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Abstract 
The area around Lake Vänern in western Sweden is an exposed area for flooding. It has 
since the measurements started in the 1900th century been flooded repetitively. In the 
coming 100 years the water level is supposed to increase between 1-3 meters. This will 
most probably lead to worse and more regular floods in the area. There area around Lake 
Vänern is very densely populated and it will most probably be affected by the increased 
water levels. The purpose with this paper is to see if three of the cities around Lake 
Vänern (Arvika, Karlstad and Lidköping) have considered the assumed water level rise 
when they planed the expansion of the cities. I have used the Governmental report 
(Klimat och Sårbarhetsutredningen) as a base for this paper and used it as a guide to 
assumed water level rises and impact on the society.  
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1 Inledning  

Vid upprepade tillfällen, bland annat år 2000, 1951, 1904 (www.arvika.se) och 1957 
(www.lidkoping.se), har vattenflödena i Vänern ökat kraftigt och orsakat stora 
översvämningar i närområdena. Värst var det år 2000 då flödena i Glafsfjorden, en av 
de största vattenresurserna till Vänerns, höjdes med drygt tre meter jämfört med den 
normala nivån. Även Vänerns nivåer höjdes kraftigt, + 1,2 m, under samma period.  
Området runt Vänern är idag tätbefolkat och många av städerna växer snabbt. Med de 
eventuella ökande vattennivåerna i framtiden kan stora delar av områdena på Vänerns 
stränder komma att läggas under vatten vid översvämningar. Med de återkommande 
översvämningarna och insikten att klimatet är under förändring behövs det i dagsläget 
en redogörelse för vilka förebyggande insatser som behövs i området. För att få en 
överblick över risker vid möjliga scenarier och även möjliga lösningar lät regeringen 
tillsätta en forskargrupp för att undersöka det (den undersökte inte bara vattennivåer 
utan överlag alla konsekvenser som Sverige kan komma att utsättas för i ett varmare 
klimat). Resultatet blev Klimat och sårbarhetsutredningen som publicerades i oktober 
2007.  
 
1.1 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur Klimat och sårbarhetsutredningens 
klimatscenarier påverkat hur städernas samhällsplanering framtagits. De tre städerna 
är utvalda så att de ligger i tre olika delar av Vänerområdet, Arvika vid det norra 
tillrinningsområdet, Karlstad vid Vänerns norra strand och Lidköping vid den södra 
stranden.  
De huvudfrågor jag med detta arbete vill besvara:  

• Har de tre undersökta kommunerna tagit de möjliga översvämningsriskerna i 
beräkning när de planerat städernas utbyggnad? 

• Kan man mellan de tre städerna se olika stor påverkan av ökade vatten 
nivåerna kommer att ha, beroende på var i avrinningsområdet de ligger? 

 
1.2 Bakgrund  

Vänern och dess tillrinningsområden har vid flertalet tillfällen svämmat över och lagt 
stora landområden under vatten. Med alla tecken och scenarier som visar att klimatet 
på jorden blir varmare kommer antalet översvämningar med största sannolikhet att 
öka i Vänerområdet. För att få en bild över hur Vänerområdet kommer påverkas lät 
regeringen tillsätta en forskningsgrupp för att undersöka olika scenarier. Resultatet av 
undersökningarna låg till grund för Klimat och sårbarhetsutredningen som 
publicerades 1 oktober 2007.   
Med detta som bakgrund undersöker jag därför om de utvalda städerna har anpassat 
sin framtida samhällsplanering till de resultat som Klimat och sårbarhetsutredningen 
kom fram till.  
 
1.3 Metod 

Detta är en litteraturstudie kompletterad med en egen GIS-undersökning. 
Informationen är hämtad från statliga rapporter från SMHI, SGI, Vägverket, SGU, 
Banverket, Länsstyrelsen i Värmland och Västra Götaland samt även från Lidköping-, 
Arvika- och Karlstad kommun. Jag har varit i både muntlig och skriftlig kontakt med 
representanter i alla de ovan nämnda myndigheter (2007-05). För att besvara mina 
frågor gjordes en GIS-analys. Topografisk data, väg- och höjddata laddade jag ner 
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från lantmäteriverkets digitala kartbibliotek (Digitala kartbiblioteket 2007). Den 
topografiska kartan och vägkartan levererades i vektor-format medan höjddatan 
levererades i ASCII format. ArcMap 9.2 (ESRI 1999-2006) användes för att bearbeta 
det digitala kartmaterialet. Materialet konverterades från ASCII-format till 
rasterformat innan den laddades in i ArcMap. Höjddatan interpolerades till 
konturlinjer, med ett intervall på 0,5 meter, för att få en mer överskådlig bild av 
städernas topografi. När ”grundkartan” för varje stad var klar infogade jag 
konturlinjerna. De konturlinjer som underskred 43,5 meter eller överskred 47,5 meter 
lämnades ofärgade eftersom de ligger utanför vattnets förväntade höjningsintervall. 
För Arvika gjordes ett undantag då konturlinjerna för 48,5 meter användes som en 
referens för det maximala flödet vid översvämningarna år 2000.  
 
1.4 Avgränsningar 

Arbetet är avgränsat till att omfatta tre städer i anslutning till Vänern. Städerna ligger 
alla i riskzonen för översvämningar i framtiden (Holgersson et al. 2006). Det är bara 
de centrala delarna av städerna som är analyserade. Jag valde att avgränsa mig till 
städernas centrala delar då detta är de mest intressanta området att analysera eftersom 
det är här en vattennivåhöjning leder till mest skada. På grund av mina avgränsningar 
har flertalet potentiella utbyggnadsområden inte kommit med eftersom de är belägna i 
förorter till städerna och därför inte fick plats inom mina avgränsningar. En 
ytterliggare anledning till mina avgränsningar är att det bara är möjligt att ladda ner en 
viss mängd GIS data åt gången. Den mängd data som går att ladda hem från 
lantmäteriverkets digitala kartbibliotek är bara tillräcklig för att täcka de centrala 
delarna av städerna.  
Alla klimat- och hydrologiska scenarier gäller för perioden 2071-2100 och 
referensperioden är, om inget annat anges, perioden 1961-1990. 
 

2 Bakgrund  

 
2.1 Områdesbeskrivning 

Vid isavsmältningen från den senaste istiden för ca 10000 år sedan bildades 
Närkesundet som delade Sverige i två delar. När landhöjningen, efter isens 
nedtryckning, satte igång för ca 9500 år sedan torrlades Närkesundet och Vänern 
bildades (Wastenson et al. 1994). 
Vänern sträcker sig från Karlstad i norr till Vänersborg i sydväst och angränsar till tre 
landskap, Dalsland i väster, Värmland i norr och Västergötland i söder (fig. 1). 
Vänern är som längst 150 km lång och 81 km bred och har en area på 5650 km2. Detta 
gör Vänern till Sveriges största och Europas tredje största insjö (www.ne.se1, 2007-
06-14). Vänern har ett avrinningsområde inklusive sjön på 46 880 km2. Detta gör 
Vänern till Sveriges största vattenreservoar med en vattenvolym på 153 km3, och ca 
850 000 människor är idag helt eller delvis beroende av dess vatten. Klarälven, som är 
Vänerns största vattentillgång, börjar i Härjedalen och går via Norge till 
Vänerutloppet i Karlstad (www.ne.se2 2007-05-07). Andra viktiga vattentransportörer 
till Vänern är bland annat Upperudsälven, Lidan, Byälven och Tidan. Via Vänern 
transporteras vattnet genom Göta älv till de två utloppen i Kattegatt vid Göteborg och 
i Nordrefjorden, avrinningsområdet vid havets mynning är 51120 km3 (Bergström et 

al. 2006). 
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Fig. 1Vänerns avrinningsområde (Bergström et al Nivåer och flöden i Vänerns och Mälarens vattensystem – Hydrologiskt 
underlag till Klimat- och sårbarhetsutredningen, 2006). 
 

