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Inledning
Arvika kommun har deltagit i Interreg IVB-projektet Climate Proof Areas (CPA). Det är ett
internationellt projekt kring klimatförändring och hur ett område kan anpassas till ökad
översvämningsrisk. Projektet pågick under åren 2008-2011 och projektdeltagare var Sverige,
Nederländerna, Tyskland, Belgien och Storbritannien. Syftet med projektet var att försöka
svara på frågorna:
• Vad får klimatförändringen för effekter?
• Hur kan områden klimatanpassas?
• Kan man på internationell nivå dra lärdom av andras exempel?
Den här rapporten sammanfattar Arvika kommuns del i projektet och sammanställdes i juni
2012 av Matilda Håkansson på Arvika Teknik AB.

2.

Climate Proof Areas

2.1 Bakgrund
Under senare år har Arvika utsatts för oväder i form av både långa ihållande och kortvariga
intensiva regn. Dessa kraftiga regnväder samt tätortens utsatta läge vid Glafsfjorden gör att
Arvika är sårbart redan med dagens klimat. År 2000 var sommaren och framförallt hösten
ovanligt nederbördsrik i Arvika. Då steg Glafsfjorden till mer än tre meter över
medelvattenståndet vilket innebar negativa konsekvenser på samhället och kostnader på
sammanlagt ca 300 Mkr (Blumenthal et. al, 2010).
När det handlar om intensiva kortvariga regn har dagvattensystemet i Arvika redan idag
problem. Systemet har svårigheter att avleda dagvattnet efter häftiga skyfall när det under kort
tid får ta emot stora mängder regnvatten som det inte kan omhänderta. Detta resulterar i att
dagvattennätet fylls upp och hundratals fastighetsägare har fått se sina källare översvämmade.
År 2006 blev 120 källare översvämmade i Arvika kommun. 2008 och 2009 låg antalet på 20
respektive 30 källare och 2010 blev ca 185 källare översvämmade.
Ovanstående är bakgrunden till Arvika kommuns deltagande i CPA-projektet.
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Figur 1: Översvämning Östra Esplanaden,
Arvika år 2000. En grusbarriär räddade
kommunhuset.

2.2 Internationella delen av CPA
CPA var uppstrukturerat i fem stycken arbetsområden s.k. “work packages” (WP 1-5).
WP1 - Analys:
I WP1 belystes effekterna av klimatförändringen för de olika regionerna genom att samla
ihop, uppdatera och sammanställa all tillgänglig information angående detta så att allmänna
slutsatser för hela Nordsjöregionen kunde dras. Koordinator var universitetet i Gent, Belgien.
WP2 – Pilotprojekt och deras anpassningsåtgärder:
En stor del av CPA-projektet utfördes i WP2 med provinsen Zeeland, Nederländerna som
koordinator. Fokus låg på att gemensamt testa och utveckla olika innovativa
anpassningsåtgärder i tio olika pilotprojekt i Nordsjöregionen. Pilotprojekten var fördelade i
olika geografiska lägen i länderna Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Sverige och
fokuserade på olika effekter av klimatförändringen och översvämningar.
De fyra pilotprojekten i Nederländerna fokuserade på kustskydd och utvecklingen av
erosionsskydd i form av bland annat sandfodring och anläggning av kaskadtrappor samt
skaldjursrev. De tre pilotprojekten i Storbritannien fokuserade på naturvård och
klimatanpassning. Genom metoder som anläggning av naturreservat och våtmarksområden
kan man säkerställa att de förväntade effekterna av klimatförändringen blir minimala.
Pilotprojekten i Tyskland studerade utmaningar med ökad översvämningsrisk i både
landsbygd och tätort. Dels ville man utveckla en anpassningsstrategi för staden Brake, dels
ville man säkerställa att bevattningssystemet och dräneringsfunktionerna även på landsbygden
kring staden fungerar och kommer att anpassas.
Belgien hade inget pilotprojekt, de koncentrerade sig på arbetet i WP1.
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Sverige och Arvikas del i WP2, se kap 2.3 nedan.
WP3 – Politiska rekommendationer:
Erfarenheter och resultat från pilotprojekten utvärderades och användes för att skapa politiska
rekommendationer och samla politiskt stöd, i hopp om att inspirera beslutsfattare att sätta
anpassningsprocessen i rörelse. Bland annat informerades Europeiska unionen om resultaten
från CPA och bjöds in till den avslutande konferensen, så att resultaten kunde föras in i EU:s
politiska process. Koordinator var universitetet i Oldenburg, Tyskland.
WP4 – Verktygslåda för anpassning:
WP4 fokuserade på att sammanföra resultaten från alla pilotprojekt i en verktygslåda för att
anpassa Nordsjöregionen. Målgruppen är främst de som inrättar eller leder
anpassningsprocesser och koordinator var Deltares, Nederländerna.
WP5 – Projektledning och kommunikationsinsatser:
I denna del sköttes samordning och kommunikation av projektets olika delar. Koordinator var
provinsen Zeeland, Nederländerna.

Figur 2. Karta över pilotprojekten
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2.3 Svenska delen av CPA
Då Sveriges enda pilotprojekt var Arvika kommun utgjordes hela den svenska delen av
studier och utredningar angående Arvikas framtida klimat samt hur kommunen kommer att
påverkas av klimatförändringen. De svenska uppsatta målen blev därmed att:
Undersöka Arvikas framtida klimat.
Undersöka dagvattennätets kapacitet idag och i framtiden.
Föreslå åtgärder så att dagvattennätet uppfyller funktionskraven med dagens
respektive framtidens nederbördsmängder.
Ta fram en översvämningskarta för Glafsfjorden.
Föreslå åtgärder för att anpassa området kring Glafsfjorden till dagens och framtidens
vattennivåer.
Deltagande organisationer
Arvika kommuns uppgifter i CPA-projektet var att undersöka dagvattennätets nuvarande
kapacitet och vilken kapacitet som krävs i framtiden, skapa en detaljerad översvämningskarta
samt att överföra Arvikas erfarenheter till internationell nivå. Från Arvika kommun deltog
Anders Norrby, Elin Alsterhag, Maria Dåverhög, Ida Persson, Bo Axelsson, Ingrid Persson,
Gunilla Engström, Karl-Arne Johansson och Mats Johansson.
Förutom Arvika kommun deltog SGI (Statens geotekniska institut), Länsstyrelsen i Värmland
samt SMHI i projektet. Tillsammans med Länsstyrelsen i Värmland hade SGI som uppgift att
överföra Arvikas erfarenheter till internationell nivå. SMHI:s främsta uppgift var att
undersöka hur klimatförändringen kommer att påverka den framtida extrema
korttidsnederbörden i Arvika, samt att tillsammans med SGI undersöka hur Glafsfjordens
vattennivåer kommer att förändras i framtiden.

