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Sammanfattning
I januari 2012 gav länsstyrelserna i Västra
Götaland och Värmland ut en handbok för
fysisk planering i översvämningshotade områ
den – Stigande vatten. Handboken är i första
hand tänkt att vara ett stöd för kommunerna
i samband med nyexploatering och innehåller
rekommendationer om vilken markanvänd
ning som anses vara lämplig med avseende på
översvämningsrisker.
Vänersborgs kommun, som ligger vid Vänerns
sydspets, inser att de vattennivåer för Vänern
som anges i handboken medför stora konse
kvenser för såväl nyexploatering som befintlig
bebyggelse och samhällsfunktioner.
Kommunstyrelsen beslutade vid samman
träde 2012-06-05, § 170, uppdra åt Samhälls
byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen
att g
 emensamt upprätta ett översvämnings
program för Vänersborgs kommun.
Programmet består av en kartläggning av
Vänern samt förslag på åtgärder för att skydda
Vänersborg mot översvämningar.

Under 2013 har arbete med att ta fram en
så kallad Blåplan för Vänersborgs kommun
påbörjats. Blåplanens syfte är att visa på ett
helhetsperspektiv då det gäller planering och
byggande i förhållande till utnyttjande och
skydd av vattenresurserna. Blåplanen ska ge en
sammanställning av befintliga vattenresurser
i Vänersborgs kommun både vad gäller grund
vatten och ytvatten och hur dessa ska skyddas
och nyttjas så att vattenförekomster i kommu
nen når god status. Ambitionen är att tydlig
göra kommunens vattenförvaltning.
Översvämningsprogrammet med kommande
åtgärdsförslag ska ingå som en del i Blåplanen.

Vänersborgs kommun anser också att region
och stat har ett stort ansvar när det gäller de
högsta nivåerna och att en beredskapsorga
nisation borde byggas upp ihop med berörda
kommuner. Detta är också något som gruppen
”Kommuner i samverkan om Vänerns vatten
reglering” pekar på i sitt arbete.
När det gäller de olika höjdnivåerna så har
handboken bedömt att de högsta nivåerna som
kan komma att uppnås i en framtid i Vänern,
kommer att vara i Vänersborg.
Att det är så beror på att vindpåverkan och
vinduppstuvningen är som störst mot Väners
borg. Vi delar handbokens uppfattning om att
det är så, men kommer till något annorlunda
slutsatser när det gäller de högsta nivåerna.
Vi utgår från att nuvarande tappningsstrategin
av Vänern kommer att behållas och att det i
framtiden i alla fall inte blir mindre tappning.
Vår bedömning är att vindens påverkan slår
olika mot olika delar av kommunen och detta
gör att nivåerna kan bedömas vara lägre på
vissa områden och högre på andra.

Vänerns medelvattenstånd är + 44,64 meter
över havet.
Vid höga vattenstånd påverkas Vänerns
kustlinje olika. Som ett exempel påverkas
Vänersnäs västra strandlinje inte av skvalp
effekter vid hård nordostlig vind, vilket den
östra kusten gör.
Sammantagna bedömningar gör att Väners
borgs kommun kommer att ange +47,16 som
den högsta nivån i kommunen.
I rapporten har konsekvent höjdsystemet
RH2000 använts.

Projektgruppen består av tjänstemän från sam
hällsbyggnadsförvaltningen, byggnadsförvalt
ningen, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
och kommunstyrelseförvaltningen för att få ett
så brett underlag som möjligt.
Projektgruppen har inte sett nivåerna i ”Sti
gande vatten” som ett lagkrav utan som rekom
mendationer från länsstyrelsen.
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Foto 1: Översvämning på Hamngatan 2001.
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1 Inledning
1.1 Uppdrag och organisation
Styrgruppen för plan och byggfrågor i
Vänersborgs kommun gav under hösten 2012 i
uppdrag till samhällsbyggnads- och kommun
styrelseförvaltningen att upprätta ett över
svämningsprogram för kommunen
Arbetet med översvämningsprogrammet
för Vänern ska redovisa konsekvenserna av
Vänerns olika nivåer i Vänersborgs kommun.
Arbetet har tagits fram av en förvaltningsöver
gripande arbetsgrupp med representanter från
kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbygg
nadsförvaltningen, byggnadsförvaltningen
samt miljö och hälsoskyddsförvaltningen.
Projektledarskapet har delat mellan kommun
styrelse- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ledningsgrupp för arbetet har varit förvalt

ningscheferna för respektive förvaltning. I
arbetet har också en referensgrupp knutits
med representanter från Länsstyrelsen i Västra
Götaland, NÄRF samt Länsförsäkringar AB.
Den politiska förankringen har skett genom
Styrgrupp för plan och byggfrågor som består
av presidierna från samhällsbyggnads-, bygg
nads-, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt
kommunstyrelsen.
Arbetsgruppen har träffats för avstämning ca
två gånger i månaden. Med ledningsgruppen
har två avstämningar skett. Referensgruppen
har träffats ungefär en gång per kvartal.
Avstämning med styrgruppen har skett vid tre
tillfällen.

1.2 Läget vid Vänern
Vänern är – och har genom historien varit – en
viktig förutsättning för samhällsutvecklingen
i Vänersborgs kommun. Vattnet är attraktivt
för både kommunens invånare och besökare,
med kvalitéer som vattennära boenden och
rekreation.
Stora nederbördsmängder ledde till att
Vänerns nivå vid årsskiftet 2000/2001 nådde
den högsta nivå som uppmätts sedan reglering
en 1937.
Som exempel kan nämnas att Hamngatan i
centrala Vänersborg behövde vallas in. Vatten
nivån låg ca 20 cm över kajkant på Hamngatan.
SMHI rapport 2010-85 skiljer sig åt från de
bedömningar som klimat och sårbarhetsutred
ningen kom fram till vilket beror på förändra
de förutsättningar. Bland annat utgår SMHI i
sina beräkningar från nivåerna 2000/2001 och
de speciella regleringsförhållanden som gäller
för Vänern. Dessutom har vindens effekt, s.k.
uppstuvning analyserats. Denna beräknas för

Vänersborg till ca 50 cm. Rapporten redovisar
en dimensionerande nivå för Vänern på 46,08
m RH00 med den regleringsstrategi som til�
lämpas sedan 2008. Vidare beräknas effekten
av förändrat klimat till 20-40 cm som ska ses
som ett tillägg. Utgångspunkten är + 40 cm.
Vi har valt denna högre nivå för att ta höjd för
värsta tänkbara framtida klimatförändringar.
För att Vänersborgs kommun långsiktigt ska
kunna utvecklas på ett hållbart sätt krävs
en kartläggning av översvämningsrisker vid
Vänerkusten. Kartläggningen ska ligga till
grund för att hitta lösningar som måste vara
ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara.
Det kommer att krävas noggrann avvägning
mellan olika intressen. Till vilken vattennivå är
det rimligt att skydda olika samhällsfunktioner
när kostnad ställs mot nytta?
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1.3 Syfte och mål
Syftet med översvämningsprogrammet är att Vänersborgs kommun ska lägga fast en strategi för
hantering av översvämningsrisker i Vänern.
Översvämningsprogrammet blir ett underlag för den framtida fysiska planeringen i kommunen
såsom kommande översiktsplaner, detaljplaner och bygglov samt för åtgärder inom befintliga
områden.
Målsättningen är att Vänersborgs kommun:
• Ska ha ska en organisation som är väl förberedd på att vid stigande vattennivåer
i Vänern arbeta för att minimera konsekvenserna.
• Ska ta fram förslag på förebyggande lösningar som minskar översvämningsrisken i utsatta områdena, i den mån som nyttor över tiden beräknas överstiga
kostnader.
• Ska ta fram underlag för den fysiska planeringen i form av lämplig höjdsättning
och lämpliga funktionskrav.
• Ska sprida kunskap om Vänerns översvämningsrisker till kommuninvånare, verksamhetsutövare och fastighetsägare.

FOTO: ATELJÉ CLAS

Nya uppgifter om klimatförändringens effekter och vindpåverkan på Vänern kommer fort
löpande samtidigt som kommunen bygger upp egen kunskap och erfarenhet. Detta innebär att
programmet kommer att behöva revideras.
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1.4 Avgränsningar
För att komma framåt med översvämningsfrågan har kommunen valt att prioritera översväm
ningar orsakade av höga vattennivåer i Vänern. Kommunen arbetar i andra processer, bl.a.
VA-planer, med frågor som rör intensiva regn och problematik i samband med det.
Följande områden kan påverkas av höga nivåer i Vänern och ingår i programmet:
• Vänersborgs tätort

• Sannebo

• Vargön med Nordkroken

• Rörvik

• Gardesanna

• Vänersnäs

• Sikhall

Figur 1: Översiktsbild avgränsade
områden
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1.5 Begreppsförklaring

10

RH2000

Det höjdsystem som används i Vänersborg. Höjderna anger 		
nivån över havsytan.

Vinduppstuvning

Vänern lutar svagt och är högre i dess norra del. Vid en vind		
kantring från sydväst till nordost rör sig vattnet snabbt 		
mot Dalbosjön genom lutningen och stiger med ca 50 cm.

MSB

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Dimensionerande nivå

Nivån på Vänern som Vänersborgs kommun har vid planering
av ny bebyggelse.

Kortvarig vindeffekt

Vid kraftig pålandsvind bildas vågor som kan slå över skydd 		
mot översvämning. Vågorna bildas dock endast vid hård		
nordostlig vind och påverkar bara vissa delar av vår kommun.

Förorenad mark

I vår kommun liksom i många andra finns kemikalier 		
bundna i schaktmassor som använts som fyllnadsmaterial		
tidigare när dess risker inte var kända. Det största området		
med förorenad mark finns av naturliga skäl på Sanden 		
då denna ö är konstgjord av fyllnadsmassor.

Medelvattenstånd

Vänerns genomsnittliga nivå i meter över havet, 44,64 möh.

”Stigande vatten”

Länsstyrelsens handbok för samhällsplanering kopplat till risk
för översvämningar av Vänern.

”100-årsnivå”

En nivå på översvämning som återkommer med en frekvens på
vart 100:e år.

Vattendom

Överenskommelse mellan fastighetsägare utmed Vänern och
staten som anger inom vilka intervall Vänern kan fluktuera 		
inom.

Tappningsstrategi

Reglerar hur Vänern ska tappas för att minimera risker för 		
översvämning samt samtidigt undvika en ”förbuskning” av		
Vänern. För närvarande innebär denna en lägre nivå än 		
vad vattendomen från 1937 föreskriver.

GIS

Geografiskt InformationSystem är ett system för att redovisa
geografiska data.

Zon

En nivå mellan två värden på Vänerns nivå i förhållande till 		
havsnivån t.ex. zon 6, 45,15 – 45,45 att jämföra med 		
medelvattensståndet på 44,64.
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1.6 Ansvarsfördelning
För att få klarhet i frågor om ansvarsfördelning
vid översvämning har ett antal frågor ställts till
Boverket.
Det övergripande ansvaret för att skydda egen
dom har den enskilde fastighetsägaren. Detta
sägs vara huvudregeln.
Avikelser från detta finns t.ex. om översväm
ningen sker i ett detaljplanelagt område kan
kommunen ha ett ansvar. Kommunen har
ansvar enligt plan och bygglagen (2010:900)
att utreda och beakta risker, inklusive risk
för översvämning, vid upprättandet av en de
taljplan. Ansvar för att skydda egendom ligger
först och främst på den enskilde fastighetsä
garen eller verksamhetsutövaren. Beroende på
översvämningens orsak kan även andra aktörer
ha ett ansvar.
Om översvämning sker i ett detaljplanelagt
område kan kommunen ha ett ansvar. Kom
munen har ansvar enligt plan och bygglagen
(2010:900) att utreda och beakta risker, inklu
sive risk för översvämning, vid upprättandet av
en detaljplan. Länsstyrelsen har därefter ett an
svar att bevaka frågan i processen samt ingripa
och häva planen om det är nödvändigt. Om
kommunen har försummat sina förpliktelser
enligt 2 kap. eller 4 kap. PBL vid upprättandet
av en detaljplan kan kommunen ha ett skade
ståndsansvar. Normalt föreligger en preskrip
tionstid av 10 år efter beslut om detaljplan
enligt preskriptionslagen (1981:30).