Landskapet runt sjön varierar kraftigt. Nordliga Västergötland domineras av det platta 
slättlandskapet som tillhör Mellansvenska sänkan. Slättlandskapet bryts av med låga 
restberg (www.ne.se3, 2007-06-14).  
 
Lidköping ligger vid Vänerns södra strand, (fig. 2). Området kring Lidköping präglas 
av flackt jordbrukslandskap med lokala höjdskillnader. Älven Lidan passerar genom 
Lidköping och har sin mynning ut till Vänern i Lidköpings hamn (www.ne.se4, 2007-
06-14). Stadsdelen väster om Lidan kallas Nya staden och området på den östra kallas 
för Gamla staden (Lidköpings översiktsplan). 
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Fig. 2 Lidköping (Källa: http://www.eurotourism.com/se/img/vastragotaland.gif) 

 
Norr om Vänern ligger Värmland som i motsatts till Västergötland har ett skiftande 
landskap men utmärks i söder av åkermarker, medan det längre norrut blir mer 
kuperat. Värmland präglas även av utbredda spricksystem, där Klarälvsdalen utgör en 
av de mest framträdande sprickorna (www.ne.se5, 2007-06-14).  
Karlstad ligger vid Vänerns norra strand (fig. 3) och området runt staden 
kännetecknas av jordbruksslätter. Längre norrut skiftar landskapet och blir mer kulligt 
med större skogsområden. Genom Karlstad rinner Klarälven och har sitt utlopp strax 
söder om Karlstad centrum (www.ne.se6, 2007-06-14).   
 
Arvika ligger inte i direktkontakt med Vänern, utan i dess tillrinningsområde (Fig.3). 
Området kring Arvika karaktäriseras av större sprickdalar och mellanliggande 
bergsryggar med höjder på knappt 400 meter (www.ne.se7, 2007-06-14). Flera av 
sprickdalarna är idag sjöar där Glafsfjorden är den största på 102 km2 (www.ne.se8, 
2007-06-14). Den avvattnas genom Byälven som i sin tur har sitt utlopp till Vänern 
vid Säffle och den avvattnar sammanlagt ett 4760 km2 stort område (www.ne.se9, 
2007-06-14).  
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Fig. 3 Karlstad och Arvika (Källa: http://www.varmland.se/index.asp?id=1806) 

 
2.2 Klimatmodeller och klimatscenarier  

De flesta forskare och beslutsfattare är idag överens om att jordens klimat blir 
varmare (IPCC, 2007). Forskare har tagit fram flertalet klimatscenarier för att ge 
beslutsfattare kunskap om hur det globala klimatet kan komma att ändras. 
Här i Sverige har regionala klimatscenarier tagits fram för att få en tydligare bild om 
hur klimatet kan tänkas förändras.   
Den mest omfattande regionala modellen, som är den som användes i Klimat – och 
sårbarhetsutredningen, är RCAO-modellen framtagen vid Rossby Centre, SMHI. 
RCAO-modellen drivs av två globala modeller, (ECHAM4/OPYC3- modellen) från 
Max-Planck institutet i Tyskland och (HadCM3/AM3H- modellen) från Hadley 
Centre i England (Holgersson et al. 2006). Alla klimatmodeller är dock osäkra 
eftersom det är väldigt många aspekter som spelar in.  
I RCAO-modellen använder man sig av två olika utsläppsscenarier, SRES A2 och 
SRES B2. Detta är två av de utsläppsscenarier som FN: s klimatpanel IPCC definierat 
för fortsatta koldioxidutsläpp. A2 innebär att dagens koldioxidutsläpp på 8 miljarder 
ton C/år kommer öka till 28 miljarder ton C/år år 2100, medan B2 innebär en något 
mindre ökning från dagens utsläppsnivå till 13 miljarder ton C/år år 2100 (Holgersson 
et al. 2006). Med de två globala modellerna, den regionala modellen och de två 
utsläppsscenarierna har för Sverige fyra scenarier tagits fram. De fyra scenarierna är 
E/A2, E/B2, H/A2 och H/B2, där E/A2 och E/B2 är baserade på modellen från Max-
Planck institutet och H/A2 och H/B2 är baserade på modellen från Hadley Centre 
(Holgersson et al. 2006). 
De två globala modellerna skiljer sig mycket åt då de ger skilda bilder av hur den 
storskaliga atmosfärscirkulationen förändras. Detta ses i de globala modellerna då de 
skiljer sig i var lågtrycksbanorna kommer utvecklas. I stora drag visar de fyra 
regionala modellexperimenten att Sverige kommer få ett varmare och fuktigare 
klimat. Temperaturen beräknas öka med mellan 2,5 – 4,5 grader för perioden 2071-
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2100 korrelerat till referensperioden. Den största temperaturökningen beräknas infalla 
på vintern med högre minimum temperaturer. Nederbörden tros öka mest under höst-, 
vinter- och vårperioderna och den antas öka mest i de norra och västra delarna av 
landet (fig. 4) (Holgersson et al. 2006). 

        
   RCAO-E/A2                                     RCAO-E/B2      

  
 RCAO-H/A2                                 RCAO-H/B2 
Fig. 4 Beräkning av förändringar i vattentillgång (avrinning) kan komma att förändras enligt fyra klimatscenarier och 
hydrologisk modellering. I samtliga fall har RCAO-modellen använts som regional modell. (Bergström et al Nivåer och flöden i 
Vänerns och Mälarens vattensystem – Hydrologiskt underlag till Klimat- och sårbarhetsutredningen, 2006). 
 

 
2.3 Hydrologiska prognoser  

De hydrologiska beräkningar som framtagits av SMHI baseras på deras HBV- modell 
(Hydrologiska Byrån Vattenbalansavdelningen) och de fyra klimatmodeller som 
nämnts ovan. HBV- modellen är uppbyggd av tre huvuddelar som sedan räknas 
samman för att få fram en modell för hur avrinningen till ett vattendrag ser ut. De tre 
delarna är beräknade på vattenflödens vägar och hur dessa vägar svarar på 
förändringar i miljön, en beräkning på områdets nederbörd inklusive 
snöackumulationen och sist en beräkning på områdets markfukt (fig. 5). Modellen är 
även indelad i olika delar beroende på områdets vegetationsområden och topografi, 
och den tar även hänsyn till sjöar och regleringar i kraftverk (Carlsson et al. 2006).  
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Fig. 5 Sammanfattning över HBV-modellen hämtad ur Carlsson et al., 2006.  

 
Modellen används för att beräkna tillrinning av vatten till vattenkraftsanläggningarnas 
vattenmagasin och hur tillrinningen kan komma att ändras med ett förändrat klimat. I 
det Hydrologiska underlaget har HBV-modellen använts genom att man jämfört hur 
avrinningen kan komma att förändras med en ökad nederbörd i förhållande till den 
observerade referensperioden. De fyra experiment som tagits fram med hjälp av 
klimatscenarierna ger förhållandevis skilda framtidsbilder om hur 
nederbördsmängden kan komma att förändras (fig. 4). Den största skillnaden beror på 
de variationer i den globala cirkulationen som de två globala modellerna ger, medan 
avvikelserna de olika utsläppsscenarierna ger spelar mindre roll (Bergström et al. 

2006). De tydligaste likheterna i de olika modellerna är att nederbörden kommer öka i 
de norra och västra delarna av Sverige. För hela Sverige beräknas, med de fyra 
scenarierna vattentillgången genomsnittligen öka med 5-25 % (Bergström et al. 