2.4 Ekonomi
CPA ingår i Interreg IVB-programmet Nordsjön. Syftet med programmet är att knyta samman
regioner från sju länder runt Nordsjön med liknande klimatanpassningsutmaningar och genom
att dela kunskaper och erfarenheter förhoppningsvis kunna säkra en hållbar och balanserad
framtid för hela regionen. Programmet Nordsjöregionen finansieras via Europeiska regionala
utvecklingsfonden, ERUF (engelska ERDF, European Regional Development Fund) och
förutom deltagande länder i CPA-projektet ingår även Danmark och Norge.
Den totala budgeten för hela CPA-projektet var 55 Mkr. Av denna summa skulle den svenska
delen stå för 7 Mkr varav ca 3 Mkr ingick i Arvika kommuns budget. Alla deltagande
organisationer fick tillbaka hälften av sin budget från Interreg IVB-programmet.
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3. Klimatförändring i Arvika
3.1 Bakgrund
SMHI har studerat såväl skyfall som långvarig nederbörd i Arvika, eftersom skyfallen
påverkar dagvattnet medan den långvariga nederbörden påverkar Glafsfjorden. Nedan
presenteras analysen och resultatet från SMHI.
De beräkningar som har genomförts inom detta projekt visar dock på stora osäkerheter,
skillnaden mellan olika klimatsimuleringar är avsevärd. Dessa osäkerheter ter sig störst i det
kortare framtidsperspektivet fram till mitten på seklet. De beräkningar som genomförts för
slutet på seklet är mer samstämmiga.

3.2 Skyfall
SMHI har tagit fram klimatscenarier på framtidens regn speciellt för Arvika kommun för att
kunna studera effekten av klimatförändringar på extrem korttidsnederbörd och
konsekvenserna för dagvattenavledning i Arvika tätort. I rapporten ”Framtida extrem
korttidsnederbörd i Arvika” av Jonas Olsson från 2010 (Olsson, 2010), sammanfattas de
analyser av framtida klimatprojektioner som genomfördes vid SMHI i ett tidigt skede i CPAprojektet. I rapporten poängteras det att resultaten endast är baserade på en projektion och att
fler projektioner skulle användas, vars resultat kommer att vara mer eller mindre annorlunda.
Det är regnet från denna rapport (Olsson, 2010) som har använts i dagvattensimuleringarna
som beskrivs i kapitel 4. Anledningen till att det är det tidiga resultatet som användes är att
projekten pågick parallellt.
En nationell analys av framtida korttidsextremer från fler projektioner, gjorda med andra
globala modeller, genomfördes under 2010. Detta ”nya” regn användes bara för jämförelse i
artikeln (se kap 4.5 och Olsson, 2010). Tanken var att i samband med dessa skulle rapporten
uppdateras men istället redovisades analysen i kap 3 i artikeln ”Adaptation to climate change
impacts on urban storm water: a case study in Arvika, Sweden”, publicerad i tidskriften
Climatic Change (Olsson et. al, 2012). Detta avsnitt är en sammanfattning av det kapitlet och
ersättning för den uppdaterade slutrapport som aldrig skrevs.

Figur 3: Övertryck i dagvattenbrunnar vid skyfall,
2010-08-13. Foto: ProVAb.
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Klimatscenarier
För bedömning av framtida klimat används vanligtvis resultatet från en global klimatmodell
som nedskalats till högre detaljeringsgrad av en regional klimatmodell. Den globala modellen
styrs av ett visst utsläppsscenario, framtaget av IPCC, som simulerar framtida koncentrationer
av växthusgaser i atmosfären under olika antaganden som beror av världens tekniska,
ekonomiska och sociala utveckling.
För att kunna bedöma klimatförändringens påverkan på extrema nederbördshändelser med
kort varaktighet analyserades nederbördsdata från sex klimatscenarier omfattande perioden
1961-2100 (Tabell 1). Samtliga GCM-projektioner skalades ned över Europa till 50x50km
med den regionala klimatmodellen RCA3.
Tabell 1: Klimatscenarier
Beteckning
E4_A2
E4_B2
E5_A1B_1
E5_AIB_2
E5_A1B_3
HC_A1B

GCM (institut)
ECHAM4 (Max Planck Inst.)
ECHAM4 (Max Planck Inst.)
ECHAM5 (Max Planck Inst.)
ECHAM5 (Max Planck Inst.)
ECHAM5 (Max Planck Inst.)
HadCM3 (Hadley Centre)

Utsläppsscenario
A2
B2
A1B
A1B
A1B
A1B

Initialtillstånd
1
2
3
-

Utifrån samtliga klimatprojektioner extraherades nederbörd med 30 min tidsupplösning (dvs.
högsta möjliga) från nio gridpunkter, centrerade över Arvika. Data extraherades för två 30årsperioder: 1961-1990 och 2071-2100. Anledningen till att just dessa perioder valdes var för
att (1) statistik på regn som används för dagvattensystemets dimensionering är baserade på
observationer före 1990 och (2) den förväntade livslängden av nya system är 50-70 år, dvs.
nästan till slutet av århundradet.
Tabell 2: Den uppskattade nederbördsintensiteten samt förändringen för regn med
varaktigheten 30 minuter respektive 1 timme för perioderna 1961-1990 och 2071-2100.
Värdena är givna som medelvärden plus/minus standardavvikelser, som i detta fall presenterar
variationen mellan de nio närliggande gridpunkterna.
10 års intensitet: 30min

E4_A2
E4_B2
E5_A1B_1
E5_A1B_2
E5_A1B_3
HC_A1B
Genomsnitt

1961-1990
(mm/h)
5,7±0,4
5,6±0,7
6,0±0,3
6,6±0,4
5,8±0,4
6,3±0,4
6,0±0,4

2071-2100
(mm/h)
7,3±0,3
7,1±0,3
7,2±0,3
7,3±0,5
7,4±0,3
8,0±0,5
7,4±0,4

förändring
(%)
27,9±11,2
24,7±18,4
14,1±7,1
7,6±9,3
24,5±8,1
27,8±10,8
23,6±10,8
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10-års intensitet: 1h
1961-1990
(mm/h)
4,3±0,2
4,4±0,2
4,6±0,2
4,8±0,2
4,6±0,3
4,5±0,3
4,5±0,2

2071-2100
(mm/h)
5,9±0,2
5,4±0,1
5,3±0,2
5,4±0,1
5,8±0,1
5,4±0,2
5,5±0,2

förändring
(%)
34,5±10,3
24,7±6,2
14,6±5,7
11,8±5,8
22,6±8,6
25,6±8,9
22,6±7,5

Extremvärdesanalyser
I dagvattenmodeller representerar ett så kallat CDS-regn med 1 h varaktighet och 10 års
återkomsttid funktionskraven för dagvattennätet. Av denna anledning fokuserar SMHI på
denna händelse. För att kunna använda den framtida förändringen i dagvattenmodellerna
användes medelvärdet från tabell 2.
En omskalning gjordes genom att först öka det centrala 30-min blocket enligt förändringen för
varaktighet 30 min (+23,6 %). Detta kräver ett antagande om att mer kortvariga intensiteter
kommer att förändras på liknande sätt som 30-minuters regn. Därefter justerades övriga delar
av sekvensen (före och efter det centrala blocket) så att den totala ökningen stämde överens
med ökningen för varaktigheten 60 min (+22,6 %). Att ökningen var likartad för 30 min och
60 min indikerar att även kortare varaktigheter bör förändras på likartat sätt, såsom antagits.
Man kan notera att sekvensen för perioden 2071-2100 (EoC) liknar dagens 20-års regn, d.v.s.
återkomsttiden blir ungefär halverad vid seklets slut, vilket överensstämmer med andra
klimatscenarioanalyser.
Det regn som användes vid dagvattensimuleringarna är det första regn, baserat på en
projektion, som SMHI tog fram i ett tidigt skede av projektet (Olsson, 2010). Det är något
större och det centrala blocket ökades med 30 %. Övriga delar justerades därefter så att den
totala ökningen blev 23 %.
3.5
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Figur 4. Dagens (REF) and framtidens (EoC) nederbörd som använts vid simuleringarna för
dagvattensystemen.

