decimeter högre 2100. Att det inte kan bli mer beror av land-
höjningen. Tidigast kring 2130 kan en halvmeters höjning nås om 
Delta Commissions resultat omräknas till Sundsvall. Det är då unge-
fär samma nivå som rådde i Sundsvall kring år 1940.

Kommunens krisberedskap

Den hydraulisk, hydrologisk modell som nämns ovan är även kopp-
lad till SMHI:s väderprognoser. Det innebär att kommunen i god tid 
varnas och kan vidta åtgärder inför en eventuell krissituation.

Vid vissa vindriktningar blir dock nederbördshävningen i Sundsvall 
stor, på grund av en förstärkning mot stadsbergen. Det innebär att 
kommunen inte blint kan lita på SMHI:s prognoser utan behöver 
vara extra uppmärksam på vindriktningen. Hela krisberedskapen 
har dessutom gåtts igenom dels allmänt sett, dels med fokus på 
extrema väderhändelser. Flera mindre och en större övning har ge-
nomförts.

Risker för ras, skred och översvämningar 

Forskningssamarbetet med SMHI har visat att grundvattenbild-
ningen ökar på hösten och vintern, eftersom nederbörd ökar sam-
tidigt som den blir blötare. Detta ökar risken för ras och skred och 
därför måste känsliga områden ringas in och vid behov rustas upp. 
Även risken för andra typer av skredrisker, som moränskred inom 
de centrala delarna för Sundsvalls kartläggs, där datormodeller med 
simulerade ytvattenflöden vid intensiv nederbörd hjälper till att 
kartlägga risker.

Dagvattenhantering

Då risken för plötsliga och lokala översvämningar ökar på grund av 
kraftfullare regnskurarna under sensommar och höst innebär dag-
vattnet en stor utmaning. Här har ansvarsfrågor och kända sårbar-
heter setts över. Avrinningsplanering, där även här ytavrinningen 
ingår, behöver framöver studeras och planeras.
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Positiva förändringar av klimatet

Ur ett globalt perspektiv drabbas Sverige relativt lindrigt av klimat-
förändringar och Sundsvall drabbas inte ens av de största översväm-
ningsriskerna i Sverige. Ett varmare klimat kan rent av innebära 
fördelar för kommunen, som bättre odlingsmöjligheter, lägre upp-
värmningsbehov et cetera.

Utarbeta riktlinjer för planering och byggande

Planarbetet ska förändras utifrån de konsekvenser projektet lyfter 
fram. Strategin för ansvarsfrågan när det gäller dagvattnet behand-
las för närvarande av de politiska nämnderna och ska tas upp i full-
mäktige före sommaren 2011. Efterföljande dagvattenstrategi håller 
på att utformas.

Den fråga som står på tur för politisk behandling är strategin för 
havets nivå, med syfte att bli en mycket klimatsäker kuststad. När ny 
stadsdel planeras i kommunen är förslaget gäller numera att bygg-
naderna ska klara en havsnivåhöjning på +0,5 meter och lätt kunna 
anpassas till 1 meters höjning. Vägar och samhällsviktiga funktioner 
ska klara en havsnivåhöjning +1 meter. Det innebär då att Sundsvall 
blir klimatsäker långt in på 2100-talet. Dessutom är Sundsvall till 
större delen redan anpassad till denna nivå, tack vare den historiska 
landhöjningen.

Dessutom behöver en rad andra frågor lyftas: Hur ska kommunen 
till exempel tänka kring skogsnära bebyggelse då risken för skogs-
bränder ökar? Hur byggs fastigheterna så att det inte blir för varmt 
heta sommardagar? et cetera. 

Rekommendationer, lärdomar och insikter
Det är viktigt att ha med alla förvaltningar och bolag inom kommu-
nen samt att ha löst budgetfrågan för att ett projekt av den här typen 
ska realiseras. Finns inte en rejäl budget blir det heller inget projekt. 

Projektets stora styrka är helhetsgreppet! Det är ett kommunöver-
gripande projekt där alla är involverade och tillägnar sig kunskaper 
i frågan. När projektet är färdigt vet alla hur klimatsäkringen ska 
göras; därefter ska den genomföras de kommande åren. 

I projektet har det varit viktigt att förankra projektet väl hos be-
rörda linjechefer i kommunen, inte minst för att få loss arbetskraft 
till projektets olika arbetsgrupper. Det är ett arbete som gått bra, då 
många chefer insett att projektet faktiskt är en hjälp att ta tag i den 
svåra frågan hur verksamheterna ska anpassas till ett nytt klimat.

Då kommunen är relativt ensam om det här sättet att arbeta finns 
ingen mall att arbeta efter. Istället handlar det om att uppfinna 
hjulet gång på gång, vilket gör det omöjligt att slaviskt följa en pro-
jektansökan. 

Så går vi vidare
En trygg stad med klimatsäkra samhällsfunktioner et cetera är bra 
för människor och företag att leva i. Om Sundsvall jobbar vidare för 
att bli en klimatsäker stad och kommun, kan det bidra till en positiv 
attraktionskraft i framtiden. 

Men för att Sundsvall ska tillhöra vinnarna är det viktigt att sprida 
kunskap om klimatförändringarna, ha en bra omvärldsbevakning 
och se nya möjligheter – inom miljö- och energiteknik, turism et 
cetera. Naturligtvis bör staden även verka för minskade utsläpp och 
minskad klimatpåverkan. 

Projektet kommer att dokumenteras så att andra kan dra lärdom 
av arbetet.

Läs mer på

www.sundsvall.se/klimatanpassa
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Fakta 
ljUSdalS 
kommUn
• Yta cirka 5 650 

km2, varav cirka 
350 km2 vatten.

• över 1 000 sjöar 
och mer än 400 mil 
stränder i sjöar och 
vattendrag.

• 19 000 invånare.

• Cirka 85 procent 
av befolkningen bor 
inom eller i anslut-
ning till ljusnans 
dalgång.

Bakgrund
Ljusdals Kommun drabbades 2000 och 2001 av relativt omfattande 
översvämningar, främst på grund av riklig nederbörd. En träff med 
lokala politiker och tjänstemän ägde rum i april 2002 för att över-
gripande diskutera olika kommunala problemområden i samband 
med höga vattenflöden.

De områden som i första hand ansågs angelägna var Räddnings-
tjänsten och de frivilliga insatser denna ofta förväntades utföra, 
samt inom bygglovhantering, detaljplanering samt kommunala VA-
anläggningar. Vid denna träff utsågs en arbetsgrupp med uppdrag 
att utarbeta ett förslag till kommunal policy för agerande i samband 
med risk för höga vattenflöden. Gruppen bestod av planerings-, 
räddnings- samt gatu- och VA-chef , byggnadsinspektör och planin-
genjör.

Det material som arbetet skulle resultera i förutsattes utgöra en bra 
grund, med detaljerad information och tydliga gränsdragningar, för 
kommunens framtida ställningstaganden.

Ett samlat grepp  
på problemet 
höga flöden

Rolf Berg
planeringschef, 
ljusdals kommun
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Problembeskrivning
De övergripande problem som konstaterats var:

Räddningstjänst

• Återkommande krav på åtgärder

• Förväntningar om låneutrustning  
(även en konkurrensfråga i relation till maskinuthyrare)

• Resursbrist

Bygglovhantering

• Osäkra underlag

• Överprövning

• Byggrätter 

• Skadeståndsrisk

Detaljplaner

• Byggrätter inom områden med översvämningsrisk

• Förväntningar på nya exploateringar

VA-frågor 

• Källaröversvämningar

• Översvämningsvatten in i VA-nätet

En fråga som särskilt beaktades var behovet av att kunna ut-
föra förebyggande åtgärder, och hur resurser för detta skulle 
skapas. Kommunala resurser saknades ändamålet vid denna 
tidpunkt. Exempel på förebyggande verksamhet i detta sam-
manhang kan vara förhöjning av särskilt utsatt vägsträcka. 

Arbetsprocessen
De berörda kommunala verksamheterna har själva gjort en mer 
utförlig problembeskrivning och utarbetat förslag till delpolicy för 
respektive område.

Ett antal övergripande förutsättningar har varit vägledande;
• Endast kommunal verksamhet – ej företag eller privatpersoner

• Möjlighet till förebyggande åtgärder

• Bättre beslutsunderlag

• Skapa medvetenhet om resursbrist

• Kortfattat dokument med tydliga anvisningar

Det egentliga arbetet skedde i första hand inom de olika förvaltning-
arna, och arbetsgruppen fungerade främst som forum för avstäm-
ning, samordning och förankring. 

Utöver ovan beskrivna åtgärder anordnades ett informationsmöte för 
markägare med flera, angående olika frågor i anslutning till risk för 
höga vattenflöden. Vid detta möte medverkade, förutom kommun- 
ens representanter, även företrädare för vattenregleringsföretagen.

Kommunens ställningstaganden baserades till stor del på det be-
skrivna 100-årsflödet i den översiktliga kartering av vattenflöden 
som framtagits av Statens Räddningsverk i samverkan med SMHI. 
Denna ansågs dock så översiktligt utförd att detaljstudier oftast 
skulle krävas i det enskilda fallet.

Med hänsyn till den väntade vårfloden 2003 forcerades arbetet un-
der första kvartalet detta år, och det förslag som lämnades till poli-
tisk behandling var mer textmässigt omfattande och hade en delvis 
annan form än vad som från början avsågs. Förslaget bestod i den 
mer konkreta delen av 14 beslutspunkter, vilka antogs av ett enigt 
kommunfullmäktige i mars 2003.

vid golfbanan i ljusdal 
finns denna stolpe med 
skyltar som visar vatten-
nivån vid olika tillfällen 
med höga flöden i ljus-
nan. mannen på bilden 
pekar på vattennivån 
2001.
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Lärdomar med mera 
Den främsta lärdom som kan dras av vårt arbete är att det inte be-
höver vara särskilt komplicerat eller resurskrävande att skapa ett 
relativt användbart dokument av denna typ. Framgången kan an-
ses vara beroende av vilken grad av samsyn som gäller såväl bland 
de verksamheter som berörs, som de politiker som skall ställa sig 
bakom dokumentet för att detta skall ges erforderlig förankring.

Det faktum att arbetet skedde med problemen som uppstått i sam-
band med översvämningar i nära minne, bidrog sannolikt till att 
engagemang och intresse var förhållandevis gott. 

Dokumentet har framförallt använts av räddningstjänsten som stöd 
för den handlingslinje som tillämpas avseende förväntningar från 
i första hand privatpersoner gällande lån av utrustning och hjälp 
med insatser vid översvämningsrisk. Dokumentet används relativt 
frekvent även av övriga berörda verksamheter, i synnerhet sedan det 
kompletterats med bättre underlag.

Fortsatt arbete
Ljusdals kommun har medverkat i en studie av effekter inom Mel-
lanljusnan vid dammbrott. Detta arbete har även resulterat i en mer 
detaljerad kartering av översvämningsområden. Tack vare detta 
finns nu ett underlag av bättre kvalitet att använda i anslutning till 
den kommunala policyn. Med hjälp av denna kartering har kom-
munen tagit fram krav gällande ”plushöjder” för olika kommundelar 
vid bygglovprövning. Även i detta sammanhang är utgångspunkten 
100-årsflödet. 

En översyn av berörda detaljplaner (totalt ett 40-tal) har påbörjats.

Tydligare krav ställs på upprättande av dagvattenutredningar som 
underlag för detaljplanearbete. Utifrån den översiktliga kartering 
av ras- och skredrisker som tillhandahållits av MSB har kommunen 
låtit göra detaljerade stabilitetsundersökningar. Resultatet av dessa 
skall arbetas in som ett komplement till policydokumentet.

En redaktionell omarbetning för att göra dokumentet mer kortfattat, 
komplett och överskådligt har påbörjats.

de 14 BeSlUtSpUnkterna

1. Föreliggande förslag till kommunal policy för agerande i samband med risk för höga  
vattenflöden godkännes.

2. ljusdals kommun skall ej tillhandahålla utrustning i form av pumpar och annat för utlåning 
till privatpersoner eller näringsidkare i samband med höga vattenflöden.

3. vattenståndets variationer under en älvs årscykel är väl kända. vattennivåns normala  
variationer i älven är inte att betrakta som räddningstjänst, vilket innebär att de fastighets- 
ägare som har återkommande problem med högt vatten själva måste vidtaga nödvänd-
iga åtgärder, t ex införskaffa pumpar, göra tätningsåtgärder, invallningar, flytta olämpligt 
placerade apparater etc.

4. kommunen skall i samband med de årliga prioriteringarna av vattenregleringsmedel 
överväga om dessa till någon del behöver avsättas för användning gällande förebyggande 
åtgärder med anledning av risk för höga vattenflöden.

5. vid ansökan om bygglov inom område med översvämningsrisk skall restriktivitet tillämpas.  
i det fall bygglov medges skall byggherren upprätta en fuktskyddsdokumentation.

6. Då bygglov beviljas för källarbyggnad inom område med översvämningsrisk skall en  
överenskommelse om lämplig åtgärd mot eventuella översvämningar nedtecknas. 

7. inom område med utsatt läge skall byggenheten, i samband med behandling av bygglovan-
sökan, i samråd med ljusdal vatten kräva att fastighetsägaren vidtar nödvändiga åtgärder 
för att förhindra att ”översvämningsvattnet” leds in till den kommunala anläggningen. 
Åtgärder skall vidtagas för att undvika källaröversvämningar på grund av inträngande vat-
ten från den kommunala anläggningen. Fastighetsägaren skall i samband med behandling 
av bygganmälan åläggas att lämna ett skriftligt intyg avseende vilka sådana åtgärder som 
utförts i fastigheten. Detta skall tillställas byggenheten omgående då byggnationen är klar.

8. kravet på nödvändiga åtgärder för att förhindra eller minska skador vid översvämning 
och/eller uppdämning i avloppsnätet gäller även fastigheter utan källare i de utsatta 
områdena.

9. Fastigheter i de områden där risken för översvämning på grund av uppdämning i det kom-
munala avloppsnätet är påtaglig skall kunna erbjudas ett bidrag för att vidta åtgärder som 
förhindrar eller minskar skador. storleken på bidrag avgörs från fall till fall och  
beroende på tillgängliga medel. samhällsbyggnadsnämnden skall utarbeta regler för 
dessa bidrag. De tekniska åtgärderna ägs av fastighetsägaren, varför skötsel och under-
håll utförs av densamma.

10. inom av smhi utpekade översvämningshotade områden skall inga nya detaljplaner  
upprättas för bebyggelseområden.

11. gällande planer för bebyggelseområden, vilka omfattas av översvämningsrisk och som inte 
är ianspråktagna, skall upphävas.

12. inom delvis utbyggt område med gällande plan, vilket omfattas av översvämningsrisk, skall 
ytterligare ny bebyggelse inte tillåtas.

13. För bebyggd tomt inom planområde, vilket omfattas av översvämningsrisk, skall planbe-
stämmelserna ändras på så sätt att ytterligare byggnader inte medges.

14. Undantag gällande ovanstående punkter 11, 12 och 13 skall kunna medges om väl doku-
menterade sakskäl anses föreligga.
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Fakta BollnäS oCH ovanåkerS kommUner
• bollnäs och ovanåkers kommuner ligger i södra hälsinglands inland. här bor sammanlagt cirka 37 500 

personer. i kommunerna, som är ganska glest befolkade, finns ett antal tätorter. 

• Centralort i bollnäs kommun är bollnäs med cirka 13 500 invånare och i ovanåker är centralorten edsbyn 
med lite drygt 5 000 invånare. 

• genom dessa två kommuner rinner två stora vattendrag, som under årens lopp orsakat mycket skador i 
samband med översvämningar. 

• genom ovanåker rinner voxnan och genom bollnäs kommun rinner både ljusnan och voxnan, som myn-
nar ut i ljusnan.

Bakgrund
Statistik på översvämningar finns så pass långt tillbaka i tiden som 
1916. Vid 1900-talets början var våra älvar i stort sett oreglerade. 
Idag är både Ljusnan och Voxnan starkt reglerade och utbyggda för 
att ta till vara vattenkraften.

Den statistik som finns visar att den vanligaste orsaken till över-
svämningar längre tillbaka i tiden var vårflodsrelaterade. Under  
senare år (efter 1985) är det mer och mer vanligt att översvämning-
arna kommer under sommar- och höstflöden, orsakade av riklig 
nederbörd. Det händer till och med att översvämningar nu drabbar 
kommunerna in i november månad (2001).

Torbjörn Wannqvist
Förbundschef, 
kommunalförbundet  
södra hälsingland

Förebyggande åtgärder 
mot översvämningar  
lönar sig
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Problembeskrivning
Översvämningarna 1985 orsakade skador i Ovanåkers- och Bollnäs 
kommuner på uppskattningsvis 55 miljoner kr, medan de insatser 
som räddningstjänsten genomförde kostade cirka 2,1 miljoner. Man 
kan säga att 1985 års översvämningar startade en debatt i länet, och 
särskilt i Ovanåkers- och Bollnäs kommuner, om vikten och behovet 
av att förebygga naturolyckor (översvämningar). 

Sedan Räddningsverket bildades 1986 har kommunerna haft möjlig-
het att söka statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor. 
Tack vare denna möjlighet har insatser med delfinansiering via 
statsbidrag kunnat göras. 