2006). I de områden, sydöstra delarna av Sverige, där vattentillgången beräknas 
minska beror minskningen i första hand på ökade sommar temperaturer och till följd 
av det ökad avdunstning. Den ökade mängden avrinning spelar en viktig roll i hur 
man ska hantera den ökade vattenmängden i de stora reservoarerna runt om i Sverige 
(Holgersson et al. 2006). 
 
2.4 Regleringar och vattendomar för Vänern och Göta älv    

Alla dammar och sjöar som används som vattenreservoarer har ett, specifikt för varje 
damm, uträknat dimensionerat flöde. Detta är ett mått på hur stor mängd vatten som 
kan förekomma i reservoaren utan att den riskerar att skadas eller brista (Holgersson 
et al. 2006). Det dimensionerade flödet räknas fram genom att beräkna de mest 
extrema kombinationer av nederbörd och vårflod vilka skapar höga flöden. 
Beräkningar för ett dimensionerande flöde görs för ett 10-års flöde, dvs. ett flöde som 
beräknas inträffa högst en gång under en 10-års period. De dimensionerade flödena 
för en klass 1-damm (dammar som vid ett brott skulle medföra de största skadorna på 
samhället) beräknas vara så stora att de inträffar en gång på 10 000 år. Nya 
beräkningar, gjorda efter översvämningarna i Vänern 2000-2001, visar att de 
uträknade dimensionerade flödena för Vänern inte kan tillämpas. De uträkningar som 
gjorts på Vänern visar en dimensionerad nivå på 47,4 m (Holgersson et al. 2006). 
Detta värde är grundat på medelvärdet av utfallet från de fyra framtagna 
klimatmodellerna (Holgersson et al. 2006). Problemet med dimensionerade flöden är 
att de räknas ut med en så stor osäkerhet och att man för samma område kan få skilda 
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resultat på grund av val av referensperiod för temperatur, nederbörd och snötäcke 
(Bergström et al. 2006). 
Många av de större vattendrag som förser Vänern med vatten är idag utbyggda med 
vattenmagasin för vattenkraften. Dessa har en sammanlagd volym på ca 1 864 
miljoner m3 vilket skulle, om man fyllde alla, motsvara en vattennivåsänkning för 
hela Vänern med drygt 30 cm (Bergström et al. 2006). 
Vänerns tappningsgränser är bestämda genom en vattendom från 1937, med vissa 
modifieringar 1955 (Holgersson et al. 2006). Vattendomen omfattar i första hand hur 
mycket Vänern får tappas utifrån bestämmelser av dämnings- och sänkningsgränsen 
(Holgersson et al. 2006). Dämnings- och sänkningsgräns är de gränser vilket är 
maximum och minimumnivån för hur mycket vatten en damm får magasinera eller 
tappas på utifrån vattentillgång. Dessa gränser ändras ofta under året (Bergström et al. 

2006). Vattendomen är till för att skydda, inte bara elproduktionen, utan även andra 
delar av samhället så som fiske, bevattning av jordbruk och sjöfart. En viktig faktor 
till begränsningarna av hur mycket vatten som får tappas vid lågvatten är att det inte 
ska tränga in saltvatten från havet och förstöra sötvattnet i Göta älv som till stor del 
används av bland annat Göteborg som sötvattentäckt. För att vid lågvatten skydda 
Göta älv från att ta in saltvatten finns det i Nordre älv, den norra grenen vid delningen 
i Kungsbacka, en skärm som kan sänkas och på så sätt minska utsläppet i den delen 
och öka vattenmängden i Göta älv.  
I Göta älv kontrolleras vattenflödet genom flera stora vattenkraftverk, Vargön, 
Trollhättan och Lilla Edet. Medelvattenföringen för Göta älv under ett år är 550 m3/s 
(Bergström et al. 2006). Flödesmängden i Göta älv bestäms, så länge vattennivån 
befinner sig mellan dämningsgränsen och sänkningsgränsen, av kraftverksägarna. Det 
finns dock bestämmelser på hur stor tappningen ska vara vid höga flöden. Vänern har 
under den reglerade tiden haft ett medelvattenstånd på knappt 44,5 meter. På grund av 
de stränga regleringsreglerna har vattenståndet vid flera tillfällen ökat med drygt en 
meter. Värst var det vintern 2001 när vattenståndet låg på 45,67 meter (fig.6). Ligger 
vattennivån på max 30 cm över dämningsgränsen måste tappningen ha en hastighet på 
mellan 870-930 m3/s, medan tappningen måste ha en hastighet mellan 970-1030 m3/s 
om nivåerna skulle överskrida 30 cm över dämningsgränsen (Bergström et al. 2006). 
Vattenverkens maximala tappningshastighet för vattnet är 1030 m3/s. Denna 
maxgräns för tappningen är en unik föreskrift för Göta älv och är till för att undvika 
ras och skred längst med älven. Bestämmelsen mot en maximal tappningshastighet, 
som är inskriven i vattendomen från 1937, gör att Vänern kan stiga kraftigt vid stor 
och långvarig vattentillförsel utan att tappningsmängden kan öka (Holgersson et al. 

2006).     
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Fi. 6 Vänerns (vid Vänersborg) vattenstånd perioden 1846-2005 (meter i höjdsystem RH00) (Bergström et al Nivåer och flöden i 
Vänerns och Mälarens vattensystem – Hydrologiskt underlag till Klimat- och sårbarhetsutredningen, 2006). 

 
2.5 Regionala förändringar, Vänerområdet 

Avrinningsområdet är som tidigare nämnts väldigt utbrett och präglas därför av olika 
klimat. Vid Klarälvens början kännetecknas klimatet av kalla vintrar med mycket snö 
och följaktligen kraftiga vårfloder, medan klimatet i de södra delarna präglas av 
nederbördsrika vintrar med både regn och snö. Området har idag en medelnederbörd 
på 800 mm/år och en årsavrinning på ca 350 mm, de resterande 450 mm ”försvinner” 
genom avdunstning (Bergström et al. 2006). Avrinningen är det vatten som 
transporteras antingen med grundvattnet, i vattendrag eller som ytavrinning 
(www.ne.se 2007-05-08)10. Den troliga klimatförändringen och temperaturhöjningen 
förväntas, som nämnts ovan, leda till förändrade årstidsvariationer gällande 
vattentillförseln i Vänerområdet. De fyra scenarierna ger en skild bild av hur 
vattentillförseln kommer förändras men alla visar på en kraftig tillrinning under 
vinterhalvåret. Enligt de fyra experimenten kan tillrinningen komma att öka med så 
mycket som 1,5 till 2 gånger, jämfört med medelflödet för referensperioden. Samtliga 
fyra klimatscenarier visar att de maximala flödena i Vänerns tillrinning ökar avsevärt 
oberoende vilken tidsperiod som undersöks (fig. 7). 
 

  
Fig. 7 Genomsnittlig förändring av tillrinningen till Vänern enligt fyra klimatscenarier (Bergström et al Nivåer och flöden i 
Vänerns och Mälarens vattensystem – Hydrologiskt underlag till Klimat- och sårbarhetsutredningen, 2006). 

 
I en statistisk jämförelse mellan de fyra experimenten och referensperioden av 
vattenståndet i Vänern ser man en ökning i antalet dagar med de lägsta och högsta 
nivåerna. Det går även att utläsa att antal dagar med dagens medelnivå, 44,50-44,60 
meter minskar kraftigt, 32 – 48 dagar per år (beroende på klimatscenario) jämfört med 
dagens 60 dagar per år. Förändringen i vattenmängd beror på blötare och mildare 
vintrar med mer tillrinning och torrare och varmare somrar med högre avdunstning 
(Carlsson et al. 2006). Beroende på vilket av scenarierna som används kommer 
antalet dagar med maxtappning öka från dagens 1,5 dagar/år till mellan knappt 40 
dagar/år och knappt 100 dagar/år (Tabell 1) (Holgersson et al. 2006).  
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Tabell 1 Förändring i antal dagar med maxtappning och förändring av högsta vattenstånd i Vänern med klimatförändringar enligt 
de fyra klimatscenarierna. Baserad på Bergström et al Nivåer och flöden i Vänerns och Mälarens vattensystem – 
Hydrologiskt underlag till Klimat- och sårbarhetsutredningen, 2006. 