Om översvämningen beror på att en verksam
hetsutövare har försummat andra förpliktelser
enligt lag, exempelvis vid ett dammbrott, kan
verksamhetsutövaren vara ansvarig.
Beroende på översvämningens orsak kan även
andra aktörer ha ett ansvar.
Om en översvämning leder till en räddnings
insats enligt Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor ansvarar kommunen eller staten för
denna om detta är motiverat med hänsyn till
behovet av ett snabbt ingripande, det hotade
intressets vikt, kostnaderna för insatsen och
omständigheterna i övrigt.
När det gäller infrastrukturanläggningar så
som såsom vägar, broar, järnvägar och övrig
infrastruktur gäller i normalfallet samma sak.
Det vill säga ägaren är ansvarig att skydda an
läggningen.
Bygglov kan ges om detaljplanen anser områ
det lämpligt för exploatering samt redovisat
hur området ska skyddas vid översvämning och
att Länsstyrelsen inte har överprövat beslutet.
(I en detaljplan är det enligt 4 kap 14 § PBL
möjligt att ange villkor för lovgivning, exem
pelvis genom att bestämma lägsta grundlägg
ningsnivå för bebyggelse.)
Mer information om hur du skyddar din
fastighet mot översvämningar finns att läsa
på Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps hemsida: www.dinsakerhet.se.

Om översvämningen på en fastighet beror på
att en VA-huvudman har åsidosatt en skyldig
het enligt lag (2006:412) om allmänna vatten
tjänster eller enligt föreskrifter som meddelats
utifrån samma lag, och åsidosättandet har
medfört att vatten som är avsett att tillhanda
hållas eller ledas bort genom huvudmannens
VA-anläggning ytledes eller på annat sätt
trängt in på fastigheten, ska huvudmannen
ersätta en översvämningsskada. Se 45 § lag
(2006:412) om allmänna vattentjänster.
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2 Underlag och pågående arbeten
2.1 Vänerns översvämningsproblematik
Vänern har ett stort tillrinningsområde, flacka
omgivningar och ett begränsat utlopp genom
Göta älv. Det betyder att vid ogynnsamma
förhållanden överstiger tillrinningen till sjön
vida avbördningsförmågan. En högre vatten
nivå i sjön blir också snabbt kännbar eftersom
omgivningarna är flacka och varje cm i högre
vattenstånd över en viss nivå tar betydande
landområden i anspråk. Göta älv som avvatt
nar Vänern är mycket känslig för skred. Lång
varigt höga vattenstånd och hög vattenföring

i Göta älv leder till en högre grundvattennivå
vilket ökar risken för skred. Detta i kombina
tion med tekniska svårigheter att släppa ut vat
ten till havet vid höga havsvattenstånd har lett
till att det kan uppkomma höga vattenstånd i
Vänern med stora materiella skador som följd.
Utredningar har gjorts om möjligheterna att
minska vattenflödet till Vänern genom att ex
empelvis anlägga regleringsmagasin uppströms
eller tunnel ut till västkusten.

2.2 Vattendirektivet och översvämningsdirektivet
Vattendirektivet
I EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) var
det fokus på vattenkvalitet och översvämning
ar hade en ganska undanskymd roll även om
de nämndes. I Vattendirektivet fanns en ge
nomarbetad strategi för hur vattenfrågor skulle
hanteras inom EU. Översvämningsdirektivet
har dragit stor nytta av det arbete som finns
investerat i Vattendirektivet.
Översvämningsdirektivet
EU antog 2007 ett direktiv för hanteringen av
översvämningar – Översvämningsdirektivet
(2007/60/EG)
I Sverige genomförs direktivet genom:
- Översvämningsförordningen SFS 2009:956
- SFS 2009:957 ändring i förordning
2008:1002, med instruktion för MSB
- MSBFS 2010:1 föreskrifter om länsstyrelsens
planer för hantering av översvämningsrisker
(riskhanteringsplaner)
Arbetet med översvämningsdirektivet syftar
till att analysera risker och sårbarheter i sam
hället så att säkerhetshöjande åtgärder kan
sättas in för att minska skadeverkningarna från
en översvämning. Åtgärderna presenteras i en
så kallad riskhanteringsplan.
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Arbetet sker i tre steg:
Steg 1
En landsomfattande preliminär bedömning
av översvämningsrisker ska göras. Då pekas de
geografiska områden ut där betydande över
svämningsrisk föreligger. Detta gjordes 2011
av MSB.
Steg 2
För de områden där betydande översvämnings
risk föreligger ska två typer av kartor utarbetas.
Kartor som redovisar översvämningshotade
områden samt kartor som redovisar översväm
ningsrisker inom de hotade områdena.
Steg 2 utförs under 2012-2013 av MSB och de
fem länsstyrelser som ansvarar för vattenför
valtningen.
Steg 3
Innebär att riskhanteringsplaner för de iden
tifierade konsekvenserna av en översvämning
ska tas fram och ska vara utfört 2015. Riskhan
teringsplanerna tas fram av länsstyrelserna.
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Sverige har ett åtagande – att samordna
riskhanteringsplaner på distriktsnivå och
att samordna riskhanteringsplanerna med
åtgärdsprogrammen inom vattenförvaltnings
arbetet.
Regeringen valde att införa EU:s översväm
ningsdirektiv i det svenska regelverket via en
förordning och det innebär vissa begränsning
ar i bestämmelsernas tyngd jämfört med om
det hade varit en översvämningslag. Sverige
är i grunden ett decentraliserat land där kom
munerna har ett stort självbestämmande och
kommunerna tilldelas inga nya uppgifter i
översvämningsförordningen. Kommunerna
ansvarar helt för samhällsplaneringsfrågor,
beredskapsarbete samt VA-försörjning. För att
åtgärderna i en riskhanteringsplan ska bli verk
samma krävs därför ett aktivt samarbete mel
lan kommunerna så att de införlivar de breda
tankegångar om riskreducerande åtgärder med
avseende på översvämningar som läggs fram i
en regional riskhanteringsplan i sin ordinarie
verksamhet. Detta skulle kunna beskrivas i
form av lokala riskhanteringsplaner.
(Översvämningsförordningens betydelse för fysisk
planering, Dadi Thorsteinsson och Rolf Larsson, VATTEN – Journal of Water Management and Research
68:241–246. Lund 2012)

Målkonflikter
Översvämnings- och vattendirektiven ska
i normalfallet inte motverka varandra. Det
hindrar emellertid inte att det kan uppkomma
målkonflikter. Strandområden är generellt
attraktiva för både djur och människor. De
naturtyper som återfinns på regelbundet
översvämmade områden såsom t.ex. strand
ängar och deltaområden är beroende av ett
varierande vattenstånd och återkommande
översvämningar. Dessa naturtyper hyser
ofta en stor artrikedom. Samma områden är
också attraktiva för människan både ur rekre
ationssynpunkt och som boendemiljö. Om
bebyggelse och infrastruktur tillåts breda ut sig
inom översvämningsutsatta områden så kan
detta på sikt tvinga fram skyddsåtgärder mot

översvämningar som både är kostsamma för
samhället och har oönskade effekter på vissa
naturmiljöer. Dessa skyddsåtgärder kan mot
verka målsättningarna i vattendirektivet om
god ekologisk status som bygger på artrikedom
och livskraftiga naturmiljöer av olika slag.
Värst utsatta kommer de strandnära områden
att vara som har litet eller inget kommersiellt
värde för människan men som ändå har ett
värde i form av viktig livsmiljö för specifika
arter. Ett konkret exempel är Vänerns reglering
som kan ha negativa effekter på vissa av sjöns
naturvärden.
Riskerna med en varaktigt lägre vattennivå i
Vänern och minskade vattennivåvariationer
kan innebära en ökad igenväxning av vass,
buskar och träd på Vänerns stränder, skär och
vikar. Detta innebär vidare förändrade natur
miljöer med en annan artsammansättning än
idag. Grunda vikar riskerar även mer frekventa
problem med sämre vattenkvalitet, syrebrist
och algblomningar till följd av ett lägre vatten
stånd och färre nivåvariationer.
Ett särskilt miljöövervakningsprogram har
arbetats fram av Vänerns vattenvårdsförbund
i syfte att följa eventuella förändringar i na
turmiljön till följd av den ändrade reglerings
strategin. Miljöövervakningsprogrammet
innehåller moment som flygfotografering av
särskilda stråk utefter Vänerns stränder, under
sökningar av undervattensvegetation samt un
dersökningar av vattenkemi och växtplankton.
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2.3 Klimat- och sårbarhetsutredningen
Klimat- och sårbarhetsutredningen fick i upp
drag av regeringen att kartlägga samhällets
sårbarhet för globala klimatförändringar, samt
att se över de regionala och lokala konsekven
serna av dessa.
I sitt delbetänkande från hösten 2006 redovisa
de utredningen bedömningar av klimatföränd
ringar och översvämningsrisker i Hjälmaren,
Mälaren och Vänern. I delbetänkandet lämna
des även förslag på åtgärder för hur dessa risker
skulle kunna minskas och hur åtgärderna kan
finansieras.
Utredningen har använt sig av två klimat
modeller och två utsläppsscenarier vilket har
resulterat i fyra olika klimatscenarier. Kli
matscenarierna indikerar en temperaturökning
för Sverige som helhet, samt i vissa delar av
Sverige även förändrade nederbördsmönster.
Ökad nederbörd förväntas framför allt i norra
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Sverige samt i de västra delarna av Svealand
och Götaland.
Utredningen redovisar ökade risker för över
svämningar i Vänern och i Göta älv. Dessa
risker är en följd av klimatförändringar, vilka
innebär betydande kostnader för de skador som
kan komma att uppstå i de olika scenarierna.
Klimat- och sårbarhetsutredningens resultat
baserades på en relativt nyutvecklad beräk
ningsmodell som efter hand förfinats. Det har
därför funnits anledning att göra en fördjupad
studie över översvämningsriskerna i Vänern
utifrån ett framtida klimat. Nya beräkningar
har därför gjorts under 2010 och redovisats i
rapporten Fördjupad studie rörande översväm
ningsriskerna för Vänern- slutrapport.
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2.4 Fördjupad studie rörande 						
översvämningsriskerna för Vänern
– slutrapport, Rapport nr 2010-85

Rapport är en redovisning av en fördjupad stu
die av översvämningsriskerna för Vänern gjord
på beställning av Länsstyrelserna i Värmlands
och Västra Götalands län, vänerkommunerna
samt Länsförsäkringar AB.
De nu redovisade beräkningarna av dimensi
onerande nivåer för Vänern skiljer sig från de
bedömningar som gjordes av Klimat- och sår
barhetsutredningen och som redovisades i dess
delbetänkande om översvämningsrisker 2006

(SOU, 2006). Detta beror på en rad ändrade
förutsättningar som till exempel utveckling av
en ny metod för bestämning av den dimensi
onerande nivån för Vänern. Dessutom har en
fördjupad analys av riskerna för kraftiga vindar
genomförts. Såväl den svenska som den inter
nationella klimatforskningen har utvecklat och
tillgängliggjort ett stort antal nya och mer de
taljerade klimatscenarier, som har kunnat an
vändas i beräkningar av Vänerns vattenstånd
och flöden.

Framtida dimensionerande nivåer för Vänern:

Dimensionerande nivå
•

Den dimensionerande nivå för Vänern utan hänsyn tagen
till vind och klimatförändringar har beräknats till 46,08 m
(RH00) med den regleringsstrategi som tillämpats sedan
hösten 2008. Värdet blir 46,16 om tidigare tappningspraxis
tillämpas.

•

Effekten av de hydrologiska prognoser som styr den nya
tappningsstrategin kan uppskattas till ytterligare någon
decimeters sänkning. Det kan övervägas om denna effekt
skall medräknas eller ej.

•

Det dimensionerande vindpåslaget på vattennivåerna är
individuellt för olika platser och kan hämtas från figur 3.1
Värdet bör ökas med minst 50% för att ta hänsyn till temporära effekter.