Översvämningarna 1985 klassades som ett så kallat 100-års flöde 
(eller Q 100 som är det mer korrekta uttrycket). Det var ett höst-
flöde orsakat av kraftigt regn. De nivåer som då uppmättes har bildat 
grund för vad som idag används som lägsta nivåer vid nybyggnation-
er i de centrala delarna av Bollnäs. Den nivå som är beslutad ligger 
cirka 1 meter över ett Q 100 flöde/nivå. Ett problem som finns och 
som ligger långt tillbaka i tiden, är att delar av den befintliga bebyg-
gelsen, är byggd på ”fel” plats.

Beskrivning av projektet
Efter översvämningarna 1985 skapades arbetsgrupper i både Ovan-
åker och Bollnäs. Arbetsgrupperna började med att analysera var det 
fanns svagheter och hur man i förebyggande syfte skulle kunna vidta 
åtgärder för att minimera skadorna vid översvämningar. Primärt har 
representanter från de tekniska kontoren och räddningstjänsterna 
ingått i dessa grupper. På senare tid har även andra förvaltningar 
varit representerade. Det har inneburit att det mellan åren 1987 och 
2009 genomförts ett 15-tal åtgärder/projekt för att förebygga skador 
vid översvämningar i de båda kommunerna. De insatser som vid- 
tagits har varit av både mindre och större karaktär, men har bedömts 
som mycket viktiga. Under årens lopp har det visat sig vara effektiva 
och väl investerade åtgärder. 

I båda kommunerna har det primärt handlat om rensningar i älvfå-
ra, invallningar samt satsningar på pumpstationer och ledningsnät. 
I Bollnäs har det största projektet varit borttagning av en forsnacke 
i Voxsjöns utlopp.

FöreByggande åtgärder mot överSvämningar  
BollnäS oCH ovanåkerS kommUner

Ovanåkers kommun Eget  SRV/MSB

rensningar i voxna älvfåra från edsbyn till Alfta 500 tkr 1,2 milj

invallningar av vissa fastigheter centrala edsbyn 200 tkr 200 tkr

Förstärkningar av pumpstationer och ledningsnät 500 tkr 1,1 milj

Bollnäs kommun

Förhöjning av vall mot ljusnan vid långnäs 100 tkr

invallning vid ängsvägen i bollnäs 100 tkr

Förstärkning el m m vid dagvattenpumpstation

bollnäs centrum 300 tkr 400 tkr

Förstärkning avloppspumpstation rv  50 tkr 50 tkr

Dagvattenpumpstation vid södra utfarten bollnäs 200 tkr 350 tkr

Förstärkning ledningsnät 100 tkr

borttagning forsnacke voxsjön  
(voxnans utlopp i ljusnan)  400 tkr 1,3 milj

Utöver dessa åtgärder har utrustning inhandlats till räddningstjänsterna  
för att kunna möta det akuta skedet vid en översvämning  
(invallningar, pumpar m m) för i storleksordningen 500 tkr.

egna insatser: cirka 2,4 milj (exkl 500 tkr material rtj)

statsbidrag cirka 4,65 milj

statistik på över-
svämningar finns så 
pass långt tillbaka i 
tiden som 1916, då 
centrala bollnäs stod 
under vatten. vid 
1900-talets början var 
våra älvar i stort sett 
oreglerade. idag är 
både ljusnan och vox-
nan starkt reglerade 
och utbyggda för att ta 
till vara vattenkraften.
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Lärdomar, rekommendationer, slutsatser
De förebyggande satsningar som gjorts har varit mycket kostnads-
effektiva. Samtliga insatser har kostat i storleksordningen 6,5 miljoner 
kronor, varav statsbidragens storlek varit cirka 4,6 miljoner. Om vi 
blickar tillbaka till 1985 och de uppskattade skadekostnaderna på 
cirka 55 miljoner kronor och jämför med vad som satsats i skade-
förebyggande åtgärder, kan det konstateras att det är betydligt  
billigare att skadeförbygga. 

Förutsättningarna är nu helt annorlunda, jämfört med 1985. Om 
samma flöden skulle uppstå idag skulle med all sannolikhet ska-
dorna bli betydligt lägre.

En förutsättning för att det förebyggande arbetet skall bestå i kom-
munerna är att det statsbidrag som årligen avsätts bibehålls. Helst 
skulle vi se att beloppet höjdes för att möta kommunernas behov av 
att genomföra projekt och på så sätt minimera skadekostnaderna vid 
inträffade naturolyckor.

Pilotprojektet ”Ljusnan” har aktualiserat frågan och bidragit till att 
det nu finns en beredskapsplan även för dammbrott. Dessutom finns 
idag ett verktyg för att analysera vad ett Q 100 flöde samt ett Q klass 1 
flöde skulle få för konsekvenser.

Så här går vi vidare
Det finns ytterligare ett antal projekt som inte har genomförts eller 
analyserats i detalj. Några av dessa projekt är betydligt större än de 
som genomförts till och med år 2009. Vår förhoppning är att vi med 
hjälp av staten skall ha möjlighet att även i framtiden kunna vidta 
skadeförebyggande åtgärder mot naturolyckor. I dessa eventuella 
projekt kommer även klimatfrågorna att tas med. 

bilderna till höger från 
2003 och borttagningen 
av en forsnacke i voxsjön, 
voxnans utlopp i ljusnan.
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Fakta om StorSjön
• storsjön är den största sjön i sandvikens kommun. Den delas av en smal ås i en östlig och västlig del. För-

bindelsen mellan halvorna består av ett smalt sund. sjöns viktigaste tillflöde är Jädraån och dess utflöde 
är gavleån, båda i östra halvan. Delar av den östra halvan ligger i gävle kommun.

• Det finns mycket bebyggelse runt storsjön. tätorterna sandviken, Årsunda, kungsgården och Forsbacka 
(gävle kommun) ligger i anslutning till sjön, liksom ett stort antal fritidsområden. även sandvik Ab ligger i 
direkt anslutning till vattnet. De senaste åren har den politiska viljan varit att åstadkomma större byggrät-
ter runt storsjön för att möjliggöra permanentboende i attraktiva lägen. (storsjöutredningen 2002)

Bakgrund
Att fokus hamnat på fördjupning kring översvämningsriskerna runt 
Storsjön beror på en detaljplan som upprättades 2007. Planområdet 
visade sig vara mycket låglänt och de utredningar som gjordes i det 
sammanhanget har sedan blivit styrande för byggandet runt Stor-
sjön i stort. 

Problembeskrivning
Enligt dåvarande Räddningsverkets karteringar 2002 är Storsjön 
utsatt för översvämningsrisker. En hel del bebyggelse ligger på låga 
nivåer i förhållande till vattenytan. Allvarliga materialskador i sam-

Anna Maria Häggblom 
stadsarkitekt,  
bygg- och miljöförvaltningen, 
sandvikens kommun

Nya riktlinjer för  
planering och byggande
vid Storsjön
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band med översvämningar har i och för sig inte inträffat, utan pro-
blematiken handlar snarare om att förebygga framtida skador och 
olyckor.

Beskrivning av projektet
Säljan

I samband med den detaljplan som upprättades 2007, som avsåg 
ny villabebyggelse i strandnära läge, kunde man utifrån Räddnings-
verkets översiktliga kartering konstatera att översvämningsriskerna 
behövde utredas vidare och att en ”säker höjd” var nödvändig att 
ange för att kunna anta detaljplanen. En konsultutredning gjordes 
med ett förslag till bland annat markhöjd vid hus. Den nivå som 
föreslogs var + 10,40, att jämföra med + 9,50 för färdigt golv som 
tidigare tillämpats. 

Det som inte var 100 procent säkerställt var emellertid den översikt-
liga karteringens tillförlitlighet, det vill säga om flödesberäkningarna 
för Storsjöns till- och utflöde var korrekta. Länsstyrelsen begärde 
därför att detta skulle klarläggas innan detaljplanen kunde antas. 

SMHI anlitades för att säkerställa nivån för högsta flöde. De osä-
kerhetsfaktorer som främst fanns i den översiktliga karteringen var 
tvärsektionerna vid utflödet i Forsbacka. Därför fick kommunen 
loda denna sträcka, varefter uppgifterna bearbetades av SMHI.  
Annat som ingick i den nya beräkningen var att samla information 
från kraftverket i Forsbacka, studera vattendomar och bedöma om 
det fanns någon dämningseffekt mellan östra och västra delen av 
sjön. Det visade sig att beräkningarna från den översiktliga karte-
ringen i stort sett stämde, den enda skillnaden var att en viss däm-
ningseffekt mellan halvorna kunde konstateras. 

I detta skede var Klimat- och sårbarhetsutredningen och en utred-
ning från länsstyrelserna i mellansverige färdiga. Dessa studerades 
för att få en överblick över hur de framtida klimatförändringarna 
förväntas påverka regionen och hur man kan förhålla sig till de olika 
risknivåerna. I och med detta kunde också utredningen i samband 
med detaljplanen verifieras och planen antogs.

Vidare följder

Detaljplanearbetet visade vägen för hur resten av Storsjön skulle 
hanteras. Om en ny ”säker höjd” slagits fast i en detaljplan, borde 
denna rimligen bli riktlikare för resten av sjön. Att föreslå riktlinjer för 
bebyggelsen längs Lövåsen-Bångs, det smala näs som delar Storsjön, 
blev nästa nöt att knäcka. Området var inte planlagt och här fanns 
starka incitament att möjliggöra större hus, eftersom en utbyggnad 
av det allmänna VA-nätet var på gång för att trygga vattenkvalitén i 
Storsjön. Otillräckliga och otillförlitliga höjddata avhjälptes i detta 
fall genom att en examensarbetare gjorde avvägningar för området. 
Avvägningarna bearbetades sedan i olika typer av höjdmodeller. 

De riktlinjer som togs fram och antogs av bygg- och miljönämnden, 
innebär att man får bygga i olika omfattning, beroende på höjd 
över vattnet och typ av byggnad. En viss kalkylerad risk finns med 
i bilden, eftersom kommunen velat uppmuntra fastighetsägarna att 
ansluta sig till det allmänna VA-nätet. Riktlinjerna har kommit att 
tillämpas för hela Storsjön. 

Gentemot fastighetsägare har det, trots den relativt svåra pedago-
giken att föra fram ett budskap som handlar om framtida klimat-
förändringar, i de flesta fall varit ganska enkelt att få acceptans. 
Inga ärenden har ännu gått till överprövning, något som i och för sig 
skulle vara intressant. 

Ny översiktsplan

År 2008-2009 drog arbetet med en ny kommunövergripande över-
siktsplan igång på allvar. Kontakter togs med Gävle kommun för 
att uppnå en samsyn om vilka ”säkra nivåer” som skulle gälla. Den 
utredning som Sandviken gjort har därefter blivit gällande även för 
Gävle kommun, dock ännu utan någon form av politisk antagande-
status.

Höjder StorSjön i SandvikenS  
lokala HöjdSyStem

normalt vattenstånd ..............................................................................................+ 8,40
nivå för 100-årsflöde .............................................................................................+ 9,90
nivå för högsta flöde ........................................................................................... + 10,80
nivå inträffat 1916 .................................................................................................+ 9,90
nivå inträffat 1977 .................................................................................................+ 9,26
nivå inträffat 1966 .................................................................................................+ 9,59

nya höjder enligt. rh2000 tillämpas från och med februari 2011.
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Fortfarande var dock höjddata runt Storsjön bristfälliga. I början av 
2010 fick Sandvikens kommun möjlighet att tillsammans med Lant-
mäteriet utvärdera den provskanning (laserskanning från luften) 
som gjorts över Gästrikland, inför den nationella höjdmodellen. På 
så vis kunde man med hjälp av nya höjddata, få en bättre bild av 
vilka områden som löper risk att översvämmas7. Vi har på olika vis 
skapat oss en uppfattning om hur många fastigheter som är utsatta 
för risker, helt eller delvis, vilka andra riskobjekt som finns et cetera. 

En svårighet i diskussionen om att införa nya riktlinjer i översikts-
planen är den stora mängd äldre detaljplaner som finns, där en icke 
”säker höjd” är angiven. I många detaljplaner är genomförandetiden 
inte utgången, vilket innebär att fastighetsägarna har rätt att utkräva 
ersättning från kommunen om byggrätterna minskas. Att omarbeta 
alla gällande detaljplaner är dessutom ett mycket tidskrävande  
arbete, som kommunen i så fall sannolikt måste bekosta.

Ännu har vi inte kommit så långt i diskussionerna med de förtro-
endevalda att rekommendationer om ”säkra höjder” är införda i 
översiktsplanen. Det är en känslig fråga som kommer att kräva  
ytterligare diskussion. Våra förtroendevalda är även mycket ange-
lägna om att ha en samsyn med grannkommunen. 

Slutsatser
I Sandvikens kommun har vi en hög kompetens inom GIS-området, 
vilket till stor del har bidragit till att vi kunnat utföra det arbete vi 
gjort. Arbetsprocessen har löpt ganska snabbt då den varit informell 
med korta beslutsvägar. Det är förstås viktigt att i ett tidigt skede 
medvetandegöra kommunledningen om den problematik som kan 
finnas, så att medel tillgängliggörs för arbetet. 

Eftersom det finns ett kommunalt ansvar att planlägga och ge 
bygglov på mark lämplig för bebyggelse, som även kan kopplas till 
skadeståndsansvar, är en slutsats vi dragit på tjänstemannanivå att  
inte själva ha en uttalad ståndpunkt i frågorna, utan nyttja de förtro-

endevalda fullt ut i de svåra avvägningar som måste göras. Eftersom 
vi tjänstemän inte är experter på beräkning av översvämningsrisker, 
är det också nödvändigt att anlita den experthjälp som behövs, och 
dra nytta av deras resultat.

Framåt
Nu ser vi fram mot att kunna tillämpa den nationella höjddatabasen 
fullt ut. Den kommer att bli en oerhörd hjälp för kommunerna att 
kartlägga risker och vi kommer att successivt gå igenom område för 
område. Det är även viktigt att hålla sig à jour med nya rön. 

7. Vi har ännu inte möjlighet att använda dessa höjddata officiellt eftersom det var 
ett provprojekt. Efter årsskiftet 2010-2011 kommer vi att få bättre möjligheter 
att utnyttja uppgifterna. Den provskanning som gjordes har godkänts kvalitets-
mässigt och kommer att ingå i den nationella höjdmodellen. 
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Planera i tid  
– rasande bra!
Geoteknik – en fråga om säkerhet
Statens geotekniska institut (SGI) är en myndighet med ett över- 
gripande ansvar för de geotekniska frågorna i landet. Inom området 
naturolyckor – ras, skred, erosion och översvämning kan SGI ge olika 
typer av myndighetsstöd. Vid akuta naturolyckssituationer kan SGI 
ge stöd till kommunal räddningstjänst genom att medverka med risk-
värdering och åtgärdsförslag. 

Vi hjälper även MSB med tekniskt stöd vid ansökningar om stats-
bidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor. SGI har även ett 
nationellt samordningsansvar rörande stranderosion. Nytt från och 
med år 2010 är att SGI fått regeringens uppdrag att ge myndighetsstöd 
till landets alla länsstyrelser och kommuner avseende granskning av 
översikts- och detaljplaner så att de geotekniska säkerhetsfrågorna blir 
beaktade på ett fullgott sätt.

Säkerhetsfrågorna omfattar bland annat:

• Ras och skred

• Blocknedfall i branta fastmarkspartier och bergras

• Erosion

• Geotekniska säkerhetsfrågor relaterade till översvämningar

• Ras, skred och erosion

För fysisk planering anger PBL att marken ska vara lämplig för sitt 
ändamål bland annat med hänsyn till jord-, berg- och grundvattenför-
hållanden samt risken för olyckor, översvämning och erosion. Detta 
innebär att de geotekniska säkerhetsfrågorna måste komma in tidigt 
i planeringsprocessen och sedan följa med hela vägen, från översikts-
plan till projektering, så att markens lämplighet för avsett planända-
mål säkerställs.

Förutsättningen för att ett ras eller skred ska uppstå påverkas av vilken 
jordart marken består av, hur terrängen lutar både ovan och under vat-
ten, erosion samt grundvattennivå och porvattentryck. Även männis-
kans påverkan genom ökade eller förändrade belastningsförhållanden, 
förändrade marknivåer et cetera har stor inverkan. 
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Exempel på olika typer av skred och ras är

• Lerskred

• Moränskred

• Slamströmmar

• Nipras

• Ravinbildningar

Ett förändrat klimat innebär inom stora delar av landet försäm-
ringar, det vill säga riskerna kan förväntas öka med tiden. En an-
nan viktig faktor att beakta är erosion. Erosion är en pågående naturlig 
förändringsprocess i landskapet och man brukar tala om stranderosion, 
respektive erosion i vattendrag.  Erosionen längs vattendrag och sjö- 
och havsstränder påverkar såväl naturområden som den bebyggda 
miljön. Påverkan är både direkt, genom skada eller förlust av mark  
eller byggnader, och indirekt genom restriktioner för markutnyttjande, 
transporter et cetera. 

Geoteknik och översvämningar
Översvämningar från havet eller vattendrag kan leda till flera geotek-
niska konsekvenser som kan skada liv och egendom. 

Vid översvämningssituationer är det nödvändigt att beakta flera geo-
tekniska aspekter varav många inte syns för blotta ögat till exempel

• Risk för skred och ras

• Skikt av vattenförande jord som kan ge upphov till läckage  
eller inre erosion

• Underminering av bärande konstruktioner såsom fundament, 
brofästen med mera

• Uppflytning av lättare konstruktioner

• Utlakning av markföroreningar

• Dåliga grundförhållanden som omöjliggör till exempel höjning 
av marken

Vid utförande av barriärer som till exempel invallningar eller skydds-
barriärer är det viktigt att beakta säkerheten mot stabilitetsbrott. I det 
långsiktiga perspektivet måste även beaktas sättningar och att det finns 
tillräckligt utrymme för att kunna lägga ut temporära anordningar el-
ler komplettera befintliga skydd. 

