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Sammanfattning
Den pågående globala uppvärmningen innebär att klimatet förändras
i hela världen. För Mariestads del blir det varmare och blötare. För att
kommunen ska stå robust mot klimatförändringarna krävs en analys av
vilka konsekvenser de medför samt att åtgärder genomförs för att hantera
dem.
Kommunstyrelsen beslutade därför att ta fram en klimatanpassningsplan
som innehåller en beskrivning av förväntade klimatförändringar, vilka
konsekvenser de förväntas medföra inom de områden som förväntas
påverkas mest samt lämpliga anpassningsåtgärder.
Klimatanpassningsplanen har en tydlig avgränsning i att den framförallt
är fokuserad till kommunal verksamhet samt konsekvenser för naturmiljön. Andra aktörers verksamhet har inte analyserats. Hänsyn har heller
inte tagits till indirekta effekter av klimatförändringarnas effekter i omvärlden. Det innebär att frågor som eventuella ökade migrationsströmmar till Sverige inte har tagits med.
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Förväntade klimateffekter i
Mariestads kommun
Årsmedeltemperatur förväntas öka med 3-5
grader mot slutet av seklet. Den största temperaturökningen förväntas ske under vintern.
Även antalet värmeböljor under de varma
månaderna ökar. Antalet varma dagar med
värmeböljekaraktär förväntas öka från 4-6 per
år till 12-22 per år och vissa år kommer antalet
dagar också vara avsevärt fler än så. Det varmare klimatet innebär också att vegetationsperioden för växter förlängs avsevärt.
Den totala nederbördsmängden per år förväntas öka med 10-25 procent, framförallt sker
ökningen vintertid. Med tanke på den ökande
temperaturen innebär det att nederbörden mer
sällan kommer att falla som snö och mot slutet
av seklet kan det förekomma mer eller mindre
snöfria år. Intensiv nederbörd i form av skyfall
förväntas öka relativt kraftigt.
Den ökande nederbörden medför ökade flöden
i Vänern och ån Tidan. En översvämningsnivå
i Vänern som statistiskt sett inträffar en gång
per hundra år förväntas bli 20 cm högre år
2100 jämfört med idag. En översvämningsnivå
med samma statistiska återkomsttid i Tidan
förväntas år 2100 bli ca 10 procent högre än
idag. Dessa förändringar sker gradvis.
Möjligen sker också förändringar vad gäller
risker för ras, skred och erosion. I dagsläget
finns ras- och skredrisk utmed vissa delar av
Tidan. Det finns också områden nära Vänern
som består av så kallad utfyllnadsmark där stabilitetsproblem i form av sjunkhål kan inträffa
vid översvämningar. Hur dessa risker utvecklas
i takt med ökad nederbörd, högre nivåer i
Vänern och flöden i Tidan är svårt att bedöma.
Det är dock sannolikt att riskerna kommer att
öka.
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De största konsekvenserna i
Mariestads kommun har en rad sårbarheter
i relation till förväntade klimatförändringar.
Många av de risker och problem som uppmärksammas finns i hög grad redan idag
men förvärras av klimatförändringarna. Det
innebär att anpassningsåtgärder som utförs i
närtid många gånger också får effekt redan
nu.
Den största utmaningen är att hantera effekter i befintlig bebyggelse och verksamhet.
Exempelvis är delar av dagens VA-ledningsnät inte anpassat ens för dagens regnmängder och en ökad mängd skyfall medför
större problem om inte anpassningsåtgärder
genomförs. Ett annat exempel är fastigheter
och andra konstruktioner som ligger i områ-

”

Den totala nederbördsmängden
per år förväntas
öka med 10-25
procent.”
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den som står inför större översvämningsrisker från Vänern och Tidan. När ny bebyggelse planeras och när nya konstruktioner
uppförs finns däremot möjlighet att ta hänsyn till förväntade klimatförändringar, något
som ger möjlighet att minska sårbarheten.
Efter att ha sammanställt förväntade konsekvenser inom ett stort antal verksamhetsområden kan ett antal övergripande slutsatser
dras:
• Värmeböljor utgör den största risken för
människors liv och hälsa. För att hantera
det föreslås dels kunskapshöjande satsningar i verksamheter vars brukare är
särskilt värmekänsliga och dels satsningar på att anpassa dessa verksamheters
lokaler till ett förändrat klimat.
•

Översvämning i Vänern är högst sannolikt den händelse som skulle ge störst
ekonomiska kostnader. En sådan innebär
påfrestningar på kommunal verksamhet
vad gäller exempelvis dricksvattenproduktion, avloppsrening, dagvattenhan-

tering. Utöver påverkan på kommunal
verksamhet drabbas fastigheter, infrastruktur, areella näringar, egendom med
mera. För att hantera översvämningars
konsekvenser på befintliga strukturer
föreslås bland annat att anpassning av
vissa tekniska försörjningssystem (såsom
avfallsreningsverk och pumpstationer).
Minst lika viktigt är att planering av
framtida bebyggelse tar hänsyn till de
ökade översvämningsriskerna.
•

Ökningen av intensiv nederbörd medför
konsekvenser inom många olika verksamhetsområden. Exempelvis påverkas
bebyggelse genom översvämningar i
källare och ökade fuktproblem, tekniska
försörjningssystem genom att vägtrummor riskerar att korkas igen. Att hantera
konsekvenserna går inte att göra genom
endast en utökad kapacitet i ledningsnät
för dagvatten. Det krävs åtgärder som
förhindrar och fördröjer vattnets väg ner
i ledningsnäten.

Stockholmsvägen en regning dag i Mariestad, 2010.
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Vad
innebär klimatförändringarna?
Hur kommer Mariestad att drabbas av
klimatförändringarna?
DEL 1 - Bakgrund
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Inledning
Bakgrund
Följande avsnitt beskriver begrepp som
klimat och klimatanpassningsplan, liksom
skillnaden mellan klimatförändringar och
klimatanpassning. Här behandlas även
kopplingen till våra lagar och hållbar
samhällsplanering.
Vad är en klimatanpassninsplan?
Klimatanpassningsplanen är ett viktigt
styrdokument som ligger till grund för
kommunens framtida utveckling. En
klimatanpassningsplan beskriver vilka
sårbarheter kommunen har i relation till
klimatförändringarna, hur de kan hanteras
genom lämpliga anpassningsåtgärder samt hur
anpassningsarbetet kan föras in i kommunens
befintliga processer inom relevanta områden.
Klimatanpassningsarbetet har främst avsett de
verksamheter som kommunen råder över samt
klimatanpassningsåtgärder som kommunen
kan och bör göra. Planen ska verka som
riktlinje i den framtida samhällsplaneringen,
bland annat genom en nära koppling till
kommunens översiktsplan.
Klimat
Klimat och väder ska inte blandas ihop,
vädret kan variera kraftigt både över dygnet
och över åren. Enligt Nationalencyklopedin
defineras klimatet som ”den vädertyp som
råder i ett visst område”. Inom detta område
kan väderleken skilja sig rejält, det kan vara allt
från stekheta somrar till iskalla vintrar och de
båda definierar områdets klimat.