3.3 Långvarig nederbörd
Översvämningsrisk i Glafsfjorden
För att kunna räkna på framtidens klimat används utsläppsscenarier utarbetade av IPCC.
Numera finns det tillgång till ett stort antal regionala klimatscenarier beräknade med globala
och regionala klimatmodeller. Utgångspunkt för de hydrologiska analyserna har varit
regionala klimatscenarier från det europeiska ENSEMBLES-projektet samt från Rossby
Centre vid SMHI. 16 klimatscenarier har använts, vilka kombinerar olika utsläppsscenarier,
med olika globala och regionala klimatmodeller.
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SMHI:s analyser vittnar även om att översvämningsrisken i Glafsfjorden är mycket stor, men
att Glafsfjordens extrema vattennivåer varken kommer att bli högre eller mer frekventa i slutet
av seklet, jämfört med dagens situation.
De nivåer som särskilt har studerats i Glafsfjorden är beräknat högsta flöde, samt 100årsnivån och 5-årsnivån. 100-årsnivån är den nivå som vanligtvis utgör den lägsta nivån i
översvämningskarteringar och 5-årsnivån representerar den nivå då det planerade
översvämningsskyddet kommer att mobiliseras.
Resultatet för förändringar av Glafsfjordens nivåer i mitten på seklet (2021-2050) jämfört
med dagens klimat (1963-1992) för de 16 olika klimatscenarierna visar ingen tydlig
förändring på det beräknade högsta flödet, 5- eller 100-årsnivån. Resultatet för slutet av seklet
(2071-2100) indikerar på en minskning i medianvärdet av simuleringarna för såväl 100årsnivån som den dimensionerande nivån (drygt 3 dm respektive drygt 4 dm). Vad gäller
förändringar i 5-årsnivån är de även i detta tidsperspektiv mycket små.

3.4 Övriga resultat
Vid analysen av framtida klimatscenarier för Arvika genomförde SMHI många användbara
analyser. I figuren nedan presenteras den framtida nederbördsökningen för området kring
Glafsfjorden. Resultatet vittnar om att trenden för årsmedelnederbörden ökar jämfört med
medelvärdet för referensperioden.

Figur 5: Nederbördsförändring för Glafsfjorden.
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Även vintertemperaturen för Glafsfjorden kommer att öka. Baserat på referensperioden 19611990 kommer medeltemperaturen under vintermånaderna december, januari och februari
sannolikt att öka från minus 6°C till att ligga runt 0°C i slutet av detta sekel, vilket kan
medföra mindre snö.

Figur 6: Förväntad förändring av vintertemperatur (december, januari, februari) för
Glafsfjorden.
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4. Dagvatten – kapacitet och åtgärdsförslag
4.1 Bakgrund
Ett av Arvika kommuns huvudspår i CPA-projektet var frågan om hur framtida
klimatförändringar kommer att påverka dagvattennätet. Det första steget innebar en
omfattande brunnsinventering i hela Arvika och Jössefors. Vid brunnsinventeringen mättes
inkommande och utgående vattengångar, vallning noterades, liksom lockets dimension och
material. Brunnens dimension, material samt konditions- och funktionsbetyg noterades också.
Ca 5 800 brunnar (2500 dagvatten- och 3300 spillvattenbrunnar) inventerades, vilket är ca 90
% av det totala antalet brunnar. Därefter byggde man upp modeller som kunde användas för
att undersöka dagvattennätets nuvarande kapacitet, samt ta fram förslag på framtida
förbättringsåtgärder. Åtgärderna är framtagna så att funktionskraven uppfylls för både dagens
och framtidens nederbörd.
Eftersom ledningsnätet har en övre kapacitetsgräns och är väldigt kostsamt att dimensionera
upp, har man försökt att undvika en uppdimensionering och istället försökt att finna lämpliga
platser för fördröjningsmagasin eller nya utsläppspunkter.

4.2 Metod
För att kunna bygga teoretiska modeller av ledningsnätet och sedan simulera
händelseförloppen i ledningssystemen vid regn med olika återkomsttider enligt gällande
funktionskrav har simuleringsverktygen MOUSE samt MIKE URBAN använts. Modellerna
har belastats med CDS-regn för att få en bild av hur de befintliga näten klarar av att avbörda
dimensionerande och framtida regn. I enlighet med gällande funktionskrav har två olika
belastningsfall beräknats; dämning över ledningshjässa vid regn med återkomsttid på ett år,
respektive dämning över markyta/källargolvsnivå vid regn med återkomsttid på tio år. Av
belastningsfallen kan utläsas att den dimensionerande situationen för åtgärdsförslag inom
området är ett regn med återkomsttid på tio år. Detta eftersom funktionskravet för ett
dagvattennät är att en fastighetsägare inte ska drabbas av källaröversvämning oftare än vart
tionde år.
Eftersom regnen, enligt SMHI:s beräkningar kommer att öka i intensitet i framtiden
genomförs även simuleringar med framtidens 10-årsregn (se kap 3).

4.3 Avgränsningar
Små ändledningar är inte med i datamodellerna. Dessa ledningar antas i utredningen vara rätt
dimensionerade och har således inte beräknats.
Någon verifiering av datamodellerna mot verkliga regn eller uppmätta flöden har inte gjorts,
eftersom det kräver mätning under längre tid och detta inte har ingått i uppdraget.
Datamodellerna är därför endast teoretiska bilder av befintliga dagvattenledningsnät.
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Där källare förekommer har källargolvsnivå antagits till 1,5 m under markytan. I de fall
källargolvsvån beräknas ligga lägre än hjässan på dagvattenledningen antas eventuella
spygatter i källarnivå vara anslutna till spillvattenledningen.
Allt dagvatten inom avrinningsområdet, med ovanstående undantag, förutsätts i beräkningar
och simuleringar avbördas via dagvattensystemet.

4.4 Dagvattenområden
I detta kapitel presenteras en kortfattad sammanfattning av samtliga utredda
dagvattenområden. För varje område har dagens samt framtidens 10-årsregn simulerats och
förslag på åtgärder i respektive scenario har tagits fram för att funktionskraven skall
uppfyllas. Till varje dagvattenområde erhålls en mer detaljerad rapport (WSP, 2011).