Klimatscenario 
Antal dagar per år med 
maximal tappning 

Högsta 
vattenstånd 

Referens (1964-1990) 1.5   
H/A2 37 0.37 m 
H/B2 19 0.08 m 
E/A2 97 0.90 m 
E/B2 67 0.57 m 
 
Genom beräkningar med hjälp av de dimensionerade flödena tillsammans med 
klimatförändringarna med de fyra utsläppsscenarierna har SMHI i sin rapport 
Hydrologiskt underlag från 2006 fått fram hur Vänern och Göta älv kommer klara de 
mest extrema flödena. Genom att lägga till nya maximala tappningsnivåer, 1030, 
1 200,1400 och 1600 m3/s, visar resultaten nya nivåer för de högsta vattenstånden 
(fig. 8). 
 

  
Fig. 8 Ändring av Vänerns högsta vattenstånd vid olika tappningskapacitet och ett Klass-1 flöde enligt Flödeskommitén under 
dagens klimat (Ref) och ett framtida klimat enligt de fyra scenarier (Bergström et al Nivåer och flöden i Vänerns och Mälarens 
vattensystem – Hydrologiskt underlag till Klimat- och sårbarhetsutredningen, 2006). 

 
Resultaten visar att det för att behålla dagens nivå behövs en medeltappning på 1400 
m3/s vilket med dagens vattendom inte är tillåtet. Behåller man dagens tappningsgräns 
på 1030 m3/s kan vattennivåerna komma att, i de värsta översvämningarna höjas med 
mellan 10 cm och 1,5 meter över dagens nivå, beroende på vilket scenario man 
använder. Med dagens klimat och vattendom beräknas Vänerns 100-årsnivå ligga på 
mellan 45,69 m och 45,83 m beroende på om man räknar med översvämningarna 
2000/2001. Lägger man till vindens påverkan på vattenytan blir dagens 100-årsnivå ca 
46,5 m. Denna nivå beräknas med ett genomsnittligt klimatscenario ändras från att 
idag ha en återkomsttid 100 år till att om 100 år ha en återkomst på endast 20 år 
(tabell 2), (Holgersson et al. 2006). 
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Tabell 2 Förändring i återkomsttid för dagens 100-årsnivå. Baserad på Bergström et al Nivåer och flöden i Vänerns och Mälarens 
vattensystem – Hydrologiskt underlag till Klimat- och sårbarhetsutredningen, 2006. 

Klimatmodell 
Förändring i 100-

årsnivå 
Återkomsttid för dagens 100-

årsnivå 
RCAO-H/A2 + 37 25 
RCAO-H/B2 + 21 40 
RCAO-E/A2 + 98 5 
RCAO-E/B2 + 57 11 
 
2.6 Geologisk bakgrund i Göta Älv dalen 

Anledningen till att det är så stor risk för skred och ras i just Göta älvdalen och dess 
närområde är att området är uppbyggt av mäktiga ler- och grovsiltlager. Vissa delar är 
så mäktiga som 100 meter. Dessa bildades efter istiden i en marin miljö, alltså är de 
avsatta under vattenytan vilket lett till att det bara är de finaste partiklarna som är 
deponerade i området. Lager avsatta i en marin miljö har en hög salthalt men eftersom 
sedimenten genom landhöjningen nu hamnat över havsytan har saltet lakats ut av både 
nederbörd och genomströmning av grundvatten. Saltet fick leran att klumpa ihop sig i 
aggregat och den fick på så sätt större hållfasthet. Urlakningen har fått kraften som 
håller ihop aggregaten att försvagas och lerskelett har bildats, det vill säga stora 
områden är idag till stor del uppbyggda av hålrum (Holgersson et al. 2006). 
Hållfastheten i dessa skelett är nära noll och det krävs därför inte mycket för att de ska 
rasa samman eller bli flytande vid mycket nederbörd (På säker grund för hållbar 
utveckling, 2006). Dessa formationer kallas kvickleror och är vanligt förekommande i 
sluttningarna längst med Göta älv, framför allt i området norr om Lilla Edet.    
 
2.7 Anpassningar och förebyggande åtgärder 

Det har de senaste åren tagits fram olika förslag på åtgärder för att sänka Vänerns och 
Göta älvs vattennivåer vid extrema nivåer (Holgersson et al. 2006). 
Det är i första hand fyra olika huvudåtgärder som diskuterats:  

• åtgärder uppströms Vänern  
• sänkning av Vänerns genomsnittliga vattennivå genom en ändrad 

regleringsstrategi  
• genomföra skyddsåtgärder för att förebygga skador vid höga nivåer 
• ökad avtappningskapacitet genom: 

• att bygga en kanal till västerhavet 
• att bygga en tunnel till västerhavet 

 
De möjliga åtgärderna uppströms Vänern är att antingen sänka dämningsgränserna i 
vattenmagasinen, eller att höja dammarna. Man skulle inför ett hotande extremflöde 
kunna sänka nivån i magasinen i Vänerns tillrinningsområde för att ”ge plats” för de 
kommande flödena (Holgersson et al. 2006). Beräkningar gjorda på 50 av de största 
magasinen uppströms Vänern visar att en höjning av dammgränserna med en meter 
skulle kunna magasinera vatten motsvarande en nivåsänkning med knappt 20 cm på 
Vänerns yta. Dessa mätningar är dock helt teoretiska och man har inte tagit någon 
hänsyn till vad de skulle ha för konsekvenser för områdena uppströms dammarna och 
magasinen (Holgersson et al. 2006).  
 
Det har gjorts fler olika undersökningar på hur man skulle kunna sänka Vänerns 
vattennivåer. Det är i första hand tre olika metoder som diskuterats mer ingående. 
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SMHI har gjort mätningar på hur vattennivåerna skulle ändras utifrån sänkta 
dämningsgränser. Det finns inga direkta samband mellan tappningen för vattenkraft 
och Vänerns vattenstånd. SMHI har därför tagit fram en modell med hjälp av den 
strategi vattenkraftsindustrin använder för tappningar vid vattenstånd mellan 
sänkningsgräns och dämningsgräns. Tillsammans med den framtagna modellen och 
HBV-modellen för tillrinning har simuleringar gjorts för en sänkning av 
dämningsgränsen med 30 respektive 50 cm. Vid en sänkt dämningsgräns med 50 cm 
visar resultatet på en sänkt medelnivå med i genomsnitt 48 cm, om man för övrigt 
behöll samma tappningsgränser (Holgersson et al. 2006).  
Det har gjorts undersökningar på hur man skulle kunna ändra tappningsstrategierna 
för Göta älv. Idag har kraftverken stor frihet att bestämma tappningsmängd så länge 
nivåerna ligger mellan dämningsgräns och sänkningsgränsen. Med den nya strategin 
skulle man anpassa tappningen till kraftverkens maximala kapacitet, även om det till 
viss del skulle öka mängden ”spill”, eftersom kraftverken ibland skulle behöva släppa 
ut vatten utan att ta det till vara. Så länge nivån i Vänern ligger på en normal nivå, det 
vill säga runt + 44,3 m anpassas tappningen till Lilla Edets kapacitet på 780 m3/s (fig. 
9). Höjs vattennivån till över + 44,5 m ökar man utsläppet till Hojums- och Olidens 
(Trollhättan) kapacitet på 870 m3/s, och vid en nivå över + 44,7 m anpassar man 
utsläppen till Vargöns kapacitet på 900 m3/s. Tappning enligt den nya strategin har 
beräknats skulle kunna sänkt medelvattenståndet för referensperioden med knappt 30 
cm (Holgersson et al. 2006).  
Det sista förslaget för att sänka Vänerns nivåer genom ändrade reglering är att 
omarbeta vattendomen och öka maxgränsen för tappning i Göta älv. Gränsen ligger 
idag som tidigare nämnts på 1030 m3/s. Det finns dock en mängd problem med en 
ökad utsläppshastighet, de största är att det skulle leda till ökad risk för skred och ras i 
Göta älvdalen (Holgersson et al. 2006).   
För dagens förhållanden bedöms att kostnaderna för stabilitetsförbättrande åtgärder 
och utläggning av erosionsskydd skulle uppgå till mellan 300 – 1700 miljoner kronor. 
Detta är bara grova uppskattningar och för att få en mer korrekt summa krävs 
ytterliggare och noggrannare undersökningar av de berörda områdena (Hultén et al. 