Vid en långvarig översvämning infiltrerar vattnet ner i marken och ger 
en förhöjd grundvattennivå, vilket försämrar jordens hållfasthet. Då 
vattnet på de översvämmade områdena rinner undan sjunker inte den 
förhöjda grundvattenytan i samma takt, se figur 1. Om en tung vall har 
lagts ut för att förhindra översvämningen, tillkommer vikten av val-
len och påverkar stabiliteten negativt. På samma sätt kan stabilitets- 
problem uppstå om man höjer ett områdes marknivå med tunga jord-
massor i syfte att förhindra översvämning.

Planering för nytt och gammalt 
Att planera nytt eller ta hand om de byggnader och anläggningar som 
finns i samhället med avseende på översvämningar, ras och skred och 
ett förändrat klimat kräver bra men delvis olika strategier, beroende på 
om det gäller att skydda redan befintliga områden eller nyexploatering. 

Vid fysisk planering av nya områden är det viktigt att i översiktplane-
ringen identifiera riskområden för var marken kan vara olämplig att 
bebygga. Ur geoteknisk aspekt kan detta göras genom att identifiera 
översvämningskänsliga eller markförorenade områden och områden 
med förutsättningar för ras och skred (till exempel genom jämförelse 
jordarts- och lutningsförhållanden). I senare skeden av planerings-
processen kan det krävas detaljerade geotekniska utredningar för att 
identifiera och klarlägga behov av förebyggande åtgärder eller be-
gränsningar för exploatering. 

För befintlig bebyggelse är det ofta svårare att på enkelt sätt hantera 
risken för naturolyckor. Det är dock viktigt att identifiera områden och 
klarlägga risknivå och sårbarhet. Därefter är det viktigt att utföra rätt 
förebyggande åtgärder, exempelvis anpassnings- eller förstärknings-
åtgärder (permanenta och/eller tillfälliga). I vissa fall kan rivning eller 
flyttning vara det mest samhällsekonomiska alternativet. I tätbebyggda 
områden kan även rätt åtgärder för nyexploateringar skydda redan be-
fintliga fastigheter och anläggningar. Med rätt strategi och planering i 
tid kan många osäkerheter kring naturolyckor förebyggas, med andra 
ord det kan bli rasande bra!

Läs mer på: www.swedgeo.se

Carina Hultén, SGI

Figur 1.

Grundvattenytaå

Högt vattentryck

Tyngd från jordvallen

Vattenläckage
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PBL i praktiken
Genom fysisk planering har kommunerna möjlighet att styra över an-
vändningen av mark- och vattenområden och den bebyggda miljön. 
Det är upp till kommunen att avgöra hur naturens och samhällets 
resurser ska disponeras och användas, det vill säga om mark- och 
vattenområden ska exploateras eller bevaras. 

Att hälsa, säkerhet och risk för olyckor, översvämning och erosion är 
starka allmänna intressen avspeglas genom att de lyfts fram i flera 
bestämmelser i PBL, beskrivet senare i texten. Kommunen bör där-
för redan i sitt arbete med översiktsplanen ta fram underlag om de 
miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användningen 
av mark- och vattenområden. Vidare bör riskkällor och konflikter 
utifrån riskaspekter identifieras. Detta underlag beaktas sedan i över-
siktsplanen och i detaljplaner så att verksamheter och byggnader / an-
läggningar lokaliseras till lämpliga platser ur risksynpunkt.

Frågor rörande klimatanpassning och till exempel risker för över-
svämning, ras och skred bör, enligt Boverkets mening, primärt han-
teras på den översiktliga nivån. Där finns den helhetssyn som behövs 
för att kunna överblicka konsekvenserna av klimatförändringarna och 
de risker som dessa medför. Scenariobeskrivningar kan användas för 
att pröva var det finns risk för översvämning, ras, skred och erosion 
och vilka områden som bör skyddas eller är olämpliga att bebygga. 

Översiktsplanen kan till exempel innehålla:
•  Översiktlig redovisning av geologiska och geotekniska  

förhållanden

• Skyddsområden, till exempel vattenskyddsområden

• Riskområden för översvämningar, erosion, ras och skred

• Redovisning om och hur geoteknik och markmiljö är styrande för 
strategiska val av markanvändning

• Rekommendationer för hur geologi- och markmiljö bör beaktas 
vid detaljplanering och bygglovgivning

Närmare reglering av mark- och vattenanvändningen och av bebyg-
gelsen sker genom detaljplaner där markens lämplighet för bebyg-
gelse prövas. När en detaljplan tas fram bedömer kommunen om sär-
skilda åtgärder krävs för att planområdet ska kunna anses lämpligt för 
den användning planen anger. Säkerhet, hälsa och risken för olyckor, 
översvämning och erosion är allmänna intressen som ska beaktas 
vid beslut enligt PBL. Om inte tillräcklig hänsyn har tagits till dessa  
intressen kan länsstyrelsen upphäva kommunens beslut. 

Åtgärder som kan användas för att visa riskhänsyn i den fysiska pla-
neringen kan sorteras under lokalisering, skyddsavstånd, utformning 
och tekniska åtgärder.

Tänk på att:

• Lokalisera bebyggelse och verksamheter till lämpliga områden 
utifrån klimatanpassnings- och riskaspekter. På så sätt kan 
olyckor undvikas eller konsekvenserna begränsas

• Se hela planeringsprocessen som ett led i att skapa en säker miljö. 
De åtgärder som regleras med planbestämmelser ska samverka 
med andra planeringsinsatser

• Bebyggelsens placering och form, byggmaterial och konstruk-
tion, tomtutformning, utformning av trafikmiljöer och särskild 
säkerhetsutrustning också är viktiga aspekter att beakta

• Åtgärder ska utformas långsiktigt och flexibelt. Möjligheter till 
variation och marginaler för oförutsedda händelser bör alltid 
finnas

• Fysisk planering är endast en av många faktorer som styr säker-
heten. Även tekniska, mänskliga och organisatoriska faktorer styr 
i hög grad säkerheten i en verksamhet eller inom ett område

För befintlig bebyggelse är det ofta svårare att på ett enkelt sätt 
hantera risken för naturolyckor. Det är dock viktigt att identifiera  
områden och därmed klarlägga risknivå och sårbarhet. I tätbebyggda 
områden kan, även rätt åtgärder för nyexploateringar skydda redan 
befintliga fastigheter och anläggningar.
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Vilka krav ställs på kommunens planering?
Ett grundläggande krav i PBL är att mark- och vattenområden ska 
användas för det eller de ändamål de är mest lämpade för med hän-
syn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Vidare anges 
i 2 kap 2 § PBL att planering och byggande ska främja en långsiktigt 
god hushållning med mark och vatten. Enligt förarbetena ”gäller det 
att utveckla en ändamålsenlig och långsiktigt hållbar bebyggelse-
struktur så att våra mark- och vattenområden utnyttjas och utform-
as med hänsyn till miljön samt människors välbefinnande, hälsa och 
säkerhet och med kommande generationers behov och önskemål i 
åtanke”.

Bestämmelsen i 2 kap. 3 § PBL anger att bebyggelse ska lokaliseras 
till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn bland annat till 
de boendes och övrigas hälsa, till jord-, berg- och vattenförhållande- 
na och till risken för olyckor, översvämning och erosion. Enligt 
förarbetena ska markens lämplighet bedömas med hänsyn till den 
bebyggelse som ska komma till stånd. Även om marken inte är lämp-
lig i utgångsläget kan de flesta kraven i bestämmelsen naturligtvis 
uppfyllas genom åtgärder av olika slag. Men utgångspunkten för till-
lämpningen av paragrafen är att den mark som avses användas för 
bebyggelse ska ha naturliga förutsättningar för att de angivna kraven 
ska kunna uppfyllas. Extraordinära åtgärder ska enligt förarbetena 
inte behöva vidtas.

Efter att ett område med stöd av 2 kap. PBL bedömts vara lämp-
ligt för bebyggelse avgörs med stöd av 3 kap. PBL hur de enskilda 
byggnaderna i detalj ska placeras och estetiskt utformas. Inverkan 
på grundvattnet som kan vara skadligt för omgivningen ska också 
begränsas. Bestämmelserna ska tillämpas både vid planläggning och 
i ärenden avseende bygglov. Kraven i 3 kap. PBL har inte lika stor 
koppling till risker för olyckor, översvämning och erosion som de 
krav som anges i 2 kap. PBL. Men i till exempel kuperad terräng 
eller i terräng som har instabila jordlager kan det ha mycket stor 
betydelse var på tomten som en byggnad placeras. Vid tillämpningen 
av kraven i 3 kap. PBL ska liksom för kraven i 2 kap. PBL förvän-
tade förhållanden under bebyggelsens livslängd tas med i bedöm-
ningen. Avgörande för sådana bedömningar är naturligtvis i vilken 
utsträckning det finns ett kontinuerligt uppdaterat och tillförlitligt 
kunskapsunderlag.



70   Att hAnterA översvämningsproblemAtik – inspirerande exempel 71

främja klimatanpassning. Uppdraget avrapporterades till reger-
ingen i december 2010 och redovisas i rapporten ”Klimatanpassning 

i planering och byggande – analys, åtgärder och exempel”. 

Boverket har, tillsammans med före detta Räddningsverket, också 
gett ut skriften ”Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplan” som inne-
håller en diskussion om detaljplanebestämmelser som kan användas 
för att minimera risker för bland annat översvämning, ras, skred och 
erosion.  

Den 2 maj 2011 träder den nya plan- och bygglagen i kraft. Klimat-
aspekter lyfts fram som ett viktigt intresse att beakta i den fysiska 
planeringen. I samband med ikraftträdandet ger Boverket ut en 
webbaserad kunskapsbank på www.boverket.se. PBL Kunskapsbank 
har vid utgivningen bäring på fyra prioriterade områden i den nya 
plan- och bygglagstiftningen; Översiktsplan, detaljplan, lov tillsyn 
och kontroll, plangenomförandefrågor. Målgrupp är professionella 
användare samt engångsbyggare.

Läs mer på: www.boverket.se

Martin Karlsson, Boverket

Kort om Länsstyrelsens roll
Länsstyrelserna har en viktig roll att ta tillvara och samordna statens 
intressen. De ska också tillhandahålla underlag för kommunens be-
dömningar och ge råd i fråga om sådana allmänna intressen enligt 
2 kap. PBL, som hänsyn bör tas till vid beslut om användningen av 
mark- och vattenområden. Sådana allmänna intressen innefattar 
bland annat människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, 
översvämning och erosion. Länsstyrelsen dialog med den enskilda 
kommunen är också viktig och enligt 4 kap. 9 § PBL ska det framgå 
av länsstyrelsens granskningsyttrande över kommunens översikts-
plan om bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och 
övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översväm-

ning eller erosion. 

På liknande sätt ska länsstyrelsen ingripa inom ramen för statlig 
kontroll och upphäva en detaljplan, områdesbestämmelser eller 
beslut om lov eller förhandsbesked om det kan befaras att beslutet 
innebär att en bebyggelse annars blir olämplig med hänsyn till de 
boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, 

översvämning eller erosion.

Om Boverkets arbete 
Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och 
hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, 
byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. 
Inom sitt verksamhetsområde arbetar Boverket aktivt med frågor 
om risk för översvämningar, ras, skred och erosion och med frågor 
om klimatanpassning i ett bredare perspektiv. 

Under 2009 redovisade Boverket ett regeringsuppdrag om klima-
tanpassning i fysisk planering och byggande där bland annat frågor 
som rör risk för översvämning, ras, skred och erosion behandlas.  
Uppdraget redovisas i rapporten ”Bygg för morgondagens klimat 
– klimatanpassning i fysisk planering och byggande”. Boverket har 
också gett ut en idéskrift om klimatanpassning i befintlig bebyggelse 
– ”Mångfunktionella ytor – klimatanpassning i befintlig miljö”

Under 2010 arbetade Boverket vidare med frågan, bland annat 
genom ett nytt regeringsuppdrag som innefattade en fördjupad 
analys av hur tillämpningen av plan- och bygglagsstiftningen kan 
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Fakta  
karlStadS 
kommUn
• Antal invånare: 84 

736 (31 dec 2009)

• Yta (landareal): 
1 165 km2

• befolkningstäthet: 
73 inv/km2, i tät-
orten cirka 1950 
inv/km2 

• läge: norra vän-
ern, klarälvsdeltat

Bakgrund
Karlstads kommun ökar stadigt sitt befolkningsantal, framför allt 
genom att tätorten Karlstad växer (i dag drygt 60 000 invånare i 
tätorten). Visionen för kommunen lyder ”Livskvalitet Karlstad 
100 000”, vilket innebär strävan att öka befolkningsantalet på ett 
sätt som är långsiktigt hållbart. Befolkningstillväxten innebär att det 
finns behov av ytterligare bostäder. Sedan 1980-talet har Karlstad, i 
likhet med många andra kommuner, strävat efter att erbjuda attrak-
tiva bostadslägen på centrala, vattennära platser.

Karlstads stad är byggd på och invid Klarälvsdeltat, vilket är Sveriges 
största aktiva delta nedanför fjällkedjan. Deltat förändras hela tiden 
och växer längre ut i Vänern när sand och suspenderat material som 
finns i Klarälvens vatten sedimenterar under sin färd ut mot Vänern.
Medelflödet i Klarälven är 166 m3/sekund men kan i extremfall stiga 
till 1 700 m3/sekund (högsta högvattenföring). Sedan tidigare finns 
erfarenheter av översvämningar i Klarälven, senast 1995 då delar 
av kommundelarna Stodene och Skåre norr om Karlstads centrum 
översvämmades. Under hösten 2000/vintern 2001 steg Vänern, på 

Klas Jansson, 
stadsbyggnadsdirektör, 
karlstads kommun

Plan mot  
översvämningar  
i Karlstad
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grund av höstens intensiva regn, till en nivå (45,47 meter i Karlstads 
höjdsystem jämfört med medelvattenytan på 44,20 m) som tidigare 
inte registrerats under den tid som regelbundna observationer fun-
nits tillgängliga, det vill säga under nästan 200 år. Hade vattnet 
stigit en bit till eller om vindpåverkan hade varit ogynnsam hade 
ett mycket besvärligt läge uppstått. Samma höstregn ledde till att 
Arvika drabbades av svåra översvämningar.

Under senare år har frågan om lokala effekter av klimatförändring-
arna uppmärksammats i olika sammanhang. Exempelvis har den 
statliga Klimat- och sårbarhetsutredningen konstaterat att risken 
för översvämningar i Vänerområdet kommer att öka som en följd av 
ökad nederbörd. Enligt kommitténs bedömningar väntas den nivå i 
Vänern som idag ses som en ”100-årsnivå” om 100 år ha en åter-
komsttid på 20 år. Risken för översvämningar kommer alltså att bli 
större i framtiden.

Problembeskrivning
Under senare år har en stor del av bostadsproduktionen i Karlstad 
ägt rum i centrala, vattennära delar av staden. Exempelvis har cirka 
800 bostäder hittills byggts under 2000-talet i attraktiva lägen vid 
Inre hamnen. De bostäder som byggts har planerats utifrån den 
kännedom som man vid respektive tillfälle haft om översvämnings-
riskerna. Med de nya kunskaper som bland annat Klimat- och sår-
barhetsutredningen redovisat kan konstateras att några av dessa 
projekt byggts på marknivåer som idag inte bedöms tillräckliga för 
de framtida vattennivåer som klimatförändringarna kan komma att 
leda till.

Planeringsutmaningen för kommunen är att hitta sätt att så långt 
möjligt skydda den befintliga staden från översvämningar samtidigt 
som en hållbar fortsatt utbyggnad av staden kan ske. För att kunna 
göra det behöver ett antal frågor få svar, exempelvis: Vilka kun-
skaper kan vi skaffa oss om framtida översvämningsrisker, vilken 
bedömning av riskerna gör vi, vilka samhällsfunktioner är särskilt 
utsatta och hur kan vi hitta sätt att skydda oss mot de skador som 
översvämningar kan leda till? 

Lösningen?
Den dubbla risk som Klarälven och Vänern utgör och det ökade över-
svämningshot som klimatförändringarna väntas medföra har lett till 
att Karlstads kommun utarbetat ett särskilt översvämningsprogram. 

Målet, som det formuleras i programmet, är: 

Det kommer inte att finnas en enda lösning på problemet utan ett 
stort antal åtgärder krävs för att göra kommunen bättre rustad att 
möta översvämningsriskerna i dag och i framtiden. För riktlinjerna 
för planläggning och byggande har inspiration hämtats från Norge, 
där vassdrags- och energidirektoratet utarbetat nationella riktlinjer 
för utbyggnad i vattennära lägen. Riktlinjerna tar utgångspunkt i vad 
som anses vara ett godtagbart risktagande. För vanliga bostäder och 
liknande användningssätt har programmet landat i att funktionen 
hos ny bostadsbebyggelse samt övriga byggnader och infrastruktur 
ska klara en 200-årsnivå i Vänern och ett 200-årsflöde i Klarälven 
med riskbedömda marginaler för vind- och klimatpåverkan. Målet 
är att man vid denna nivå 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. 