Figur 7. Karta över de utredda dagvattenområdena i Arvika kommun.
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1. Agneteberg
Det befintliga ledningsnätet i Agneteberg uppfyller inte funktionskraven. För att uppfylla
dessa krävs därför en rad åtgärder. Åtgärdsförslagen för dagens regn innebär att ett
utjämningsmagasin anläggs på Valdemar Dahlgrens gata och ett på Vinkelvägen samt att
överbelastade ledningssträckor uppdimensioneras. För att utnyttja magasinet i korsningen
Valdemar Dahlgrens gata och Rosendalsvägen och inte överbelasta nätet nedströms installeras
även en flödesregulator i brunn DNB532 på Valdemar Dahlgrens gata. Fortsättningsvis byggs
en avskärande ledning från DNB 514 till Sävsjöälven för att minska belastningen på
Sävsjövägen, Kolonigatan och Valdemar Dahlgrens Gata.
Det framtida tioårsregnet ger en klar försämring av trycknivån i hela ledningssystemet.
Simuleringarna visar att endast huvudstråken klarar de ökade flödena vilket kan bero på att
övriga ledningsnätet har för dålig kapacitet för att leda fram vattnet till huvudstråken.
Tydligast försämring sker dock i området kring Edgrensgatan/Vinkelvägen och
Kyrkebyvägen. För att klara det framtida tioårsregnet krävs alltså ytterligare åtgärder, närmare
bestämt större volym i de båda utjämningsmagasinen samt att delar av ledningsnätet
dimensioneras upp i högre grad.
Den totala kostnaden för föreslagna åtgärder uppgår till cirka 3,5 Mkr. Skall befintligt system
dimensioneras för att klara det framtida tioårsregnet krävs investeringar på totalt cirka 5,2
Mkr. (WSP, Agneteberg, 2011.)
2. Dottevik – Östra Sund
Det befintliga ledningsnätet i Dottevik – Östra Sund uppfyller inte funktionskraven,
överbelastade ledningssträckor måste dimensioneras upp. Eftersom att flertalet av
ledningssträckorna även har för liten kapacitet enligt simuleringen av det framtida tioårsregnet
måste delar av ledningsnätet dimensioneras upp ytterligare.
Den totala kostnaden för föreslagna åtgärder uppgår till cirka 1 Mkr. Skall befintligt system
dimensioneras för att klara det framtida tioårsregnet krävs investeringar på totalt cirka 1,3
Mkr. (WSP, Dottevik – Östra Sund, 2011.)
3. Innerstaden
Det befintliga ledningsnätet i innerstaden uppfyller inte funktionskraven. För att klara
funktionskraven krävs en rad åtgärder. Åtgärdsförslaget för dagens regn innebär att två
utjämningsmagasin med flödesregulatorer byggs utefter Magasinsgatan (på Jakobsgatan
respektive Skolgatan). Magasinen ska utformas så att omläggningar i citybebyggelsen
undviks. En ny ledning behöver även byggas i Tingsgatan mellan Nygatan och Viksgatan för
att minimera omläggningen av ledningar och överbelastade ledningssträckor bör
uppdimensioneras.
Enligt simuleringarna ger det framtida tioårsregnet en klar försämring av trycknivån i hela
ledningssystemet. I stort sett alla ledningssträckor har för liten kapacitet, endast huvudstråken
klarar de ökade flödena. Detta kan dock bero på att övriga ledningsnätet har för dålig
kapacitet för att leda fram vattnet till huvudstråken. Dock tillkommer inga nya områden utan
problemen ökar på redan identifierade problemområden.
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För att klara det framtida tioårsregnet krävs större volym i de båda utjämningsmagasinen samt
att delar av ledningsnätet dimensioneras upp ytterligare.
Den totala kostnaden för föreslagna åtgärder uppgår till cirka 8,6 Mkr. Skall befintligt system
dimensioneras för att klara det framtida tioårsregnet krävs investeringar på totalt cirka 13
Mkr. (WSP, Innestaden, 2011.)
4. Jössefors
Det befintliga ledningsnätet i Jössefors uppfyller inte funktionskraven. För att uppfylla dessa
krävs det att överbelastade ledningssträckor dimensioneras upp.
Vid simuleringen av det framtida 10-årsregnet framgår det att endast i norra delen av
Björkfallsgatan sker en tydlig försämring. I övrigt tillkommer endast kortare ledningssträckor
där funktionskraven ej uppfylls. Åtgärdsförslagen för framtidens regn inkluderar dels ett
utjämningsmagasin i grönytan vid korsningen mellan Bruksgatan och Björkfallsgatan och
ytterligare uppdimensioneringar av ledningsnätet. Åtgärdsförslagen för dagens och framtida
10-årsregn kan byggas i två separata etapper då ingen av ledningssträckorna berörs i båda
förslagen.
Den totala kostnaden för föreslagna åtgärder uppgår till cirka 1,1 Mkr. Skall befintligt system
dimensioneras för att klara det framtida tioårsregnet krävs investeringar på totalt cirka 1,6
Mkr. (WSP, Jössefors, 2011.)
5. Palmviken
Det befintliga ledningsnätet i Palmviken uppfyller inte funktionskraven. Huvudledningen i
Palmviksgatan/Källgatan/Fallängsvägen har så hög trycknivå att anslutande ledningar får
problem att trycka ut sitt vatten. För att klara funktionskraven krävs att ett utjämningsmagasin
byggs på Gästgivarevägen och att två magasin byggs på Fallängsvägen, samt att delar av
ledningsnätet uppdimensioneras. När man i modellen simulerar framtida tioårsregn i befintligt
nät framgår att framför allt att ändledningar har för klen dimension. Det är bara huvudstråken
som klarar de ökade flödena.
Det framtida tioårsregnet förstärker problemen i redan identifierade problemområden. För att
klara detta krävs större volym i de befintliga utjämningsmagasinen samt anläggning av ett nytt
magasin på Källgatan och ytterligare uppdimensionering i delar av ledningsnätet.
Den totala kostnaden för föreslagna åtgärder uppgår till cirka 4,75 Mkr. Skall befintligt
system dimensioneras för att klara det framtida tioårsregnet krävs investeringar på totalt cirka
9,4 Mkr. (WSP, Palmviken, 2011.)
6. Prästängen
Simuleringarna visar att dagvattennätet i Prästängen uppfyller dagens funktionskrav, dock har
ett flertal ledningssträckor för liten kapacitet för det framtida tioårsregnet. Simuleringarna
visar att det framtida tioårsregnet ger en försämring av trycknivån i hela ledningssystemet
men tydligast försämring sker i mellersta delen av avrinningsområdet kring Gullris- och
Kamomillgatan.
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För att uppfylla funktionskraven bör överbelastade ledningssträckor dimensioneras upp. För
att dimensionera upp befintligt system så att det klarar det framtida tioårsregnet, krävs
investeringar på totalt cirka 0,9 Mkr. (WSP, Prästängen, 2011.)
7. Rosendal
Det befintliga ledningsnätet i Rosendal uppfyller inte funktionskraven, de tre överbelastade
ledningssträckorna bör därför uppdimensioneras.
Det framtida tioårsregnet ger en klar försämring av trycknivån i hela ledningssystemet och
flertalet ledningssträckor har för liten kapacitet. För att klara det framtida tioårsregnet krävs
ett utjämningsmagasin vid Ljungåsgatan och ett magasin i grönytan vid
Smultrongatan/Ljungåsgatan. Dessutom behöver delar av ledningsnätet dimensioneras upp
ytterligare.
Den totala kostnaden för föreslagna åtgärder uppgår till cirka 625 000 kronor. Skall befintligt
system dimensioneras för att klara det framtida tioårsregnet krävs investeringar på totalt cirka
1,3 Mkr. (WSP, Rosendal, 2011.)
8. Strand
Det befintliga ledningsnätet i Strand uppfyller inte funktionskraven, varpå en rad åtgärder
krävs. Enligt åtgärdsförslag bör ett utjämningsmagasin vid Agnetebergsallén byggas och ett
nytt utlopp till Kyrkviken vid korsningen Skeppargatan/Strandvägen bör anläggas för att klara
funktionskraven för ledningssträckan där. Utöver detta bör överbelastade ledningssträckor
dimensioneras upp.
Vid simuleringen för det framtida tioårsregnet i befintligt nät framgår det att flertalet
ledningssträckor har för liten kapacitet. För att klara detta krävs större volym i magasinet och
delar av ledningsnätet måste dimensioneras upp ytterligare.
Den totala kostnaden för föreslagna åtgärder uppgår till cirka 1,7 Mkr. Skall befintligt system
dimensioneras för att klara det framtida tioårsregnet krävs investeringar på totalt cirka 2,7
Mkr. (WSP, Strand, 2011.)
9. Taserud – Degerängen
Det befintliga ledningsnätet i Taserud-Degerängen uppfyller inte funktionskraven. För att
klara dessa krävs en rad åtgärder. En ny ledning bör byggas mellan Nämndemansvägen och
Domarevägen för att avlasta ledningsnätet nedströms. Ett nytt magasin på Domarevägen och
ett nytt magasin på Rackstavägen bör även anläggas. Detta är dock inte tillräckligt, det krävs
även att flertalet ledningssträckor uppdimensioneras.
Vid simuleringen av det framtida tioårsregnet framgår det att flertalet ledningssträckor har för
liten kapacitet. Det framtida tioårsregnet ger en försämring av trycknivån i de redan
identifierade problemområdena. För att klara funktionskraven krävs ökad volym i
utjämningsmagasinen, två stycken nya utlopp (Ekvägen samt Västerleden) samt ytterligare
uppdimensionering av ledningsnätet.
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Den totala kostnaden för föreslagna åtgärder uppgår till cirka 3,3 Mkr. Skall befintligt system
dimensioneras för att klara det framtida tioårsregnet krävs investeringar på totalt cirka 7,7
Mkr. (WSP Taserud – Degerängen, 2011.)
10. Taserudsgatan
Det befintliga ledningsnätet i Taserudsgatan uppfyller inte funktionskraven. För att uppfylla
dem föreslås tre olika åtgärdsförslag. Det mest kostnadseffektiva förslaget är åtgärdsförslag 3
som är kostnadsberäknat till 5,2 miljoner, varpå det alternativet förordas.
Åtgärdsförslag 3 innebär anläggning av nya ledningar i Taserudsgatan, en ny ledning över
skolgården mellan Jägaregatan och Karlstadvägen, ett öppet dike vid utloppet till Viksälven
samt uppdimensionering av överbelastade ledningssträckor.
När man i modellen simulerar framtida tioårsregn i befintligt nät framgår att flertalet
ledningssträckor har underkapacitet. Det är i stort sett enbart de grövre ledningarna nedströms
i nätet som klarar funktionskraven. Tydligast försämring sker dock i den sydvästra delen av
avrinningsområdet. Skall befintligt system dimensioneras upp för att klara det av SMHI
framtagna framtida tioårsregnet krävs investeringar på totalt 6 Mkr. (WSP, Taserudsgatan,
2011.)