2006).  
 

 
Fig. 9 Göta Älvs avrinningsområde. (Hultén, C. et al 2006) 

 



 15

Undersökningar har gjorts på om det skulle vara möjligt att i förebyggande syfte 
bygga invallningar runt känsliga områden. Resultaten av utredningarna visar att det, 
enbart för industrifastigheter, runt Vänern skulle behövas 51 km invallningar för att 
klara av ett dimensionerat flöde och 43 km för en 100 års nivå. Skulle man även 
bygga skyddsvallar runt bebyggelse i de 14 största och mest utsatta städerna runt 
Vänern skulle det behövas ytterliggare 230 km vallar för att klara av ett dimensionerat 
flöde. Vallarna skulle behöva vara ungefär fyra meter höga och i beräkningar utifrån 
pris har man kommit fram till att det skulle kosta i genomsnitt 10 000 kr/m vall 
(Holgersson et al. 2006). 
I frågan om hur man skulle kunna skydda de knappa 100 km vägar och de 
järnvägssträckor som ligger i farozonen vid ett dimensionerat flöde, skulle det i första 
hand handla om att höja vägarna och i vissa falla skulle man även behöva flytta vissa 
sträckor. Det behövs i dagsläget ytterliggare undersökningar för att ta fram möjliga 
åtgärder för hur alla järnvägar ska kunna klara ett dimensionerat flöde (Holgersson et 

al. 2006). 
Tabell 3 visar SGI: is uppskattade kostnader för förebyggande åtgärder vid två olika 
nivåer av tappning från Vänern.  
 
Tabell 3. Bedömda kostnader för stabilitetsförbättrande åtgärder, invallningar och erosionsskydd för 
olika flöden (Hultén et al. 2006) 
Max tappning 1030 m3/s, höjd 
havsnivå (miljoner kr) 

Max tappning 1400 m3/s höjd 
havsnivå (miljoner kr) 

700 - 4900 900 - 6200 
 

Det mest omfattande av alla förslag för en ökad tappning av Vänerns högsta nivåer är 
att bygga en helt ny kanal eller tunnel. Tunneln/kanalen skulle gå från Vänersborg i 
sydvästra Vänern och ha sitt utlopp i antingen Byfjorden, Havstensfjord eller 
Gullmarn utanför Uddevalla (Holgersson et al. 2006). 
Vid ett eventuellt kanalbygge räknar man med att kunna avtappa minst 400 m3/s, och 
detta anses räcka till att sänka Vänerns högsta vattenstånd med ca 0,5 meter. Ett 
kanalbygge skulle innebära mycket arbete då det i Bohuslän är väldigt kuperat med 
dels höga kullar men även djupa dalar. Från Vänerns yta, där höjden är ca 45 meter 
över havet, stiger marknivån på väg mot kusten till uppemot 140 meter över havet för 
att på vissa områden sjunka till ca 60 meter över havet. För att kunna tappa minst 400 
m3/s måste kanalen ha en tvärsnittsarea på 150 m2 vilket motsvarar en bredd på 35 
meter och ett djup på 6 meter (Holgersson et al. 2006). 
Ett tunnelbygge skulle ha ungefär samma sträckning som en eventuell kanal. För att 
tunneln ska kunna ha en tappningskapacitet på 400 m3/s behöver den ha en tunnelarea 
på 170 m2, vilket motsvarar en bredd på 20 meter och en höjd på 12 meter.  Beroende 
på vilken fjord man använder som mynning skulle tunneln ha en sträckning på 30-43 
km. Kanalen eller tunneln är tänkt att kunna stängas vid låga/normala förhållanden i 
Vänern (Holgersson et al. 2006). 
 
 
3 Resultat 

Beräkningar från höjddatan i kombination med kartunderlag för Lidköping, Arvika 
och Karlstad visar att stor del av de planerade nybyggena kommer att läggas under 
vatten vid en eventuell nivåhöjning av Vänern. Höjddatan som använts för GIS 
beräkningarna har alla en felmarginal på ± 2,5 m. Detta bör därför vara med i 
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tankarna när man läser kartorna och beskrivningen av dem. För alla städer finns i 
legenden anvisningar med höjden över havet i meter. Arvika har dock ett värde som 
de andra städerna inte har och det är 48,5 m, heldragen blå linje, som är nivån för 
översvämningen hösten 2000. Den ljusgröna streckade linjen, är nivån för dagens 
medelnivå för Vänern medan den svarta streckade linjen, 46,5 m, är nivån för 100-års 
nivå och den lila streckade linjen, 47,5 m, visar det beräknade dimensionerade flödet 
för Vänern. Varje stad redovisas nedan var för sig i mer detalj.  
 
3.1 Arvika 

Arvikas stadskärna är uppbyggd kring Kyrkviken. Viken är genom ett smalt sund i 
kontakt med Älgåfjorden och Glafsfjorden. Arvika är en kuperad stad med stora 
höjdskillnader, med de högsta nivåerna på drygt 130 m ö h. Höjdskillnaderna gör att 
vid en potentiell nivåökning är det bara området i Kyrkvikens absoluta närhet som 
drabbas av översvämningar. Staden är koncentrerad med korta avstånd till allt inom 
centrum. Visionen för ett utbyggt Arvika är att växa inåt och förtäta stadskärnan, men 
det finns även planer på att expandera staden och det planeras därför nybyggen på 
idag oanvänd mark (Arvika översiktsplan, 2007). Det finns idag planer för utbyggnad 
på sex platser kring staden; Västra Sund, Ingerstrand (två olika platser), Dotteviken 
(två olika platser), Tornstigen, Hamnen och Prästängen (två olika platser). Västra 
sund är idag ett relativt oexploaterat men med viss sommar- och åretruntboenden. 
Området är väldigt intressant för nybyggande med tanke på läge. Vid en eventuell 
utbyggnad av området kommer områdena närmast stranden att påverkas av de 
stigande vattennivåerna.  
Ingestrand är ett attraktivt exploateringsområde för framtida nybygganden. Området 
ligger tillräckligt högt för att inte påverkas av stigande vattennivåer så länge de hålls 
under ca 49 m. Samma sak gäller för både områdena i Dotteviken, Tornstigen samt de 
båda planerade utbyggnadsområdena i Prästängen. De ligger alla tillräckligt högt för 
att inte påverkas av de antagna vattennivåförändringarna.  
Hamnen är det mest centrala området som planeras för utbyggnader. Hamnen används 
främst för fritidsbåtar men där finns även lastkaj både för större båtar och för 
järnvägen som ligger i direkt anslutning. Nybyggandet skulle i första hand handla om 
att förnya hamnområdet för att få en bättre kontakt mellan hamnområdet och de 
centrala delarna av staden. Vid en eventuell utbyggnad skulle stora delar av det 
planerade byggnadsområdet hamna under vattnet vid en stigande vattennivå. Vid en 
nivå motsvarande en dimensionerad nivå skulle ansenliga delar, inklusive vissa 
områden som idag ligger på land, läggas under vatten. Den blå höjdlinjen i kartan 
visar att stora delar av hamnen är hotad om en översvämning på samma nivå som den 
som inträffade 2000 skulle inträffa igen.  
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1. Prästängen, 2. Västra Sund, 3. Ingestrand,  
4. Dottevik, 5. Tornstigen, 6. Hamnen.  
 