•

Effekten av ett förändrat klimat bör tills vidare betraktas
genom ett tillägg på 20-40 cm på den dimensionerande nivån. Detta avser förhållandena mot slutet av detta århundrade.
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2.5 Göta älvutredningen
Regeringen gav år 2008 Statens geotekniska
institut (SGI) i uppdrag att utföra en kartering
av riskerna för skred längs hela Göta älv med
anledning av ett förändrat klimat med ökade
flöden i älven. SGI:s slutrapport blev klar i
mars 2012. Rapporten består av tre delar: Sam
hällskonsekvenser, Kartläggning och Kartor.
SGI:s rapport innehåller värdefull kunskap om
risken för skred längs Göta älv. En omfattande
kartläggning av de geotekniska förhållandena
längs älven har skett. Samhällskonsekvenserna
har bedömts. Rapportens kartor visar på ett
tydligt sätt dagens risknivåer på olika sträckor
längs älven och vilken klimatpåverkan man
kan räkna med.
Rapporten är en viktig utgångspunkt
för de fortsatta utredningarna om vilka
vattenmängder som kan släppas ut i Göta älv
när Vänern riskerar att svämma över. Både

kommunerna vid Vänern och Göta älv och
staten har ansvar för att genomföra dessa ut
redningar och att skapa bättre beredskap och
skydd mot översvämningar.
SGI:s utredning är av stor vikt för planeringen
av mark och vatten i närheten av Göta älv.
I sitt yttrande över Göta älvutredningen stöder
Vänersborgs kommun utredningens förslag att
regeringen tillsätter en delegation med repre
sentanter från olika samhällsintressen för att
driva och genomföra åtgärder för att minska
skredriskerna.
I dagsläget har regeringen ännu inte fattat
något beslut angående fortsatt arbete.
SGI håller för närvarande (2013-11-05) med att
samla in synpunkter från andra myndigheter
och kommunerna utmed Göta älv.

2.6 Kommuner i samverkan om Vänerns 				
vattenreglering
Samarbetet ”Kommuner i samverkan om Vä
nerns vattenreglering” inleddes under år 2007
och har sin utgångspunkt i de konsekvenser
av klimatförändringarna som identifierats för
Vänerområdet, bl.a. av den statliga Klimat- och
sårbarhetsutredningen.
I samarbetet ingår kommunerna Hammarö,
Grums, Grästorp, Gullspång, Götene, Karl
stad, Kristinehamn, Lidköping, Mariestad,
Mellerud, Säffle, Trollhättan, Vänersborg
och Åmål. Samarbetet har adjungerade orga
nisationer i Länsstyrelserna i Värmlands och
Västra Götalands län, Vänerns vattenvårdsför
bund samt Centrum för klimat och säkerhet
(CCS) vid Karlstads universitet.
Kommunerna vill tillsammans skaffa sig större
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kunskaper om klimatförändringarnas effekter
i Vänerområdet och om hur man ska kunna
möta och bättre skydda sig mot dessa. Främst
rör det sig om risken för översvämningar, men
även frågor som rör ras och skred kan vara
aktuella. Vänerkommunerna vill tillsammans
verka för åtgärder hos andra aktörer som kan
dämpa effekterna av klimatförändringarna.
Vänerkommuner i samverkan har av Centrum
för klimat och säkerhet vid Karlstads universi
tet beställt studien Sårbarhet och potentiella
skadekostnader vid översvämning i Vänern.
Studien syftar till att genomföra en gemensam
konsekvensanalys av översvämningar i Väner
området och beräknas vara färdig under 2013.
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2.7 Ändrad tappningsstrategi för Vänern
2008 träffade Vattenfall AB och Länsstyrel
sen i Västra Götaland en överenskommelse
om en ny tappningsstrategi för Vänern för
att inom vattendomens ram sänka de högsta
vattenstånden i Vänern. Syftet var att minska
översvämningsrisken. Överenskommelsen
upphörde att gälla december 2012. Under
hösten 2012 tecknades ett avtal om en 1-årig
förlängning av det utgångna avtalet för att få
tid till att utarbeta en ny överenskommelse
med åtgärder för att få en större variation av
sjöns nivåer för att bättre tillgodose miljö- och
fiskefrågor samt det rörliga friluftslivet. Den 10
oktober 2013 fattades beslut om förlängning av

nuvarande tappningsstrategi till 31 december
2014 enligt dokument ”Tappningsstrategi för
Vänern, överenskommelse mellan Länsstyrel
sen i Västra Götalands län och Vattenfall AB”.
Ett arbete med en ny tappningsstrategi pågår
enligt Länsstyrelsen Västra Götaland.
En förändrad tappningsstrategi för Vänern har
provats under en längre tid. Erfarenheterna
av detta utreds för närvarande. Mycket talar
för att provet kommer att resultera i en per
manentning. Arbetet med en långsiktig tapp
ningsstrategi för Vänern följs kontinuerligt.

2.8 Stigande vatten
Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värm
lands län har tagit fram ett regionalt plane
ringsunderlag i form av en handbok, Stigande
vatten, som visar på möjligheterna att genom
en helhetssyn använda planering och design för
att minska risken för negativa följder av över
svämningar (Länsstyrelsen 2011a).
Handboken fokuserar på de tre problemområ
dena Kust, Inland och Vänern och vänder sig
till alla 65 kommuner i de båda länen oavsett
problematik.
Länsstyrelserna har fått utökad skyldighet att
bevaka översvämnings- och erosionsfrågor i
samband med den kommunala planeringen av
mark och vatten. Risken för översvämning har
också blivit en så kallad överprövningsgrund
i plan och bygglagen. Detta betyder att Läns
styrelsen kan behöva upphäva en detaljplan
som inte beaktat översvämningsrisken på ett
godtagbart sätt.
I handboken har en Planeringsmodell för han
tering av översvämningar i Västra Götalands
och Värmlands län tagits fram. Där redovisas
fem planeringssteg. Risk för översvämning
kartläggs för fyra riskzoner. I riskzon 1 är det
lägst sannolikhet att en översvämning inträffar

och i riskzon 4 är risken
högst. Zonernas avgräns
ning bygger på Medelvattennivå, 100-årsnivå,
200-årsnivå och Dimensionerande nivå.
Rekommendationen i mo
dellen är att all utveckling
i första hand ska ske inom
en acceptabel risknivå. Om
det inte är nåbart finns
möjligheten att placera
vissa funktioner i högre
riskområden. Man ska
dock observera att det i så
fall blir nödvändigt med
skyddsåtgärder och kon
sekvenslindrande ingrepp
med kompletterande ut
redningar som följd.
Länsstyrelsen har valt att inte presentera några
exakta siffror eller nivåer i handboken utan i
ett Faktablad som innehåller aktuella plane
ringsnivåer. Då kunskap och bedömningar kan
komma att ändras behöver endast Faktabladet
revideras.
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3 Översvämningsrisk
3.1 Sannolikhet för översvämning
Sannolikheten för översvämning i Vänern – en
viss vattennivå – kan beskrivas med hjälp av
beräknade återkomsttider.
Återkomsttiden beskriver hur ofta vattnet
väntas uppnå eller överskrida en viss nivå.
Beräknas återkomsttiden för en vattennivå
exempelvis till 100 år, innebär det att sannolik
heten är 1 på 100 att den vattennivån uppnås
eller överskrids under ett enskilt år. Det kallas
100-årsnivå.
Eftersom vi utsätter oss för översvämnings
hotet under en tid – inte bara ett år – så blir
sannolikheten att en viss vattennivå infaller
under en längre tidsperiod större. Den sanno
likheten kan beräknas med ett matematiskt
samband och exemplifieras i Figur 2.
Beräkningar av flöden och vattennivåer för
olika återkomsttider sker ofta genom så kallad
frekvensanalys på en tidsserie av mätningar.
En frekvensanalys har osäkerheter och bero
ende på vilken metod och vilka indata som
används kan resultaten variera. Det är svårare
Figur 2: Sannolikhet för översvämning under en tidsperiod för några
olika återkomsttider. Exempelvis
kan det utläsas att sannolikheten
för att en beräknad 200-årsnivå ska
uppnås eller överskridas under de
kommande 20 åren, är omkring 10 %
(Karlstads kommun 2010).
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att uppskatta återkomsttider i reglerade vatten
drag.
Högsta dimensionerande flöde/nivå (även
kallat dimensionerande klass 1-flöde) beräknas
enligt riktlinjer för dammdimensionering,
och bygger på en systematisk kombination av
alla kritiska faktorer (regn, snösmältning, hög
markfuktighet och magasinsfyllning) som
bidrar till ett flöde. Någon statistisk återkomst
tid kan inte ges för sådana extrema flöden men
brukar ibland anges till större än 10 000 år.
Konsekvenserna av en översvämning beror
på vad som inträffar när vattennivån stiger
och vattenhastigheten ökar, samt hur lång tid
som översvämningen varar. Hur sårbart är
samhället? Översvämningsrisk är en samman
vägning av sannolikheten att en översvämning
ska inträffa och konsekvenserna som över
svämningen för med sig.
Konsekvenserna av en översvämning beskrivs
utförligare under kapitel 4 och i kartbilagor.
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3.2 Vattennivåer i Vänern och rekommendationer
Gällande vattennivåer för Vänern i Väners
borg enligt (Länsstyrelsen 2011b) presenteras i
Tabell 1. Alla vattennivåer anges i höjdsystem
RH2000, och omräkning från RH00 Väners
borg har genomförts med ett tillägg på ca 0,3
meter. De beräknade framtida värdena för
100-årsnivån, 200-årsnivån och dimensione

rande nivå använder länsstyrelsen för zonindel
ning med tillhörande rekommendationer vad
gäller markanvändning (Länsstyrelsen 2011a).
Gällande zonindelning presenteras i Tabell 2.

Tabell 1: Beräknade vattennivåer i
Vänern för Vänersborg enligt (Länsstyrelsen 2011b) presenterade i
höjdsystem RH2000.

Tillägg (m)
Klimateffekt
2071-2100

Vinduppstuvning

Kortvarig
vindeffekt

Nuvarande

Framtida

100-årsnivå

+45,88

+

0,20

+

0,50

+

0,25

=

+46,83

200-årsnivå

+46,01

+

0,40

+

0,50

+

0,25

=

+47,16

Dimensionerande
nivå

+46,46

+

0,40

+

0,50

+

0,25

=

+47,61

- Zon 4 innebär att man t.ex. kan anlägga parker och
rekreationsområden.
- Zon 3 innebär att man t.ex. kan uppföra enklare anläggningar som t.ex. garage och dylikt.
- Zon 2 innebär att man t.ex. kan anlägga parkeringsplatser.

Från

Till

Zon 1

+47,61

Zon 2

+47,16

+47,61

Zon 3

+46,83

+47,16

Zon 4

+44,64

+46,83

Från

Till

Zon 1

+46,96

+47,16

Zon 2

+46,51

+46,96

Zon 3

+46,18

+46,51

Zon 4

+45,85

+46,18

Zon 5

+45,45

+45,85

Zon 6

+45,15

+45,45

Tabell 2: Zonindelning för Vänersborg som länsstyrelsen kopplar
till olika rekommendationer vad
gäller markanvändning. 		
(Länsstyrelsen 2011a)

- Zon 1 innebär inga restriktioner för bostäder m.m.

3.3 Nivåer och risker
För ett antal olika scenarier (vattennivåer)
med olika sannolikheter, bedöms vilka kon
sekvenser de väntas få. För att göra översväm
ningskartor och GIS-analyser har Vänersborgs
kommun använt zonindelning och nivåer
enligt Tabell 3.

Tabell 3: Zonindelning för översvämningskartor och GIS-analyser i
Vänersborg.
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Vi anser att det behövs fler och lägre nivåer än
”Stigande vatten” för att beskriva och analy
sera eventuella översvämningarnas påverkan i
Vänersborgs kommun.

risker. T.ex. kan en viktigt funktion vara helt
torrlagd för att i nästa nivå stå under vatten.
Fler nivåer gör att det blir lättare att hitta bryt
punkten för insatser av åtgärder.

Vid studier av GIS-kartor har vi funnit att fler
nivåer ger bättre underlag för planering av

Tabell 4: Ur faktablad Vänern med
höjderna omgjorde till RH2000.
Kortvarig vindeffekt är borttagen och
framtida tappningsstrategi är tillagd.