Figur 8. Källaröversvämning

4.5 Jämförelse mellan modellverktyg – TSR vs MOUSE
I den vetenskapliga tidskriften Climatic Change (Olsson et. al, 2012) publicerades 2012 en
artikel angående klimatförändringens påverkan på dagvattensystem, med området Palmviken i
Arvika som exempel. Huvudförfattarna Hideo Amaguchi (Tokyo Metropolitan University)
och Jonas Olsson (SMHI) har använt sig av MOUSE-modellen och sin egen modell, TSR
(Tokyo Storm Runoff), och jämfört resultaten mellan de olika modellerna.
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Karaktäristiskt för TSR-modellen är att GIS används på ett mer flexibelt sätt för att kunna ge
en mer detaljerad bild av dels det urbana avrinningsområdet, men även dagvattnets väg från
enskilda byggnader och kvarter, genom vägar och avloppssystem till recipienten, på ett tydligt
sätt.
Mouse är därmed en grövre, enklare modell än TSR, som representerar en mer detaljerad,
ambitiösare och resurskrävande metod. Amaguchi och Olsson har använt Arvika kommuns
rådata men kommit fram till två olika resultat, beroende på modell. Att resultaten avviker
avsevärt från varandra indikerar att resultatet från en specifik modell är mycket osäkert och
om det är möjligt bör olika metoder användas och utvärderas. MOUSE-modellen redovisar ett
mycket högre antal översvämmade brunnar än TSR-modellen. Resultaten avviker även från
varandra när det gäller lokaliseringen av ”problemområde”. TSR-resultatet redovisar ett
utpräglat problemområde som inte MOUSE-resultatet visar, och vice versa.
Det går inte att säga att resultatet från den ena modellen är mer realistiskt än resultatet från
den andra. Det kan dock noteras att de föreslagna åtgärdsförslagen löser problemen i båda
modellerna.

4.6 Diskussion
Dagens funktionskrav gäller för såväl nya som gamla system. En viktig orsak till att så stora
delar av ledningsnätet i Arvika kommun inte uppfyller dagens funktionskrav är att hårdare
krav och nya normer har införts sedan ledningsnätet byggdes. Idag gäller kraven för 10årsregn, tidigare gällde 2-årsregn. Med tiden har belastningen på dagvattensystemen ökat
genom bortbyggda naturliga fördröjningar av dagvatten såsom vägdiken samt förtätning med
fler påkopplade fastigheter och utökat antal hårdgjorda ytor.
I framtiden kommer funktionskraven på ledningsnäten sannolikt inte att sänkas vilket leder till
att kraven i praktiken ökar, då regnen beräknas intensifieras enligt SMHI (se kap 3). Det är
viktigt att ta hänsyn till framtida förhållanden när man dimensionerar ledningsnätet då
ledningarna som anläggs idag kommer vara i drift när det beräknade framtida regnet är
verklighet. Befintligt nät och de föreslagna åtgärderna kontrolleras därför även mot ett
framtida regnscenario framtaget av SMHI med hänsyn tagen till klimatförändringarna.
Det förekommer vissa osäkerheter i klimatscenarierna. Dels har ett lite större regn som togs
fram i början av projektet använts. Senare gjordes fler scenarier som indikerar att det kanske
inte blir så illa som detta visade men det tidiga resultatet användes med anledning att arbetet
med klimatscenarierna och arbetet med dagvattenmodellerna pågick parallellt. Arvika Teknik
AB tar hänsyn till detta vid planeringen av framtida genomförande av åtgärder.
Arvika Teknik AB måste även räkna med en viss osäkerhet när det gäller val av modell.
Modellerna MOUSE och MIKE URBAN som har använts är de mest använda i Sverige och
som också är väl använda i övriga världen. TSR används inte kommersiellt utan endast i
forskning.
Arvika Teknik AB har bestämt sig för att ta hänsyn till framtidens nederbörd när åtgärder
genomförs, eftersom anläggningarna kommer att vara i bruk i slutet av seklet. Den totala
kostnaden för framtagna åtgärder för dagens regn är ca 30 Mkr och för framtidens regn ca 50
Mkr (se tabell 3).
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Tabell 3: Sammanfattning över kostnaderna för samtliga åtgärdsförslag
Område
Agneteberg
Dottevik-Östra sund
Innerstaden
Jössefors
Palmviken
Prästängen
Rosendal
Strand
Taserud-Degerängen
Taserudsgatan