Fig 10. Översiktskarta över Arvika med eventuella utbyggnadsområden markerade. 

 
3.2 Karlstad 

Karlstad är, jämfört med Lidköping och Arvika, en något större och utbredd stad. 
Genom hela staden flyter Klarälven som även har sitt utlopp till Vänern i staden. 
Staden är, på grund av Klarälvens flera grenar, utbredd på flera öar och halvöar. Detta 
gör att vattnet har en central roll i staden och dess samhällsplanering (Karlstads 
översiktsplan, 2006). Utbyggnaden i Karlstad handlar främst om utbyggnad av redan 
befintliga områden med bostäder, småindustrier, serviceområden och 
kontorsområden, men det planeras även för nybyggen i idag orörda områden. I de 
opåverkade områdena planeras det för bostäder och utbyggnad av nya hamnområden.   

Källa: Digitala Kart 
biblioteket 2007, Arvikas 
detaljplan 2006. 
Bearbetad av Sanna Elgh 
Dalgren 2008-02-06 
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I de centrala delarna är det i första hand fem olika områden som diskuteras för 
eventuella utbyggnader, Örsholmen, Inre hamnen, Rud, Råtorp och Välsviken.  
Karlstad är en kuperad stad med lokala kullar och förhållandevis stora variationer på 
korta avstånd i närheten av Klarälvens förgreningar. Vid en höjning av vattenytan till 
en 100-års nivå skulle stora delar av de centrala delarna av staden hamna under 
Vänerns nivåer. Utifrån GIS-kartan kan man utläsa att flera av de områden som är 
planerade för utbyggnad kommer att påverkas av en stigande vattennivå. 
I Råtorp, som idag redan har bebyggelse, planeras det för utbyggnad av nya 
bostadshus. Området, som ligger precis vid Klarälvens västra strand, skulle vid en 
ökad vattennivå förlora stora delar av sitt strandområde, där det idag finns ett stort 
bostadsområde.   
Inre hamnen som idag redan ligger väldigt nära vattennivån kommer vid en eventuell 
utbyggnad till stora delar hamna under vatten. Det är i området planerat att dels bygga 
ut hamnen men även byggande av nya bostäder och verksamheter är planerade. Med 
endast några få undantag kommer hela Inre hamnen hamna under vatten vid även en 
liten vattenhöjning. Beroende på vilken typ av utbyggnad det i slutänden blir i Inre 
hamnen kommer vattennivån ha olika stor betydelse. Skulle det till exempel enbart bli 
en utbyggnad av hamnen skulle en ökad vattennivå leda till att man kan ta emot större 
fartyg.  
Örsholmen är idag en del av hamnområdet men även ett industriområde. Med sitt 
strandnära område är det idag under granskning för att i framtiden kunna byggas ut 
med bostäder, men det är även möjligt med en utbyggnad av hamnen. Stora delar av 
området ligger redan idag under eller precis vid vattennivån så vid en eventuell 
utbyggnad skulle området behöva undersökas väldigt noga. Vid en 100-års nivå skulle 
stora delar av ön hamna under vatten, endast delar av öns innersta delar skulle stå 
emot vattnet. 
Välsviken är i dagsläget det område med mest planer för utbyggnad. I området 
planeras för upp emot 2000 nya bostäder, kontorsområden, småindustrier och 
handelscentrum. Området, förutom en liten del i sydväst, kommer även vid en 
dimensionerad vattennivå att klara sig bra från översvämningar.  
Rud är det område av de undersökta som ligger längst från något vatten.  Det är idag 
bostadsområde och eventuell ny bebyggelse skulle bestå av kompletteringar till 
dagens befintliga bostadsområde. Området ligger tillräckligt högt för att klara sig vid 
en eventuell vattennivå höjning.  
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1. Råtorp, 2. Inre Hamnen, 
3. Örsholmen, 4. Välsviken, 5. Rud.   
 
Fig. 11 Översikts karta över Karlstad med eventuella utbyggnadsområden markerade. 
 
 

3.3 Lidköping 

Lidköping är en koncentrerad stad där allt ligger inom cykelavstånd. Genom staden 
flyter som tidigare nämnt Lidan och stränderna på båda sidorna har en kraftig 
sluttning. Nybyggandet i staden går i första hand inte ut på att förstora staden utan den 
ska i första hand förtätas i redan befintliga områden. I centrum är det i dagsläget sex 
områden (plus ett i utkanten av staden) som diskuteras för utbyggnad, Västra 
hamnen/Framnäs, Kvarter Barkskeppet, Kvarter Venus, Kvarter Seraphs, Kvarter 
Garvaren, Kvarter Grönskan och Tofta. Fem av områdena, Västra hamnen/Framnäs, 
Kvarter Barkskeppet, Kvarter Venus, Kvarter Seraphs och Tofta ligger på Lidans 
västra strand medan de två övriga områdena ligger på den östra stranden. Det är i 
dagsläget endast planerat att bygga olika typer av bostadshus eftersom det finns plats 
för fler industrier i redan befintliga industriområden (Lidköpings översiktsplan, 2003).  
Utifrån gjorda GIS kartorna kan utläsas att staden redan idag har områden som ligger 
under Vänerns medelnivå, dessa områden ligger väster om Västra hamnen och vid 
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Östra hamnen. I de centrala delarna av staden visar höjdlinjerna att Lidans västra 
strand har en skarpare sluttning jämfört med den östra som har en mer flack lutning. 
Vattnet skulle vid en 100-års nivå, 46,5 m, nå upp till torget i de centrala delarna av 
Nya staden och vid en vattennivå motsvarande den dimensionerade nivån skulle stora 
delar av centrala Lidköping läggas under vatten.  
Stranden belägen norr om Västra hamnen har en flack sluttning och kommer vid en 
höjd vattennivå till stor del sättas under vatten. I strandens fortsättning ligger det 
planerade nybygget i Tofta. Detta område ser, enligt GIS-kartorna ut att endast klara 
en höjning på 0,5 meter innan stora delar av området hamnar under vattnet. Vid 
ytterliggare ökning av 0,5 meter kommer vattnet nå över hela bygget.  
I Västra hamnen/Framnäs området planeras för ett nytt bostadsområde, Hamnstaden, 
med planer på drygt 1000 nya lägenheter längst med strandkanten (www.lidkoping.se 
2008-01-30).  
Västra hamnen/Framnäs ligger på en låg kulle men även vid en relativt liten 
vattennivåhöjning skulle de mest strandnära områdena läggas under vattnet. Vid en 
nivåhöjning till 47,5 meter skulle stora delar av området, framför allt området längst 
med Lidans utlopp, hamna under vatten. Planerna är ännu idag bara i planeringsstadiet 
(skriftlig kommunikation Richard Sånnek 2008-01-30) 
De centrala nybyggena Kvarter Seraphis, Kvarter Venus och Kvarter Barkskeppet 
beräknas enligt kartorn klara sig vid en kraftig nivåökning. Kvarter Seraphis klara sig 
även om vattennivån stiger med en dryg meter jämfört med dagens nivå. Kvarter 
Venus som ligger något längre från Lidan skulle klara sig även vid en 100-års nivå. 
Kvarter Barkskeppet kommer, även om det ligger precis vid Lidans strand, i stort sett 
klara en höjning av vattennivån upp till 100-års nivån, det är bara de allra lägsta 
delarna av området som kommer påverkas av en nivåförändring. Att området skulle 
klara en så hög nivå tyder på att stranden har en rejäl lutning.  
Gamla staden har, enligt GIS-beräkningarna, en flackare sluttning och vid en 100-års 
nivå skulle stora delar av de centrala områdena läggas under vatten. De båda 
områdena på den östra stranden, Kvarter Grönskan och Kvarter Garvaren ligger båda 
på en höjd. Kvarter Grönskan, som är det lägre av de två kvarteren, skulle inte 
påverkas av en nivåhöjning motsvarande en meter jämfört med dagens nivå. Men 
skulle nivåerna öka med ytterliggare 0,5 m skulle delar av kvarteret läggas under 
vatten. Kvarter Garvaren ligger som tidigare nämnts högre upp på samma höjd och 
skulle nästan klara av en nivåhöjning motsvarande en dimensionerad nivå. 
Som slutsats för Lidköping kan man säga att vid en nivå motsvarande 47,5 meter 
skulle stora delar av staden läggas under vatten, inklusive alla planerade nybyggen 
förutom Kvarter Barkskeppet.  
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Fig. 12 Översiktskarta över Lidköping med eventuella utbyggnadsområden markerade.  
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4 Diskussion 