Framtida
dimensionerande nivå

RH2000
(möh)

Ort

Medelvattenstånd

Dim. nivå
i dagens
klimat

Klimateffekt

Vinduppstuvning

Tappningsstrategi

Framtida
dim. nivå

Vänersborg

44,64

46,46

0,40

0,50

-0,40

46,96

RH2000
(möh)

Framtida 200-årsnivå

Ort

Medelvattenstånd

200-årsnivå
i dagens
klimat

Klimateffekt

Vinduppstuvning

Tappningsstrategi

Framtida
dim. nivå

Vänersborg

44,64

46,01

0,40

0,50

-0,40

46,51

RH2000
(möh)

Framtida 100-årsnivå

Ort

Medelvattenstånd

100-årsnivå
i dagens
klimat

Klimateffekt

Vinduppstuvning

Tappningsstrategi

Framtida
dim. nivå

Vänersborg

44,64

45,88

0,40

0,50

-0,40

46,38

Kortvarig vindeffekt varierar med var området
är beläget och hur djupt vattnet är i det över
svämmade området. Denna effekt påverkar
vissa områden mer och andra inte alls. Som
exempel området Holmängen som planeras för
nybebyggelse påverkas inte av vindpåverkan då
det översvämmade området är grunt och ligger
i skydd från inloppet i Göta Älv. Här liksom på
flera andra områden finns ingen påverkan av
kortvarig vindeffekt. Däremot området Sanden
som ligger utsatt mot Vänern kräver speciellt
hänsynstagande till kortvarig vindeffekt. På
utsatta områden har den kortvariga vindeffek
20

ten bedömts vara 20 cm som ska adderas till de
framtida dimensionerade nivåerna.
Denna problematik har kommunicerats med
företrädare från SMHI. Nedan redovisas om
råden där vi ska ta hänsyn till den kortvariga
vindeffekten:
Område A Sanden
Område B Skräcklan (Vattenverket)
Område C Holmängen industriområde
Område T Sannebo
Område V Vänersnäs nordöstra sidan
Område X Rörvik
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Detta påverkar den framtida dimensionerande
nivån. För områdena ovan föreslås 47,16 som
framtida dimensionerande nivå medan övriga
områden föreslås ha den framtida dimensione
rande nivån på 46,96.
De lägre nivåerna beräknas återkomma med
kortare intervall än andra. För dessa nivåer ska
vi ha en fungerande beredskap och organisa
tion.
Den högsta nivån 47,61 RH2000 möh som
handboken ”Stigande vatten” angivit har vi
valt att inte ha som högsta dimensionerande
nivå. Vi har utgått ifrån att nuvarande försök
med ny tappningsstrategi med allra största
sannolikhet kommer att permanentas. Sanno
likheten att denna nivå ska inträffa bedömer vi
vara mycket låg.
Denna nivå hamnar ca 1,5 meter upp på fasa
derna på Hamngatan. Detta läge är att betrakta
som naturkatastrof. Kostnaden att skydda sig
mot dessa nivåer står inte i proportion till de
skador vi bedömer att de ger. Vi kan heller inte
vara helt säkra på om vattnet trots lasersca
ningens noggrannhet hittar andra vägar än de
vi idag kan förutse.
Med nuvarande tappningsstrategi som med
största sannolikhet kommer att permanentas
så ger det 40 cm lägre nivå och detta gäller vid
alla de olika framtida scenarierna.
Stigande vatten anger för Vänersborg att vind
påverkan + tillfällig stark vindpåverkan (vågs
kvalp) är 50 cm + 25 cm = 75 cm.
Vi har valt att efter dialog med bland annat
SMHI räkna med att vindpåverkan i det allra
värsta scenariot ska beräknas till 70 cm (diffe
rens på 5 cm). Vågbrytarna runt Vänersborgs
stad dämpar vågor men ingen kan idag säga
med hur mycket. För detta krävs djupare ana
lyser.
Den högsta dimensionerande nivån Väners
borg kommer att jobba med är därför +47,16
för område A-Sanden, B-Skräcklan, C-Hol
mängen industri, T-Sannebo, V-Vänersnäs den
nordöstra delen och X-Rörvik. I dessa områden
kan gator och gc-vägar ligga 20 cm under den
dimensionerande nivån vid nyanläggning

eftersom tillfälligt vågskvalp inte innebär ett
stort problem.
För övriga områden som är mer skyddade bl.a.
av Vänersnäs, har vi valt att ta bort den tillfäl
liga vindpåverkan helt, och där kommer den
dimensionerande nivån att vara +46,96.
Gator och gc-vägar som nyanläggs ska ligga
som lägst på den dimensionerande nivån i dessa
områden.

Dessa nivåer gäller för:
Skydd av samhällsviktiga funktioner samt
nybyggnation av dessa.
Nybyggnation av gator och gc-vägar
Nyproduktion av bostäder.
(Resecentrum i Vänersborg kan inte skyddas
förutom att tre nya broar ersätter befintliga,
spåren höjs ca 1 meter liksom hela fastigheten
vid resecentrum)

SMHI har i rapport nr 2010-85 redovisat det
dimensionerande vindpåslaget på vattennivå
erna vilket är individuellt för olika platser. För
Vänersborgs del innebär det vinduppstuvning
50 cm och kortvarig vindeffekt 25 cm vilket
blir 75 cm.
Effekten av vindpåverkan i olika kommuner
runt Vänern är störst i Vänersborg och Kristi
nehamn. Detta beror i Vänersborg på att Vä
nern slutar i Vänersborg som en tratt samt att
den grundar upp i Dalbosjön.
För att vindpåverkan ska verka fullt ut med 75
cm krävs att det blir en kraftig nordväst från i
stort sett ingen vind. Om vi har en kraftig syd
väst som vrider till nordväst ökar visserligen
nivån men vi har under tiden den kraftiga syd
västen blåst haft en lägre nivå. Vi får med andra
ord tillbaka en del av det vattnet vi skulle haft
utan kraftig sydvästvind.
Det krävs också kraftiga stormbyar för att de
sista 25 cm ska uppnås.
Vi anser att påslaget med 75 cm för Väners
borgs kommun är för stort och sannolikheten
21
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för att det ska inträffa samtidigt som det är
hösta möjliga vattenstånd är så liten att det inte
är ekonomiskt försvarbart att räkna med så
höga nivåer.

bedöms rimlig finns det stora osäkerheter. Ett
förändrat klimat kan innebära förändringar
och även kortare återkomsttider för en viss
nivå.

Vi har valt att utesluta den så kallade högsta
dimensionerande nivån för Vänern vilken i
”Stigande vatten” angavs till + 47,61 i RH2000
(+47,31 i RH00).
De beräknade återkomsttiderna bör inte tas
alltför bokstavligt och även om tendensen

Figur 3: Zonindelning

+47,16
Framtida dimensionerande nivå enligt Väners
borgs översvämningsprogram för område
A-Sanden, B-Skräcklan, C-Holmängen indu
stri, T-Sannebo, V-VänersnäsNÖ, X-Rörvik
(också zon 2 i ”Stigande vatten” )
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+46,96
Framtida dimensionerande nivå enligt
Vänersborgs översvämningsprogram för övriga
områden.
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Nivåer beräknade med framtida klimatförändringar
Återkomsttiderna hänvisar alltid till den högre
+höjden i varje zon

på Holmängen och kan även tryckas upp vid
reningsverket. Området Nordkroken börjar
översvämmas.

Länsstyrelsens dimensionerade nivå
+47,61
Denna nivå har en återkomstid som är längre
än 1 på 10 000 år.
+47,16 - +47,61
Intervallet genomsnitt 1 gång på 1000 år och
upp till 10 000 år.
Vid +47,61 är vattnet mer än 2 m djupt på
sanden och 1,5 m upp på fasaderna på Hamn
gatan. Vattenverket utslaget. Gatuenheten
utslagen. Holmängens, Vassbottens och delar
av Tenggrenstorps industriområde står under
vatten.

Vänersborgs kommuns nivåer
Zon 1. +46,96 - + 47,16
Ca 1 gång på 1000 år
+47,16 gör att avloppsverket slås ut och vat
tenverket får stora problem. Sanden ligger
helt under vatten. Östra vägen o Edsvägen har
vatten en halvmeter från körbanan på båda
sidor. Residensbron fungerar. Stora områden
i anslutning till Karls Grav översvämmade (ej
bostäder). Pumpstationer blir översvämmade.

Zon 3. +46,18 - +46,51
Ca 1 gång på 100 år
När nivån når +46,51 är Hamngatan under
vatten, stora delar av resecentrum är under vat
ten, delar av länsstyrelsens byggnader, bräddar
satta ur funktion. På lägsta delarna av Sanden
är vattnet 70 cm högt.
På Vassbottenleden står vattnet 50 cm över
vägbanan vid Kvantum. Järnvägstrafiken ut
slagen. Problemen startar för busstrafik och
blåljusorganisationerna.

Zon 4. +45,85 - +46,18
Ca 1 gång på 50 år
När nivån når +46,18 är vattnet 5 cm upp på
Koppargrillens fasad. Enstaka villor på Kassa
retorpet börjar få problem.

Zon 5. +45,45 - +45,85
Ca 1 gång på 10 år
Vid nivån 45,85 börjar vattnet stiga upp på
Hamngatan och Kasenallen.

Zon 2. +46,51 - +46,96
Ca 1 gång på 200 år

Zon 6. +45,15 - +45,45
Ca 1 gång på 2 år

Vid nivån +46,96 blir villor och bostadshus i
Kassaretorpsområdet och Mariero översväm
made. Gästhamnen och fritidsbåtshamnen
översvämmas.

När nivån når +45,45 börjar vatten gå upp
idagvattenbrunnar och parkeringsytor på
Sanden. +45,45 kan vara en lämplig nivå för
sammankallande av en grupp som hanterar
översvämningar.

Flera hundra meter järnvägsräls är översväm
mad.
Stora delar av industriområdet på Sanden är
översvämmade. ( Trafikverket bl.a.) På de
lägsta punkterna är vattendjupet upp till 90
cm. Även Trafikverkets lokaler översvämmas.
Vattennivån når nu upp till industriområdet

Zon 7. +44,64 - +45,15
Vänerns normaltillstånd.
44,64 är Vänerns medelvattennivå. När nivån
når +45,15 ska Vattenfall tappa 900 m³/s, enligt
nuvarande tappningsstrategi.
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Animerade bilder som visar hur höjda vattennivåer påverkar Hamngatan

Figur 4: Animerad bild vid Zon 7

Figur 5: Animerad bild vid Zon 1
24
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Figur 6: Illustrativ bild på byggnad på Hamngatan. Vid zon 1 når vattnet ca 1,5 meter upp på fasaden.

3.4 Metodik
Med hjälp av GIS-analyser kartläggs hur, var
och när olika funktioner påverkas av stigande
vattennivåer i Vänern. 			
Höjddatat kommer från flygningar gjorda 2009
(Vänerkusten), 2011(centrala Vänersborg) och
2012 (Vänersnäs).

För ett antal olika scenarier (vattennivå
er) med olika sannolikheter, bedöms vilka
konsekvenser de väntas få. För att göra
översvämningskartor och GIS-analyser har
Vänersborgs kommun använt zonindelning
och nivåer enligt Tabell x.

Alla flygningar har gjorts med en upplösning
på 10 punkter/m². Scanningen har en nog
grannhet på 3-5 cm i höjd.
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4 Resultat av detaljerad 				
kartläggning
Detta avsnitt presenterar resultaten från de
analyser som genomförts. Figur 7 visar den
geografiska indelningen i olika områden för
analysen.

Figur 7: Geografisk indelningen i
olika områden för analysen
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I bilaga redovisas detaljerade effekter av de
olika nivåerna. Nedan redovisas endast över
gripande konsekvenser.
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Teckenförklaring till kartbilder
Figur 8 visar teckenförklaring till kartbilder på följande sidor.

Figur 8: Teckenförklaring till kartor
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Område A - Sanden
Områdesbeskrivning
Inom området finns främst handel och småindustri. Området omfattar hela ön Sanden. På områ
det finns idag områden med misstänkt förorenad mark. Vad de innehåller eller dess exakta utbred
ning är idag inte kända.