Kostnad dagens regn (Mkr)
3,5
1
8,6
1,1
4,75
0,625
1,7
3,3
5,2 (åtgärd 3)

Kostnad framtidens regn (Mkr)
5,2
1,3
13
1,6
9,4
0,9
1,3
2,7
7,7
6

Totalt

29,775

49,1

De framtagna åtgärdsförslagen går strikt efter funktionskraven och tar ingen hänsyn till om
det finns källare i området eller om det förekommit problem med källaröversvämning tidigare.
Detta kan resultera i att en mycket kostsam åtgärd föreslås i ett område där det i verkligheten
inte finns någon risk för källaröversvämning. Detta kommer Arvika kommun att ta hänsyn till
när resultaten utvärderas och prioriteras.

5. Spillvatten
5.1 Bakgrund
Källaröversvämningar kan orsakas av brister i såväl dagvattennätet som spillvattennätet. I
CPA-projektet har Arvika kommun undersökt spillvattennätet i Jössefors samt föreslagit
förbättringsåtgärder eftersom Jössefors är ett område som drabbats av källaröversvämningar.
Kommunen har även gjort takvatteninventeringar i utsatta områden för att undersöka hur
mycket ovidkommande vatten som tillförs spillvattennätet (se kap 5.3).

Figur 9. Källaröversvämning
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5.2 Jössefors
Eftersom Jössefors har drabbats av källaröversvämningar, delvis på grund av brister i
spillvattennätet, har en modell av spillvattennätet i Jössefors gjorts (WSP, 2011). För att
simulera flödet i spillvattenledningen räknades först ett dimensionerande spillvattenflöde fram
med hjälp av uppmätt vattenförbrukning. Därefter beräknades det ovidkommande vattnet
genom att en viss procent av tak- och asfaltsytorna antogs vara kopplade till
spillvattenledningen. Utredningen genomfördes med hjälp av modelleringsverktyget MIKE
URBAN och källargolvsnivå antogs som funktionskrav. För att uppnå funktionskravet med en
skälig säkerhet används ett regn med tio års återkomsttid och nivån ledningshjässa vid
simuleringarna.
Resultatet från simuleringarna visade att spillvattennätet i Jössefors inte klarar belastningen av
ovidkommande vatten från de tak och asfaltsytor som antogs vara påkopplade i modellen.
Nätet klarar dock spillvattenbelastningen, dvs. belastningen utan ovidkommande vatten.
Arvika kommun planerar att koppla bort ovidkommande vatten så långt det är möjligt men
eftersom det inte är rimligt att allt ovidkommande vatten kopplas bort krävs även åtgärder i
ledningsnätet för att öka kapaciteten.
De föreslagna åtgärderna bygger på att 10 % av tak- och asfaltsytorna fortfarande är kopplade
till spillvattennätet. På grund av detta blir skillnaden i flöde mellan dagens och det beräknade
framtida regnet liten och endast det framtida regnet används för framtagande av
åtgärdsförslag.
Det första åtgärdsförslaget för det framtida regnet innebär att minska belastningen på
ledningen i Bruksgatan, nedströms Björkfallsgatan genom att en ny pumpstation byggs vid
korsningen Bruksgatan/Björkfallsgatan. Pumpstationen delar av nätet och pumpar allt
spillvatten uppströms korsningen Bruksgatan/ Björkfallsgatan vidare till överföringsledningen
mot Arvika. Åtgärdsförslag 2 innebär att de trånga sektionerna på spillvattennätet nedströms
korsningen Bruksgatan/Björkfallsgatan uppdimensioneras.
Beroende på vilket åtgärdsförslag som väljs varierar den totala kostnaden för åtgärder från
0,65 till 1,8 Mkr .

5.3 Takvatteninventering
Arvika kommun utförde 825 stycken takinventeringar i Arvika tätort samt i Jössefors, för att
kontrollera att regnvattnet är korrekt kopplat. Inventeringen utfördes genom att spola vatten i
stuprören för att kontrollera om vattnet rinner ut i dagvattenbrunnen som det ska, eller ut i
spillvattenbrunnen ute i gatan, vilket är fel. Om regnvattnet är kopplat till spillvattennätet blir
detta fullt vid nederbörd och vattnet kan då tränga upp bakvägen genom golvbrunnen vilket
orsakar källaröversvämningar. Förutom källaröversvämningar kan felkoppling bidra till
bräddning, dvs. orenat avloppsvatten släpps ut till närliggande vattendrag eller sjö om
spillvattennätet fylls. Det kan bidra till höga bakteriehalter, övergödning och algblomning,
något som Kyrkviken, recipienten till Arvika tätort, lider av.
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Resultatet av inventeringen visade att drygt 100 fastigheter hade felkopplat takvatten. Detta är
alltså inte tillåtet då takvatten ska ledas ut på gräsmattan eller kopplas till dagvattennätet.

Figur 10. Takvatteninventering
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6. Översvämningskarta
6.1 Bakgrund
Ett viktigt delprojekt inom CPA-projektet var att ta fram en detaljerad översvämningskarta
över området runt Glafsfjorden (Andréasson, 2010). Förutom Arvika tätort är flera av
kommunens mindre tätorter belägna vid sjön och befinner sig därför i ett utsatt läge vid höga
vattennivåer. Syftet med kartan var att kunna identifiera områden, infrastruktur och byggnader
som påverkas vid höga vattennivåer och genom detta få en tydligare bild av var insatser bör
sättas in i olika lägen.