Diskussioner och undersökningar om vad som kommer att hända i Vänerområdet i 
framtiden är viktiga för en stor del av Sveriges befolkning då många kommer 
påverkas av översvämningar, ras och försämrat grundvatten. Städerna i min 
undersökning är bara några av alla städer som ligger i riskzonen för eventuella 
översvämningar.  
De tre städerna har tidigare drabbats av översvämningar och är medvetna om de 
potentiella riskerna, men frågan är om de har tagit Klimat och sårbarhetsrapporten i 
betänkande när de planerade för kommande utbyggnader i städerna. Mina GIS-
analyser visar som tidigare nämnts att stora delar av de undersökta städerna kommer 
att påverkas av eventuella vattennivåhöjningarna och att städerna inte tagit med 
Klimat och sårbarhetsutredningen i betänkande när de planerat för framtida nybyggen.  
Till försvar för de tre städerna kan sägas att deras, med undantag för Hamnstaden i 
Lidköping, samhällsplaner är presenterade innan Klimat och sårbarhetsutredningen 
publicerades. Planerna på att bygga Hamnstaden i Lidköping publicerades 1 oktober, 
2007, dvs. mer än ett år efter Klimat och sårbarhetsutredningen publicerade sitt 
delbetänkande där det tydligt beskrevs att städerna kring Vänern till största 
sannolikhet kommer påverkas av vattennivåhöjningar inom de närmaste 100 åren.  
Vid skriftlig kommunikation med mark och exploateringsingenjör Richard Sånnek i 
Lidköping (2008-01-30) framkom att eftersom projekt Hamnstaden bara är i 
planeringsstadiet har inte Klimat och sårbarhetsutredningen tagits i betänkande än 
utan det sker i en arbetsgrupp senare i planeringen.  
Även om städernas samhällsutbyggnader planerats innan Klimat och 
sårbarhetsrapporten publicerades så är alla tre städerna med tanke på tidigare 
översvämningar medvetna om de risker som redan idag finns. 
Det behövs för alla de tre städerna mer precisa mätningar för att få en korrektare bild 
över hur de kommer påverkas. Data jag använt har, som tidigare nämnts, en 
felmarginal på 2,5 meter. Kommunerna skulle därför behöva ta fram exaktare GIS 
kartor så analyserna blir noggrannare gjorda. 
 
4.1 Arvika 

Arvika, som är den stad som tidigare haft de högsta vattenflödena, har placerat det 
mesta av sina planerade utbyggnader precis vid strandkanterna. Vid en snabb analys 
av kartan, utan synliga höjdskillnader kan de planerade utbyggnaderna se oansvariga 
ut. Men Arvika är en som ovan nämnt en väldigt kuperad stad så därför kommer stora 
delar av de planerade byggena av bostäder att klara sig bra vid en eventuell vattennivå 
förändring medan det nya hamnområdet som tidigare nämnts till stor del kommer att 
hamna under vatten.  
Arvika har inte anpassat sin utbyggnad efter klimat och sårbarhetsutredningens 
rapport men eftersom staden är så kuperad kommer den till största delen ändå klara av 
de förmodade vattennivåförändringarna.  
Med tanke på de kraftiga översvämningarna år 2000 är staden antagligen den, av de 
tre, som är mest anpassad och ”redo” för nya översvämningar och som även anpassat 
sina planerade utbyggen efter erfarenhet.  
Det är, för Arvika, väldigt viktigt att påpeka att det behövs ytterliggare 
undersökningar för hur staden kan komma att påverkas i framtiden. De nivåer som är 
framtagna för Vänern går inte att applicera direkt på Arvika eftersom 100-års nivåerna 
är lägre än nivåerna från översvämningarna år 2000.  Det behövs därför modeller för 
hur vattennivåerna kommer förändras även i mindre dammar så som Glafsfjorden.  
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4.2 Karlstad 

Karlstad är den stad som ligger mest utsatt då stora delar av staden är uppbyggd på 
öarna i Klarälvens utlopp. De redan låga strandkanterna gör att stora delar av staden 
och den planerade nybyggnationen kommer hamna under vatten om de beräknade 
vattennivåhöjningarna inträffar. Den planerade samhällsbyggnaden är av allt att döma 
inte planerad efter Klimat och sårbarhetsutredningen.  
Speciellt Örsholmen och Inre hamnen kommer till stor del drabbas av en eventuell 
översvämning då de redan idag ligger precis på gränsen för dagens vattennivåer.  
 
4.3 Lidköping 

Som tidigare nämnts har inte heller Lidköping planerat sin stadsplanering efter Klimat 
och sårbarhetsutredningen. Detta syns tydligast på den planerade Hamnstaden som 
planeras byggas på ett område där vissa delar redan idag ligger precis vid eller under 
dagens vattennivåer.   
Skulle vattennivåerna höjas till de högsta beräknade nivåerna (47,5 m) skulle inte bara 
alla planerade byggen utan även en väldigt stor del av dagens bebyggelse (på bägge 
sidor av Lidan) hamna under vatten.  
 
Kan man mellan de tre städerna se olika stor påverkan beroende på var i 
avrinningsområdet de ligger? 
 
Svaret på den andra frågan in min frågeställning (kan man mellan de tre städerna se 
olika stor påverkan beroende på var i avrinningsområdet de ligger) är lite svårare att 
svara på. Översvämningarna kommer antagligen att se liknande ut i de tre städerna 
men inträffa under lite olika tidsperiod då de ligger i olika delar av av- och 
tillrinnignsområdet. Arvika kommer, om man jämför med tidigare översvämningar, 
drabbas först av de tre städerna eftersom den ligger ”tidigast” i tillrinningsområdet. 
Alla tre städerna ligger på olika höjd över havet och det är därför svårt att avgöra om 
städerna kommer påverkas olika beroende på höjdskillnad eller om det är för att de 
ligger i olika delar av avrinningsområdet. Om man bara använder sig av mina GIS-
analyser ser det ut som att Lidköping kommer påverkas mest av de sannolika 
översvämningarna. Skulle vattennivån nå 47,5 m kommer stora delar av centrala 
Lidköping hamna under vatten även Karstad till stor del kommer påverkas av höjda 
vattennivåer medan Arvika ser ut att klara sig relativt bra.  
För att få en bättre förståelse om hur olika delar av avrinnings kommer påverkas 
behövs det vidare undersökningar om hur mindre vattendrag kommer påverkas av 
vattennivåförändringarna. Som tidigare nämnts går det inte att applicera de mätningar 
gjorda på hela Vänern på mindre vattendrag som t ex Glafsfjorden. För dessa behövs 
det tas fram specifika dimensionerade flöden och beräkningar på hur vattennivåerna 
kommer påverkas i framtiden.  
 