Klimatförändringar
Det är när vädret förändras under längre tid,
som 30 till 50 år, som en klimatförändring
uppstår. Idag pågår en global uppvärmning,
medeltemperaturen på jorden stiger.
Orsakerna är framförallt den ökade
växthuseffekten som gör att det bildas som ett
lock runt jorden och värmen stannar då kvar
9

istället för att försvinna bort. Växthuseffekten
är naturlig och den behövs för att jorden ska
ha en behaglig temperatur. Det människan
gjort är att bygga på den naturliga effekten
vilket har skapat ett tjockare lock.
Klimatförändringarna beror till största del på
utsläpp av växthusgaser och annan mänsklig
påverkan. Detta menar FN:s klimatpanel
Intergovernmental Panel on Climate
Change, IPCC). Utsläppen ökar fortfarande
drastiskt och om de inte hejdas kommer
de orsaka ytterligare uppvärmning och
klimatförändring.
Klimatanpassning
Klimatanpassning innebär åtgärder för att
anpassa samhället till de klimatförändringar
som redan märks av idag och de som inte
kan förhindras i framtiden. Klimatanpassning
ska inte växlas ihop med de åtgärder som tas
till för att minska klimatförändringar, som
exempelvis att reducera växthusutsläppen. En
klimatanpassad stad innebär snarare att den
kan hantera de kommande förändringarna
såsom värmeböljor och översvämningar, utan
att det får oacceptabla konsekvenser.

”

Den information som
finns idag är så pass
säker att vi redan nu
bör förebygga klimatets
framtida konsekvenser”

I Mariestads kommun finns en framtidssyn
om att styra över till alternativa bränslen.
Denna vision syns bland annat i form
av laddstationer för eldrivna fordon i
centralorten. Målet är att kommunens
invånare, i centralorten såväl som på
landsbygden, ges förutsättningar för att
köra fordon drivna på icke-fossila bränslen.
Detta ligger i linje med Mariestads satsning
på att etablera sig som en föregångare inom
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förnyelsebar energi.

Vad säger lagarna?

Fortsättningsvis är ett nödvändigt
komplement till den hållbara livsstilen
att arbeta med klimatanpassning så att
kommunen står robust och kan hantera
klimatförändringarna.

§

För att uppnå en god samhällsutveckling är
det väsentligt all kommunal verksamhet tar
hänsyn till klimatförändringarna. Att alla tar
sitt ansvar är ett krav för att exempelvis säkra
kommunens framtida dricksvattenförsörjning,
förhindra kostsamma översvämningar
och motverka att människor tar skada av
värmeböljor. Kommunen bör anpassa sina
system och strukturer efter de förutsättningar
som ges av det framtida klimatet och naturen.

Miljöbalken

SFS 1998:808

Miljöbalken utgår bland annat från EU-direktiv och
har som syfte att främja en hållbar utveckling vilken
innebär att nuvarande och kommande generationer
kan leva i en hälsosam och god miljö. Lagens är
därmed till för att begränsa nuvarande hälso- och
miljöpåverkan och att skapa långsiktigt goda förhållanden.

§

Plan- och bygglagen

SFS 2010:900

Plan- och bygglagen (PBL) yrkar på att kommuner
tar ansvarar för att planlägga sina byggnader på
lämplig mark. Det innebär bland annat att kommunen måste ta ställning och bedöma lämpligheten
vid bebyggelse till översvämningsbara platser. Syftet
med PBL är att gynna en hållbar utveckling så att
nästa generation kan ta del av samma resurser
och friska miljöer.

Kommunens projekt ”Electric village” bygger på förnyelsebar energi och främjar en hållbar framtid
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Politiska visioner och
antagna styrdokument
Här redogörs några av kommunens visioner
och styrdokument, som har anknytning till
klimatanpassningsarbetet. Styrdokumenten
har tagits fram efter kommunpolitikernas mål
och visioner. Således styr politkerna samhällsutvecklingen genom styrdokumenten. Vidare
omfattar styrdokumenten kommunens mål,
planer, policys, handlingsprogram, strategier,
regler, reglementen och riktlinjer.
Vision
Mariestad - internationellt
modellområde
Ett internationellt modellområde som
synliggjort biosfärområdets möjligheter
för hållbar utveckling.

Antagna styrdokument
Biosfärsområdet Vänerskärgården med
Kinnekulle
Vänerskärgården med Kinnekulle utsågs till
biosfärområde av Unesco den 2 juni 2010.
Detta är ett samarbete mellan de tre kommunerna Mariestad, Götene och
Lidköping. Biosfärområden
ska vara föregångare när det
gäller forskning, utveckling
och initiativ i syfte att stärka
långsiktig hållbarhet. Biosfärområdet ska verka för att:
• Främja en långsiktig utveckling, baserad
på områdets natur- och kulturmiljökvaliteter, som kan ge nya inkomstmöjligheter
för areella näringar, besöksnäring, lokala
aktörer och många fler.
• Förstärka områdets natur-, kultur- och
rekreationsvärden.
• Öka tillgången för närboende och besökare
till goda natur-, kultur- och rekreationsmiljöer både på land och i vatten.
11

•
•

Främja hållbar utveckling av areella näringar och näringsliv kopplat till nyttjande
av biologiskmångfald och kulturmiljö.
Skapa en större samverkan mellan lokal
kunskap, forskning, utbildning och näringsliv.

Miljömålen
Det finns 16 nationella miljömål i Sverige varav 15 är aktuella för Västra Götaland. Dessa
har sikte på år 2020 och är till för att skapa ett
mer hållbart samhälle. Mariestads kommun
har tolkat målen och formulerat dem så att de
är tillämpbara i det lokala miljömålsarbetet.
Övriga styrdokument
Utöver arbetet med miljömålen finns ett
antal andra styrdokument som är relevanta
för klimatanpassningsarbetet. I energi- och
klimatplanen finns mål I planen finns mål gällande transporter, uppvärmning och minskad
elanvändning. I dagvattenpolicyn finns bland
annat kravställning för lokalt omhändertagande av dagvatten för att begränsa belastningen
på dagvattennätet och minska risken för översvämningar. I kommunens grönprogram presenteras beskrivningar och utvecklingsförslag
av gröna ytor. Dessa tre dokument ska alla
revideras i närtid. I samband med det kommer
klimatanpassningsperspektivet föras in i dokumenten på ett mycket tydligare sätt jämfört
med dagens utformning av dokumenten.
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SnElVWDVlWWXWQ\WWMDV