6.2 Metod
Det enda höjddata som kommunen tidigare haft tillgång till är Lantmäteriets ”Grid 50+”,
vilket innebär ett höjdvärde var 50:e meter. Den låga noggrannheten ger i värsta fall en
felmarginal på flera meter i höjd, är därför inte användbar i mer än väldigt grova och
översiktliga analyser och kunde därmed inte användas för en översvämningskartering.
För att erhålla högupplösta höjddata genomfördes under juli 2009 en laserskanning längs
Glafsfjordens stränder, då all mark under 50 m ö.h. skannades. Alla höjder anges i RH 2000.
Nivån valdes med anledning av att beräknat högsta flöde är 49,42 m ö.h. Utöver detta lades en
”säkerhetsmarginal” till för att säkerställa att samtliga utsatta områden runt sjön innefattades.
Säkerhetsmarginalen är således större i låglänta områden där små avvikelser i höjd kan ge
stora skillnader i plan. Förutom strandpartierna laserskannades alla tätorter runt sjön,
inklusive hela Arvika tätort. Detta för att skapa en så god helhetsbild som möjligt över de
områden där flest människor bor och där störst problem med VA och annan samhällsviktig
infrastruktur kan uppstå. Arean av det totala laserskannade områdets area uppgår till ca 58
km2.
Arvika kommun krävde i upphandlingen av arbetet att laserskanningen skulle ha en
noggrannhet på 15 cm eller bättre. På hårdgjorda ytor, t.ex. asfaltytor är noggrannheten dock
bättre, ner till runt ±5 cm.
Laserskanningen levererades som punkter, dels markpunkter, men även ett komplett material
innehållande vegetation och byggnader. Under laserskanningen togs även högupplösta
flygbilder. Dessa så kallade ortofoton används både som ett komplement till höjddatat och
som underlag i olika kartbilder.
Med hjälp av laserpunkterna skapades 3D-modeller, rasterbilder och höjdkurvor. Utifrån
höjdkurvorna har kommunen bland annat gjort kartskikt som visar vilka områden som
översvämmas vid:
Varje halvmeter, från 46 till 50 m ö.h.
Högsta nivån vid översvämningen år 2000, 48,88 m ö.h.
Beräknat högsta flöde, 49,42 m ö.h.
Glafsfjordens medelvattenstånd, 45,74 m ö.h.
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Figur 11. Översvämningskarta Kyrkviken

6.3 Användning
Översvämningsytor, höjdkurvor och laserpunkter kan kombineras med andra kartskikt, t.ex.
vägnät och byggnader. Det har därför använts för att identifiera vilka byggnader,
samhällsviktiga funktioner och vilken infrastruktur som kan komma att påverkas vid höga
vattennivåer. På så sätt kan man se var åtgärder kan komma att behöva vidtas.
Ett konkret exempel på när data från laserskanningen kom till användning i skarpt läge var vid
de stigande vattennivåerna hösten 2011. Med hjälp av höjddata från laserskanningen tog man
fram detaljerade kartor för aktuella högriskområden och anpassade dem för
Räddningstjänstens behov. Man kunde genom detta se var och vid vilken vattennivå
eventuella skyddsvallar skulle behöva byggas och hur långa de behövde vara.
Det nya detaljerade höjdmaterialet används dagligen i de kommunala verksamheterna vid
exempelvis översiktlig planering och bygglovshandläggning. På grund av de restriktioner som
gäller vid byggnation runt Glafsfjorden, är det av stor vikt att den höjd (49,50 m ö.h.) som
satts som lägstanivå, är väldefinierad.
Översvämningskartan har även fungerat som underlag till domstolsförhandlingarna om det
planerade översvämningsskyddet i sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden. Med hjälp av
det nya underlaget bifogades säkrare siffror år 2011.
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Sammanfattningsvis har det kartunderlag som kommunen fått genom översvämningskarteringen varit av stort värde och lett till avsevärda kvalitetsförbättringar. Även om
höjddatat har en viss felmarginal så ger det en bra indikation om situationen. Ida Persson,
GIS-ingenjör på Arvika kommun förklarar: ”Eftersom vi har data, programvaror och
kompetensen inom kommunen, så kan vi snabbt anpassa översvämningskartan och ta ut den
data som behövs vid en krissituation. Vi kunde beräkna vid vilka platser vallar behövde sättas
ut, i vilken ordning, och hur långa de behövde vara. Det bidrar till en effektivare användning
av de resurser som vi har”.

7. Åtgärder för området kring Glafsfjorden
7.1 Sulvik – Avloppsrening i låglänta områden
Arvika kommun ville studera hur man kan klimatsäkra existerande avloppsrening i områden
som är känsliga för översvämningar längs Glafsfjorden. Översvämningskartan visade att
anläggningen i Sulvik ligger i riskzonen varpå kommunen inriktade sig på en
infiltrationsanläggning för rening av avloppsvatten i Sulvik (Ramböll Sverige AB, 2010). Den
befintliga anläggningen är belägen i ett låglänt område intill Glafsfjorden och består av ett
äldre ledningsnät med mycket stort inläckage samt två markbäddar med otillfredsställande
funktion. Spillvattnet är samlat i en ledning som ansluter till en pumpstation vid stranden av
Sulviken. Vattnet pumpas från stationen till de två markbäddarna. Funktionen i markbäddarna
är inte tillfredsställande med avseende på fosfor och anläggningens prestanda är i riskzonen
vid höga vattenstånd i sjön, med eventuella föroreningar som följd.
För att undersöka robusta och pålitliga alternativ för behandling av Sulviks avloppsvatten i ett
förändrat klimat jämfördes en anslutning av Sulvik till det kommunala nätet i Arvika tätort
med lokala lösningar. Såväl ekonomiska, miljömässiga som tekniska aspekter utvärderades.
Resultatet visade att kostnaden för att anlägga ett lokalt reningsverk i Sulvik ligger i samma
storleksordning som anläggande av ledningar med pumpning till det kommunala nätet i
Arvika, via Jössefors. Både miljö- och driftmässigt finns det flera fördelar med överledning
till Arvikas kommunala nät vilket gör att det alternativet rekommenderas. Dock bör en
utredning om vad som orsakar det höga inläckaget till spillvattennätet göras då det utgör en
stor osäkerhetsfaktor.

7.2 Inventering av sockelnivåer
För att kartlägga vilken nivå bebyggelsen längs med Glafsfjorden ligger på, har en inventering
av byggnaders mark- och sockelnivåer gjorts. Inventeringen är en del av Arvika kommuns
arbete med att kartlägga områden som är i riskzonen för översvämning. Inför inventeringen
valde man med översvämningskarteringens hjälp ut de byggnader som kan komma att beröras
av vattennivåer upp till +50 m ö.h. Mätpersonal gjorde i inventeringsskedet bedömning på
plats av vilka byggnader som var i behov av inmätning, utifrån användning, skick och läge.
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Inventeringen utfördes med avvägningsinstrument under perioden 2010-06-04 till 2010-10-11
med utgångspunkt i dagsaktuellt värde för vattenståndet i Glafsfjorden1, i höjdsystemet
RH2000. Alla inmätta byggnader fotograferades och samtliga fastighetsägare har delgivits
nivåerna på sina respektive byggnader.
Tabell 4. Resultat av inventering av sockelnivåer
Sockelnivå
under 48
48-49
49-50

Antal
byggnader
15
105
122

Varav
bostadshus
11
98
112

Antal folkbokförda i drabbade
byggnader (januari 2012)
2
12
30

Med översvämningskartans hjälp kan kommunen identifiera var och vid vilka nivåer
byggnader runt Glafsfjorden blir drabbade, samt hur många som drabbas.
Byggnader vid Kyrkviken inkluderades inte i inventeringen eftersom de kommer att skyddas
av det planerade översvämningsskyddet.