Konsekvenser
Vid dimensionerande, nivå zon 5 översvämmas drygt 20 byggnader för att i nästa nivå uppgå till
drygt 60 st. (zon 4). Vid kommande nivåer ligger hela Sanden under vatten.
Stadens största livsmedelsaffär hamnar under vatten i zon 4. Cirka 400 personers sysselsättning
påverkas i området vid zon 4.
Flera samhällsviktiga funktioner påverkas bland annat järnväg och bussdepå. Bussdepån måste
flyttas vid översvämning för att den ska kunna ersätta den inställda tågtrafiken.
Vidare översvämmas Vassbottenleden vid zon 5. Vattenfalls reservaggregat för fjärrvärme över
svämmas vid zon 4. I området finns idag inga bostäder. Norra infarten vid Residensbron klarar
alla zoner.
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Teckenförklaring
Företag

Zon (RH2000)
100+ anställda

Område A

1 (+46.96 - +47.16)

1-2 anställda

2 (+46.51 - +46.96)

Bilväg

3 (+46.18 - +46.51)

Cykelväg

4 (+45.85 - +46.18)

Järnväg

5 (+45.45 - +45.85)

Industribyggnad

6 (+45.15 - +45.45)

Övrig byggnad

7 ( - +45.15)

Samhällsfunktion
Misstänkt förorenade områden
Intresseområden

0

50

100

200 Meter
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Område B - Nordstan från Kungsgatan till 		
Holmängens industriområde
Områdesbeskrivning
Inom området finns flera samhällsviktiga funktioner, bostäder och offentlig förvaltning med
ledning för krishantering (Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Konsekvenser
• Ca 15 bostadsbyggnader påverkas vid zon 2. Dessa fastigheters tillgänglighet påverkas även då
delar av Edsgatan hamnar under vatten.
• Inom området finns kommunens vattenverk som påverkas vid zon 3. Anläggningen är av
central betydelse för kommunens vattenförsörjning.
• Ca 150 anställda påverkas vid zon 3.
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Teckenförklaring
Företag

Zon (RH2000)
100+ anställda

Område B

1 (+46.96 - +47.16)
2 (+46.51 - +46.96)

Bilväg

3 (+46.18 - +46.51)

Cykelväg

4 (+45.85 - +46.18)
5 (+45.45 - +45.85)

Bostad

6 (+45.15 - +45.45)

Övrig byggnad

7 ( - +45.15)

Samhällsfunktion
Misstänkt förorenade områden
Intresseområden

0

75

150

300 Meter
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Område C - Holmängen
Översiktlig beskrivning
Inom området finns viktiga samhällsfunktioner, kommunens reningsverk. Dessutom finns områ
den med förorenad mark som kan påverkas vid höga nivåer.

Konsekvenser
• Inom detta område påverkas kommunens reningsverk som är av strategisk betydelse att skydda.
Vid zon 3 är reningsverket översvämmat.
• Kommunens gatuenhet översvämmas vid zon 4 och är helt översvämmad vid zon 2. Det här
påverkar möjligheten för kommunen att upprätthålla en beredskap för just översvämningar.
• Ca 15 arbetsplatser med närmare 400 anställda inom området påverkas vid zon 3. Tillgänglig
heten till reningsverket påverkas liksom ett flertal industribyggnader.
• 1 bostadsbyggnad blir påverkad vid zon 2.
• Då området tidigare varit deponi finns flera områden med misstänkt förorenad mark.
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Teckenförklaring
Företag

Zon (RH2000)
100+ anställda
3-4 anställda

Område C

1 (+46.96 - +47.16)
2 (+46.51 - +46.96)

Bilväg

3 (+46.18 - +46.51)

Cykelväg

4 (+45.85 - +46.18)
5 (+45.45 - +45.85)

Industribyggnad

6 (+45.15 - +45.45)

Övrig byggnad

7 ( - +45.15)

Samhällsfunktion
Misstänkt förorenade områden
Intresseområden

0

75

150

300 Meter
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Område D - Holmängen Björkholmsgatan till 		
järnvägsbron i Vargön
Översiktlig beskrivning
Inom området finns bostäder och naturmark. Förskoleverksamhet kan påverkas vid höga nivåer
liksom kolonområdet Kyrkängen.

Konsekvenser
• I området som översvämmas påverkas 17 st befintliga bostadsbyggnader vid zon 2. 		
Det planeras bostäder i området och hur dessa ska skyddas kommer att beskrivas i 		
detaljplanen.
• I området finns anställda inom kommunal service (barnomsorg) som påverkas i 			
begränsad omfattning vid zon 2. Tillfartsvägar till området påverkas.
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Område D

Teckenförklaring
Zon (RH2000)

Bilväg

1 (+46.96 - +47.16) Påverkas ej

Cykelväg

2 (+46.51 - +46.96)

Bostad

3 (+46.18 - +46.51)

Övrig byggnad

4 (+45.85 - +46.18)

Samhällsfunktion

5 (+45.45 - +45.85)

Intresseområden

6 (+45.15 - +45.45)
7 ( - +45.15)

0

125

250

500 Meter
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Område E - Önaforsområdet
Översiktlig beskrivning
Inom området finns bostäder och viktiga kommunikationsleder. Trafikplatsen vid Gropbrovägen/
Östra vägen är av central betydelse att skydda.

Konsekvenser
• Trafikplatsen vid Gropbrovägen/Östra vägen påverkas
• Ca 70 bostadsbyggnader påverkas från zon 5-2
• Vattenfalls anläggning för fjärrvärme som översvämmas vid zon 5. (I första hand utnyttjas
denna fjärrvärme av kommunala fastigheter såsom särskilt boende m.m.). Vattenfalls anlägg
ning för reglering av nivåer i Göta Älv påverkas vid zon 5.
• Ett begränsat område med misstänkt förorenad mark finns vid Vatttenfalls fjärrvärme-	
anläggning.
• Området söder om Östravägen kan skyddas genom att säkra cykeltunneln under järnvägen vid
Kassaretorpet.
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Teckenförklaring
Företag

Zon (RH2000)
11-19 anställda
1-2 anställda

Område E

1 (+46.96 - +47.16) Påverkas ej
2 (+46.51 - +46.96)

Bilväg

3 (+46.18 - +46.51)

Cykelväg

4 (+45.85 - +46.18)

Järnväg

5 (+45.45 - +45.85)

Bostad

6 (+45.15 - +45.45)

Industribyggnad

7 ( - +45.15)

Övrig byggnad
Samhällsfunktion
Misstänkt förorenade områden
Intresseområden

0

120

240

480 Meter
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Område F - Hamnkanalen mellan Kungsgatan och
Vänerparken
Översiktlig beskrivning
Inom området finns bostäder och samhällsviktiga funktioner, förorenad mark samt kommuni
kationsleder. Kommunens Resecentrum, järnvägsspår, uppställningsplats för stadsbusstrafiken
m.m. finns i området.

Konsekvenser
• Resecentrum för tåg och buss liksom spårområdet påverkas vid zon 4-5.
• 10 bostadsbyggnader utmed Hamngatan samt Vänerparken påverkas vid zon 4-5. Tillfarts
vägarna till bostadshusen påverkas.
• Marinan påverkas och har pumpstationer för diesel/bensin till båtar som hamnar under vatten.
• Misstänkt förorenad mark finns i första hand på Vänerparken.
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Teckenförklaring
Företag

Zon (RH2000)
11-19 anställda
1-2 anställda

Område F

1 (+46.96 - +47.16) Påverkas ej
2 (+46.51 - +46.96)

Bilväg

3 (+46.18 - +46.51)

Cykelväg

4 (+45.85 - +46.18)

Järnväg

5 (+45.45 - +45.85)

Bostad

6 (+45.15 - +45.45)

Övrig byggnad

7 ( - +45.15)

Samhällsfunktion
Misstänkt förorenade områden
Intresseområden

0

50

100

200 Meter
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Område G - Vänerparken till strax söder om Gropbron
Översiktlig beskrivning
Området börjar vid Vänerparkens bad och sträcker sig utmed vattnet på den nordliga sidan förbi
Gropbron. Inom området finns främst bostäder men även tillfartsvägar till centrala Vänersborg.
Infrastrukturen påverkas inte av höga nivåer.

Konsekvenser
• Ca 25 bostadsbyggnader påverkas vid zon 2-5. Tillfartsvägarna påverkas.
• I övrigt ringa konsekvenser
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Område G

Teckenförklaring
Zon (RH2000)

Bilväg

1 (+46.96 - +47.16) Påverkas ej

Cykelväg

2 (+46.51 - +46.96)

Bostad

3 (+46.18 - +46.51)

Övrig byggnad

4 (+45.85 - +46.18)

Samhällsfunktion

5 (+45.45 - +45.85)

Intresseområden

6 (+45.15 - +45.45)
7 ( - +45.15)

0

50

100

200 Meter
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Område H - Söder om Gropbron och Tengrenstorps
industriområde.
Översiktlig beskrivning
Området inbegriper i stort Tengrenstorps industriområde. Inom området finns främst industrier
och handel. Förorenad mark förekommer i området.

Konsekvenser
• Industrifastigheter (Tengrenstorp) påverkas vid zon 2-4.
• Misstänkt förorenad mark finns i området.
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Teckenförklaring
Zon (RH2000)

Bilväg

1 (+46.96 - +47.16) Påverkas ej

Cykelväg

0

2 (+46.51 - +46.96)

Industribyggnad

3 (+46.18 - +46.51)

Övrig byggnad

4 (+45.85 - +46.18)

Samhällsfunktion

5 (+45.45 - +45.85)

Misstänkt förorenade områden

6 (+45.15 - +45.45)

Intresseområden

7 ( - +45.15)

75

Område H

150

300 Meter
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Område I - Tengrenstorps industriområde 			
till Rattgatan.
Översiktlig beskrivning
I området finns mest naturmark, och strövområden utmed Karls Grav. Området var tidigare ofta
översvämmat på våren men är idag uppfyllt. Här finns bågskyttebana samt promenadväg.

Konsekvenser
• Övervägande delen som svämmas över är skogs- och ängsmark.
• Tegelbruksvägen översvämmas vid zon 3-2
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Teckenförklaring
Zon (RH2000)

Bilväg

Område I

1 (+46.96 - +47.16) Påverkas ej

Cykelväg

2 (+46.51 - +46.96)

Övrig byggnad

3 (+46.18 - +46.51)

Misstänkt förorenade områden

4 (+45.85 - +46.18)

Intresseområden

5 (+45.45 - +45.85)
6 (+45.15 - +45.45)
7 ( - +45.15)

0

70

140

280 Meter
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Område J - Slussområdet vid Brinkebergskulle 		
samt Karls grav
Översiktlig beskrivning
Inom området finns främst naturområden och slussområderådet Brinkebergskulle. Vattenfall har
en avstängningsramp för Karls grav i området. Denna fungerar även som skydd för slussen vid
höga nivåer.

Konsekvenser
• Brinkebergskulle sluss skyddas av ny fördämning i Karls grav.
• 1 bostadsbyggnad översvämmas vid zon 2
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Område J

Teckenförklaring
Zon (RH2000)

Bilväg

1 (+46.96 - +47.16) Påverkas ej

Cykelväg

2 (+46.51 - +46.96)

Bostad

3 (+46.18 - +46.51)

Övrig byggnad

4 (+45.85 - +46.18)

Intresseområden

5 (+45.45 - +45.85)
6 (+45.15 - +45.45)
7 ( - +45.15)

0

50

100

200 Meter

47

ÖVERSVÄMNINGSPROGRAM VÄNERSBORGS KOMMUN

Område K - Söder om Karls Grav
Översiktlig beskrivning
Inom området finns hotellverksamhet samt bostäder. Kolonilotter finns längre ned utmed Karls
Grav i området. Fler bostäder planeras i området men ligger på säker nivå för höga nivåer.

Konsekvenser
• Tillgängligheten till kvarteret Krögaren påverkas vid zon 2.
• Misstänkt förorenade massor i detta område.
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Teckenförklaring
Zon (RH2000)

Bilväg

Område K

1 (+46.96 - +47.16) Påverkas ej

Cykelväg

2 (+46.51 - +46.96)

Övrig byggnad

3 (+46.18 - +46.51)

Samhällsfunktion

4 (+45.85 - +46.18)

Misstänkt förorenade områden

5 (+45.45 - +45.85)

Intresseområden

6 (+45.15 - +45.45)
7 ( - +45.15)

0

50

100

200 Meter
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Område L - Naturområde väster om Gropbrovägen
Översiktlig beskrivning
Området består till största delen av våtmarker men även viktiga kommunikationsleder som dock
ligger högre än omgivande markområden.

Konsekvenser
• Våtmarksområdet väster om Gropbron svämmas över vilket saknar betydelse. Infarten till
Vänersborg hamnar delvis under vatten men nivån är så låg att bil och busstrafik inte påverkas
liksom räddningsfordon.
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Område L

Teckenförklaring
Zon (RH2000)

Bilväg

1 (+46.96 - +47.16) Påverkas ej

Cykelväg

2 (+46.51 - +46.96)

Övrig byggnad
Intresseområden

3 (+46.18 - +46.51)
4 (+45.85 - +46.18)
5 (+45.45 - +45.85)
6 (+45.15 - +45.45)
7 ( - +45.15)

0

50

100

200 Meter
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Område M - Södra Vassbotten
Översiktlig beskrivning
Inom området finns främst naturmark.