 Karlstad ska på kort och på lång sikt ha  

beredskap för att möta översvämningar och  

för att minimera de skador som uppstår när en 

översvämning inträffar. Detta sker genom att:

• Lägga fast riktlinjer för planläggning och  

byggande samt ställa funktionskrav på viktiga 

samhällsfunktioner. 

• Vidta operativa, tekniska och planeringsmässiga 

anpassningsåtgärder. 

• Öppet informera och kommunicera, 

såväl internt som externt.
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Bland operativa anpassningsåtgärder kan nämnas att räddnings-
tjänsten ska fortsätta och vidareutveckla arbetet med sina hand-
lingsplaner och beredskapsplaner och inventera de resurser som 
finns att tillgå vid en översvämning. Inköp av pumpar och temporära 
barriärer planeras också, liksom en särskild översvämningsövning.

Exempel på tekniska åtgärder är att förbereda och genomföra 
muddring av Klarälvsdeltat och att bygga upp ett prognos- och 
varningssystem för höga flöden i Klarälven med hjälp av meteoro-
logiska observationer och prognoser. En annan viktig åtgärd är att 
säkra tillgängligheten till Centralsjukhuset i Karlstad, som ligger 
nära Klarälven. Vid en översvämning finns risk för att transporter 
till och från sjukhuset inte kommer fram, därför planeras åtgärder 
på de viktigaste tillfartsvägarna. I ett särskilt projekt studeras också 
förutsättningarna att översvämningsskydda själva sjukhuset med 
angränsande områden. 

I de planeringsmässiga anpassningsåtgärderna ingår bland annat 
att kommunen regelmässigt utarbetar översvämningsanalyser i 
samband med planer och bygglov och att verka för att nybyggande 
anpassas till morgondagens klimat, med högre krav på att byggnad-
er ska tåla effekterna av en översvämning. 

Risk- och sårbarhetsanalyser av el- och fjärrvärmenätet i samband 
med nybyggnads- och större renoveringsprojekt är en annan viktig 
åtgärd, liksom fortsatt samarbete mellan kommunerna i Väner- 
området i frågor som rör klimatförändringar och översvämnings-
risker. I det sammanhanget bör nämnas den överenskommelse som 
Länsstyrelsen i Västra Götaland och Vattenfall träffat om en ändrad 
tappningsstrategi för Vänern. 

Överenskommelsen trädde i kraft den 1 oktober 2008 och gäller 
ett år i taget, dock längst till och med den 31 december 2012. Syftet 
är att minska översvämningsriskerna i avvaktan på de långsiktiga 
beslut som krävs för att hantera framtida översvämningsrisker som 
följd av klimatförändringarna.  

Bland kommunikationsåtgärderna ingår att stötta externa intres-
senter med kunskap om översvämningsrisker. Det kan till exempel 
handla om aktörer som ansvarar för samhällsviktiga funktioner 

(sjukvård, el, tele, kommunikationer) men också teknikkonsulter 
som arbetar på uppdrag av Karlstads kommun inom samhällsbygg-
nadsområdet. En annan viktig del är att vidareutveckla informationen 
om översvämningsfrågor på kommunens webbplats.

Lärdomar, rekommendationer, slutsatser
De lärdomar vi dragit hittills av arbetet med översvämningsfrågor 
i Karlstads kommun är att det måste arbetas på bred front. Många 
verksamheter påverkas vid en översvämning och det är viktigt att 
såväl ”hårda” som ”mjuka” frågor beaktas. Det är också viktigt att 
föra en regelbunden dialog med omvärlden – regionalt, nationellt, 
internationellt – för att dra lärdom av hur andra aktörer hanterat 
sina översvämningsrisker. 
   
En lika viktig som självklar slutsats av arbetet med översvämnings-
programmet är att jobbet aldrig blir riktigt klart. Det tillförs ständigt 
nya kunskaper på området som innebär att tidigare beslut och för-
hållningssätt behöver omprövas.

Så går vi vidare
För att minska risken för översvämningar i Karlstad är det angeläget 
att de åtgärder som identifierats i översvämningsprogrammet kan 
genomföras. En del av dem kan genomföras inom ramen för befintlig 
budget i kommunen, men andra åtgärder innebär att medel behöver 
ställas till förfogande. På kort sikt handlar det om att översväm-
ningsskydda de områden och funktioner i Karlstad som riskerar att 
drabbas värst vid en översvämning. 

På längre sikt är frågan om en ökad avtappningskapacitet för Vänern 
avgörande för hur befintlig bebyggelse i Karlstad och andra städer 
runt Vänern ska kunna skyddas. För dessa frågor behöver staten, 
kommunerna och andra berörda parter ta ett gemensamt ansvar.
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Fakta mälaren
• mälaren är sveriges tredje största sjö och en viktig dricksvattentäkt för cirka två miljoner människor i 

mälardalen. mälardalsbygden har under lång tid präglats av människan och är i sin helhet ett vattenanknu-
tet äldre odlingslandskap som är unikt för europa. 

• naturvärdena längs sjön är höga med bland annat ett åttiotal naturreservat och ungefär lika många 
natura 2000-objekt, varav cirka 20 stycken ligger i nära anslutning till sjön. i mälaren pågår yrkesfiske och 
sjön används flitigt för fritidsaktiviteter, rekreation och turism. Det finns städer, vägar och järnvägar i sjöns 
omedelbara närhet. 

• i mälaren finns ett 20-tal hamnar och mälarens största hamnar västerås och köpings hamnar är av 
riksintresse för sjöfarten. mälaren har en total vattenyta om cirka 1 096 km2. sjöns avrinningsområde 
cirka 22 603 km2, vilket utgör cirka fem procent av sveriges yta och omfattar totalt sex län och runt 50 
kommuner. 

• sjön har ett medeldjup på 12,8 meter och den teoretiska omsättningstiden för hela mälaren är 2,8 
år. Drygt 5 procent av det vatten som lämnar mälaren (räknat som medelflöde) tillförs via kommunala 
avloppsreningsverk, dagvatten och industrier.

Slussen-
projektet

Bakgrund
Stockholms stad har sedan 1941 tillstånd att reglera Mälarens vat-
tenstånd. Skälet att reglera Mälaren var att de upp till två meter stora 
vattenståndsvariationerna i sjön orsakade stora problem med över-
svämningar av jordbruksmark och svårigheter att bedriva sjöfart på 
sjön. Dessutom fanns det problem med sanitära och andra olägenhe-
ter för Stockholms stad. Stockholms Hamn AB sköter, på trafik- och 

Monica Granberg, 
projektledare
structor

Fo
to

: 
S
to

ck
ho

lm
s 

st
ad



80   Att hAnterA översvämningsproblemAtik – inspirerande exempel   81

renhållningsnämndens uppdrag, driften av regleringen i Stockholm 
och Sjöfartsverket sköter driften i Södertälje. Vattenståndet i Mälaren 
regleras genom att luckor öppnas och stängs i Norrström (Riksbron 
och Stallkanalen), Söderström (Nils Ericsonslussen/tappningska-
nalen och Karl Johanslussen) samt Hammarby sluss i Stockholm. I 
Södertälje regleras vattenståndet i Södertälje sluss och i Maren (en 
kulvert i närheten av Södertälje sluss)
 

Problemorientering
Översvämningsriskerna runt Mälaren är idag oacceptabelt höga. 
Hotet ligger i de potentiellt stora vattenflöden som finns till Mälaren 
i kombination med att möjligheterna att tappa vatten ur sjön är för 
små. Översvämningar skulle drabba infrastruktur och dricksvatten-
försörjningen i Mälarregionen hårt. 

Klimat- och sårbarhetsutredningen beräknade kostnaderna för 
skador på bebyggelse och infrastruktur till mellan 4 och 7 miljarder 
kronor. För att minska översvämningsriskerna måste Mälarens av-
tappningskapacitet byggas ut (SOU 2006:94). 

Slussen, en trafikanläggning och viktig knutpunkt i centrala Stock-
holm, är i dåligt skick och måste rivas och byggas om från grunden. 
Problemen beror på att betongen bryts ner och på att grundlägg-
ningen misslyckades när Slussen byggdes på 1930-talet. Slussen i 
Stockholm har byggts om ungefär vart hundrade år och då anpas-
sats till Stockholms utveckling och de funktioner som behöver lösas 
på platsen. Stockholms stad har fattat beslut att Slussen ska byggas 
om och anpassas till vår tids behov av viktiga funktioner på platsen; 
trafik, stadsliv och vatten.

Lösningen och hur den vuxit fram
I planerna för nya Slussen ingår en kraftfull ökning av Mälarens 
avtappningskapacitet från dagens cirka 300 m3/s till 1500 m3/s 
genom nya vattenanläggningar i Söderström. Det innebär samtidigt 
att Mälarens avtappningskapacitet mer än fördubblas från dagens 
cirka 800 m3/s till totalt cirka 2000 m3/s. När avtappningskapacitet-
en byggs ut behöver Mälarens reglering förändras. 

Syftena med den nya regleringen och dagens reglering av Mälaren är 
likartade. En viktig skillnad är dock att dagens reglering inte tar hän-

syn till andra intressen än de som regleringen ursprungligen syft- 
ade till att skydda. Det nya förslaget till reglering innehåller viktiga 
syften och hänsynstaganden.

Avtappningskapaciteten måste, enligt SMHI, byggas ut oavsett om 
klimatet ändras eller inte. SMHI bedömer att den planerade av-
tappningskapaciteten är stor och ger en hög säkerhet under dagens 
förhållanden, samt att den nya avtappningskapaciteten kommer att 
skydda Mälaren från översvämningar de kommande 50-100 åren. 

Att skapa en ny reglering av Mälaren är en komplex uppgift. SMHI 
arbetade med Mälarens avtappningskapacitet och reglering inom 
Klimat- och sårbarhetsutredningen, som avrapporterade sitt arbete 
under hösten 2006. Arbetet med att planera och utreda den nya 
kapaciteten och regleringen av Mälaren har därefter pågått inom 
Slussenprojektet mellan 2007 och 2010. 

I arbetet har ingått omfattande dialog och samråd med olika berörda 
parter och intressenter, inventeringar och karteringar av befintligt 
material från kommuner, myndigheter, verk och organisationer. 
Inom ramen för arbetet har Stockholms stad också gjort nya kar-
teringar och tagit fram nya underlagsdata för både strandområden 
längs Mälarens stränder och för bottnarna i Stockholmsområdet. 
Förslaget på ny reglering har utvecklats i tre etapper i en återkopp-
lande process som inneburit en stegvis förfining av förslaget och be-
hov av olika avvägningar, i takt med ökad kunskapsnivå i projektet. 

Det finns allmänna och enskilda intressen som har likartade öns-
kemål om Mälarens vattennivåer men det finns också behov som 
skiljer sig åt. Stockholms stad arbetar för att skapa en reglering 
som i så stor utsträckning som möjligt möter olika önskemål och 
behov. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) håller på att tas fram. 
Den samlade bedömningen är fram till nu att det nya förslaget till  
avtappningskapacitet och reglering av Mälaren har övervägande po-
sitiva konsekvenser. 

Lärdomar, rekommendationer, slutsatser
Arbetet med att ta fram den nya regleringen av Mälaren är ännu inte 
klart. Nedan görs en sammanfattning av lärdomar och slutsatser så 
här långt i processen. 
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Systemanalytiskt arbete med MKB som verktyg

Det är viktigt att så snart som möjligt inhämta befintliga kunskaps-
underlag och att identifiera viktiga kunskapsluckor för att få fram 
grunddata och underlagsmaterial för miljökonsekvensanalyser. 

Det är också viktigt att så snabbt som möjligt identifiera likheter och 
skillnader som olika allmänna och enskilda intressenter har rörande 
vattenstånd och flöden. Detta för att kunna ta hänsyn till och göra 
avvägningar mellan de olika önskemålen i utformningen av regle-
ringen och för att, om det saknas kunskap, kunna sätta igång arbete 
med att formulera önskemål och krav på ett sådant sätt att de kan 
hanteras i regleringen. 

Det har varit mycket givande att stegvis arbeta fram ett nytt förslag 
på reglering i en återkopplande process med SMHI. SMHI och en 
stor grupp av miljökonsulter och specialister har arbetat tillsam-
mans. Arbetsprocessen har också omfattat dialog och samråd med 
berörda intressenter. 

Dialog med berörda intressenter

Många är berörda av frågan om Mälarens avtappningskapacitet och 
reglering. Det är en utmaning att nå alla. Frågan är dessutom mycket 
komplex. Det är därför också en utmaning att kommunicera med 
alla berörda så att de får tillräckligt med kunskap och möjlighet att 
utifrån sina förutsättningar påverka det arbete som pågår. Slussen-
projektet bjöd tidigt i arbete in till en referensgrupp, dialog har också 
funnits med parterna separat. Slussenprojektet har också samrått en-
ligt miljöbalken under hösten 2007 och 2010 runt om i Mälardalen 
samt med centrala myndigheter, verk och organisationer.
 

Så går vi vidare
Kommunfullmäktige i Stockholms stad fattade den 21 juni 2010 
ett så kallat genomförandebeslut för Slussen. Beslutet innebär att 
Stockholms stad, inom ramen för Slussenprojektet, har praktisk och 
formell möjlighet att åtgärda dagens höga översvämningsrisker. Åt-
gärderna är till nytta för Stockholm och hela Mälardalen. 

Mälaren är vidare en strategiskt viktig dricksvattensresurs i Sverige. 
Infrastrukturen i Stockholm är central för Sverige. Därmed är fråg-

an också en riksangelägenhet. Stockholms stad förutsätter därför i 
genomförandebeslutet för Slussen full extern finansiering för denna 
del av Slussenprojektet. 

Regeringskansliet gav i september 2010 landshövdingen Ingemar 
Skogö i uppdrag att biträda Försvarsdepartementet för att underlät-
ta en effektiv process för samråd och klarläggande av frågor rörande 
ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för en ny reglering av 
Mälarens vatten. Inriktningen för arbetet ska bland annat vara att i 
samverkan med kommuner, länsstyrelser och andra berörda myn-
digheter och intressenter finna principer för hur kostnader för byg-
gande av anläggningar (slussar, kanaler och kulvertar) ska fördelas 
mellan olika intressenter. 

En förutsättning för arbetet är att inga statliga medel för översväm-
ningsförebyggande åtgärder i Mälaren är avsatta. Arbetet ska avrap-
porteras under hösten 2011. Samrådet hösten 2010 avslutas i slutet 
av december och i början av 2011 kommer Slussenprojektet att gå 
igenom alla samrådssynpunkter, identifiera behov av komplett- 
erande utredningar och arbeta fram slutliga miljökonsekvensanalys-
er med mera, bland annat baserat på nya höjddata över Mälardalen 
som tas fram av Lantmäteriverket. Stockholms stad planerar att 
lämna in en tillståndsansökan enligt miljöbalken under 2011. 
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Bakgrund
Vintern 2009/2010 var ovanligt snörik och snömagasinet inom 
Mälarens tillrinningsområde medförde att SMHI den 26 februari 
2010 bedömde att det fanns risk för synnerligen högt flöde till Mä-
laren under perioden 1 mars - 31 maj. Prognosen gav i medelfallet 
ett högsta vattenstånd vid vårflödeskulmen på 452 centimeter i 
Mälarens höjdsystem. Med förhandstappningen beräknades detta 
värde minska med i medelfallet 10 centimeter. SMHI bedömde som 
kontrollant för Mälarens reglering att förhandstappning enligt vat-
tendomen § 4 erfordrades. Förhandstappning på grund av riklig 
snötillgång hade bara förekommit två gånger tidigare, år 1977 och 
år 1982. 

Problembeskrivning
De förhållande som rådde 2010 har förekommit så sällan att er-
farenheter av hur vattendomen skulle tolkas saknades. Lyckligtvis 
hade SMHI tillgång till dokumentation från 1970 som innehöll en 
tolkning av de uttryck som användes i vattendomen.

Anne-Marie Falk 
länsstyrelsen i stockholm

Förtida tappning  
av Mälaren vid  
vårfloden 2010
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konSekvenSer vid överSvämning av mälaren
• konsekvenserna av en hundraårsnivå i mälaren är betydande. bebyggelse, 

industrier och jordbruk skulle drabbas förhållandevis hårt.

• totalt bedöms en byggnadsyta om 360 000 m² bostäder, kontor och 
service översvämmas, medan 480 000 m² övrig bebyggelse inklusive 
industribyggnader drabbas.

• Avloppsnäten skulle påverkas i betydande omfattning.

• i centrala stockholm finns risk för att bland annat riddarholmstunneln  
för all järnvägstrafik söderut (”getingmidjan”) och delar av vägar vid tegel-
backen och i gamla stan översvämmas.

• systemet med försörjningstunnlar under stockholm för vatten, el, tele och 
fjärrvärme kan också drabbas.

• vissa industrier och förorenad mark, liksom betydande områden jordbruks-
mark och skogsmark, skulle sättas under vatten.

• risken för läckage av föroreningar är påtaglig vilket skulle kunna påverka 
vattenkvaliteten och vattenförsörjningen.

• Flera järnvägs- och vägavsnitt skulle sättas under vatten.

• sjöfarten skulle sannolikt kunna upprätthållas, medan fisket skulle få 
problem.