Klimatanpassningsplanen kommer i hop med
landsbygdsstrategin och den fördjupade översiktsplanen
över Mariestads centralort att lägga grunden till kommunens
översiktsplan.
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Avgränsning
I planen beskrivs övergripande hur kommunen
kommer att påverkas till år 2100. Planen avgränsas till att enbart studera de risker som är
en följd av klimatförändringar och inriktar sig i
huvudsak på de verksamheter som kommunen
råder över och de åtgärder som kommunen kan
och bör göra. Den berör mer sekundärt delar
där andra aktörer, enskilda fastighetsägare eller
allmänhet involveras. Klimatanpassningsarbetet har inte tagit hänsyn till klimatförändringarnas indirekta effekter, exempelvis ökade
migrationsströmmar

Det är inte möjligt att i detalj förutse hur klimatet kommer att förändras lokalt. De scenarier som redovisas är däremot väl spridda och
accepterade inom området varför de får ses
som rimliga antaganden.Den generella tidshorisonten för klimatförändringar i länet har varit
år 2100, då större delen av den forskning som
presenteras sträcker sig dit. Det är dock viktigt att betona att klimatförändringarna inte
kommer att upphöra år 2100 och att ytterligare
åtgärder kommer att vara nödvändiga efter det.

Sundbyberg 2016. Kommunen har satsat på vattennära och klimatanpassade bostäder där
olika typer av ekosystemtjänster är ett prioriterat element.
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Utomstående aktörer
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Länsstyrelsen

Regionalt samarbete
och tillståndsgivare
för olika vattenfrågor.
Länsstyrelsen har
publicerat rapporten
Stigande vatten, som
är en handbok för den
fysiska planeringen.

Energibolag

Vattennivån av
Vänern styrs av en
vattendom från 1937.
2008 gjordes en ny
överenskommelse,
i form av en
trappningsstrategi,
mellan Länsstyrelsen
och Vattenfall i
syfte att motverka
översvämningar.
Vattenfall äger
verket i Vänersborg
(Vargön) som reglerar
vattennivåerna.

Regeringen

Industrier

SMHI och Boverket
är statliga verk
som arbetar under
regeringen. Dessa
myndigheter ger ut
rapporter, vars syfte
är att fungera som
stöd i det kommunala
utvecklingsarbetet.

De industrier som
äger marken närmast
Tidan i centrala
Mariestad, dvs de
områden som troligen
kommer drabbas av
översvämning.

Vattenmyndighet

Europeiska
unionen

Tidans
vattenförbund

Försäkringsbolag

I Sverige finns det 5
vattendistrikt. Dessa
är skapade av EU:s
ramdirektiv och har
satt vissa normer
kommunerna bör följa.

Ger bidrag till olika
miljöprojekt. Samlar
ihop till solidaritetsfond
till länder i svårigheter,
i Sverige t ex efter
stormen Gudrun.

Sammanslutning av
olika intressenter
och användare, har
juridiska styrmöjligheter.
Övervakar vattenkvalitet
och särskilt fiskarnas
tillstånd. Även
Vänern har ett
vattenvårdsförbund av
liknande art.
Försäkringsbranschens
roll är att ersätta och
återuppbygga vid skada.
Branschen arbetar
sedan många år också
med att förebygga och
motverka de negativa
skadeverkningarna av
extrema väderhändelser
som kraftiga skyfall,
stormar och bränder.
Branschen bidrar
med statistik och
tekniska standarder
i syfte att underlätta
klimatanpassningen.
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Klimatförändringar i
Mariestad
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Klimatanpassningsplanens beskrivningar av de förväntade klimatförändringarna är grundade på SMHI:s klimatanalyser från 2015 och 2011
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Temperatur
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Förväntade temperaturförändringar i länet. Källa: SMHI





!


















































XSSHPRWGDJDULI|OMG
17

KLIMATANPASSNINGSPLAN
MARIESTADS KOMMUN 2017

Uppvärmnings- och kylbehov
Som en följd av temperaturökningen minskar
behovet av uppvärmning medan behovet av
kylning ökar. Förändringen brukar beskrivas
med hjälp av begreppet graddagar, ett mått
som används för att beskriva behovet av
uppvärmning och kylning av fastigheter.
Antalet graddagar för uppvärmning i
Mariestadsområdet är 3400-3800 per år. Mot
slutet av seklet förväntas antalet graddagar
för uppvärmning vara mellan 2200 – 3000.
De båda RCP-scenarierna visar på ungefär
samma utveckling fram till mitten av seklet
innan de börjar skilja sig åt.
Behoven av kylning har generellt sett varit
lågt i Sverige. Idag är antalet graddagar för
kylning i Mariestadsområdet 10-20 per år.
Mot slutet av seklet förväntas en kraftig
ökning antalet graddagar till mellan 50-120.
Nollgenomgångar
Antalet s.k. nollgenomgångar har beräknats
som dagar då två på varandra följande dagar
har temperaturskillnader som genomkorsar
0°C. Klimatindexet speglar alltså inte
temperaturförändringar inom dygnen.
På länsnivå visar observationerna att
variationen mellan år kan vara mycket stor
så att vissa år kan antalet dagar vara nästan
dubbelt så många och vissa år är det endast
några enstaka dagar. Beräkningarna för
framtiden visar en minskning av medianvärdet
med ca 10 dagar mot slutet av seklet men med
variation mellan åren. I Mariestadsområdet
sker i genomsnitt 24-28 nollgenomgångar i
dagens klimat medan de förväntas minska mot
16-20 i slutet av seklet.
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”

Det krävs att Mariestad är väl
förbered och har resurser för
att kunna hantera osäkerheten kring de framtida
klimatförändringarna”
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Värmekartering, Mariestads kommun
Nedan illustreras en kartering över
där Mariestad förväntas bli varmast
temperaturmässigt. De markerade områdena
består främst av hårdgjorda ytor som alstrar
mycket värme, men även i centrala stadskärnan
råder det brist på mjukt markmaterial.
Flöden
För Mariestads del är det främst eventuella
förändringar för sjön Vänern och ån Tidan som
är av intresse.

I och med ändrade nederbördsmönster förändras
säsongsdynamiken för vattenföringen. Ökningar
av flöden förväntas i slutet och början av året men
minska under vår och sommar. Flödestopparna
under våren försvinner i många fall som en följd
av minskat snötäcke. Ökningen av vattenföring
vintertid är i medeltal 50-60 procent i länet
medan minskningen under vår och sommar är i
snitt 30-40 procent.
Av intresse är också hur händelseförloppen för
översvämningar kan se ut. Mindre vattendrag kan
snabbt påverkas av kraftig nederbörd medan ett
översvämningsförlopp för en stor sjö som Vänern
är mer långdraget och ger bättre förutsättningar
att vidta konsekvensdämpande åtgärder.

