Arvika
Lokala klimatscenarier är a och o när man skall anpassa ett samhälle till ett
klimat i förändring. Nya klimatscenarier på framtidens regn och vattennivåer
har tagits fram speciellt för Arvika kommun. Dessa nya data har legat till
grund för simulering av belastningen på dagens och morgondagens dagvattensystem samt för framtagandet en översvämningskarta längs med Glafsfjorden. Simuleringarna visar att stora investeringar krävs för att anpassa
dagvattennätet till framtidens klimat. Resultaten från simuleringarna och
översvämningskartan utgör viktiga beslutsunderlag i den fortsatta dialogen
med lokalpolitiker och andra intressenter för att tillsammans kunna anpassa
Arvika till ett förändrat klimat.

Arvika

Vattnets kretslopp

Arvika kommun med sina 27 000 invånare ligger i
sydvästra delen av Sverige. Tätorten ligger idylliskt
vid Kyrkvikens strand. Via Glafsfjorden och Byälven
är Kyrkviken förbunden med Vänern innan vattnet
når Västerhavet via Göta Älv.

Vattnets kretslopp är en evig transport av vatten i
olika former. Kretsloppet utgörs av inflöde, utflöde
och tillfällig lagring. Inflödet kommer i form av
nederbörd. Påverkan på Arvikas tätbebyggda områden beror på varaktigheten och på den mängd
regn som kommer. Utflödet av vatten sker via
avrinning från Glafsfjorden och evapotranspiration från sjöarna, marken och växterna.

I november 2000 blev hela Sverige varse vart
Arvika låg. Efter en höst med väldigt mycket
nederbörd, så mycket som tre gånger det normala, ökade Glafsfjordens vattennivå med över
tre meter över det normala vattenståndet. Detta
innebar enorma konsekvenser för miljö, service
och infrastruktur. Vägar och järnväg stängdes
för trafik, delar av befolkningen evakuerades och
vattnet orsakade enorma skador.
Under senare år har Arvika utsatts för kraftiga
oväder. Under kort tid får dagvattennätet ta emot
stora mängder regnvatten, dagvattennätet fylls
upp och hundratals fastighetsägare har fått se sina
källare översvämmade.
Arvika kommun ser allvarligt på problemen och
arbetar förebyggande med att minska påverkan
av framtida extrema vädersituationer. Kommunen avser att uppföra ett översvämningsskydd i
sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden för att
förhindra framtida översvämningar av Arvika tätort. Tillsammans med SMHI, SGI och Länsstyrelsen
i Värmland har Arvika Kommun deltagit i CPAprojektet. Målet har varit att anpassa Arvika till ett
förändrat framtida klimat.

De senaste somrarna har regnen i Arvika varit
mycket intensiva, dvs stora mängder regn har
fallit på kort tid. Dagvattensystemet har inte
kunnat omhänderta allt vatten, vilket i vissa fall
resulterat i källaröversvämningar. Det är inte bara
kortvariga regn, utan också ihållande regn, som
skapat problem i Arvika, något som erfors år 2000.
Sommaren var ovanligt nederbördsrik och regnen
fortsatte hela hösten. Till slut var marken mättad
och regnvattnet nådde snabbt vattendragen. Vattennivån var mer än tre meter över det normala
innan det började att sjunka undan.

Problem
beskrivning
Redan med dagens klimat är Arvika
sårbart, dels på grund av det utsatta läget
vid Glafsfjorden och dels på grund av
de intensiva regnväder som kommit de
senaste åren. Arvika är identifierat som ett
område där klimatförändringen kommer
få stor påverkan med ökad nederbörd
och höga vattennivåer som följd. Arvika
kommer troligen att utsättas för fler extrema regn och översvämningar som den
år 2000.
Intensiva regnväder innebär stor påfrestning på samhällets infrastruktur. I Arvika
är det speciellt dagvattensystemet som
har drabbats. Redan idag har Arvikas dagvattensystem svårigheter att avleda dagvattnet efter häftiga skyfall. Med klimatförändringen kommer utmaningen att
omhänderta mer dagvatten att bli ännu
större om inte ändamålsenliga åtgärder
vidtas. Sedan dagvattensystemen anlades
har funktionskraven successivt förändrats
till att bli striktare.
Höga vattenstånd och översvämningar
innebär stora påfrestningar för fastigheter i låglänta områden runt Glafsfjorden.
Det kräver tydliga rekommendationer
från kommunen när det gäller regler för
bygglov och nya investeringar i områden
som kan svämmas över. Det är därför
mycket viktigt att kommunen har hög
kvalitet på sitt dataunderlaget, både för
att ha som beslutsunderlag och för att
informera innevånarna i Arvika.
När nya anläggningar planeras och vid
anpassningar av befintlig infrastruktur är
det viktigt att ta hänsyn till prognoserna
om ett förändrat framtida klimat som är
baserade på lokala dataunderlag. Det är
också viktigt att hållbarheten för de klimatanpassningar som görs utvärderas.