4.4 Förebyggande åtgärder 

Det finns en rad förebyggande åtgärder som samhället till viss del skulle kunna göra 
för att minska riskerna för stora översvämningar. Jag har ovan tagit upp höjda och 
sänkta dammgränser (framför allt norr om utloppet till Vänern), ändrad 
tappningsstrategi, invallningar runt extra utsatta områden och tunnel/kanal bygge från 
Vänerns till Västerhavet. 
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Samtliga åtgärder skulle till viss del ha en sänkande effekt på vattennivån men de 
skulle alla även ha bieffekter som i sig kan leda till andra följder för samhället. 
Vid eventuella höjda dammgränser skulle antagligen stora arealer av mark läggas 
under vatten vid ”upptappning” i dammarna. Det skulle även finnas risker för att 
dammarna skulle ta skada av det ökade trycket på dammväggarna. Om ett brott skulle 
ske skulle det ha förödande konsekvenser för de omkringliggande områdena med 
extrema flöden och en potentiell flodvåg.  
Om dämningsgränserna istället skulle sänkas skulle i första hand vattenverken längst 
med Göta älv kunna få problem under de torra sommarmånaderna. Kraftverken 
bestämmer idag tappningshastigheten och ser därför alltid till att det alltid finns ”lite 
extra” i dammarna (så att kraftutvinningen kan fortsätta som normalt) ifall det skulle 
inträffa en period med torka. Skulle man driva igenom ett tvång med sänkta 
dämningsgränser skulle kraftverken varje år förlora stora summor på grund av deras 
sänkta kapacitet, Vattenfall har beräknat en förlust med 3 miljoner kronor/år 
(Holgersson et al. 2006).  
Vid en eventuell sänkning skulle även sjöfarten komma att påverkas vid de lägsta 
flödena. Den tunga sjöfarten som transporterar varor genom Göta älv behöver ett visst 
djup för att komma igenom slussarna. Skulle dämningsgränserna sänkas finns det risk 
att det under de torrare månaderna inte skulle finnas tillräckligt med vatten för 
trafiken att ta sig fram. Detta skulle leda till förluster för frakttrafiken till och från 
Vänern.   
De tappningsstrategier som idag finns för Göta älv är som ovan beskrivet framtagna 
för att skydda både elproduktion och andra samhällsviktiga funktioner. Det 
huvudsakliga ansvaret ligger hos kraftverksägarna. En ändring av 
tappningsstrategierna skulle inte bara leda till en minskad inkomst för kraftverken 
utan det skulle även påverka hela Göta älv. Vid en tappningsmängd över dagens 
maxtappning på 1030 m3/s skulle stora områden av Göta älv behöva stärkas för att 
inte öka ras och skred risken. Även detta skulle kosta väldigt mycket pengar då det 
sammanlagt rör sig om åtskilliga km strandsträckor.  
Vid ändrade tappningsstrategier finns det även risk för förorening av Göta älv. I bland 
annat Trollhättan finns det stora områden med förorenad mark som idag ligger över 
vattengränsen. Vid höjda vattennivåer kan dessa områden hamna under vatten och 
föroreningarna sprids. Med tanke på att Göta älv är vattentäckt för närmare 700 000 
människor skulle det få förödande konsekvenser om föroreningarna hamnade i 
dricksvattnet (Holgersson et al. 2006). 
En eventuell invallning av extra utsatta områden skulle till viss del hjälpa mot 
översvämningarna men eftersom det bara handlar om proportionellt sett små områden 
skulle det inte vara lönsamt. Med en kostnad på 10000 kr/m vall (Holgersson et al. 

2006) tillsammans med alla ytterliggare kostnader som behövs för att skydda 
områdena som inte invallas skulle slutkostnaderna bli väldigt höga. I klimat och 
sårbarbarhetsutredningen nämns riskerna med vad som skulle kunna hända om vattnet 
gick över eventuella vallar. Stora områden skulle då hamna under vatten, men i 
jämförelse med områden som inte är invallade, skulle vattnet inte ha någonstans att ta 
vägen så vattennivån skulle då kunna stiga väldigt snabbt.  
Planerandet av byggandet av en tunnel eller kanal är som ovan nämnt den största 
åtgärden som diskuteras i klimat och sårbarhetsrapporten. Även om man kan bygga 
den i anslutning till idag redan existerande vattenpassager skulle det dels kosta 
åtskilliga miljarder kronor men även ta lång tid att genomföra. Beroende på hur man 
skulle dra tunneln eller kanalen kommer de beräknade kostnaderna att ligga mellan ca 
3,5-4,5 miljarder kronor och byggtiden kommer att ligga på 10-15 år från 
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planeringsstadiet till färdigbyggandet (Holgersson et al. 2006). Förutom problem med 
byggande och utförande är det också viktigt att titta på konsekvenserna för det marina 
livet vid större utsläpp av sötvatten. Skadorna på det marina livet beror dels på hur 
ofta man tappar ut vatten och även i vilken mängd man tappar ut det. Detta är ett 
problem som man måste lösa innan man börjar bygga.  
 
Klimat och sårbarhetsutredningen har gjort kalkyler över hur mycket de olika 
åtgärderna skulle kosta inklusive årligt underhåll och jämfört dessa med beräknade 
kostnader för att inte utföra några förebyggande åtgärder. Dessa visar alla samma sak; 
det kommer att kosta samhället åtminstone det dubbla att vänta och inte göra några 
förebyggande åtgärder. Detta är ett väldigt viktigt argument i diskussion om och vad 
som bör göras för att skydda de utsatta områdena runt Vänern.  
 

5 Slutsats 

Kommunerna har av olika anledning inte tagit Klimat och sårbarhetsutredningen i 
betänkande när de har planerat sina framtida utbyggnader.  
Det är viktigt att åter påpeka vikten av att ta hänsyn till resultaten som Klimat och 
sårbarhetsutredningen. Även om eventuella förändringar i vattennivån ligger långt 
fram i tiden (70-100 år) måste man redan idag börja planera för var bostäder ska 
byggas. Även om förändringarna kanske inte kommer att påverka vår generation 
måste man som sagt redan idag börja planera för förändringarna så att de inte kommer 
som en chock. Även om det är eftertraktat att ha strandtomt är det idag inte det 
säkraste alternativet så innan man bygger nytt hus bör man tänka efter en extra gång.  
 
5.1 Felkällor 

Det finns några olika företeelser som kan räknas som felkällor är fel i kartbilder, olika 
höjdmodeller, felmarginal i höjddatan är 2,5 m och osäker inritningen av eventuella 
nybyggen. Med fel i kartbilder menar jag att i de kartbilderna jag använt mig av har 
jag hittat åtminstone ett fel i en av kartornas beskrivningsdelar.  
Beroende på var i landet man befinner sig används olika referenssystem vilket kan ge 
skillnader i höjd när man ska jämföra olika områden.  
I kartorna från det virtuella kartbiblioteket har en felmarginal på upp till 2,5 m. Detta 
gör att mina beräkningar på hur högt vattnet kommer att stiga kan variera med upp till 
2.5 meter.  
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