0

19

1km

N

KLIMATANPASSNINGSPLAN
MARIESTADS KOMMUN 2017

Vänern
Enligt SMHI medför klimatförändringarna
förändring i Vänerns vattenstånd vad gäller
både låga och höga flöden. När nivåerna har
analyserats har vi utgått från Lantmäteriets
höjdsystem RH 2000.
De lägsta vattennivåerna kan komma att bli
lägre och mer vanligt förekommande på grund
av ökad avdunstning framförallt från sjöytan,
vilket leder till minskad nettotillrinning.
Höga flöden förväntas bli större på grund
av klimatförändringarna. SMHI bedömer att
de medför att 20 cm bör läggas på dagens
100-årsflöde mot slutet av seklet och att
ett liknande tillägg om 30 cm bör göras
för den dimensionerande nivån. I tabellen
nedan visas hur förutsättningarna förändras
samt med hänsyn tagen till vindeffekt och
våguppskvalpning.
Karlstad Universitet har gjort en
översvämningskartering av Vänern utifrån

förutsättningarna i tabellen nedan. Förutom
att endast visa vattnets utbredning vid olika
nivåer finns också kartskikt med vägar,
markområden, mark och byggnader mm. Viss
analys finns också kopplad till karteringen.
Nedan återges vad som skrivs i rapporten
kring översvämningsrisker för Mariestads
kommun. Analysen är uppdelad på olika
översvämningsnivåer: 100-årsflöde med och
utan vindpåverkan samt dimensionerande flöde
med och utan vindpåverkan.
Vad man bör vara medveten om är att
dessa konsekvenser är gjorda utifrån rena
kartanalyser. Samhälleligt viktiga beroenden
som påverkas, svårighet att upprätthålla kritiska
kommunala åtaganden, påverkan på VA-nät
mm har inte studerats. Vid översvämningen
2000/01 uppstod också andra konsekvenser
än de som Karlstad Universitet tagit upp,
bland annat vad gäller kommunalteknisk
infrastruktur. Det gör att informationen nedan
endast visar en begränsad del av konsekvenser
vid översvämning i Vänern.

Tabellen visar hur olika städer påverkas av olika vattennivåer. Den dimensionerande nivå är något osannolik då den inträffar en
gång per 10 000 år.
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Hur fungerar regleringen av Vänern?
Sedan 1937 regleras Vänerns vattennivå. Det sker genom avtappningen från
sjön genom Vargöns kraftstation. Syftet med regleringen är att tillgodose
de intressen som finns längs med Vänern och Göta Älv. Höga vattennivåer
i Vänern kan medföra översvämningar. Trots regleringen kan omfattande översvämningar inträffa. Det skedde senast vintern 2000/01 då det inte gick att
tappa ut vatten i en takt som motsvarade tillrinningen till sjön. Vänern rinner
ut i Göta Älv. En för låg vattennivå i älven medför problem för sjöfarten. Också
låga vattenflöden är problematiska då det innebär att saltvatten kan tränga in
från havet och störa dricksvattenförsörjningen för bl.a. Göteborg.
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Beräknad stationär vinduppstuvning (m).
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Översvämningen 2000/01
Hösten år 2000 var ovanligt nederbördsrik,
något som ledde till att vattennivån i Vänern
kontinuerligt ökade. I snitt höjdes vattennivån med två centimeter per dag. Tappningen
ur Vänern höjdes successivt till att under en
period ligga över vad som egentligen var
tillåtet enligt då rådande vattendom. Vänerns
nivå var som högst 11 januari 2001 (45,67 m
RH00). En så hög nivå bedöms statistiskt sett
inträffa vart hundrade till hundrafemtionde år.
Om tappningen ur sjön hade ökats över rådande vattendom ett par veckor tidigare än vad
som blev fallet kunde vattennivån ha blivit 7
centimeter lägre. Om någon reglering inte alls
funnits beräknas nivån istället ha blivit ca 40
centimeter högre.
Den långsamma nivåökningen gjorde att
kommuner och andra aktörer runt sjön kunde
vidta en rad åtgärder för att minska översvämningens konsekvenser. I Mariestad byggdes
bland annat vallar runt vissa områden, delar av

VA-nätet översvämningssäkrades i den mån
det var möjligt, broar och vägar förstärktes, det
hölls stormöten med privatpersoner och andra
aktörer i kommunen med mera.
Trots detta uppstod relativt stora konsekvenser. VA-nätet klarade inte av de höga sjönivåerna och orenat avloppsvatten släpptes ut,
reningsverket i Mariestad fick ta hand om
mycket större vattenmängder än normalt,
områden med utfyllnadsmark fick omfattande
sättningsskador, fastigheter och anläggningar
nära vattnet vattenskadades, hamnar och pirar
underminerades etc.
Sedan översvämningen har en rad åtgärder
vidtagits för att minska konsekvenserna om
det skulle ske igen. En av dessa är att riktlinjerna för på vilken höjdnivå byggnader får
uppföras har höjts, att fastigheter som byggs
i närheten av sjön görs mer robusta för att
kunna stå emot översvämningar, VA-nätet har
rustats upp och vissa pumpstationer har vallats
in.

Många delar av Mariestad svämmades över 2001
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Nederbörd
Nederbördsmönstren förväntas förändras
kraftigt som en följd av klimatförändringarna.
Förändringarna avser både den samlade
nederbörden under året liksom mer extrema
former av nederbörd. Båda typer av förändring
är av intresse för Mariestads kommun.
Intensiva regn under kortare perioder riskerar
att skapa problem i form av exempelvis
källaröversvämningar och bräddningar i VAnätet medan större nederbördsförändringar
över tid påverkar tillrinningen till Vänern och
därmed sjöns översvämningsrisker.
Årsmedelnederbörd
Årsmedelnederbörden är medelvärdet av
varje års summerade dygnsnederbörd. Mest
nederbörd faller i länets västra delar, längs
med kusten. Mariestad tillhör de delar av länet
med lägst nederbördsmängder.
Årsmedelnederbörden förväntas på länsnivå
öka med 12-25 %. Utvecklingen i Mariestads
kommun avviker inte från den i länet i
stort. Som synes av diagrammet ökar redan
nederbördsmängderna och den fortsatta
förändringen förväntas ske relativt jämnt
fördelat under perioden fram till år 2100.
Säsongsnederbörd
Vintertid förväntas nederbörden öka med ca
15-35 % i Mariestadsområdet. I och med det
varmare klimatet kommer nederbörd som regn
istället för snö att bli allt vanligare vintertid.
SMHI har i en klimatanalys från år 2011
bedömt den förväntade utvecklingen i Tidans
avrinningsområde. Under perioden 1960-1990
observerades 75-100 dagar med snötäcke.
Mot slutet av seklet dessa minska med 5075 stycken. I slutet av seklet står kommunen
alltså med en situation helt utan snötäcke vissa
år eller med endast kortare perioder med snö.
Förväntad utveckling kring fenomenet
24