Konsekvenser
• I området finns inga samhällsviktiga funktioner. Delar av området är detaljplanelagt för
bostäder och bör skyddas vid eventuell nybebyggelse.
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Område M

Teckenförklaring
Zon (RH2000)

Bilväg

1 (+46.96 - +47.16) Påverkas ej

Övrig byggnad

2 (+46.51 - +46.96)

Samhällsfunktion

3 (+46.18 - +46.51)

Misstänkt förorenade områden

4 (+45.85 - +46.18)

Intresseområden

5 (+45.45 - +45.85)
6 (+45.15 - +45.45)
7 ( - +45.15)

0

150

300

600 Meter
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Område N - Skaven och området väster om 		
Vassbotten
Översiktlig beskrivning
Inom området finns både bostäder och obebyggd kommunal mark. Många av bostäderna är
fritidshus.

Konsekvenser
• Ett fåtal fastigheter på Skavens udde påverkas. Inom området finns ett program för bostäder ut
arbetat som berörs till viss del (förtätning Skavens udde). Vid nybebyggelse bör skyddsåtgärder
vidtas. Inga samhällsviktiga funktioner påverkas.
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Område N

Teckenförklaring
Zon (RH2000)

Bilväg

1 (+46.96 - +47.16) Påverkas ej

Cykelväg

2 (+46.51 - +46.96)

Bostad

3 (+46.18 - +46.51)

Övrig byggnad

4 (+45.85 - +46.18)

Samhällsfunktion

5 (+45.45 - +45.85)

Intresseområden

6 (+45.15 - +45.45)
7 ( - +45.15)

0

95

190

380 Meter
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Område O - Delar av Blåsut
Översiktlig beskrivning
Området sträcker sig från strax norr om Dalborbron på Vänerns västra sida och in mot Vassbot
ten. I området dominerar bebyggelse. Även varvsverksamhet förekommer. Förorenad mark finns i
området.

Konsekvenser
• Ett fåtal bostadsfastigheter påverkas. Inom området finns punkter med misstänkt förorenad
mark där vi ej vet vad föroreningen består av. En pumpstation vid Dalbobron påverkas.
Järnvägstrafiken mellan Vänersborg och Öxnered påverkas.
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Teckenförklaring
Zon (RH2000)

Bilväg

Område O

1 (+46.96 - +47.16) Påverkas ej

Cykelväg

2 (+46.51 - +46.96)

Järnväg

3 (+46.18 - +46.51)

Bostad

4 (+45.85 - +46.18)

Industribyggnad

5 (+45.45 - +45.85)

Övrig byggnad

6 (+45.15 - +45.45)

Samhällsfunktion
Misstänkt förorenade områden

7 ( - +45.15)

Intresseområden

0

75

150

300 Meter
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Område P - Viksängen
Översiktlig beskrivning
Ett fåtal bostadsfastigheter påverkas samt tillfartsvägarna vid zon 5 dit. I övrigt består området
skog och ängsmark.

Konsekvenser
• Naturmark översvämmas
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Område P

Teckenförklaring
Bilväg

Zon (RH2000)
1 (+46.96 - +47.16) Påverkas ej

Cykelväg

2 (+46.51 - +46.96)

Järnväg

3 (+46.18 - +46.51)

Bostad

4 (+45.85 - +46.18)

Övrig byggnad

5 (+45.45 - +45.85)
6 (+45.15 - +45.45)

Intresseområden

7 ( - +45.15)

0

200

400

800 Meter
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Område Q - Nordkroken
Översiktlig beskrivning
Området består främst av fritidshus och villabebyggelse samt en av kommunens populäraste
badplatser. Området påverkas då det är låglänt. Inom området finns ett stort antal fritidshus som
påverkas vid zon 5.
Nybebyggelse planeras i området i delar som inte påverkas i samma grad av översvämning som
fritidsbebyggelse.

Konsekvenser
• Ett stort antal fritidshus översvämmas vid zon 3 och 4.
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Område Q

Teckenförklaring
Bilväg

Zon (RH2000)
1 (+46.96 - +47.16) Påverkas ej

Cykelväg

2 (+46.51 - +46.96)

Bostad

3 (+46.18 - +46.51)

Övrig byggnad

4 (+45.85 - +46.18)
5 (+45.45 - +45.85)

Intresseområden

6 (+45.15 - +45.45)
7 ( - +45.15)

0

125

250

500 Meter
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Område R - Holmenområdet
Översiktlig beskrivning
Området består av den gamla fastigheten för Wargöns bruk samt Alloys AB. Inom området finns
tung industri samt viktiga kommunikationsleder.

Konsekvenser
• I området finns industrimark som påverkas vid de högre nivåerna. Järnvägen påverkas. 		
I övrigt ringa påverkan. Förorenad mark.
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Teckenförklaring
Företag

Zon (RH2000)
5-6
1-2 anställda
anställda

Område R

1 (+46.96 - +47.16) Påverkas ej
2 (+46.51 - +46.96)

Bilväg

3 (+46.18 - +46.51)

Cykelväg

4 (+45.85 - +46.18)

Järnväg

5 (+45.45 - +45.85)

Industribyggnad

6 (+45.15 - +45.45)

Övrig byggnad

7 ( - +45.15)

Misstänkt förorenade områden
Intresseområden

0

70

140

280 Meter
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Område S - Sikhall
Översiktlig beskrivning
Området sträcker sig från området kring Sikhalls magasin och runt viken vid badstranden. Inom
området finns främst fritidshusbebyggelse men även badplats.

Konsekvenser
• Fritidshusbebyggelsen påverkas vid zon 5.
• I området finns även misstänkt förorenad mark kring Sikhalls magasin.
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Område S

Teckenförklaring
Zon (RH2000)

Bilväg

1 (+46.96 - +47.16) Påverkas ej

Bostad

2 (+46.51 - +46.96)

Övrig byggnad

3 (+46.18 - +46.51)

Misstänkt förorenade områden
Intresseområden

4 (+45.85 - +46.18)
5 (+45.45 - +45.85)
6 (+45.15 - +45.45)
7 ( - +45.15)

0

200

400

800 Meter
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Område T - Sannebo
Översiktlig beskrivning
Inom området finns främst fritidshusbebyggelse och en sandstrand.

Konsekvenser
• Fritidshusbebyggelsen påverkas vid zon 5.
• Vid översvämning förekommer viss risk för skred i området.
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Område T

Teckenförklaring
Zon (RH2000)

Bilväg

1 (+46.96 - +47.16)

Bostad

2 (+46.51 - +46.96)

Övrig byggnad

3 (+46.18 - +46.51)

Intresseområden

4 (+45.85 - +46.18)
5 (+45.45 - +45.85)
6 (+45.15 - +45.45)
7 ( - +45.15)

0

125

250

500 Meter
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Område U - Gaddesanna
Områdesbeskrivning
Inom området finns främst fritidshus-bebyggelse samt en populär badstrand.

Konsekvenser
• Bebyggelsen påverkas till viss del vid zon 6.
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Teckenförklaring
Zon (RH2000)

Bilväg

Område U

1 (+46.96 - +47.16) Påverkas ej

Bostad

2 (+46.51 - +46.96)

Övrig byggnad

3 (+46.18 - +46.51)

Intresseområden

4 (+45.85 - +46.18)
5 (+45.45 - +45.85)
6 (+45.15 - +45.45)
7 ( - +45.15)

0

70

140

280 Meter
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Område V - Rörvik och Loberg
Områdesbeskrivning
Inom områdena finns främst fritidshus-bebyggelse. Bebyggelsen påverkas inte vid höga nivåer. 		
I Rörvik ligger ett av kommunens vattenverk. Det berörs inte av att Vänern stiger till maxnivå.
I Rörvik föreligger skredsrisk till följd av höga nivåer i Vänern.

Konsekvenser
• Ringa konsekvenser vid översvämning.
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Område V

Teckenförklaring
Zon (RH2000)
1 (+46.96 - +47.16)

Bostad

2 (+46.51 - +46.96)

Övrig byggnad

3 (+46.18 - +46.51)

Intresseområden

4 (+45.85 - +46.18)
5 (+45.45 - +45.85)
6 (+45.15 - +45.45)
7 ( - +45.15)

0

195

390

780 Meter
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Område X - Vänersnäs
Översiktlig beskrivning
Området består av hela Vänersnäs halvö. Här finns både fritidshusbebyggelse samt 		
permanentboende.

Konsekvenser
• Främst drabbas norra Vänersnäs samt halvön i Dettern.
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Område X

Teckenförklaring
Företag

Zon (RH2000)
3-4 anställda

1 (+46.96 - +47.16)
2 (+46.51 - +46.96)

Bilväg

3 (+46.18 - +46.51)

Bostad

4 (+45.85 - +46.18)

Övrig byggnad

5 (+45.45 - +45.85)
6 (+45.15 - +45.45)
7 ( - +45.15)

0

0,75

1,5

3 Kilometer
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5 Konsekvenser vid 						
översvämning i Vänersborg
I detta kapitel kommer vi i första hand att
belysa konsekvenser vid översvämning som
påverkar stora grupper av invånare samt
samhället i stort. När det gäller den enskilda
medborgaren är kartmaterialet en god grund
att utgå ifrån. Tips på hur du skyddar din egen
dom som enskild fastighetsägare finns tydligt
beskrivet på myndigheten för samhällsskydd
och beredskaps hemsida www.dinsakerhet.se

En översvämning påverkar och kan orsaka
skador på samhällsviktiga funktioner, byggna
der, anläggningar, ekosystem, etc. i de områden
som översvämmas.
Nedanstående beskrivningar är en vidare
utveckling av kommunens Risk- och sår
barhetsanalys gällande viktiga funktioners
sårbarhet vid en översvämning.

5.1 Samhällsviktig verksamhet
Samhället är idag uppbyggt av en rad komplexa
verksamheter som ibland är helt avgörande för
hur väl samhället i sin helhet fungerar. Vissa
verksamheter i samhället tillhandahåller vik
tiga samhällstjänster och produkter och om
deras funktionalitet kraftigt minskar riskeras
människors liv och hälsa och möjligheten att
värna samhällets grundläggande värden.
Samhällsviktig verksamhet ur ett krisbered
skapsperspektiv är sådan verksamhet som upp
fyller ett eller samtliga av följande premisser:
Ett bortfall av eller en svår störning i verk
samheten kan ensamt eller tillsammans med
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motsvarande händelser i andra verksamheter
på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar
i samhället
Verksamheten är nödvändig eller mycket
väsentlig för att en redan inträffad allvarlig kris
i samhället ska kunna hanteras så att skade
verkningarna blir så små som möjligt
Exempel på samhällsviktiga verksamheter
är sjukvård, räddningstjänst, elförsörjning,
vattenförsörjning och transportsystemen.
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Byggnadstyp

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Zon 5

Zon 6

Zon 7

(<+47,16)

(<+46,96)

(<+46,51)

(<+46,18)

(<+45,85)

(<+45,45)

(<+45,15)

Busstation garaget

3

3

3

Värmeverk

10

10

10

Pumpstation

1

1

1

Trafikverkets ledningscentral

2

2

Reningsverk

2

2

Skola

3

2

Pumpstation

1

1

1

Länsstyrelsen

1

1

1

Reningsverk

15

15

6

Pumpstation

1

1

Gatuenheten

1

Område A

2

Område B
1

1

Område C
3

Område D
Pumpstation

2

1

Distributionsbyggnad

9

8

4

4

1

Vattenkraftverk

6

6

6

6

6

6

Värmeverk

11

7

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

15

11

10

Område E

Område F
Järnvägsstation

Område G
Pumpstation

Område H
Distributionsbyggnad

1

Pumpstation

1

1

1

1

2

2

2

2

Distributionsbyggnad

1

1

Pumpstation

1

1

1

1

1

80
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24

Område J
Styrningscentral sluss & broar

Område K
Pumpstation

Område M
Pumpstation

1

Område N

Område O
Pumpstation

Totalt antal byggnader:

40

Rutorna i rött betyder att zonen inte kan inträffa p.g.a. att områdena inte drabbas av vågor

Tabell 5: Samhällsviktiga byggnader med risk för översvämning. Beskrivs med antal byggnader som översvämmas per zon.
75

ÖVERSVÄMNINGSPROGRAM VÄNERSBORGS KOMMUN

5.2 Industriområden som riskerar att översvämmas
Inom industriområden som riskerar att över
svämmas, kan det finnas verksamheter som
hanterar och lagrar miljöskadliga ämnen som
vid översvämningar kan spridas och förorena
ytvatten, dricksvattenbrunnar, jordbruksmark
och naturområden. Lokaliseringen av Industri
områden sammanfaller ofta med områden där
det finns förorenad mark.
Tillsyn inom sådana områden
Det är särskilt viktigt att de myndigheter som
utövar tillsyn av verksamheter som hanterar
och lagrar miljöskadliga ämnen känner till att

de ligger i ett område som riskerar att över
svämmas vid höga vattennivåer. Verksamheter
där särskilt miljöskadliga ämnen hanteras bör
ha en hög prioritet vid tillsynsinsatser.
Förslag till åtgärder
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bör ta fram
riktlinjer för vilka krav som kan ställas på han
tering av miljöfarliga ämnen inom de verksam
heter som finns inom områden som riskerar att
översvämmas vid höga vattenstånd (se karta).