• sammantaget bedömer vi att kostnaderna skulle uppgå till minst

• 4 miljarder kronor men då ingår inte alla kostnader, framför allt finns inte 
de indirekta kostnaderna för avbrott i kommunikationer, handel med mera 
med.

källa: översvämningshot risker och åtgärder för mälaren, hjälmaren och 
vänern soU 2006:94

Lösningen och hur den vuxit fram
Länsstyrelsen etablerade nätverk för samverkan och informations-
spridning med länsstyrelserna i Uppland, Södermanland, Örebro 
och Västmanland. Länsstyrelsen tog tillsammans med SMHI varje 
vecka fram en prognos för Mälaren i syfte att få en tidig indika-
tion avseende risk för översvämning. Stockholms hamnar åtog sig 
att rapportera till länsstyrelsen per e-post varje måndag om aktuell 
nivå och tappning genom dammluckor och slussar. Prognosen och 
information om tappningen skickades till berörda kommuner och 
länsstyrelser runt Mälaren. Informationen lades också ut på läns-
styrelsens webbplats. Media hörde av sig och var mycket intresse-
rade av risken för översvämning av Mälaren och konsekvenser för 
Stockholm.

Länsstyrelsen rapporterade läget veckovis till Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap (MSB) under den tid som vårfloden på-
gick, den 10 mars - 28 april. 

Länsstyrelsen redovisade den 25 mars underlag för MSB:s regerings-
uppdrag ”Konsekvenser av vårflod 2010”. Redovisningen omfattade 
länsstyrelsens bedömning, risk för omfattande översvämningssitua-
tioner och dess konsekvenser samt den beredskap länsstyrelsen och 
samverkande organisationer hade.

Länsstyrelsen bedömde den 31 mars utifrån SMHI:s långtidsprog-
nos för Mälaren att det fanns viss sannolikhet för att länet kunde 
drabbas av en omfattande översvämning. På kort sikt bedömdes san-
nolikheten låg. Kulmen beräknades komma om knappt 3 veckor. En-
ligt SMHI bedömdes kulmen ligga på cirka 4,55 m med viss sanno-
likhet över 4,7 meter. 

Tillrinningen bedömdes av SMHI kunna bli från 800 m3/sek till 
1 700 m3/sek inom åtta dagar. Länsstyrelsen rekommenderade 
aktörer att se över konsekvenserna och planera för ett värsta utfall 
på 4,80 meter på Mälaren vilket motsvarar ett 100-årsflöde. Sam-
verkansmöte hölls den 31 mars med de organisationer som ingår i 
Samverkansfunktion Stockholm. 

Den 8 april bedömde länsstyrelsen att sannolikheten för att länet 
skulle drabbas av en omfattande översvämning hade minskat. Detta 
berodde på att låga temperaturer och ringa nederbörd hade medfört 
en långsam avsmältning av snön inom Mälarens tillrinningsområde.

Länsstyrelsen meddelade den 28 april till MSB att förhandstapp-
ningen av Mälaren hade avbrutits eftersom vårfloden hade nått sin 
kulmen. Länsstyrelsen avslutade sin rapportering men fortsatte att 
bevaka läget.

Lärdomar, rekommendationer, slutsatser
Den 21 september ordnade länsstyrelsen en konferens i samarbete 
med Nationella plattformen, MSB, ”Att hantera översvämnings-
problematik – goda exempel”. Som ett exempel presenterades den 
förtida tappningen av Mälaren 2010 av Länsstyrelsen tillsammans 
med SMHI och Stockholms hamnar. Stockholms hamnar beskrev 
den utförda tappningen. 
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Mälarens nivå sänktes till 4,0 meter omkring den 15 mars för att 
sedan stiga till 4,47 som högst under tiden 23 april till 2 maj. För-
handstappningen avbröts 19 april och då hade som mest alla av-
tappningskanaler och slussar, förutom Södertälje sluss, tidvis varit 
öppna.

Så går vi vidare
Förhandstappning av Mälaren har hittills förekommit med så lång 
tids mellanrum att det varit svårt att hålla kompetensen levande. 
Därför var det viktigt för oss i de olika organisationerna att beskriva 
den förtida tappningen 2010 av Mälaren på konferensen och i denna 
dokumentation. Vi hoppas att kunskapen på detta sätt bevaras för 
framtiden.

i karl-Johan slussen  
i centrala stockholm  
sker en del av den 
huvudsakliga regleringen 
av mälarens utlopp i 
saltsjön.

Vattenståndsmätningar i Mälaren
Mälaren är en typisk slättlandssjö med över 8000 öar, holmar och skär och 
ett medeldjup på 12.8 meter. Avrinningsområdet omfattar 5 procent av 
Sveriges areal. 

Mälaren började regleras 1943 och reglerades ytterligare 
år 1968. Det högsta uppmätta vattenståndet 
uppmättes innan regleringen. Enligt upp-
gift ska vattenståndet år 1780 ha varit så 
högt som cirka 2.79 meter över havet. 

Mälaren, som är Sveriges tredje största sjö till 
ytan, används till bland annat rekreation, trans-
port, fiske, avlopp och vattenuttag. Vattenuttaget 
fördelar sig på dricksvattenförsörjning (8 m3/s), industri  
(1 m3/s) och jordbruk (1.5 m3/s).

Vattenståndet i Mälaren mäts dagligen i Västerås, Södertälje och Stockholm. Eftersom 
mätvärden kan variera beroende på bland annat vind och smala passager så använder 
man ett medelvärde från de tre platserna.

Uppgifter om vattenståndet finns sedan en lång tid tillbaka, redan 1774 började man mäta 
vid mätplatsen ”Övre Stockholm”. Sjöfarten i Mälaren är beroende av att vattenståndet 
inte blir för lågt. Sjunker vattenståndet för mycket kan fartygen gå på grund.

Jordbruket vill emellertid inte ha för högt vattenstånd, eftersom detta innebär översväm-
ningsrisk för åkermark som ligger på låg höjd över vattenytan. Det är därför viktigt att tapp-
ningen från Mälaren sker så att vattenståndet inte varierar för mycket. En av anledningarna 
till att man reglerade Mälaren var att saltvatten strömmade in vid lågt vattenstånd.

Mälarens avrinningsområde
Area (km2) ...........................  22 650

Sjöareal (%) ................................. 11

Skogsareal (%) ............................. 48

Nederbörd (mm/år) ....................  650

Avdunstning (mm/år) ................... 420

Avrinning (mm/år) ....................... 230

Karaktäristiska data (1968 - 2003)
Nuvarande reglerade förhållanden
Lägsta vattenstånd ................... -0,12

Medelvattenstånd ...................... 0,33

Högsta vattenstånd .................... 0,89

Lästa vattenföring ........................... 0

Årsmedelvattenföring .................. 159

Högsta vattenföring ..................... 809

Oreglerat (1852 - 1942)
Lägsta vattenstånd ................... -0,40

Medelvattenstånd ...................... 0,37

Högsta vattenstånd .................... 1,73

Största djup (m) ........................... 66

Medeldjup (m) ........................... 12,8

Max längd (km) ............................. 72

Sjön Mälaren: Utloppskoordinat 658080 162871, Medelarea (km2) 1 122, Volym (km3) 14,4

Källa:SMHI
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Konsekvenser av ett 
förändrat klimat för  
vattenförsörjningen
Bakgrund
De klimatförändringar som väntas påverkar vattenförhållanden och 
därmed dricksvattenförsörjningen på flera olika sätt. Ett ändrat kli-
mat kan påverka dricksvattnet såväl kvantitativt som kvalitativt.

Medelnederbörden beräknas öka i nästan hela Sverige, förutom i 
sydöstra Sverige där vattentillgången redan idag ofta är otillräcklig 
sommartid. De största riskerna är sannolikt kopplade till översväm-
ning. Vattenverk ligger vanligtvis vid vatten och drabbas ibland av 
översvämningar eller inträngning av vatten bakvägen via avlopp. 

Översvämningar och höga flöden drabbar dricksvattenledningar 
– nedgrävda, sjöledningar, intagsledningar och el- och teleinstalla-
tioner. Risken för inträngning av förorenat vatten i ledningar ökar 
eftersom avlopp- och dricksvattenledningar oftast ligger nära varand- 
ra i samma ledningsgravar. Underminering av ledningsnät (både 
vatten och avlopp) med ledningsbrott till följd, är också vanligt vid 
översvämningar.

Översvämningar som beror på skyfall sommartid och tilltagande  
nederbörd under höst och vinter beräknas öka i hela landet. På sikt 
kan dock översvämningsrisken minska i delar av Svealand och Norr-
land i och med att snösmältningen bli mindre omfattande. I södra 
Sverige innebär ökade havsnivåer att förutsättningarna för vatten-
försörjningen i kustområden förändras.

Hur dricksvattenförsörjningen påverkas av ett ändrat klimat beror 
bland annat på typ av vattentäkt. Huvuddelen av Sveriges befolkning 
har kommunalt dricksvatten. De stora städerna försörjs vanligtvis 
genom ytvattenverk. Problem med ändrad ytvattenkvalitet, till exem-
pel ökad humushalt, kräver en ökad uppmärksamhet och förstärkt 
vattenbehandling. Vid dessa större vattenverk finns emellertid ofta 
kompetens och resurser för att möta de nya hoten. Problembilden 
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ser delvis annorlunda ut vid det stora antal vattenverk som använder 
grundvatten, ibland förstärkt med inducerad infiltration eller bas-
sänginfiltration. Många medelstora städer har grundvattenverk där 
vattentillgången förstärks genom infiltration av ytvatten.

Vid inducerad infiltration finns oftast ingen tillförlitlig kunskap 
om hur utbytet mellan ytvattendrag och grundvattenmagasin sker 
vid olika vattenstånd och uttagssituationer. Generellt kan anges att 
ökade vattennivåer i anslutande vattendrag kan innebära ett kraftigt 
ökat inflöde av vatten till grundvattenmagasin och brunnar, efter-
som vattendraget stiger över sina bräddar och vattnet får en kortare 
uppehållstid. Detta ökar risken för virus och parasiter i grundvatten-
brunnen. Även vid bassänginfiltration kan det behövas beredskap 
för sämre kvalitet i infiltrationsvattnet. 

De allra flesta kommunala vattentäkterna är relativt små grund-
vattentäkter. Vid många av dessa kan vattnet distribueras utan fö-
regående vattenbehandling eller med endast någon enklare form av 
rening eller justering. Vid många små vattenverk är såväl beredskap 
att möta nya hot, som kunskap och resurser begränsade. 

De vattenskyddsområden som finns fastställda har sällan räknat med 
översvämningssituationer. Vid översvämning kan en avsköljning av 
åker- och betesmark inträffa och ett större antal mikroorganismer – 
bakterier, virus och parasiter – kan innebära ett hot mot vattenkva-
liteten. Dessutom kan förorenade områden, industrifastigheter med 
mera ställas under vatten, vilket innebär en kraftigt förhöjd risk för 
försämrad råvattenkvalitet. 

Inom ett industriområde pågår en mängd verksamheter som kan 
förorsaka många föroreningar som kan sköljas med. En förore-
ning av diesel eller olja kommer att ge vattnet lukt och smak även 
under detektionsgränserna. Ett sådant vatten är inte tjänligt enligt 
livsmedelslagstiftningen utan en mer omfattande beredning vid vat-
tenverket, till exempel kolfilter, krävs.

Problemet med översvämningar av vattentäkter finns redan idag. 
Ett exempel är översvämningarna sommaren 2004 då Alvesta kom-
muns huvudvattentäkt ställdes under vatten. Alvesta kommun hade 
med stöd av tidigare beräkningar bedömt att brunnarna inte riske-

rade att översvämmas. Dessa beräkningar tog emellertid inte hän-
syn till att kommuner uppströms Alvesta vidtagit skyddsåtgärder 
mot översvämning och därmed flyttat problemen nedströms. Under 
ett halvt dygn pumpades ett okänt åvatten/översvämningsvatten ut 
i ledningsnätet, innan man upptäckte vad som hänt. Det tog kom-
munen närmare en månad att sanera ledningsnätet och få bukt på 
bakterierna. Under denna tid fick konsumenter och övriga aktörer 
koka vattnet.

Även den enskilda vattenförsörjningen påverkas av ett ändrat kli-
mat. Många brunnar är utförda på ett bristfälligt sätt och påverkas 
av ytligt vatten under perioder med höga grundvattenstånd. Det har 
också observerats att bergborrade brunnar kan påverkas negativt vid 
torrperioder – förutom den ökade risken för saltvatteninträngning 
kan förändrade flödesmönster ge en ökad risk för påverkan från av-
loppsinfiltration.

Lösningen
Det finns all anledning att redan i dag genomföra åtgärder som 
förbättrar säkerheten för vattenförsörjningen. För att klara vatten-
försörjningen under översvämningar behövs såväl planering som 
fysiska åtgärder vid vattentäkt, vattenverk och distributionssystem. 
Dessutom behövs en organisation för krishantering.

Planering - planera med översvämningsögon

• Nya verksamheter regleras via fysisk planering enligt PBL så att 
konsekvenser av klimatförändringar beaktas

• Analysera sårbarheten för både klimatförändringar och  
extremväder

• Beakta klimatförändringar och extremväder i vatten- 
försörjningsplan 

• Se över vattenskyddsområden. Nuvarande skydd är inte alltid 
anpassade för konsekvenser av extrema väderleksförhållanden 
eller klimatförändringar

• Inventera risker och åtgärda föroreningskällor inom vatten-
skyddsområdets tillrinningsområde med stöd av miljöskydds-
lagstiftningen med mera

• Se till att kommunen har en adekvat reservvattenförsörjning 
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• Åtgärdsprogram enligt VFF (2004:660) bör ta hänsyn till 
klimatförändringar och extremväders påverkan på dricksvatten-
förekomster samt de åtgärder som behöver vidtas ur översväm-
ningssynpunkt. Tillse även att åtgärder mot översvämningen inte 
motverkar skyddet av dricksvattenförekomster

• Åtgärder via Water Safety Plans (WSP)

Fysiska åtgärder 
• Säkra vattentäkten mot översvämning och se till kapaciteten i 

vattenberedningen klarar dåligt råvatten

• Robusta uthålliga tekniska system som står emot översväm-
ningar/extremväder

• Tillräcklig beredningsteknik för sämsta råvattenkvalitet

• Inventering och tillsyn enligt MB över miljöfarliga verksamheter

• Se till att ytligt vatten inte kan rinna ner i kommunens vattentäk-
ter. Väl utförda vattentäkter kan fungera även vid översvämning 
om vatten inte kan rinna direkt ner i brunnen – under förutsätt-
ning att inte andra kortslutningar, till exempel ledningsgravar etc.

• Kontrollera den omättade zonens mäktighet vid bassänginfiltra-
tion. Det kan vara möjligt att öka uppehållstiden/omättade zonen 
vid bassänginfiltration med anpassad beskickning

• Det kan vid en del vattentäkter med inducerad infiltration finnas 
möjlighet att välja brunnar med längre avstånd till strandkant för 
att öka uppehållstid

• Installera tidiga förvarningssystem

• Åtgärder som genomförs enligt vattenförvaltningens åtgärdspro-
gram eller enligt översvämningsförordningens riskhanterings-
planer bör utföras så att förutsättningar för vattenförsörjning vid 
översvämning inte försvåras

• Enskilda brunnar och avlopp behöver ordnas så de fungerar även 
vid extremväder. Någon form av nödvatten kan också behöva 
ordnas.

Krishantering - se över vilka krisåtgärder som  
behöver finnas på plats och öva!

• Dricksvattenproducenten ska ta hänsyn till sämsta kvaliteten 
på råvatten under året och ha en sådan beredning att det går att 
producera ett tjänligt dricksvatten även vid dessa perioder. Är  
det vanligt med höga flöden och översvämningssituationer bör 
det beaktas

• Reservvattentäkter måste kunna tas i bruk genast. Vattentill-
gångar som man vet har en tillräckligt bra kvalitet är en tillgång 
som bör skyddas. Det finns flera exempel där kommuner kopplat 
ihop sina distributionssystem för att kunna försörja varandra i en 
krissituation

• Nödvattenförsörjningsutrustning. Alla kommuner bör ha 
något att köra ut vatten i, för mindre incidenter som läckor och 
underhållsarbete. Genom VAKA gruppen går det att få tillgång 
till nationellt lager av nödvattenförsörjningsutrustning för större 
kriser. Se gärna över vilka samarbeten som är möjliga med 
grannkommuner vad gäller utrustning för nödvatten

• Dricksvatten och översvämning bör finnas med i kommunens 
krisplan

• Se över vilka resurser som finns att låna eller hyra i en akut  
situation, vilka entreprenörer som behöver anlitas, vilka  
ytterligare krisstödjande funktioner som finns till exempel VAKA, 
civilförsvarsförbund, Försvarsmaktens resurser med mera. 

• Gör listor och ta kontakter innan krisen kommer

• ÖVA!

Christina Nordensten, Livsmedelsverket

Lena Maxe, SGU

Clas Magnusson, Naturvårdsverket
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Fakta 
marieStadS 
kommUn
• mariestad ligger 

vid vänern, västra 
götaland.

• kommunen har 
cirka 24 000 invå-
nare och tätorten 
knappt 16 000. 
mariestad har am-
bitionen att skapa 
en ökad tillväxt 
i såväl tätorten 
som kommunen i 
helhet. 

• För att kunna 
skapa befolknings-
tillväxt arbetar ma-
riestads kommun 
med flera olika 
bostadsförsörj-
ningsprojekt, både 
vid vänerns strand 
och i andra delar 
av tätorten.