snökanoner är okänt. En snökanon kan
inträffa när Vänern är isfri och mycket kall
luft strömmar över sjön och kan föra med sig
stora snömängder. Till exempel fick man i
Kilagården söder om Lidköping 75 centimeter
snö mellan den 30 november och 1 december
2012.
Under våren förväntas nederbördsmängden
öka med 12- 36 % i Mariestadsområdet.
Under sommaren förväntas
nederbördsmängden öka med 12-16 % i
Mariestadsområdet. Ökningen sker fram till
mitten av seklet för att sedan avta något under
andra halvan av seklet.
Under hösten förväntas nederbördsmängden
öka med 8-20 % i Mariestadsområdet.
Fram till mitten av seklet visar de båda
utsläppscenarierna ungefär lika stor förväntad
ökning och i RCP 4,5 sker ingen ytterligare
ökning medan ökningen fortsätter i RCP 8,5.
Se bild på sidan 20 för lågpunkter i tätorten.
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Hur mäter man regn?
1 mm nederbörd motsvarar 1 liter vatten per kvadratmeter.
Regnar det 10 mm på en tomt på 1 000 kvadratmeter har tomten
alltså fått ta emot 10 000 liter (10 kubikmeter) vatten.

Om
50 år
kan
nederbördsmängderna
ha ökat med

16%

i Mariestad
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Sänkor i Mariestads centralort

Kartan visar var vatten ansamlas vid intensiva skyfall.
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UHQLYnHUXQGHUVW|UUHGHODYnUHWIUDPI|UDOOW
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Översvämningskartering, Tidan i Mariestads kommun
© MSB

Tidanån - normalt flöde

Inget flöde

© MSB

100-årsflöde: Kartan visar en översvämning som statistiskt sett
inträffar en gång på hundra år. Det är framförallt Electrolux &
Katrinefors som drabbas av översvämningarna från Tidan ån.

100-årsflöde

© MSB

200-årsflöde: Kartan visar en översvämning som statistiskt sett
inträffar en gång på 200 år.

200-årsflöde
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Översvämningskartering,
Vänern

I vanliga fall ligger Vänerns medelnivå på 44.4 m Kommunens
Kommunens grundläggningsnivå ligger på 46.7 m. Källa: KU

Översvämning

100-årsnivå (45.6 m). Så här högt blev vattnet år 2001. VId
denna nivå är 9,6 km väg, 2018 ha åker- & skogsmark och 0,6 ha
bebyggelse översvämmat. Kartan visar dock 100-års nivå + vind.
100-årsnivå + vind (46.18 m). VId denna väderlek är 31 km väg,
2028 ha åker- & skogsmark och 11 ha bebyggelse översvämmat.
Källa: KU

200-årsnivå (46.7 m). Vid denna, liksom vid 100-årsnivån,
får vi stora problem med vattenverk, vägar, va-ledningar,
källaröversvämningar & försörjningsystem. Källa: KU

100-årsnivå +
vind drabbar:
28

62 berörda boende

602 berörda byggnader

2028 ha åker & skogsmark
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Vegetationsperiod
Längden på vegetationsperioden är definierad
som skillnaden mellan sluttidpunkt och starttidpunkt. Starttidpunkt är första dagen på året
i en sammanhängande fyradagarsperiod med
dygnsmedeltemperatur över 5°C. Sluttidpunkten är sista dagen i årets sista fyradagarsperiod
med dygnsmedeltemperatur över 5°C.
Vegetationsperioden förväntas förlängas med
mellan 2-3 månader i länet som helhet. Förhållandena för Mariestads kommun avviker
inte nämnvärt från vad som gäller för länet i
övrigt. Den största skillnaden sker under våren
i och med att startpunkten sker tidigare under
året, men perioden pågår även längre in på
hösten jämfört med dagens situation. Starttiden ser ut att tidigareläggas med upp emot två
månader i slutet av seklet. Sluttiden förlängs
också med upp emot en månad.
Vind
Det går utifrån dagens klimatdata inte att
se några tydliga förväntade förändringar i
vindhastighet eller förekomst av mer extre-
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ma former av vind. Det blir viktigt att följa
forskningsutvecklingen för att se när eventuell
ny information om detta framkommer.

Sårbara objekt i
Mariestads kommun
Här beskrivs vilka direkta effekter på fastigheter och infrastruktur som uppstår vid olika
översvämningsnivåer i Vänern. Det finns ingen information om direkta effekter på andra
områden, exempelvis effekter på stora delar
av infrastrukturen som behövs för att kommunalteknisk försörjning ska fungera.
Några indirekta effekter av översvämningar
har inte heller tagits upp. Exempelvis vad det
får för konsekvenser när vissa vägar översvämmas eller när reningsverket slutar att
fungera. Den typen av analys har dock till viss
del gjorts inom klimatanpassningsarbetet, se
del två.
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Följande två sidor har hämtats
från rapporten Kartering av
översvämningsrisker vid Vänern, från
Karlstads universitet.
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Konsekvenser vid 100-årsnivå: 45,53 m13
RH2000
Vid en vattennivå på 45,53 m i Vänern
översvämmas sammanlagt 9,6 km vägar, 1323
ha åker- och skogsmark, 0,6 ha bebyggda
områden, 181 byggnader inom kommunen.

1000 m
•

Färjelägena på Fågelö och Brommö
översvämmas

•

Fritids- och
permanentbostadsbebyggelse kan bli
isolerad när vägen mellan Torsö och
Fågelö översvämmas på en sträcka av
ca 370 m

Centrala Mariestad
•

Karlsholme folkets park börjar
översvämmas

Sjötorp
•

Gästhamnen översvämmas

Sjötorp
•

Fritids- och
permanentbostadsbebyggelse
översvämmas

Konsekvenser vid 100-årsnivån och
vindpåverkan14: 46,18 m RH2000
Vid en vattennivå på 46,18 m i Vänern
översvämmas sammanlagt 30 km vägar, 200
m järnvägsräls, 2028 ha åker- och skogsmark,
11,5 ha bebyggda områden och 602
Centrala Mariestad
•

I det lågt belägna industriområdet
Katthavet kan vatten tryckas upp genom
marken och de strandnära områdena börjar
översvämmas.