5.3 Misstänkt förorenade markområden
Översvämningar i områden med förorenad
mark kan leda till att föroreningar sprids som
i sin tur kan innebära att ytvatten och grund
vatten förorenas. Det är därför viktigt att
analysera vilka konsekvenser det kan leda till
och vilken risk det innebär när olika typer av
föroreningar sprids. Både Länsstyrelsen och
Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan vara till
synsmyndighet för förorenad mark. Byggnads
nämnden ska ta hänsyn till förorenad mark då
de beslutar i planärenden och Samhällsbygg
nadsnämnden kan vara huvudman för under
sökningar och åtgärder på egna kommunala
fastigheter som behöver saneras.
MIFO-inventering ersätts av EBH-stödet
Länsstyrelsen ansvarar för en inventering av
områden som bedöms kunna vara förorenade.
Inventeringen utförs enligt en metod som idag
kallas MIFO (Metod för Inventering av Förore
nade Områden). Alla identifierade platser finns
registrerade i en databas hos länsstyrelserna
och är misstänkt förorenade områden. Denna
databas ersätts av EBH-stödet (EfterBeHand
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ling av förorenade områden) och uppdateras
kontinuerligt när ny information kommer
fram.
(Källa: Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsenheten, EBH-stödet och kommuner i Västra
Götaland)

Förorenad mark i Vänersborg
I tätorterna Vänersborg och Vargön finns
områden med misstänkt förorenad mark som
riskerar att översvämmas vid höga vattenstånd.
Ansamlingar finns huvudsakligen på Sanden,
kring reningsverket mot Skräcklan/Holmäng
en och mellan Tegelbruksvägen och kanalen (se
karta). Det kan även finnas risk för förorening
ar inom många områden i Vänersborg med
okända fyllnadsmassor. Erfarenhetsmässigt vet
vi att det på många ställen inom kommunen
finns ferrokalk i marken från Ferrolegeringar i
Trollhättan som lades ner 1986.
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Figur 9: Karta där streckade områden visar var det finns misstänkt förorenad mark.

5.4 Avloppsverket och avloppsnätet
Vid översvämningar i anslutning till av
loppsverket kan föroreningar från slamhan
teringen spridas till Vänern som är en av
kommunens vattentäkter. Inom områden med
spillvattenledningar kan översvämningar leda
till att markvatten tränger in i ledningarna.
Detta innebär att ökade mängder avloppsvat

ten leds till reningsverket och då verket inte
kan ta emot allt vatten så bräddar orenat vatten
ut i recipienter. I ett arbete som påbörjats med
en Blåplan för kommunen kommer detta att
behandlas med påverkansanalyser behov av åt
gärder för att förhindra att föroreningar sprids
vid översvämningar.

5.5 Dricksvatten
Vårt behov av rent dricksvatten för bland an
nat dryck, matlagning och personlig hygien,
är grundläggande behov som samhället måste
trygga. Dricksvattenförsörjningen består av
både produktion och distribution.
Höga vattennivåer och översvämningar kan
medföra att kvalitén på vattnet som tas in vid
Vattenverken på Holmängen och vid Rörvik
försämras. Vid översvämningar av områden

där ledningsnätet för dricksvatten finns är det
viktigt att det inte inträffar vattenläckor så att
mark- och ytvatten kommer in i ledningarna
Det är viktigt att det finns en beredskap för en
utökad provtagning och analys av både råvat
ten och dricksvatten om detta inträffar. Även
detta kommer att behandlas mer i detalj i arbe
tet med Blåplanen.
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5.6 Dagvatten
Vänersborg har en dagvattenpolicy och efter
strävar lokalt omhändertagande av dagvatten
(LOD). Det innebär att man ska försöka att
ta hand om dagvattnet på plats. Att ta hand
om vattnet lokalt kan innebära bevattning,
infiltration i marken, fördröjning i damm eller
bortledande på ytan till en genomsläpplig mark
längre bort. Att fördröja avledningen av vat
ten och jämna ut flödesvariationerna minskar
risken för översvämningar och bräddningar.
Inom områden med förorenad mark och inom
industriområden måste dagvattenfrågan upp
märksammas särskilt.
Vid byggandet av nya områden ska också sär
skild utredning göras, för att se över om det
befintliga dagvattensystemet tål ytterligare
belastning.

tas så att risken för översvämning av nybyggda
fastigheter elimineras.
Vänersborgs kommun har arbetat mycket
med att bygga bort kombinerade ledningar
(spillvatten och dagvatten i samma ledning)
och istället ha separata ledningar för spill- och
dagvatten.
Det finns också få instängda områden kvar och
dessa kan också ses över nu, i och med att det
framtagna kartmaterialet även kan redovisa
dessa områden.
Att helt bygga bort riskerna för översvämning
vid skyfall är väldigt svårt eftersom det kan
komma extremt mycket regn väldigt lokalt
och det är omöjligt att förutspå var regnet ska
komma.

Vid nybyggnation ska uppdämningshöjder sät

5.7 Fornlämningar och kulturmiljöer
Förändringar i klimatet kan påverka forn
lämningar och kulturmiljöer på många olika
sätt och fornlämningar och kulturmiljöer kan
påverkas negativt vid översvämningar.
Vårt kulturarv i form av statsmiljöer, bygg
nader, kyrkogårdar och olika andra forn
lämningar finns runt omkring oss. Förutom
alla fornlämningar i form av boplatser utmed
Vänerstranden är centrala Vänersborg med sin
kulturaxel registrerat som fast fornlämning.
och i Karls grav finns äldre lämningar i kanalen
som är registrerade som fasta fornlämningar.
Hela centrala delen av Vänersborg inklusive
kulturaxeln samt Karls grav är av riksintresse
för kulturminnesvården.
Kulturmiljön och kulturlandskapet bör finnas
med som viktiga aspekter när övergripan
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de klimatanpassningsåtgärder planeras och
genomförs. Skyddsåtgärder mot översväm
ningar är viktigt att planera och att då inte
bara se till funktionen utan också betrakta hur
åtgärden påverkar kulturmiljön i ett vidare
perspektiv och utifrån estetiska värden.
(Källa: Riksantikvarieämbetet, Informationssystem
om fornminnen och kulturminnesvård)
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Figur 10. Kartbilden visar fornlämningar (blåmarkerade) och riksintresse för kulturminnesvården 		
(rödrandigt-prick markerade)

5.8 Vattenståndsvariationer och vegetationen utmed
stränderna
En effekt av Vänerns reglering är att variatio
nerna i vattenståndet minskat. Sedan de höga
vattenstånden 2000/2001 har dessa variationer
ytterligare minskat, vilket innebär att strän
derna runt Vänern nu växer igen och det går
fort.
Variationer i vattenståndet i samverkan med
bland annat isläggning och isrörelser är mycket
viktigt för att hålla stränderna öppna. Öppna
stränder är viktiga både för den biologiska
mångfalden och för människans behov av
rekreation och friluftsliv.
Vänerns växter och djur har under tusentals år
anpassat sig till betydligt större variationer av
vattenståndet än vi har nu och det finns växter
som är beroende av dessa variationer för att
överleva. Grönskära och Strandbräsma behöver
bar jord i strandkanten för att kunna gro och

de kan vissa år hittas vid Vassbottens stränder.
Vänerstranden ute vid Nordkroken med pene
planet är områden vars igenväxning uppmärk
sammats under senare år.
Bristen på denna tidigare naturliga variation i
vattenståndet innebär att om inte stränderna
ska växa igen måste de hållas öppna genom
skötselåtgärder såsom röjningar, bete och slåt
ter. Detta är kostsamt och därför är det viktigt
att arbeta för få till större vattenståndsvariatio
ner i Vänern.
(Källa: Vänerns Vattenvårdsförbund. Inventering av
öppen strandmiljö runt Vänern, Del 1 i projekt Skötsel av Vänerns stränder)
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6 Riskbedömning
Sannolikheten för översvämningar i Väners
borg går det inte att göra så mycket åt lokalt.
Konsekvenserna vid översvämning måste
däremot hanteras lokalt genom olika an
passningsåtgärder.

FOTO: ATELJÉ CLAS

I detta kapitel beskrivs riskbedömningar av
samhällsviktiga funktioner samt framtida
exploaterings områden. Riskbedömningarna
är en sammanvägning av sannolikheten (åter
komsttiden) för att en översvämning ska in
träffa och konsekvenserna när det inträffar.
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6.1 Riskbedömning av samhällsviktiga funktioner
tabell 6. De scenarier som valts ut är samhälls
viktiga funktioner som enligt GIS-analyserna
riskerar översvämning. Riskbedömningen är
gjord av arbetsgruppen utifrån det material
som presenteras i rapporten.

Konsekvens (K)

För att strukturera riskbedömningen används
en riskmatris (figur 11). I matrisen placeras
de olika översvämningsscenarierna in efter
bedömd sannolikhet och konsekvens. Bedöm
ningsgrunden som använts som klassificering
av sannolikhet och konsekvens presenteras i

c

5

j

Riskklassificering

f

4

g

3

ad

Ingen eller liten risk
Medelstor risk

h

2
1
1

2

Figur 11: Riskmatris med schematisk
beskrivning av risk, sannolikhet och
konsekvens.
Bokstäverna betecknar de olika
scenarier som presenteras i tabell 7.

i
b

e

3

4

Allvarlig risk

5

Sannolikhet (S)

Sannolikhet

Återkomsttidens storleksordning

1.

Mycket liten sannolikhet

(Zon 1) 1 gång på 1000 år

2.

Liten sannolikhet

(Zon 2) 1 gång på 200 år

3.

Viss sannolikhet

(Zon 3) 1 gång på 100 år

4.

Sannolikt

(Zon 4) 1 gång på 50 år

5.

Mycket sannolikt

(Zon 5-7) 1 gång på 30 år

Konsekvens

Konsekvensens storleksordning

1.

Försumbar

Ingen eller obetydlig påverkan/skada

2.

Måttlig

Mindre/kortvarig påverkan/skada

3.

Betydande

Långvarig eller stor påverkan/skada

4.

Allvarlig

Påverkan/skada under lång tid.

5.

Mycket allvarlig

Permanent påverkan/skada, mycket stor
utbredning, utslagning av samhällsviktiga
funktioner

Tabell 6: Bedömningsgrund för
klassificering av sannolikhet och
konsekvens
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Tabell 7: Riskbedömning och beskrivning av olika scenarier om samhällsviktiga funktioner som är
belägna inom området med risk för översvämning.
(S = sannolikhet, K = konsekvens)

Scenario

S

K

a

3

3

3

1

1

5

3

3

4

1

3

5

Resecentrum – tågdelen
Tågtrafiken till och från Vänersborg C riktning Herrljunga stängs.
Vid zon 2 stängs även trafiken från Vänersborg till Öxnered.
Vid zon 2 kan strömförsörjning till tågtrafikens infrastruktur slås ut. Vid över
svämning av spåren i vid Vänersborgs resecentrum kommer Öxnered att var håll
plats för tågen mellan Vänersborg och Göteborg samt Vänersborg och Uddevalla.
Öxnered nås med stadstrafiken. Tågen österifrån stannar i Vargön och vänder och
nås då med busstrafik från Vänersborgs torg.

b

Resecentrum – Bussdelen
Vid översvämning av resecentrums bussdel så flyttas busstrafiken till Vänersborgs
torg som har en tillräcklig yta för att fungera under längre tid som mötesplats för
busstrafiken i Vänersborg. Vårt bussnät täcker in Vargön och Öxnered med tät
stadstrafik

c

Vattenverk
Vid zon 1 stiger vattnet upp på vattenverkets gårdsyta.
Konsekvenserna av detta bör utredas.

d

Värmeverk – Önaforsverket, Vattenfall AB
Vid zon 3. Gränsfall att det går att köra. Troligt med problematik i elmatning. På
gränsen till att produktionen stängs helt. Vid zon 2 är risken stor att produktionen
stängs av. Anläggningen förser ca 80 % av Vänersborg med värme.

e

Värmeverk – Vassbotten, Vattenfall AB
Reservvärmeverk till Önafors. Endast fossilt bränsle.
Troligen produktionsstopp vid denna nivå. Vid zon 4 översvämmas Vassbotten
vilket är tidigare än Önafors.
Ur ett översvämningsperspektiv bör inte Vassbotten ses som ett reservvärmeverk.

f

Avloppsreningsverk
Vid zon 3 översvämmas gårdsplan vid avloppsreningsverket.
Bräddarna blir obrukbara vid ca +46,40. Det innebär att det renade avloppsvattnet
måste pumpas ut i Vänern. Det innebär också att orenat avloppsvatten kan rinna ut
i Vänern vilket innebär föroreningar i Vänersborgs kommuns vattentäkt.
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Scenario

S

K

g

3

4

2

2

5

2

2

5

Länsstyrelsens lokaler

Risk

Samhällsviktig myndighet, nedsatt förmåga och riskerar utslagning.

h

Trafikverket
Ett av flera lokalkontor i Västra Götaland. Vid högre nivåer tros byggnaden bli
obrukbar.