8. Sammanfattning
Det slutgiltiga resultatet från SMHI:s beräkningar på framtida nederbörd i Arvika visar att i
slutet av detta århundrade så förväntas den extrema korttidsnederbörden, det vill säga regn
med 30-60 minuters varaktighet, och med en statistisk återkomsttid på 10 år att öka i intensitet
med ca 10-30 %, i genomsnitt 23 %. Detta innebär en stor utmaning med att omhänderta mer
dagvatten om inte ändamålsenliga åtgärder vidtas. Redan idag uppfyller endast ett av de tio
inventerade dagvattenområdena funktionskraven för dagens regn och ingen av uppfyller
kraven med avseende på framtidens regn. Investeringskostnader för de åtgärder som krävs på
dagvattennätet för att klara funktionskraven för dagens regn är ca 30 Mkr. För att uppfylla
kraven för framtidens regn krävs åtgärder för ca 50 Mkr.
Utifrån höjdkurvorna har kommunen bland annat gjort kartskikt som visar vilka områden runt
Glafsfjorden som översvämmas vid varje halvmeter (från 46 till 50 m ö.h.), högsta
dimensionerade flöde (49,42 m ö. h.), högsta nivån vid översvämningen år 2000 (48,88 m
ö.h.) samt Glafsfjordens normalvattennivå (45,74 m ö.h.). Det nya detaljerade höjdmaterialet
används dagligen i de kommunala verksamheterna vid exempelvis översiktlig planering och
bygglovshandläggning. I framtiden kommer översvämningskartan fortsatt att vara ett mycket
användbart verktyg i de kommunala verksamheterna, särskilt i planeringsprocesser och
riskförebyggande arbete relaterat till översvämningsproblematiken. Översvämningskartan kan
vara till stor hjälp med att identifiera områden, infrastruktur och byggnader som påverkas vid
höga vattennivåer och genom detta få en tydligare bild av var insatser bör sättas in i olika
lägen.

1

Vattenståndet i Glafsfjorden mäts i mätpunkt utanför reningsverket på Vik. Detta innebär att det, beroende på
väderlek, kan skilja något i vattenstånd i Glafsfjordens olika delar.
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SMHI:s analyser vittnar även om att översvämningsrisken i Glafsfjorden är mycket stor, men
att Glafsfjordens extrema vattennivåer varken kommer att bli högre eller mer frekventa i slutet
av seklet, jämfört med dagens situation. Slutsatsen vi drar är att det planerade
översvämningsskyddet kommer att räcka till både för dagens och för framtidens eventuella
översvämningar. Det kommer att behöva användas lika ofta nu som i slutet av seklet.
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. Slutsatsen är att Arvika har idag en mycket stor risk för
översvämningar och någon form av åtgärd för att förbättra denna situation är nödvändig.

9. Vad händer nu?
Resultatet från dagvattensimuleringarna är ett bra underlag för att ta fram och prioritera
framtida förbättringsåtgärder. Redan nu, 2012, genomförs åtgärder i Arvika tätort samt
Jössefors och ytterligare åtgärder finns med i Arvika Teknik AB:s långsiktiga
investeringsbudget.
Som en fortsättning på CPA-projektet har Arvika Teknik AB under 2012 informerat
fastighetsägare som har takvatten kopplat till spillvattennätet att detta inte är tillåtet, samt att
de måste vidta åtgärder.
I framtiden kommer översvämningskartan fortsättningsvis att vara ett mycket användbart
verktyg i de kommunala verksamheterna, särskilt i planeringsprocesser och riskförebyggande
arbete relaterat till översvämningsproblematiken.
Översvämningskartan kan ge information till de privatpersoner som vill ha uppgifter för sina
egna fastigheter. Tanken är att man i framtiden ska kunna erbjuda fastighetsägare i de låglänta
områdena längs med Glafsfjorden att ansluta sig till ett varningssystem för stigande
vattennivåer. Fortsättningsvis ska den även vara till hjälp vid tolkningen av de hydrologiska
varningar och prognoser som SMHI skickar ut.

26

10. Referenser
Blumenthal Barbara, Nyberg, Lars, Grahn, Tonje, Gustafsson, Kristin, Hindersson, Emelie,
2010. 10 ÅR EFTER ARVIKAÖVERSVÄMNINGEN. Karlstad: Karlstad University Press.
Olsson Jonas, 2010. Framtida extremkorttidsnederbörd i Arvika 2010-06-10. SMHI,
Norrköping.
Olsson, Jonas, Amaguchi, Hideo, Alsterhag, Elin, Dåverhög, Maria, Adrian, Per-Erik,
Kawamura, Akira, 2012. Climatic Change 2012-05-23.
WSP, Agneteberg, 2011. Flödessimulering och åtgärdsförslag för dagvattennätet i
Agneteberg, Arvika kommun 2011-05-20. WSP Samhällsbyggnad, Karlstad.
WSP, Dottevik – Östra Sund, 2011. Flödessimulering och åtgärdsförslag för dagvattennätet i
Dottevik – Östra Sund, Arvika kommun 2011-05-20. WSP Samhällsbyggnad, Karlstad.
WSP, Innerstaden, 2011. Flödessimulering och åtgärdsförslag för dagvattennätet i
Innerstaden, Arvika kommun 2011-05-20. WSP Samhällsbyggnad, Karlstad.
WSP, Jössefors, 2011. Flödessimulering och åtgärdsförslag för dagvattennätet i Jössefors,
Arvika kommun 2011-05-20. WSP Samhällsbyggnad, Karlstad.
WSP, Palmviken, 2011. Flödessimulering och åtgärdsförslag för dagvattennätet i Palmviken,
Arvika kommun 2011-05-20. WSP Samhällsbyggnad, Karlstad.
WSP, Prästängen, 2011. Flödessimulering och åtgärdsförslag för dagvattennätet i
Prästängen, Arvika kommun 2011-04-12. WSP Samhällsbyggnad, Karlstad.
WSP, Rosendal, 2011. Flödessimulering och åtgärdsförslag för dagvattennätet i Rosendal,
Arvika kommun 2011-05-20. WSP Samhällsbyggnad, Karlstad.
WSP, Strand, 2011. Flödessimulering och åtgärdsförslag för dagvattennätet i Strand, Arvika
kommun 2011-05-20. WSP Samhällsbyggnad, Karlstad.
WSP, Taserud – Degerängen, 2011. Flödessimulering och åtgärdsförslag för dagvattennätet i
Taserud – Degerängen, Arvika kommun 2011-05-20. WSP Samhällsbyggnad, Karlstad.
WSP, Taserudsgatan, 2011. Flödessimulering och åtgärdsförslag för dagvattennätet i
Taserudsgatan, Arvika kommun 2011-05-20. WSP Samhällsbyggnad, Karlstad.
WSP, Jössefors, 2011. Flödessimulering och åtgärdsförslag för spillvattennätet i Jössefors,
Arvika kommun 2011-05-20. WSP Samhällsbyggnad, Karlstad.
Andréasson, Johan, 2010. Analys av klimatförändringars inverkan på framtida vattenstånd i
Glafsfjorden/Kyrkviken 2010-06-23. SMHI, Norrköping.
Ramböll Sverige AB, 2010. Sulvik och Berg med Jösseforsen 2010-04-09. Ramböll Sverige
AB, Karlstad.
27