Bakgrund
Mariestads kommun har tidigare beslutat att ställa om tätortens 
centrala hamn- och strandområde från hamnverksamhet till bostä-
der och handel. En internationell arkitekttävling ligger till grund för 
arbetet och innehåller vid en utbyggd första etapp cirka 300 bostä-
der i flerfamiljshus och radhus. För denna etapp finns nödvändiga 
miljötillstånd och kommunen har fått acceptans för det sätt som 
byggnationen kommer att uppföras vid Vänern. 

Problembeskrivning
Mariestads drabbades senast av högt vattenstånd vintern 2000/2001 
då Vänern steg till 45,81 meter över havet (RH70). Vänerns medel-
vattenyta efter regleringen är + 44.44 meter i RH70.

I detaljplaner för vattennära läge som antagits efter det höga vat-
tenståndet, har särskilda åtgärder med invallning och permanenta 
pumpsystem föreskrivits. Dessa åtgärder klarar de vattennivåer som 
uppstod vintern 2000. Det mycket sjönära bostadsområdet Ekud-
den vid Tidans mynning i centrala Mariestad är ett bra exempel på 
hur stigande vatten och bostadsplanering kan förenas.

Kristofer Svensson
planeringschef,
mariestads kommun

Sjöstaden 
Mariestad
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Vänerns vattennivåer har varit föremål för fördjupade studier och 
diskussioner i och med att Klimat- och sårbarhetsutredningen pre-
senterade sitt delbetänkande under hösten 2006, ”Översvämnings-
hot – risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern, SOU 
2006:94”.

Sårbarhetsutredningens prognos är att dagens 100-årsnivå på +46,50 
meter över havet i RH70 kommer att bli vanligare och utgöra 20-års-
nivå om 100 år. Prognosen har lett till den övergripande rekommen-
dationen att vattennivåer på +47,40 RH70 ska hindras från att nå ny 
bebyggelse i området. Denna nivå har en marginal på drygt 1 meter 
som kan hänföras försiktighetsprincipen.

Sårbarhetsutredningen visar också att Vänern måste vallas in på 
långa sträckor vid utloppet i sjöns sydvästra del och till stora kost-
nader för att denna nivå överhuvudtaget ska kunna uppträda. Ut-
redningen pekar även på eventuell möjlighet med andra strukturella 
åtgärder, i form av ökad avtappningskapacitet genom att förstärka 
Göta älv och/eller en ny tunnel direkt till västerhavet. Flertalet be-
dömare anger att dessa åtgärder var för sig eller tillsammans har en 
mycket hög samhällsekonomisk nytta jämfört med att låta Vänern 
bredda och lägga stora delar av Vänersborg, Lidköping, Mariestad, 
Kristinehamn och Karlstad under sin vattenyta. 

SMHI presenterade i början av 2011 reviderade beräkningar av kli-
mat- och sårbarhetsutredningen, vilka visar att rekommendation-
erna för ny bebyggelse vid vänern generellt kan sänkas med upp till 
70 centimeter.

Projekt Sjöstaden
I arbetet med att skapa förutsättningar för bostäder, handel och 
annan verksamhet i Mariestads centrala hamn- och strandområde 
arrangerades under år 2004 en internationell arkitekttävling. Det 
vinnande bidraget var utgångspunkt för den fördjupade översikts-
plan (FÖP) som fastställdes för området under hösten 2007. I denna 
fastställdes bland annat att den lägsta grundläggningsnivån ska vara 
+46,50 i RH70. Bebyggelsen kommer att placeras så att bottenbjälk-
laget i normalfallet inte understiger +46,50. Undantagsvis kan det bli 
aktuellt med halvt nedgrävda parkeringsgarage som utformas vatten-
täta till minst den rekommenderade dräneringsnivån. 

I samband med arbetet kring den fördjupade översiktsplanen pre-
senterades Klimat- och sårbarhetsutredningen och ändrade förut-
sättningarna för projektet. I det vinnande arkitektförslaget omgärdas 
projektområdet med en låg mur med gestaltningsmässiga värden. 
Genom att utnyttja, förädla och utöka muren skapades möjlighet att 
tillgodose Klimat- och sårbarhetsutredningens rekommendation-
er. Barriärens öppningar kan sättas igen vid höga vattenstånd och 
lösningen innebär att både den nya och delar av den befintliga be-
byggelsen i närområdet kommer att klara högvattenytor på +47,40 
RH70. Kommunens förslag till hantering av Klimat- och sårbarhets-
utredningens rekommendationer i denna del prövades i ansökan om 
vattenverksamhet. Miljödomstolen fastställde kommunens förslag 
och godkännande som beviljades under försommaren 2010. 

Så går vi vidare
Frågan om Vänerns framtida vattenstånd har belysts i ett antal stu-
dier och det konstateras att det fortfarande råder oklarhet i hur rikt-
linjer och rekommendationer ska tolkas. Mariestads kommun har 
tillsammans med övriga kommuner utmed Vänerns stränder ska-
pat ett samarbete kring intressebevakning och kunskapsspridning, 
”Kommuner i samverkan om Vänerns vattenreglering”. 

Det övergripande syftet är att forma långsiktiga och realistiska plane-
ringsförutsättningar kring Vänern, vilka skapar ett ekonomiskt håll-
bart och långsiktigt skydd mot översvämningar. Samarbetet drivs 
tillsammans med Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland, 
Vänerns Vattenvårdsförbund och Centrum för klimat- och säkerhet 
vid Karlstads universitet. ”Kommuner i samverkan för Vänerns vat-
tenreglering” genomför även egna studier för att pröva Klimat- och 
sårbarhetsutredningens rekommendationer och deras konsekvens 
med avsevärda kostnader för städerna kring Vänern.

Som inledningsvis nämnts är ett av Mariestads kommuns mål att 
öka sin befolkning. Projektet Sjöstaden är en ingrediens för att möj-
liggöra detta. Arbetet kommer även medföra en positiv utvecklings-
effekt för Mariestads grannkommuner och Skaraborg i övrigt. 

För att lyckas krävs att projekten anpassas till den lokala ekonomins 
förutsättningar. Det ska nyktert framhållas att Mariestad inte har 
samma ekonomiska kraft som exempelvis Stockholm, Göteborg och 
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Malmö – kommuner som även de har framtida utmaningar för att 
klara höjda vattennivåer i sina stadskärnor.

Då Vänern är en reglerad sjö, måste den gemensamma och över-
gripande viljan vara att finna bra sätt att hålla sjön inom de nivåer 
och fluktuationer som sjöns omgivande samhälle är planerat och 
skapat för. Detta motsvaras av nuvarande nivåer och det är särskilt 
viktigt att villkoren för att skapa dessa förutsättningar skyndsamt 
lyfts fram. Om arbetet dröjer skapas gemensamt ”felplanerade” stä-
der och ekonomiskt omöjliga projekt. Det kommer att ha en kontra-
produktiv inverkan för kommuners och regioners önskan om tillväxt 
och utveckling runt Vänern. 

SMHI:s prövning och revidering av klimat- och sårbarhetsutred-
ningens rekommendationer skapar inte bara ett säkrare plane-
ringsunderlag. Förhoppningsvis kommer underlaget även att skapa 
bättre förutsättningar för en sansad diskussion om de hotbilder som 
finns med Vänerns vattennivåer.

Vänerns avrinningsområde
Area (km2) ...........................  46 800

Sjöprocent inkl Vänern (%) .......... 35,7

Nederbörd (mm/år) ....................  800

Avdunstning (mm/år) ................... 450

Avrinning (mm/år) ....................... 350

Karaktäristiska sjöuppgifter
Medelarea(km2)  ...................... 5 650

Sjönsmedelvolym (km3) ................ 153

Volym mellan högsta DG  
och lägsta SG (km3) ..................... 9,5

Största djup (m) ......................... 106

Medeldjup (m) .............................. 27

Max bredd (km) ............................ 81

Max längd (km) ........................... 150

Strandlinjelängd (km) ................ 2 007

Karaktäristiska data före regleringen 
(1807-1934)
Lägsta vattenstånd .................. 43,09

Medelvattenstånd .................... 44,34

Högsta vattenstånd .................. 45,76

Lästa vattenföring ....................... 286

Årsmedelvattenföring .................. 544

Högsta vattenföring ..................... 840

Karaktäristiska data efter regleringen 
(1934-1999)
Lägsta vattenstånd .................. 43,25

Medelvattenstånd .................... 44,34

Högsta vattenstånd .................. 45,27

Lästa vattenföring ......................... 56

Årsmedelvattenföring .................. 510

Högsta vattenföring .................. 1 030

Dämningsgränser h ö h (m)
1 jan - 8 mars sjunkande  ...från 44,85

.......................................... till 44,55

9 mars - 5 maj ........................ 44,55

6 maj - 31 maj stigande  ....från 44,55

.......................................... till 44,85

1 juni-31 dec ........................... 44,85

Sänkningsgränser h ö h (m)
Jan - april ............................... 43,16

Maj  ....................................... 43,17

Jun ......................................... 43,41

Jul ......................................... 43,54

Aug ........................................ 43,45

Sep ........................................ 43,36

Okt ......................................... 43,33

Nov ........................................ 43,30

Dec ........................................ 43,24

Vattenståndsmätningar i Vänern
Vänern, Sveriges största sjö, avvattnas av Göta älv som i sin tur är Sveriges vattenrikaste 
älv med en årsmedelvattenföring på 550 kvadratmeter per sekund vid utloppet i Katte-
gatt. Vattenståndet i sjön finns registrerat varje dag sedan 1807. 

SMHI redovisar Vänerns vattenstånd som medelvärdet av mätningar vid Sunnanå och 
Sjötorp, på sjöns västra respektive östra sida. Medelvärdet utjämnar den starka påverkan 
som vind och lufttryck har på vattenstånden. Mätningarna visar att vattenståndet kan 
skilja mer än 20 centimeter mellan de båda mätplatserna.

Landhöjningen är cirka 3,5 milimeter per år i Karlstadsområdet och 2,6 milimeter  
per år i Vänersborgsområdet. Denna skillnad i landhöjning orsakar en tippning  
av sjön mot söder och att sjön med tiden blir grundare i norr. 

Sjöns vattenstånd avläst på en mätskala vid utloppet påverkas  
dock inte av landhöjningen, såvida inte sjöns utloppströskel  
ändras. Som referens används därför vattenståndsmätningar  
vid Vänersborg för att korrigera mätningarna av vatten- 
stånden vid de båda mätplatserna Sunnanå och Sjötorp.

Vänern byggdes ut för kraftproduktion under åren  
1935-37. Genom regleringen tillåts inte vattennivån  
i sjön att stiga lika högt som tidigare. Även långa  
perioder med lågt naturligt vattenstånd kan förhindras 
 så att förhållandena under båtsäsongen gynnas.

Källa:SMHI
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Fakta 
göteBorgS 
Stad
• Antal invånare: 

Drygt 500 000 
invånare i tätorten.

• Yta: 721,64 km2, 
varav 271,41 km2 
är vatten.

• läge: staden och 
en stor del av 
bebyggelsen ligger 
på låg terräng och 
är mycket utsatt 
för havet. här finns 
en internationell 
storhamn.

• övrigt: göta älv 
rinner genom de 
centrala delarna av 
staden.

Bakgrund
Riskerna för extrema väderhändelser i Göteborg ökar kraftigt på lång 
sikt. Den allvarligaste riskökningen är ett förändrat klimat med tem-
peraturhöjningar som i sin tur höjer havsvattennivån. En höjning av 
havsnivån på 0,9 meter tillsammans med en ny storm likt ”Gudrun” 
får mycket stora konsekvenser för den havsnära liksom den låglänta 
bebyggelsen utmed älven i centrala staden. Nästan hela centrala Göte-
borg hamnar under vattenytan. Ser man till skador på fastigheter och 
infrastruktur är Göteborg därmed den värst utsatta staden i Sverige. 

Vikten av att bygga om och klimatanpassa staden till de stigande  
vattennivåerna uppmärksammades i samband med ett Interregpro-
jekt, ”Water City”, som drevs mellan åren 1999 och 2002. År 2003 
antog fullmäktige en fördjupad översiktsplan för vatten där säker-
hetsmarginalen för bygglov och detaljplan höjdes med en meter i för-
hållande till extremt högsta högvatten. Allt som byggs nytt och inte 
tål att dränkas av vatten ska numera ligga 2,80 meter över aktuellt 
medelvattenstånd i centrala staden.

Ulf Moback
landskapsarkitekt, 
stadsbyggnadskontoret i göteborg

Anpassning av 
Göteborg till 
förändrat klimat
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För enkelhetens skull har vi satt tre zoner i Göteborg. 
• Kusten extremt högvatten - 1,5 meter över det normala

• Centrala stadssnittet - 1,8 meter över det normala

• Norr Marieholmsbron - 2 meter över det normala

På dessa nivåer har vi för normalt byggande 1 meter säkerhetszon. 
För samhällsviktiga funkitoner har vi efter ett kommunfullmäktige-
beslut 2009, 2 meter säkerhetsmarginal (i centrala staden påverkar 
havets nivå 1,5 meter vinden cirka 2 decimeter, i flödet i älven 1 deci-
meter, saltvattenskiktningen cirka 5 centimeter).

År 2004 gav fullmäktige stadsbyggnadskontoret i uppdrag att se 
över hur utsatt Göteborg är för extrema väderhändelser och vad som 
sker i en framtida klimatförändring. Dessutom fick stadsbyggnads-
kontoret till uppgift att se över vilken kunskap och vilka åtgärder 
som behövs för att säkra Göteborg och förhindra skadeverkningar. 

Problembeskrivning
Då Göteborg anlades 1621 placerades staden på den lägsta punkten 
vid Göta älv, i ett träsk, för att fungera som en försvarsanläggning 
gentemot danskar och norrmän. Holländsk expertis anlitades för att 
dika ut marken mellan de omgivande urbergskullarna. På bergskul-
larna placerades därefter befästningarna medan innerstadens hus 
vilade – och ännu vilar – på timmerrustbäddar i leran. 

Göteborgs främsta problem är idag den framtida havsnivåhöjningen. 
Därtill kan älven sägas vara levande och kraften i kommande ökade 
nederbördsmängder ökar erosion, långsiktig sättning samt risk 
för skred och ras. I sammanhanget står också klart att den troliga 
klimatförändringen ökar den redan höga risknivån inom det VA-
tekniska försörjningsområdet. Det innebär att behovet av parerande 
åtgärder växer för att kunna bibehålla funktion och attraktivitet i 
stadens områden vid hav och vatten. Här finns stadens handels-, 
näringslivs-, offentliga- och kulturella centrum och det är en stor 
efterfrågan på bostäder. 

Beskrivning av arbetet
Projektet befinner sig fortfarande huvudsakligen på utrednings-
stadiet och drivs i olika faser. Stadens tekniska system, vatten och 

avlopp, infrastruktur, el, optokablar, fjärrvärme, gas, bebyggelse et 
cetera har undersökts. I det arbetet konstaterades att staden idag är 
känslig för isstormar men i övrigt relativt robust. Vid en framtida 
klimatförändring ökar dock sårbarheten kraftigt om inte åtgärder 
genomförs. 

Det blir förmodligen nödvändigt att bygga ett Miniholland med 
många skräddarsydda lösningar runt Göta Älv: höja kajkanter, byg-
ga olika typer av vallar och sätta upp provisoriska skydd. Dessutom 
måste de rör som går ut i vattnet säkras så att vattnet inte går in 
bakvägen i staden. Kanske måste Göteborg också satsa på något så 
kostsamt som en barriär i älvmynningen. Ett annat sätt är att ac-
ceptera att källare och andra lokaler svämmas över och ha förberett 
sig genom att använda material som tål översvämningar och att ha 
installerat pumpar och ventilation som får bort vattnet och fuktig-
heten. 

En del åtgärder har redan utförts: Trafikverket har som exempel höjt 
vallarna vid Tingstadstunneln och Göteborgs Energi har säkrat vik-
tiga nätverksstationer. 

Vattenfrågan har studerats. Göteborgs vattentäkt är känslig och 
måste redan idag stängas cirka 100 gånger per år för att garantera 
kvaliteten. Därför behövs ett alternativ till Göta Älv som vattentäkt, 
samtidigt som ett polersteg som fångar små partiklar som virus  
och bakterier behöver byggas. Detta beräknas kosta flera miljarder 
kronor. 

Staden är karterad för översvämningsrisker utifrån eget underlag 
samt Vattenfalls mer detaljerade höjdmätning. För närvarande på-
går en mer noggrann laserskanning och inom kort kommer det att 
finnas en höjdmodell med tre centimeters noggrannhet. Stabilitets-
kartering pågår och ska slutföras under 2011.

Parallellt med detta pågår en förstudie för att ta fram en hydro-
modell i tre dimensioner. I modellen kopplas markytan, rör under 
mark, det djupt liggande tunnelsystemet, åarna, älven och havet 
ihop. Hydromodellen kommer framöver att bli ett bra verktyg för 
planering, prövning av olika scenarier, prognostisering och publice-
ring. Kostnaden beräknas bli fler miljoner kronor.
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Skredarkivet digitaliseras till en kostnad av 15 miljoner. Arbetet har 
här kommit halvvägs och när det är färdigt kommer man att enkelt 
kunna avgöra var nybyggnation är lämpligt och var det krävs extra-
ordinära åtgärder för att skydda befintlig bebyggelse

Uppsättning av nya vattenståndsmätare i Göta Älv pågår. De kom-
mer att vara i drift mars 2011. Dessa, samt befintliga vattenstånds-
mätare, kommer att samlas till en och samma webbsida där man 
snabbt kan aktuellt läge och aktuell vattennivå samt även gå tillbaka 
för att få historiska data.