		

i

Vattenkraftverk Vargön
Vid höga flöden, i samband med tvångstappning, av Vänern begränsas i regel
elproduktionen då det finns risk att aggergaten kan stanna vid fel av olika orsaker.
Vattnet släpps då delvis istället ut genom dammluckor. Elproduktionen bedöms
i ett sådant läge som sekundärt. Prioritet är dammsäkerheten. Huvuddammens
delar är i betong men norr ut är det vanlig mark. Det finns risk att vattnet tar
andra vägar, t.ex. cykeltunnel Kassaretorpet. Vattenfall har en tunnel och ett antal
mindre spärrdammar norrut. Det finns även idéer på att bygga fler spärrdammar
norrut.

j

Infrastruktur – vägar
GC-väg under järnväg vid Kassaretorpet översvämmas vid zon 2. Detta kan
påverka Vattenfalls anläggningar längre söderut.
Lederna ut och in i Vänersborg översvämmas inte. Hur det ska skyddas utreds
under 2015.

k

Styrning sluss och bro		Ej relevant i matris
Sjöfartsverkets som äger byggnad för styrning av sluss och broar ser inte scenariot
som möjligt. Åtgärder är gjorda norrut i Karls grav. Därmed är det ej relevant i
matris.
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6.2 Riskbedömning framtida exploatering
Exploateringsområden
Nedan redovisas de områden i kommunen som planeras för bostadsändamål i både Översikts
planen den fördjupade översiktsplanen för tätorten.

Figur 12: visar områden som är
tänkta för exploatering. Nedan beskrivs de områden som riskerar att
översvämmas på grund av Vänern.
I dessa områden kan åtgärder för
att minska riskerna göras.

3. Sanden
Området översvämmas vid zon 5. Området ligger bra till för attraktiva bostäder, nära vatten,
centrumnära och nära till bra kommunikationer. I området finns flera olika ställen med förorenad
mark. För att kunna exploatera området krävs särskilda utredningar kring hur en översvämning
ska förhindras/förebyggas samt omfattningen av de förorenade områdena samt vad de innehåller.
5. Holmängen
Detaljplanarbete pågår och där redovisas hur det ska skyddas för höga nivåer i Vänern.
17. Nordkroken
Området är påverkat av höga nivåer. Vid zon 4 är delar av befintlig fritidshusbebyggelse un
der vatten. För området planeras nya bostäder. Dessa planeras i de mer höglänta områdena av
Nordkroken.
20. Restad gård
Vissa delar, längst ned mot vattnet ligger lågt. I övrigt ligger området väl till för nybyggnation.
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7 Slutsatser och förslag till åtgärder
I detta kapitel presenteras slutsatser och lämnas förslag till hur Vänersborgs kommun ska arbeta
med att förebygga och minska skador från eventuella översvämningar. Ett antal anpassnings
åtgärder föreslås i syfte att skydda byggnader, infrastruktur och samhällsviktiga funktioner.

Utifrån presenterad fakta, kartläggningar och de analyser som gjorts är våra slutsatser att:
-	 Kommunikationerna till och från Vänersborg klaras genom omstrukturering av stads
trafiken.
-	 Av den mark som planeras för bostäder är det främst Sanden som kräver åtgärder innan
byggnation.
-	 Anläggningar och områden som måste skyddas är:
• Avloppsreningsverk
• Vattenverk
• GC-tunnel Kassaretorp
-	 Befintlig bebyggelse påverkas främst utmed Hamngatan men där planeras mer
permanenta skydd som klarar de mest frekventa översvämningsnivåerna.
-	 Infrastrukturen för blåljus-verksamheten påverkas inte.
-	 Inga sjukhus eller vårdcentraler påverkas
-	 Norra skolan är den enda skolan som påverkas och då vid zon 1.
-	 Förorenad mark kan läcka ut i Karlsgrav och Göta älv vid långvariga översvämningar,
effekterna av detta är svåra att förutse.
-	 Översvämningar kommer att innebära störningar i samhället och människor kommer att
få svårigheter att ta sig till och från olika översvämmade områden.
-	 Vår markreserv av bostäder i skyddade lägen är god. T.ex. Skaven, Onsjö, Öxnered.
-	 Konsekvenserna för de höga nivåerna i Vänern innebär stora kostnader för enskilda
fastighetsägare. Dessutom drabbas samhället i stort av de högsta nivåerna som är att
betrakta som naturkatastrof
-	 Kostnaden för att skydda Reningsverk, vattenverk och andra utpekade objekt som måste
skyddas kan vi idag inte förutse. Kostnaderna för de högprioriterade objekten ska utredas.

Vår bedömning är att konsekvenserna av översvämningar i det korta perspektivet, d.v.s. vid de
lägre nivåerna fram till och med zon 5 då vattnet är i nivå med t.ex. Hamngatan klarar kommunen
med nuvarande resurser.
De samhällsviktiga funktioner som är viktiga att skydda har redovistats i riskbedömningen i
kapitel 6.
Högst prioritet att skydda och/eller åtgärda är:
• Vattenverket
• Avloppsreningsverket
• GC-väg Kassaretorp
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Därefter:
• Länsstyrelsens lokaler
• Värmeverken
Funktionen hos ny bostadsbebyggelse ska klara nivån 47,16 i område A, B, C,
i övriga områden är nivån 46,96.

Samhällsviktiga funktioner ska klara nivå 47,16 i område A, B, C
i övriga områden är nivån 46,96.

Strategisk organisation för översvämningsfrågor
Vårt förslag är att upprätta en organisation vars syfte är att omvärdsbevaka frågor/fakta som på
verkar risker för översvämning av Vänern.
Om förändringar sker som påverkar övervakningsprogrammet aktualitet ska detta uppdateras.
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7.1 Anpassningsåtgärder
Resursinventering - Räddningstjänsten
• Inventering av material och utrustning (pumpar, barriärer,
reservkraftaggregat) som behövs vid en översvämning.
• Om det finns behov av pumpkapacitet för att klara de 		
mindre och mest frekventa översvämningarna bör dessa
inköpas.
Ansvar: NÄRF
Tid: 2015

Operativ organisation för översvämningsfrågor
• Upprätta en organisation vars syfte är att säkerhetsställa
rutiner och funktioner vid översvämningar. Dessa ska
dokumenteras. Exempel på rutiner är, proppar vid 		
dagvattenutlopp och sandsäckar.
Ansvar: Kommunstyrelseförvaltningen
Tid: 2015-2016

Översvämningsövning
• En översvämningsövning bör genomföras under 		
2015 med deltagande av samtliga berörda nämnder, 		
bolag, Länsstyrelsen samt NÄRF.
Ansvar: NÄRF och Kommunstyrelseförvaltningen
Tid: 2015

7.2 Tekniska anpassningsåtgärder
Översvämningsskydd Hamngatan samt stråket förbi 		
Länsstyrelsen
• Utred möjligheten till permanent översvämningsskydd
utmed Hamngatan i form av stödmur 50 cm. Detta 		
skydd är tillräckligt för de mest frekventa över-		
svämningarna.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tid: 2015
Översvämningssäkra GC-tunnel vid Kassaretorpet
• Utred bästa sätt att skydda GC-tunnel vid 			
Kassaretorpet för zon 1.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tid: 2015

Åtgärdsprogram för identifierat utsatta 		
samhällsviktiga funktioner
Vattenverket
• Under 2015 utred och redovisa hur vattenverket 		
kan skyddas från översvämning.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tid: 2015
Avloppsreningsverket
• Under 2014 utred och redovisa hur avlopps-			
reningsverket kan skyddas från översvämning.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tid: 2015
Länsstyrelsens lokaler
Ansvar: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Värmeverk
Ansvar: Vattenfall AB
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7.3 Multifunktionella ytor
Multifunktionella ytor
I bland annat Nederländerna och Storbritannien arbetas med strategier som handlar om att tillåta
vattnet att ta plats under nederbördsrika perioder. Lämpliga områden, mångfunktionella ytor,
designas och utformas så att de kan tillåtas svämma över vid behov och som kan återhämta sig när
översvämningen har dragit sig tillbaka. Mångfunktionella ytor behöver planeras och förankras
redan på en strategisk nivå för att sedan föras ned till detaljnivå.
Det är viktigt att genom fysisk planering säkerställa att gröna, obebyggda områden förblir obe
byggda så de kan användas tillfälligt vid höga vattenflöden. Dessa områden kan även bli attraktiva
rekreationsområden och kan anläggas för att främja en hög biologisk mångfald.
Källa: Stigande vatten
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7.4 Planeringsmässiga anpassningsåtgärder
Införa riktlinjer med funktionskrav för planering av bygglov
• Manual för att uppnå kvalitetssäkrad handläggning.
Ansvar: Byggnadsförvaltningen
Tid: Omgående
Översvämningsanalyser i samband med p
 laner och bygglov
• I kommunens arbete med planer och bygglov ska en översväm
ningsanalys alltid genomföras om det inte ligger på uppenbart
säkert ställe.
Ansvar: Byggnadsförvaltningen
Tid: Fortlöpande

Samverkan runt Vänern
• Fortsatt engagemang ska se inom samarbetsorganet Kommu
ner i samverkan om Vänerns vattenreglering i enighet med
verksamhetsplaner som utarbetas varje år.
Ansvar: Kommunstyrelsen
Tid: Löpande
Kartläggning av misstänkt förorenad mark och dess konsekvenser vid översvämning.
• Studera konsekvenser av översvämning på förorenad mark.
Ansvar: Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Tid: 2015

Anpassning av nybyggande till morgondagens klimat
• Utbildning av förtroendevalda och tjänstemän på samhällsoch byggnadsförvaltningen i frågor som rör klimatanpassat
byggande.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen och Byggnads
förvaltningen
Tid: 2016

7.5 Kommunikationsåtgärder
Stötta externa intressenter med kunskap
• Informera externa intressenter (t.ex. Vattenfall, Länsstyrelsen
och Trafikverket) med ansvar för samhällsviktiga funktioner
om sannolikheten för översvämning och erbjuda fri tillgång
till kommunens data/information som hjälp för att kunna
genomföra egna sårbarhetsanalyser och riskreducerande an
passningsåtgärder inom respektive ansvarsområde.
Ansvar: Kommunstyrelseförvaltningen
Tid: 2015-2016
Vidareutveckla informationen på kommunens hemsida.
• Fördjupad och öppen information till allmänheten om över
svämningsfrågan ska i första hand ges genom webbplatsen
vanersborg.se. Den nu allmänna informationen ska fördjupas
kring följande punkter:

• Analyser och rapporter inom kunskapsbyggandet ska
publiceras kontinuerligt
• Utbredningskartor för olika översvämningsscenarier
Ansvar: Kommunstyrelseförvaltningen, information och web
samt NÄRF
Tid: 2015
Informera fastighetsägare i högriskområdet längs Hamngatan
• Informera de fastighetsägare utmed Hamngatan som påverkas
av mer frekventa översvämningar. Informationen ska t.ex.
innehålla praktiska tips, ansvarsförhållanden och om kommu
nen planerar för någon åtgärd i området.
Ansvar: Kommunstyrelseförvaltningen
Tid: 2015

• Den enskilde fastighetsägarens och verksamhetsutövarens
ansvar
• Praktiska råd vid översvämning
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