•

Reningsverket som ligger i detta område
kan få problem

•

Lantmäteriet och Skattehuset
översvämmas

•

Gästhamnen börjar översvämmas

•

Räddningstjänststationen med
tillfartsvägar översvämmas

•

Strandvägen som fungerar som tillfartsväg
till bostadsområde Snuggen översvämmas
på flera ställen på en sträcka på ca 300
m. Även bostadsområdet är delvis
översvämmat

Reningsverket kan få problem med översvämningar

Utanför tätorten
•
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Den enda tillfartsvägen till vattenverket
Lindholmen (täcker 95 % av kommunens
dricksvattensbehov) översvämmas på flera
ställen, sammanlagt på en sträcka av ca

Brandstationens tillfartsvägar kan hotas att översvämmas
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Konsekvenser vid nivå: 46,38 m RH2000
Vid en vattennivå på 46,38 m i Vänern
översvämmas sammanlagt 40 km vägar, 541
m järnvägsräls, 2260 ha åker- och skogsmark,
20 ha bebyggda områden och 751 byggnader
inom kommunen. 182 personer påverkas av
översvämning av sina bostäder.

campingplatser och vägnätet drabbas
på många ställen i kommunen. Flera
bostadshus blir eller kan bli isolerade när
vägarna översvämmas

Centrala Mariestad
•

Länsstyrelsebyggnaden nås av vattnet

•

Bostadsområdena vid Tegelvägen börjar
översvämmas

Utanför tätorterna
•

Askeviks camping börjar översvämmas

Konsekvenser vid dimensionerande nivå
och vindpåverkan: 47,03 m RH2000

Länsstyrelsen riskerar tidigt att drabbas av översvämning

Vid en vattennivå på 47,03 m i Vänern
översvämmas sammanlagt 64 km vägar,
2,2 km järnvägsräls, 3010 ha åker- och
skogsmark, 46 ha bebyggda områden och
1319 byggnader inom kommunen. 838
personer påverkas av översvämning av sina
bostäder.
Centrala Mariestad
•

Betydande delar av centrala Mariestad
översvämmas, bland de delar av gamla
staden, Nyestan, bostadsområdet norr
om Marieforsleden och väster om
Göteborgsvägen

•

Vattnet står ca 1 m djupt vid de lägsta
punkterna av industriområdet Katthavet
och på tillfartsvägen till vattenverket
Lindholme

•

Järnvägen Mariestad-Gårdsjö
översvämmas på en sträcka av ca 700 m
inom Katthavs-området

•

Reningsverket, räddningsstationen och
polishuset översvämmas

Utanför centralorten
•
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Bostadshus, fritidshus, fritidshamnar,

Gamla stan ligger sjönära i riskzonen för översvämning

Karlsholme är en sårbar plats för översvämningar
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Skred, ras och erosion

LEGEND
HÖG

I och med förändringar i klimatet förväntas
riskerna för ras, skred och erosion generellt
sett att öka. Det beror på att ökad nederbörd
påverkar jordens stabilitet negativt och ökar
faran för skred och ras. Ökat vattentryck i
markens porer minskar hållfastheten. Ökad
nederbörd kan också leda till ökad avrinning
och erosion som påverkar släntstabiliteten.
Intensiva regn och vattenmättade jordlager
ökar också benägenheten för skred i
moränmark samt kan medföra slamströmmar.

MÅTTLIG
LÅG
FÖREKOMSTER AV SKREDÄRR,
FRÅN FÖRHISTORISK TID I
MORÄN

Särskilt sårbara områden är västra Götaland,
östra Svealand och Norrlands kustland.
Extremt känslig för detta är Göta Älv, som
tidigare drabbats av förödande konsekvenser
till följd av skred. Skred liksom ras förstör
inte bara byggnader utan kan också orsaka
skada och dödsfall.
Mariestads kommun ligger i det område
Statens Geotekniska Institut (SGI)
betecknat ha medelhöga risker för ras
och skred. Bilderna nedan åskådliggör
dagens förhållanden vad gäller risk- och
skredkänslighet samt hur den förväntas
förändras med klimatförändringarna. Som
synes förväntas riskerna öka generellt sett i
området Mariestads kommun ligger i. Inga
skred eller ras har kunnat hittas i SGI:s
skreddatabas inom Mariestadsområdet.
Det har inte gjorts någon analys av hur
riskerna för skred, ras och erosion kan
utvecklas i framtiden. Däremot finns en
översiktlig stabilitetskartering utifrån dagens
förhållanden. Kartering har skett av Tidans
stränder söder om Haggården fram till
mynningen i Vänern samt längs med Vänern.

Endast de områden som vid karteringen
var bebyggda har karteras (karteringen
gjordes år 2008). Nedan anges de områden
där ytterligare undersökningar förordas då
tillräcklig stabilitet inte kunnat konstateras:
•

•

Skred (vänster) - Jordmassor har lossnat och glidigt iväg
längs marken. Ras (höger) - Jordmassor som har lossnat
och faller fritt i luften.
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Stabilitetsförhållandena i några
partier av kajerna och områdena
med stödmurar längs Tidans östra
strand, från hamnområdet i norr fram
till och med Kvarteret Tranan söder
om Marieholmsbron, uppfyller inte
rekommendationerna för en översiktlig
stabilitetsutredning. Samtidigt betonas att
området är svårbedömt.
Mariefors industriområde utmed Tidans
västra strand. I några lokala partier
som främst ligger i Tidans ytterkurvor
finns slänter som inte uppfyller
säkerhetsrekommendationerna för en
översiktlig stabilitetsutredning.
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Utfyllnadsmark i Mariestads centralort

Många utfyllningar utfärdades av kommunen under översvämningarna 2000/2001, eftersom de orsakade sjunkhål i marken.
Ofta utgjordes fyllningarna av organiskt material (bl.a. gamla stubbar) och efter en tid, då vattnet runnit bort uppstod hål i
marken, främst i yttre hamnen och på Ekudden. Detta är viktigt att ta hänsyn till vid ny exploatering.

Jordartskarta över delar av Tidan
© SGU

Kartan visar områden kring Tidan. Delar av området har Myndigheten för samhällsberedskap (MSB) klassificerat som ett
område med otillfredställande stabilitet eller otillräckligt underlag. En geologisk undersökning rekommenderas vid utveckling av
områdena kring Tidan, för att bli medveten om ras- och skredriskerna.
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Geotekniska undersökningar i framtida exploateringsområden

ENSTAKA BORRHÅL
HAR GJORTS

GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR
ENSTAKA BORRHÅL
HAR GJORTS
FINNS ÖVERSIKTLIG,
BEHÖVER FÖRDJUPAS
SAKNAS
INGA TROLIGA MARKPROBLEM

Karta över föreslagna exploateringsområden, var geotekniska undersökningar utförts och vilka områden som
översiktligt bedöms som riskfyllda. Källa: FÖP Mariestads kommun, 2013
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Förväntade väderextremer

Negativa konsekvenser
Källaröversvämning
Tomtmark samt marken under byggnader förstörs och
blir instabil p.g.a. erosion

Översvämningar,
Intensiva regn &
höga flöden

Mögelangrepp, skadegörande svamp & skadedjur
Ras och skred, kan vid otur ge upphov till kroppsskador
& dödsfall
Förstörda vägar, järnvägar, broar, vatten &
avloppsledningar
Störningar i system & verksamheter
Dränkt vegetation & förstörda skördar

Kroppsskador som värmeslag & uttorkning
Dödsfall bland både djur & människor

Värmeböljor &
skogsbränder

Evakuering av människor & boskap
Förstörd bebyggelse
Störningar i system & verksamheter
Torka, vattenbrist & förstörda skörder
Materiella skador
Skogsskador

Storm

Störningar i system & verksamheter som utebliven
elförsörjning, telefonkommunikation & väg- och
järnvägstrafik p.g.a. nedfallna trädstammar.