Kommunikation
Kommunikation har varit en röd tråd genom hela
CPA-projektet. Arvika kommun har haft en aktiv
roll i att lyfta fram CPA-projektet och dess resultat.
Under hela projektet har, pressreleaser, artiklar i
lokal och regional press, utställningar i kommunhuset och i biblioteket varit framgångsrika sätt
att nå allmänheten. En kontinuerlig dialog med
de lokala politikerna har varit en nyckel till beslut
om framtida åtgärder. Inom kommunen har en
dagvattengrupp, med representanter från olika
förvaltningar, bildats för att tillse att dagvattenfrågorna lyfts fram tidigt i planeringsprocessen.

Att nå utanför Arvika har varit möjligt genom ett
antal studiebesök från andra kommuner, universitet och privata företag. Vid deltagandet i
konferenser har tillfälle tagits att presentera CPA.
Resultaten från dagvattensimuleringarna har
publicerats i den vetenskapliga tidningen Hydrological Research.

Under projektets gång har kommunen bjudits in
till lokala organisationer för att informera om CPA.
Att skapa relationer med lokala aktörer har varit en
viktig faktor i det fortsatta arbetet med klimatanpassning på lokal nivå.

Arvika kommuns webbsida är plattformen för
CPA-resultaten och kommunens övriga arbete
med klimatanpassning.

Erfarenheterna från CPA-projektet har använts
i Arvika kommuns parallellt pågående projekt,
”Översvämningsskydd för Arvika” och ”Reduktion
av föroreningar i dagvatten”.

Resultat
Översvämningskarta
Översvämningskartan är baserad på en laserscanning. Tillsammans med simulering av framtida
vattennivåer i Glafsfjorden kommer den att vara
ett mycket användbart verktyg i bygglovsärenden,
i planeringsprocessen och i identifieringen av
skyddsvärda områden. Tanken är att översvämningskartan används till att man i framtiden kan
erbjuda fastighetsägare, i de låglänta områdena
längs med Glafsfjorden, att ansluta sig till ett varningssystem för stigande vattennivåer.

Dagvattensystemet
Modeller av dagvattensystemet i Arvika stad har
tagits fram för 12 separata avrinningsområden.
Modellerna är baserade på data från en omfattande brunnsinventering. De nya klimatscenarierna pekar på att intensiteten på ett regn, med
en timmas varaktighet och tio års återkomsttid,
kan öka med 23 % i Arvika i slutet av århundradet.
Detta innebär att kraftfulla åtgärder måste vidtas
för att anpassa dagvattensystemet till de framtida
klimatförändringarna. Genom att jämföra resultat
från simuleringar med dagens nederbörd med
morgondagens har kommunen kunnat att identifierat ett antal åtgärder som bör genomföras och i
vilken ordning.
För att i tätbebyggda områden kunna anpassa
kommunens dagvattennät till ett förändrat nederbördsmönster måste samhället börja anpassa
sig till mer synligt vatten. Det går inte längre
att endast öka storleken på rördimensionen vid
förnyelse av dagvattennätet. Vatten måste bli ett
naturligt inslag i det offentliga rummet. Befint-

liga öppna platser, parkeringar, viadukter etc.
kan användas som temporära lagringsställen.
Allmänna ytor kommer att få en dubbel funktion,
till exempel ett område som i torrt väder är en
fotbollsplan används som översvämningsyta vid
häftiga oväder.
Resultaten från simuleringarna har identifierat
var det är störst behov av att vidta åtgärder, idag
och i framtiden, och kommer att vara mycket
användbara i diskussioner med politiker och andra
intressenter inför planering av klimatanpassningsåtgärder.