Via pilotstudien Klimatanpassad stadsstruktur har tre scenarier för 
framtida planering och utveckling av Frihamnsområdet i Göteborg 
tagits fram. Projektet ligger inom ramen för Mistra Urban Futures, 
ett tvärvetenskapligt forskningscentrum om hållbar stadsutveckling. 
I projektet ingår även representanter från Institutet för Vatten och 
luftvård, Chalmers, Göteborgs universitet och Centrala Älvstaden. 

Utifrån koncepten reträtt, försvar, attack kommer beskrivningar i tre 
hållbarhetsdimensioner att tas fram för Frihamnen. Det mest kraft-
fulla scenariot, attack, innebär att konstruktioner byggs i vattnet på 
pelare eller på flytande anordningar. Reträtt innebär att man drar 
sig tillbaka från de låga områdena, som i stort sett blir parkområden.

Försvarsstrategin innebär att man som hittills fortsätter att planera 
för murar och invallningar, att man pumpar ut dagvattnet samt in-
stallerar bräddavlopp som skydd mot högre vattennivåer. Förhopp-
ningen är att skisserna kan vidga diskussionen bland tjänstemän, 
förtroendevalda och allmänhet om framtida scenarier kring Friham-
nen, men även om klimatanpassad stadsstruktur i stort.

Vidare har staden genom Göteborgs universitet, SGI samt centrum 
för klimatpolitisk forskning vid Linköpings universitet beviljats 
ett anslag från Formas. Konkret kommer studien bland annat att 
handla om hur man genom grönstruktur i stadsväven kan minska 
det framtida behovet av kyla under den varma årstiden. Även socio-
ekonomiska effekter av buller och luftkvalitet kommer att studeras. 
Det underliggande syftet är att undersöka vilka effekter som uppnås  
genom att tidigt i planeringsstadiet integrera ny kunskap och forskning. 

Lärdomar, rekommendationer, slutsatser 
De två oväder som drabbat Göteborg under 2000-talet har visat på 
allvaret i frågan: Stormen “Gudrun” lyfte havet så häftigt att det med-
förde stora översvämningar och i februari 2008 drabbades staden av 
mycket kraftiga översvämningar. Dessa händelser tillsammans med 
det utsatta läget samt stor medial uppmärksamhet har bidragit till 
att medvetenheten kring frågan är stor bland de förtroendevalda. 

I kommunens samlade översiktsplan (antagen av Kommunfullmäk-
tige 2009) fastställs, som en av 13 strategiska frågor, att Göteborg 
ska vara en ur grundläggande aspekter robust stad. Där anges till 
exempel: ”Genom att undvika skredkänsliga områden för bebyg-
gelse och anläggningar och ta hänsyn till höga vattennivåer kan be-
redskapen för bland annat extremt väder och höjda vattennivåer bli 
bättre.”

Staden har även en klimatgrupp där kommunala förvaltningar och 
bolag är representerade, liksom Trafikverk samt räddningstjänst. 
Det går inte att nog betona vikten av att bygga förtroende och nät-
verk kring frågan.

Det finns i korthet tre åtgärder att ta till:  1. Försvara sig – bygga 
vallar, murar och temporära skydd. Pumpa ut dagvattnet som i  
Nederländerna.  2. Bygga med vattnet – exempelvis hus på pelare 3. 
Göra en planerad reträtt – överge de låga utsatta områdena. Här kan 
nämnas att Göteborgs problem också är dess möjligheter: Efterfrå-
gan på nya bostäder och verksamheter är hög nära älven. Genom att 
vid nyproduktion säkra områdena längs med älven till framtida högre 
vattennivåer skyddas den bakomliggande befintliga bebyggelsen.

Beräknande kostnader för att skydda de centrala delarna av staden 
till 1 meter högre havsnivå är cirka 10 miljarder. Att även skydda 
de omkringliggande delarna beräknas kosta ytterligare 10 miljarder, 
det vill säga sammanlagd kostnad för att klimatsäkra Göteborg: 20 
miljarder kronor.

Projektet drivs av stadsbyggnadskontoret, vilket har både för- och 
nackdelar – möjlighet att snabbt agera operativ samtidigt som det är 
långt till de förtroendevalda.
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Så går vi vidare
När förstudien kring den hydrologiska modellen är avslutad äskas 
medel för att bygga densamma. Om beslutsfattarna beviljar medel 
kommer, då modellen är byggd, en riskanalys att upprättas. Därefter 
kan åtgärder prioriteras och projektering påbörjas. 

Kommunen har även för avsikt att uppvakta staten med en rad  
frågor. Den mest akuta frågan gäller att reda ut ansvaret mellan den 
enskilde fastighetsägaren, kommunen och staten. I dag är det allde-
les för breda gråzoner mellan dessa tre parter för att åtgärder i större 
skala skall utföras för det befintliga.

Förutom att reda ut ansvarsfrågan skulle kommunen från staten 
önska: Förenklade vattendomar, skyddsåtgärder inomhus i plan- 
och bygglag, ökade anslag, uppföljning av forskning kring havs- 
nivåer, ändrade direktiv för beräkning av slänstabilitet på grund av 
ökade regnmängder framgent, angivande av de tidsramar kommun-
erna ska planera för.

Läs mer:

www.goteborg.se 
sökväg: bygga bo, stadsplanering, översiktlig planering, 
puffbilden extremt väder. 

www.mistraurbanfutures.se 
sökväg: nyheter, nyhetsarkiv, november, pressmeddelande klimat-
anpassad stadsstruktur, scenarier för framtida Frihamnen.
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Fakta 
kriStianStadS
kommUn
• Antal invånare: Av 

kommunens knappt 
80 000 invånare 
bor cirka 30 000 i 
centralorten kristi-
anstad.

• Yta (landareal):  
1 346 km².

• läge: långt ner-
ströms intill skånes 
största å, helge å.

Bakgrund
Kristianstadslätten är en gammal havsvik med stora ytor av lågt be-
lägna områden. Stora delar av staden Kristianstad, grundad 1614, 
ligger endast några meter över havets nivå, trots att staden befinner 
sig två mil från havet. Stora Torg i centrala Kristianstad har till ex-
empel en nivå på 4 meter över havet, medan andra delar av staden 
till och med ligger under havsytan. Här finns som exempel Sveriges 
lägsta markpunkt – 2,41 meter under havsytan. Det gör Kristian-
stad extra utsatt för konsekvenserna av ett förändrat klimat, med 
risk för ökade flöden i Helge å och stigande havsnivåer. 

Den låglänta placeringen beror på att staden anlades som en fäst-
ning på en liten halvö i det vattenrika området – det omgivande 
vattnet var ett skydd mot angripare. Sedan 1800-talet har ytter-
ligare områden kunnat bebyggas genom invallningar, exempelvis 
Nosabyviken som ligger öster om centrala Kristianstad.

Problembeskrivning
Helge å, som passerar Kristianstad och flyter genom Hammarsjön 
söder om staden, är Skånes största å och kan tidvis stiga ett par 

Michael Dahlman 
projektledare, kristianstads  
kommuns tekniska förvaltning

Så skyddas  
Kristianstad  
mot översvämningar
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meter. Vid extrema väderförhållanden, med stora flöden och höga 
vattenstånd i Helge å och havet, finns risk för att Kristianstad över-
svämmas om staden inte är tillräckligt skyddad. 

Om invallningarna inte håller vid ett kraftigt högvatten översväm-
mas snabbt stora områden. Vattendjupet kan då bli upp till 5,7 meter 
och:

• cirka 12 000 människor drabbas direkt om gamla Nosabyviken 
fylls upp på kort tid

• Väster om Helge å kan ytterligare cirka 4000 människor drabbas

• Reningsverket (cirka -1 meter) för Kristianstad och 18 andra orter 
slås ut

• Centralsjukhuset (cirka +2 meter) måste utrymmas

• E 22 blockeras

• Staden kan behöva överges en längre tid, ett halvår eller mer

Vid högvattnet i februari 2002 steg Helge å till +2,15. Senast liknan-
de nivåer inträffade var 1929 (+2,23 meter) samt 1918 (+2,18 meter) 
och de flesta var därför kanske invaggade i tron att det knappast 
skulle uppstå liknande nivåer igen.

Det hela blev dramatiskt eftersom den stora Hammarslundsvallen 
som skyddar östra Kristianstad mot vattenmassorna i Hammarsjön 
var nära att brista. Under fem dygn anlades hastigt en tryckbank 
bakom vallen, 25 lastbilar körde i skytteltrafik dygnet runt med 
sammanlagt 50 000 ton bergkross. Händelsen blev en väckarklocka 
för de flesta – staden var, trots de vallar och åtgärder som fanns,  
inte säker. 

Lösningen
För att minimera risken för översvämning av staden arbetar Kristi-
anstads kommun nu sedan flera år med att kartlägga hotbilden, göra 
prognoser och vidta en lång rad skyddsåtgärder. Det är ett omfattan-
de och kostsamt arbete. Det största arbetet sker genom att förbättra, 
komplettera och ersätta de gamla invallningarna på en sträcka av 
totalt cirka 10 kilometer. Skyddsvallarna ska klara ett flöde i Helge 
å på 527 m³/s vid Torsebro (ett kraftverk strax uppströms Kristian-
stad) vid en samtidig nivå i Östersjön på +2 meter. Det innebär en 
högsta vattennivå i centrala Kristianstad på +3,71 meter. 

Det maximala flödet vid översvämningarna 2002 uppmättes vid 
Torsebro till 218 m3/s. För det framtida skyddet av staden ska val-
larna dimensioneras för ett beräknat högsta flöde av 527 m3/s. Detta 
värde är framtaget av SMHI (reella flödesmätningar vid Torsebro är 
hittills behäftade med rätt stora osäkerheter). 

Beräkningar av kommande klimatförändringars effekt på flödet i 
Helge å visar hittills att det dimensionerande flödet inte kommer 
att öka i framtiden, eftersom kraftig snösmältning blir mer ovanligt. 
Däremot kan mer ”normala” höga flöden och högvatten bli mycket 
vanligare. Kommunen utgår också från ett framtida högsta hög-
vatten i havet vid Åhuskusten på cirka +2 meter (beräknat av SMHI 
på kommunens uppdrag), jämfört med nuvarande högsta högvatten 
på +1,33 meter. Om havsnivån är hög dämmer den nämligen Helge 
å ända upp till Kristianstad.

Skyddsvallarna ska därmed klara framtida tänkbara extrema hög-
vatten. Totalt kommer projektet att kosta cirka 300 miljoner kronor 
och beräknas vara klart omkring år 2015.

Tekniska åtgärder
Östra Vallprojektet

Våren 2008 var hela östra sidan om Helge å (med undantag för Bar-
backa och Tivoliparken) skyddat genom fem kilometer vallar och tre 
pumpstationer. 

Den största och viktigaste vallen, Hammarslundsvallen utmed 
norra Hammarsjön med beslutad skyddsnivån +3,6 meter, måste 
dock kontinuerligt kontrolleras och kompletteras på grund av pågå-
ende sättningar (0,7 – 1,0 meter i höjdled, upp till 0,2 meter i sid-
led). Tidigare kostade mätningarna vid Hammarlundsvallen cirka 1 
miljon kronor/år, numera kostar de cirka 0,5 miljoner kronor/år. 
Under år 2010 investerades dessutom 1,5 miljoner i ny mätutrust-
ning på grund av sättningarna.

Stadsparken Tivoliparken fungerar som en naturlig buffertzon mot 
staden och kommer inte att vallas in. Några kvarter i stadsdelen 
Barbacka kommer inte heller att vallas in. Här får fastighetsägarna 
själva ansvara för skyddande åtgärder.
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Västra vallprojektet 

Väster om Helge å byggs mellan åren 2010 och 2015 skräddarsydda 
vallar. Den första etappen blir en skyddsvall över den före detta Här-
lövsdeponin. Etappen beräknas att vara klar år 2012. Här finns en 
kort sträcka, en av få, där kommunen inte är markägare.

Härlövsängaleden, den viktiga kringfarten tvärs över våtmarkerna 
väster om centrum, är skyddad med vallar av enklare konstruktion 
som klarar ett högvatten på cirka +2,2 meter, men inte de allra hög-
sta nivåerna. Om vattnet når över +2,2 meter läggs temporära val-
lar i vardera änden av leden som därmed stängs av och får dränkas. 
Dessa enklare vallar är inte berättigade till stadsbidrag. 

Pumpstationer

Pumpstationer behövs både vid normala förhållanden och vid ex-
trem nederbörd. Det beror på invallningen, de låglänta förhållande-
na och att dagvatten från stora områden måste pumpas ut i Helge å 
och Hammarsjön. Därför förstärks ett flertal pumpstationer så att de 
fungerar även i extrema lägen. Ungefär en tredjedel av kostnaderna 
på 300 miljoner ligger på att uppgradera och komplettera pumpsta-
tionerna – sammanlagt sex stycken, varav hälften helt nya. 

Varningssystem

På grund av sitt utsatta läge vid Helge å är det nödvändigt för Kristi-
anstad att ha ett system med förvarning och prognoser för vattenflö-
den och vattennivåer. Kommunen har ett eget system, ”Flood Watch 
Kristianstad”, som samlar in väder- och nivådata från egna stationer 
och ger prognoser på flöden och vattennivåer.

Under ett flerårigt arbete har Helge å och markområdena omkring 
karterats. Med hjälp av konsultföretaget DHI har en hydrodynamisk 
modell satts upp i programmet MIKE 11 för flöden och nivåer. Un-
der 2010-2011 genomför Lantmäteriet ett projekt tillsammans med 
bland annat kommunen där syftet är att testa om den nya nationella 
höjdmodellen kan förbättra resultatet av MIKE 11-beräkningarna 
och ge översvämningskartor som är säkrare och mer yttäckande.

Kommunen får prognoser från SMHI för nederbörd, temperatur 
och flöden samt flödesdata från kraftbolaget EON. En ny mätstation 
uppströms Torsebro kraftstation håller dessutom på att trimmas in i 
ett samarbete mellan SMHI, EON och kommunen. 

Efter modellkörning av alla data i MIKE 11 två gånger dagligen pre-
senteras resultaten via kartor och med diagram i Flood Watch. Kom-
munen har dessutom tillgång till SMHI:s egna hydrologiska prog-
nossystem och abonnerar även på vanliga vädertjänster.

På http://floodwatch.kristianstad.se/ kan den som önskar, även 
allmänheten få upp diagram över flöden, nivåer, temperatur och  
nederbörd. Sammantaget ger detta kommunen bättre möjligheter 
än tidigare att bedöma och agera i tid och på rätt sätt.

Planeringsmässiga åtgärder
Om skyddsvallarna trots allt skulle brista vid högvatten kan ett 
våningsplan vattenfyllas redan vid marknivån 0 meter över havet. 
Två våningsplan kan vattenfyllas vid den lägsta punkten – 2,41 
meter över havet. För alla ny- och ombyggnader under +3 me-
ter gäller generellt att möjlighet ska finnas att rädda sig själv och 
hjälpbehövande personer undan en snabbt stigande vattennivå, 
exempelvis upp på ett andra våningsplan. Teknisk utrustning får 
inte finnas i källarnivå och man ska ta ställning till om det finns 
en bättre lokalisering.

Bebyggelsen utanför vallsystemet måste skyddas separat med skydds-
vall, upphöjd marknivå eller översvämningstålig grundläggning/bot-
tenplan. Den nya översiktsplanen anger att det kring Helge å utanför 
tätorten gäller: Färdigt golv ska vara minst 0,5 meter över högsta vatten- 
nivå. Avsteg kan dock göras för enklare tillbyggnader på 15 m2 eller 
mindre.

Lärdomar, rekommendationer, slutsatser 
Kristianstad har undersökt många olika alternativ (utom att flytta 
hela staden) för att komma tillrätta med översvämningsrisken. Total 
invallning visade sig vara det bästa och mest kostnadseffektiva – 
både i det nuvarande läget och i ett framtida förändrat klimat.

Så långt som möjligt har man därför valt att sikta på permanenta 
skydd. Det är bättre att förebygga än att arbeta med tillfälliga åtgär-
der som är dyra och besvärliga.

Juridiken inom området är lite problematisk – lagstiftningen är inte 
anpassad för att bygga skydd. Vallar ses som en ny exploatering vil-
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ken miljön ska skyddas emot, trots att det snarare är ”miljön” som 
hotar redan exploaterade områden.

Information om vallprojektet och prognossystemet finns på kommu-
nens hemsida. Under högvatten läggs dessutom extra information ut 
så gott som dagligen. Media rapporterar nästan ordagrant det som 
skrivs och på det sättet blir det som redovisas mer korrekt än om 
media måste söka information själva.

Det finns även en sida med tips till den enskilda fastighetsägaren 
om hur skador som kan uppstå i samband med översvämningar kan 
förebyggas.

Så går vi vidare
Arbetet med vallar och pumpstationer ska vara klart omkring år 
2015. Då ska även dagvattensystemet inom invallningarna ha för-
bättrats och utjämningsytor anlagts för att minska risken att dag-
vatten orsakar översvämningar.

MSB (tidigare Räddningsverket) har hittills bidragit med ett mycket 
gott stöd både tekniskt och ekonomiskt. Problemet framöver blir att 
hantera den ökade konkurrensen kring anslag till förebyggande åt-
gärder mot skred, ras och översvämningar. Den årliga budgetramen 
från staten till landet som helhet är för närvarande 43 miljoner  
kronor. 

kriStianStadS löSning i kortHet:
• 10 kilometer ”skräddarsydda” skyddsvallar.