En generell sammanfattning av olika negativa konsekvenser som klimatförändringarna kan orsaka i framtiden.
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Begreppspreciseringar
Nedan följer en förklaring av de begrepp som
används i dokumentet.

många bostäder av kylbehov för luftförorening, främst i form av cirkulerande vatten.

Avlopp
Enligt Nationalencyklopedin definition utgör
ett avlopp ett system av ledningar för transporten av smutsigt vatten, s.k. avloppsvatten. För att hålla naturen ren leder man bort
förbrukat vatten från industrier och bostadsområden.

Hållbar utveckling
Vi väljer att använda oss av följande beskrivning: En utveckling som tillfredsställer
dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa
sina behov (Nationalencyklopedin 2015d).
I rapporten används begreppet utifrån ett
synsätt där hållbar utveckling grundar sig på
de tre dimensionerna; social, ekonomisk och
ekologisk utveckling.

Bräddning
Att släppa ut en blandning av dagvatten och
orenat spillvatten (avloppsvatten) till närmaste
sjö eller vattendrag kallas att brädda. I kombinerade system för transport av både spillvatten och dagvatten i samma ledning kan det
vid kraftiga regn samlas så mycket vatten att
man tvingas brädda blandningen av dag- och
spillvatten orenad till närmaste sjö eller vattendrag för att undvika källaröversvämningar.
Dagvatten
Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten
som rinner på hårdgjorda ytor eller på genomsläpplig mark. Det tillförs avloppsledningsnätet och avleds genom dagvattenledningar och
diken till recipienten
Ekosystemtjänster
I rapporten används den definition som Nationalencyklopedin ger: tjänster som naturen
tillhandahåller och som människan är direkt
beroende av.
Fjärrvärme
Fjärrvärme är en produkt av hetvatten/annan
värmebärare som transporteras i ledningar till
flera kunder i en ort (Nationalencyklopedin,
2016).
Fjärrkyla
Nationalencyklopedin beskriver begreppet
fjärrkyla som ett kylsystem som omfattar
37

Kombinerad ledning
När spill- och dagvatten samlas i samma ledning och inte delas upp i de olika kategorierna
spillvatten och dagvatten.
Recipient
Ett vattendrag, hav eller sjö som tar emot
dagvatten och renat avloppsvatten
Spillvatten
Begreppet spillvatten syftar till hushållens
vatten som blivit föreorenat i toaletter, bad,
disk och tvätt, enligt Nationalencyklopedin.
Vattnet leds till kommunens reningsverk där
det renas.
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Förberdd

på klimatförändringarna?
Är Mariestad redo för att möta det framtida
klimatet? Hur ska kommunen agera?
DEL 2 - Sårbarheter och anpassningsåtgärder
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Sårbarheter & anpassningsåtgärder
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Liv och hälsa
Beskrivning av området
Klimatförändringarna har potentiellt sett en
stor påverkan på människors liv och hälsa. En
stor del av kommunens verksamhet påverkar
även den direkt eller indirekt människors liv
och hälsa. Inom ramen för klimatanpassningsplanen behandlas risker för liv och
hälsa främst inom övriga avsnitt, exempelvis
hälsorisker relaterade till störningar i kommunalteknisk försörjning. Vissa delar täcks
dock inte in och behandlas inte i avsnittet. Det
handlar främst om vård- och omsorgsområdet
samt utbildningsverksamheten.
Inom vård- och omsorgsområdet har kommunen många invånare som är särskilt sårbara.
Exempel på det är äldre personer och personer
med funktionsnedsättningar av olika slag samt
personer på olika typer av kommunala boenden och personer med stödinsatser i det egna
hemmet. Inom utbildningsområdet handlar
det om sårbara elever i förskoleverksamhet,
grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.
Länsstyrelsens perspektiv
Perioder med högre temperaturer blir vanligare och de högsta temperaturerna högre
än idag, vilket leder till en ökad dödlighet,
särskilt för sårbara grupper. Framtida värmeböljor kan bli ett betydande problem som
kräver motåtgärder. Luftföroreningarna kan
väntas öka något på grund av klimatförändringen, men andra faktorer ger större förändringar. Den ökade risken för översvämningar,
ras och skred ger risk för personskador och
ökade problem för bland annat sjukvård och
hemtjänst. Ett varmare klimat med ökad nederbörd ger en ökad risk för smittspridning.
Spridningsmönster för smittsamma sjukdomar
kommer sannolikt att förändras och helt nya
sjukdomar och sjukdomsbärare kan komma in
i landet. Osäkerheterna och risken för överraskningar är dock stor (Länsstyrelsen 2010).
Konsekvenser i Mariestads kommun
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Klimatförändringarnas konsekvenser för
människors hälsa kan delas upp i två övergripande områden – problem som uppstår på
grund av plötsliga/kortvariga förändringar i
den fysiska miljön såsom översvämningar, ras
och skred samt värmeböljor och problem som
uppstår genom mer långsiktigt pågående förlopp som gradvis ökad temperatur. Ansvaret
för att hantera dessa konsekvenser ligger på
nationell, regional, lokal och individuell nivå.
Västra Götalandsregionen har gjort en sammanställning av förväntade konsekvenser
inom hälsoområdet som återfinns i bilden på
nästa sida. Den visar vilka effekter klimatförändringarna får och hur de varierar beroende
på hur stor temperaturökningen blir.
Det framtida klimatet förväntas medföra flera
värmeböljor under sommarsäsongen. Värmeböljorna för med sig ökade risker för bland
annat barn och äldre, demenssjuka, sängliggande, personer med hjärt/kärlsjukdomar, personer som lider av psykisk ohälsa med flera.
Flertalet av dessa kommuninvånare återfinns
som brukare inom kommunal verksamhet,
exempelvis särskilda boenden, hemtjänst och
hemsjukvård och yngre elever i utbildningsverksamheten. Brukare på särskilda boenden
är generellt sett mer sårbara än brukare i eget
boende. Det är dock lättare att styra och kontrollera inomhusklimatet i särskilda boenden
jämfört med de som bor i egna lägenheter. Om
utvecklingen fortsätter med allt fler äldre som
bor kvar i eget boende kan det bli en utmanande situation att hantera vid värmeböljor.
Högre temperaturer ger också positiva effekter. Detta i form av att förfrysningsskador
och köldrelaterade sjukdomar/olyckor minskar samt att perioden för utevistelse förlängs
under året.
Smittspridning kan förväntas öka i form av
nya infektioner, att smittspridande djur sprids
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till nya områden/ökar i antal samt genom
händelser som ökar risken för smittspridning
(exempelvis fler skyfall som kan ge ökade
problem med smittspridning genom drickseller badvatten). Vissa av dessa konsekvenser
bör hanteras av kommunen medan vissa framförallt hanteras av andra aktörer, inte sällan
inom den landstingsdrivna sjukvården.