Dagvattengrupp
En tvärvetenskaplig dagvattengrupp har bildats
med kompetens från olika förvaltningar och avdelningar. Dagvattengruppen kommer att vara en
aktiv part i den fortsatta planeringen av föreslagna
åtgärder.

Hållbarheten hos identifierade åtgärder
De bedömningar som gjorts inom CPA utifrån
modeller och simuleringar och de åtgärder som
identifierats för att kunna hantera höga vattennivåer och stora regnmängder har utvärderats med
avseende på hållbarhet. För utvärdering har ett
matrisbaserat beslutsverktyg (MDST) använts. Resultaten visar att från ekonomisk, miljömässig och
säkerhetsperspektiv är ett översvämningsskydd i
sundet mellan Glafsfjorden och Kyrkviken och en
mix av olika dagvattenåtgärder, de bäst lämpade
alternativen för att skydda Arvika mot framtida
översvämningar och stora dagvattenmängder.
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Rekommendationer
Klimatförändringar är långsamma processer som sträcker sig över lång tid. Att
anpassa ett samhälle till ett förändrat
klimat tar tid när politiska tidshorisonter
är korta jämfört med klimathorisonter.
Nedan sammanfattas resultat och rekommendationer från samtliga projekt inom
CPA, relevanta för framtida diskussioner
om klimatanpassning i Sverige.

►► Klimatförändringar måste studeras på en lokal
nivå och med hänsyn tagen till årstidsvariationer. Ett medelvärde på förändringen av
temperatur eller nederbörd på nationell nivå
är inte särskilt användbart för en kommun när
man planerar framtida klimatåtgärder.
►► Involvera beslutsfattare redan i ett tidigt skede
för att skapa öppna diskussioner. Det görs
med fördel genom att relatera till existerande
problem som t.ex. en översvämning med
personskador, förstörd egendom, förorenat
dricksvatten, etc. Se till att besluten får en bra
lokal förankring genom att bjuda in representanter för lokala eller regionala myndigheter i
processen.
►► Visa med konkreta exempel hur ett pågående
lokalt projekt påverkas av ett förändrat klimat.
►► Inför klimatkonsekvensbedömning i planer
och utvecklingsprocesser på samma sätt som
man idag använder miljökonsekvensbedömning.
►► Ta fram en uppsättning enkla beslutsverktyg
som underlättar vid utvärderingen av klimatkonsekvenser.
►► Samarbeta nationellt, regionalt och lokalt och
mellan olika verksamheter.
►► Ta fram en svensk nationell klimatanpassningsstrategi för att stötta arbetet som sker på
lokal och regional nivå.

Bakgrundsmaterial
►► Flödessimulering och åtgärdsförslag för dagvattennätet för 12 dagvattenområden i Arvika
►► Översvämningskarta, Arvika
►► Matrisbaserat beslutsstödsverktyg för bedömning av miljö- och samhällsaspekter vid markanvändning, SGI, Varia 612
►► Dimensionerande flöden för dammanläggningar för ett klimat i förändring - metodutveckling
och scenarier, Elforsk rapport 11:25, 2011
Dessa rapporter finns att läsa på
www.climateproofareas.com

Angränsande
EU-projekt
►► Strategic Alliance for Integrated Water
Management Actions, SAWA, 2008-2011
►► Floodplain and Land-use Optimising
Workable Sustainability, FLOWS, 2002-2006

Climate
Proof Areas
Europa behöver anpassas till ett förändrat klimat. I
projektet Climate Proof Areas arbetar forskare och
tjänstemän från Belgien, England, Tyskland, Sverige
och Nederländerna tillsammans för att finna nya
innovativa och hållbara lösningar för att klimatanpassa våra närområden. Tretton olika projekt har
utgjort grunden för projektet. Sedan 2008 har vi
jobbat tillsammans med:
►► Effekter av klimatförändringen i
nordsjöområdet.
►► Förverkligande av innovativa åtgärder på
8 pilotområden.
►► Rekommendationer för att få politiskt stöd
►► Praktiska verktyg för att skapa ”Climate Proof
Areas”.
Besök gärna vår hemsida för att ta del av våra resultat!
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Genom samarbete investerar vi i
framtiden för en hållbar och konkurrenskraftig region.