• 6 stora pumpstationer.

• välutvecklat varningssystem.

Läs mer:

http://www.kristianstad.se/vallprojektet 
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Fakta FalSterBoHalvön
• Falsterbohalvön i sydvästra skåne ligger i ett för högvatten mycket utsatt läge vid östersjöns utlopp i 

öresund. i havsområdet kring Falsterbohalvön förekommer stora sandtransporter.

• i vellinge kommun bor drygt 33 000 personer varav cirka 21 000 på Falsterbohalvön.

• marknivåer på halvön ligger med undantag för enstaka sanddyner lägre än 4 meter över havet och huvud-
delen av bostadsbebyggelsen på nivåer mellan 1,5 och 3 meter över havet.

• vid snabba väderomslag i anslutning till lågtryckspassager kan idag vattennivån i havet stiga från – 1 
meter till + 1,2 meter på mindre ett halvt dygn. nivåer upp till +1,5 meter har uppmätts under 1980-talet. 
vid en stor översvämning 1872 uppmättes sannolikt nivåer på + 2,5 meter. historiskt har enkla tångvallar 
uppförts för att inhägna odlingsmarker på halvön och skydda mot översvämningar.

• med klimatförändring kan därutöver medelvattennivån i havet stiga med 1 meter på 100 års sikt vilket 
leder till risk för översvämningar vid de regelbundet återkommande högvattensituationerna.

Bakgrund 
Sedan mitten av 1980-talet har först erosion och sandrörelser kring 
Falsterbohalvön och något senare risken för översvämningar stude-
rats ingående. Grundläggande fakta sammanställdes i rappporten: 
”Hydrografiska och morfologiska processer runt Faslterbohalvön 
–Nuvarande situation, framtida scenarier och föreslagna åtgärder” 
Hans Hanson och Sten Blomberg, Institutionen för tekniska vatten-
resurslära, LTH 1999.

Hans Folkeson
stadsbyggnadsdirektör
vellinge kommun

Falsterbohalvön
– skydd mot höga havsnivåer
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I studien redovisas bland annat medelvattenytans förändring och 
högvattennivåer 1942-1998, förekomst av starka vindar, nederbörd, 
grundvattennivåernas variation, vågklimatet, sedimenttransport 
och erosion samt framtida högre medelvattenyta till följd av växt-
huseffekten. En enkel terrängmodell upprättades för att bedöma hur 
stor del av bebyggelsen som skulle påverkas av högvatten.

Med ledning av de omfattande studierna konstaterades att:
• inom 50 år kunde havsnivån vid högvatten stiga upp till  

cirka +2 meter

• extrema våghöjder och högvatten ej kan förväntas inträffa  
samtidigt

• stigande medelvattenyta 0,3-0,7 leder till stranderosion men i 
övrigt inga större kusterosionsproblem

• stigande grundvattennivåer till följd av högre medelvattennivå i 
havet och ökad nederbörd men ej vid högvatten

• risk för grundvattenöversvämning i begränsade områden

• vid högvatten på + 2 meter bedömdes mer än 40 procent av  
bebyggelse påverkas

För att skydda mot högvatten föreslogs enkla gräsklädda vallar (8,5 – 
12 kilometer) som kan stå emot de relativt kortvariga högvattnen samt 
återkommande sandutfyllnad/sandfodring på stränder och sanddy-
ner för att bibehålla det skydd som dessa utgör.

I översiktsplan 2000 redovisades konsekvenser av klimatförändring-
arna och förslag till åtgärder på grundval av studien. Den kunskap 
som förelåg ledde till en tillförsikt inför möjligheten att skydda bebyg-
gelsen och ingav en lugnande effekt.

Utredning/planering
I mitten av 2000-talet uppmärksammades klimatförändringarna allt-
mer, såväl generellt som i samband med planläggning för utbyggnad 
av bostäder på Falsterbohalvön. I januari-februari 2007 inträffade sex 
gånger högvatten med nivåer mellan + 1 och + 1,2 meter.

Kommunstyrelsen uppdrog i mars 2007 åt Tekniska samt Miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningarna att upprätta en handlingsplan för 
skydd mot översvämningar.

Flygfotografering och fältmätningar genomfördes för att upprätta en 
detaljerad terrängmodell med 10 centimeters noggrannhet. SMHI 
anlitades för att bedöma högvattennivåer om 100 år och med 100-
års återkomst på grundvall av IPCC:s bedömningar av klimatför-
ändringen samt förekomst av högvatten vid Falsterbokanalen och 
Skanörs hamn. Övervägande av vad som ska skyddas - bebyggelse, 
infrastruktur, rekreationsmark, stränder med mera gjordes. I samar-
bete med länsstyrelsen har två studier av påverkan på naturmiljöer, 
Natura 2000 och kulturmiljövärden, upphandlats. I flera workshops 
med länsstyrelsen diskuterades strategier för skydd och påverkan på 
olika natur- och kulturmiljövärden. 

På kommunens uppdrag har SWECO sammanfattat krav på vallar 
och andra skydd samt förslag till åtgärder först på den yttre delen 
av halvön och därefter på resterande del. Som utgångspunkt för di-
mensionering av skydd antas medelvattenytan stiga 1 meter inom 
100 år och högvatten nivån med 100-års återkomst uppgå till 1,5 m, 
dvs totalt + 2,5 meter. För att skydda mot överspolning av vågor har 
högsta våghöjd i olika lägen beräknats. Där så varit möjligt har en ut-
byggnad av en yttre och en inre vall, som uppförs först, eftersträvats 
för att ge chans till successiv utbyggnad och på sikt högre säkerhet 
om det yttre skyddet skulle rämna. 

Krav på vallhöjder har beräknats för 2050 och 2100. I skyddade  
lägen mot öster krävs + 2,1 respektive + 2,4 meters vallhöjd. För inre 
vallar i mindre utsatta lägen + 2,5 respektive + 2,8 meter samt för 
yttre vall i utsatta lägen + 4,0 respektive 4,3 meter. (Befintliga sand-
dyner i dessa lägen har höjder på + 4 – 10 meter. Befintlig marknivå 
där vallar avses uppföras ligger på 1,2 – 2 meter över havet).

Resultaten har redovisats i förslag till Översiktsplan 2010 samt i 
kommunens informationstidning till samtliga hushåll.

Sammanfattningsvis föreslås följande strategier:
• Genomför en rullande klimat- och kustzonsplanering med 

uppdatering med ny kunskap och erfarenheter av genomförda 
åtgärder

Skanör och Falsterbo ( yttersta delen av nästet)

• Mindre kompletteringar inom 5-10 för skydd upp till  
+ 1,8 - 2 meter
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• Utbyggnad av inre skydd och delar av yttre inom 20 - 40 år

• Utbyggnad/höjning av yttre skydd inom 40 - 60 år

Ljunghusen och Höllviken ( nästets inre del)

• Utbyggnad av skydd inom 20 - 40 år

Kustzonen norr och söder om Falsterbonästet

• Bygg ej nytt lägre än cirka + 3,5 meter

• Begränsade lokala skydd för befintliga hus på låg höjd eller riv-
ning/flyttning

Olika typer av åtgärder föreslås med anpassning till lokala för-
hållanden:

• Förstärk och höj befintliga vägar, gång- och cykelvägar,  
före detta järnvägsbanker med mera

• Bygg ny sand- och gräsvallar

• Utnyttja sanddyner – höj stigar, svackor med mera och tillför 
sand på sikt

• Komplettering av dagvattennätet, led bort ytvatten innanför 
vallar

• Skydd mot stigande grundvattennivåer i begränsade delar

• Förstärk och höj hamnanläggningar och dylikt.  
Undvik i övrigt hårda åtgärder

• Slussportar eller backventiler i bäckar och hamninlopp

• Passa på att genomföra åtgärder i samband med andra arbeten/
utbyggnader

Stor del av de föreslagna vallarna med mera är belägna i eller i an-
slutning till områden med områdesskydd enligt miljöbalken. Kort-
siktiga åtgärder genomförs som skötsel-/driftsåtgärder eller dispens 
från länsstyrelsen. Åtgärder för inre och yttre skydd kommer till stor 
del att kräva prövning i miljödomstol.

Kostnader för utbyggnad av skydd beräknas idag uppgå till mindre 
än en procent av befintligt fastighetsvärde i området. Den årliga 
kostnaden för tillförsel av sand uppgår på sikt till samma nivå som 
den årliga kostnad för kommunens för skötsel av naturreservat och 
stränder, eller till några procent av intäkterna från strandturism.

Samma typ och omfattning av åtgärder krävs för befintlig bebyggelse 
som för de utbyggnader av nya bostäder med mera som planeras.

Erfarenheter och frågeställningar
Utnyttja spetskompetens på högskolor, statliga verk med mera.  
En rullande kustzonsplanering krävs för uppdatering av strategier 
och åtgärder.

Den breda kunskap som samlats in under lång tid har givit en trygg-
het internt i kommunorganisationen. Missa inte att sprida kun-
skapen till allmänheten och myndigheter. Det har i vårt fall varit 
uppenbart att vi inte kunnat förmedla information och trygghet till  
länsstyrelsen, vilket försvårat många planprocesser. Risk att kun- 
skapen om behovet av relativt enkla åtgärder kan ge en falsk trygghet. 

Länsstyrelsen ställer höga krav vid detaljplanering för nyexploate-
ring och kompletteringar, men har inte samman fokus och engage-
mang för skyddet av befintlig bebyggelse. Kommunen kan självklart 
inte skilja på sitt ansvar i olika situationer. I yttrande över översikts-
plan har länsstyrelsen ifrågasatt lämpligheten att redovisa läge för 
det yttre långsiktiga skyddet. 

Den låglänta terräng 
uppbyggd av sand gör 
Falsterbonäset känsligt 
för höga vindstyrkor, 
vattenstånd och vågor. 
på näset ska natur- 
och kulturmiljövärden 
samsas med behovet av 
ny bebyggelse och skydd 
mot höjda havsnivåer.

Foto: lars Bygdemark
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Klimatförändring kan i sig själv medföra större påverkan på natur-
miljön än de åtgärder som erfordras. Hur beakta detta vid prövning 
av tillstånd? Miljöbalken är främst utformad för att pröva exploate-
ring i natur med starka befintliga värden. Hur ska en åtgärd prövas 
när värdegrunden är föränderlig till följd av klimatförändring? Är 
klimatförändringar jämställbara med naturlig utveckling av natur-
miljöer?

Vi är i behov av en samsyn kring behov av och lokalisering av skydd 
på medellång och lång sikt utan att nu gå in en detaljerad tillstånds-
prövning. Miljöbalken är anpassad för prövning av åtgärder som ska 
genomföras nära i tiden. Hur ska man pröva/säkerställa en åtgärd 
som krävs på 40 – 60 års sikt, men som inte behöver eller av kost-
nadsskäl inte bör byggas ut idag? Idag riktas krav på kommunen att 
precisera åtgärder på lång sikt, för att länsstyrelsen ska acceptera 
planer, samtidigt som man har svårt att pröva även begränsade åt-
gärder i dispenser. Begränsningen av möjlig arbetstid i en miljödom 
kan pressa fram felaktiga åtgärder, åtgärder för tidigt eller till för 
höga kostnader. Det är svårt och olämpligt att idag genomförande-
pröva enligt miljöbalken sådant som behöver byggas först om 20 – 
40 år samtidigt som krav på precisering av skydd ställs vid prövning 
enligt plan- och bygglagen. 

Vid begränsade enkla åtgärder är det idag en lång och omständlig 
process vid dispensprövning i länsstyrelsen när flera lagskydd före-
ligger, även om det är samma naturmiljö som åsyftas i olika skydds-
former. Vi har snart väntat ett år för dispensprövning avseende höj-
ning av drygt 500 meter befintlig gång- och cykelväg och före detta 
banvall upp med drygt ½ meter. Det ställerångtgående krav på ut-
redningar och precisering som inte står i rimlig proportion till den 
rättighet/ram som prövas enligt plan- och bygglagen.
Behovet av skydd av bebyggelsemiljöer accepteras allmänt, men inte 
lika självklart att skydda rekreations- och naturmark mot översväm-
ning, även om dessa är avgörande för kommuninvånarnas boende-
miljö.
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Nationell plattform i Sverige
Den svenska plattformen inrättades i september 2007 efter ett upp-
drag i regleringsbrevet till Räddningsverket. Idag är det Myndighe-
ten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som har regeringens 
uppdrag att i samverkan med berörda myndigheter och organisa-
tioner driva en nationell plattform för arbete med naturolyckor. 

Plattformen ska verka för att förebygga och mildra effekterna av 
naturolyckor i linje med Sveriges åtaganden enligt Hyogodeklara-
tionen och Hyogo Framework for Action. Verksamhetsidén för den 
svenska nationella plattformen är:

• Att skapa ett säkrare Sverige genom att minska riskerna för 
naturolyckor och öka samhällets förmåga att hantera dem. 

• Att utgöra en arena för samverkan mellan organisationer och 
befintliga nätverk för att öka den samlade förmågan hos samhäl-
lets aktörer. 

• Att stödja berörda aktörer med underlag i arbetet med naturo-
lyckor på lokal, regional och nationell nivå. 

Syfte, mål och uppgifter
Det övergripande syftet med arbetet inom den nationella plattfor-
men är att förebygga och mildra effekterna av naturolyckor genom 
att samordningen förbättras på lokal, regional och nationell nivå. 
För att uppnå detta genomförs arbete inom följande tre insatsom-
råden med angivna strategiska mål:

1. Samverkan och samordning mellan myndigheter och  

organisationer

Målet är en ökad och breddad tvärsektoriell samverkan mellan 
myndigheter och organisationer som ger en allsidig belysning av 
risker, möjliga åtgärder och deras konsekvenser samt resulterar i 
ett behovsanpassat stöd till främst kommuner, landsting och läns-
styrelser i frågor som rör naturolyckor.

2. Effektiv dataförsörjning

Målet är att identifiera behov av data och planeringsunderlag samt 
förbättra tillgängligheten och underlätta utbyte av informationen. 
Därigenom ges bättre förutsättningar för en gemensam lägesbild 

som kan utgöra beslutsunderlag hos berörda aktörer i arbetet med 
att förebygga och mildra effekterna av naturolyckor.

3. Forskning, utveckling och kunskapsförsörjning

Målet är att genom forskning, utveckling, information och utbild-
ning stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera naturo-
lyckor. 

Arbetet genomförs i aktiviteter som samverkande myndigheter bi-
drar med resurser till, aktiviteter hos ansvariga myndigheter eller 
genom medverkan av andra aktörer. Aktiviteterna kan vara till ex-
empel seminarier, utredningar eller projekt.

Den svenska plattformens organisation
Den nationella plattformen i Sverige består av:

• Styrgrupp med generaldirektörer som svarar för inriktning och 
övergripande styrning av arbetet. Deltagare är generaldirektö-
rerna (eller motsvarande) från de organisationer som ingår i 
plattformen.

• Myndighetsnätverket som utgörs av representanter från med-
verkande myndigheter och organisationer. Myndighetsnätverket 
genomför det löpande arbetet inom plattformen.

• Sekretariatet vid MSB som ansvarar för koordinering, kommuni-
kation och administration av plattformens arbete. MSB är också 
kontaktpunkt för Hyogo Framework for Action (HFA)*.

• Arbetsgrupper som kan tillsättas för arbete med avgränsade 
uppgifter.

• Referensgrupper som kan etableras vid särskilda behov.

i den SvenSka plattFormen 
ingår Följande myndigHeter:

boverket, energimyndigheten, lantmäteriet, livsmedelsverket, länsstyrel-

serna, msb, naturvårdsverket, sida, skogsstyrelsen, smhi, socialstyrelsen, 

statens geotekniska institut, svenska kraftnät, sveriges geologiska undersök-

ning, sveriges kommuner och landsting, samt trafikverket.
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RefeRens- 
gRuppeR

aRbets- 
gRuppeR

Myndighets- 
nätveRk

styRgRupp 
Med geneRal- 
diRektöReR

Msb
sekRetaRiat 
och kontakt-

punkt föR 
hfa*

Styrgruppen sammanträder årligen i slutet av verksamhetsåret.  
Ytterligare sammanträden kan genomföras på begäran av medlem i 
styrgruppen.

Styrgruppens uppgifter är bland annat att:
• ge övergripande inriktning och ramar för arbetet

• fastställa handlingsprogram

• fastställa verksamhetsplan

• fastställa verksamhetsberättelse

• ta ställning till nya deltagare i myndighetsnätverket

Myndighetsnätverket sammanträder minst två gånger per år. 
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

• utarbeta mål för plattformsarbetet (Disaster Risk Reduction) i 
Sverige 

• utarbeta handlingsprogram omfattande strategier och åtgärder 
för att nå målen

• följa upp genomförd verksamhet mot målen

• bidra till och kontrollera verksamhetsberättelsen

• utarbeta verksamhetsplan

• återrapportering till styrgruppen

• föreslå myndigheter som bör medverka i myndighetsnätverket

Sekretariatets huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

• koordinera och driva plattformens arbete 

• samordna möten för myndighetsnätverket 

• utarbeta underlag och bakgrundsdokument

• utarbeta förslag till verksamhetsberättelse

• ansvara för dokumentation

• ansvara för information om plattformen

• hålla kontakten med FN-ISDR och andra länders nationella 
plattformar

• arrangera seminarier

• förebereda styrgruppsmöten

*) För sveriges policyarbete enligt hFA 
är Utrikesdepartementet kontaktpunkt.
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