med allergi, astma och luftvägar. Även den
förlängda vegetationsperioden kan öka risker
för allergiska problem, bland annat genom en
förlängd och förändrad pollensäsong. Detta
påverkar både de som redan har besvär men
risken för att utveckla allergier ökar också
med längre säsonger.

Fukt och mögel i inomhusmiljö riskerar att
öka, något som i så fall leder till fler problem

Klimateffekter

Hälsokonsekvenser

Direkta

Indirekta

Allergier

Längre vegetationsperiod. Mildrare
vintrar

Borelia, TBE
Nya infektioner

Utbredning av
vektorer
Extremt väder - översvämningar, stormar

Utbrott av VTEC, campylobacter
Dödsfall
personskador, psykologiska problem

Värmerelaterad dödlighet

Högre temperaturer

Köldrelaterad dödlighet
Temperaturökning

Sannolika konsekvenser på grund av klimatförändringar. Källa: Västra Götalandsregionen.
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Åtgärder - liv & hälsa

Anpassningsåtgärd
Fler dricksvattenfontäner,
vattenfontäner och bad i
offentliga miljöer

Åtgärdens syfte
Gynna folkhälsan vid värmeböljor.
Vid värme söker vi dricksvatten
och svalka, vilket diverse fontäner
bidrar med.

Genomförande
I takt
med att
klimatförändringarna

Ansvarig för
beslut &
genomförande

Prioritering

Avdelning: Planavdelningen

1

Beslutsorgan: Kommunstyrelsen

2

3
4

Anpassning av vissa verksamhetslokaler till värmeböljor.
Exempelvis minskad solinstrålning, bättre kylning och
ventilation

Säkerställa att lokaler med känsliga Löpande från
brukare anpassas för att kunna
2017
hantera värmeböljor

Avdelning: Fastighet &
Mariehus

1
2

Beslutsorgan: Kommunstyrelsen

3
4

Skydda förskole- och skolgårdar från solinstrålning
genom solskyddsanordningar eller träd

Minska risker vid värmeböljor

0-5 år

Avdelning: Planavdelningen
& fastihet
Beslutsorgan: Kommunstyrelsen

1
2

3
4

Gör beredskapsplaner för
värmeböljor för verksamheter
med känsliga brukare

Säkerställa att känsliga brukare i kommunens verksamheter/
mottagare av insatser i eget hem
behandlas på lämpligt sätt

0-5 år

Avdelning: Vård och omsorg
& sektor utbildning
Beslutsorgan: Sektor stöd
och omsorg

1
2

3
4

Identifiera fastigheter som
får problem vid höga temperaturer

Jobba i förebyggande syfte för att
motverka försämrad hälsa hos utsatta målgrupper vid värmeböljor.

Löpande från
2017

Avdelning: Fastighet

1

Beslutsorgan: Fastighet

2

3
4

Följa kunskapsutvecklingen
vad gäller smittspridning
samt allergier och vid behov
vidta åtgärder.

Jobba i förebyggande syfte för att
motverka försämrad hälsa kopplat
till allergier och smittspridning vid
ett mildare klimat.

Löpande från
2017

Avdelning: Vård och omsorg

1

Beslutsorgan: Vård och
omsorg

2

3
4

Fysisk åtgärd
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Vattenmiljö
Beskrivning av området
Mariestads kommun har en areal på c:a 150
000 km2. Av dessa är c:a 90 000 ha vatten,
främst då i Vänern – Sveriges största sjö.
Vidare är Vänern reglerad vilket innebär att
manuella höjningar och sänkningar av vattennivån tillämpas. Vänern ligger dessutom inom
Göta älvs avrinningsområde, som utgör omkring 10 % av Sveriges yta. Fortsättningsvis
är sjön 5650 km2 och har ett avrinningsområde på cirka 46 880 km2, vilket innebär att
stora mängder vatten passerar Vänern. Vattenmängderna gör att omsättningstiden drygas ut
och har uppskattats till 8-9 år. Systemet har
en tröghet på grund av den stora sjöytan, men
å andra sidan innebär det stora tillrinningsområdet att sjön tillförs stora mängder vatten
vid en ökning av nederbörden och magasinerar därmed stora mängder vatten. Vidare har
sjöns medeldjup uppmätts till 27 m och det
största djup ligger på drygt 106 m.

vilka trivs i den grunda och näringsrika lerslättsjö som Östen utgör. Sjön har en historia
av sänkningar som gör den känslig för översvämning. Sjön är naturligt näringsrik, men
ytterligare tillskott av näringsämnen kommer
från bl.a. markläckage, jordbruk och utsläpp
från samhällen. En grund sjö är känslig för
igenväxning. För att främja fågellivet runt
sjön har naturreservatets skötselplan sett till
så att strandängar hålls öppna med bete och
slåtter, det är nämligen i den öppna zonen
många fåglar finner sin föda.
Ån Tidan rinner upp i Ulricehamns kommun
och avrinningsområdet är 2 230 km2 med en
årsmedelvattenföringen genom Mariestad om
20 m3/s. Den övre delarna av avrinningsområdet domineras av skogsmark medan det i de
nedre delarna, där Mariestads kommun ligger,
är mer av jordbruksmark i och med de avsatta
lerslätterna. Andelen sjöyta är liten vilket gör

Vänern har c:a 22 000 öar och skär samt flera
stora skärgårdar, varav en finns inom Mariestads kommun. I skärgården ingår nationalparken Djurö, Torsö, Kalvöarna, Onsö m.fl.
Det finns även många mindre öar och skär,
som innehåller viktiga häckningsplatser för
diverse fågelarter. Skärgården hyser värdefull
äldre så kallad hällmarkstallskog på flera håll.
Det finns även klipp-, klapper- och sandstränder samt strandängar. Skärgården innehåller
dessutom viktiga vikar och grundområden,
vilka fungerar som reproduktionslokal för
många av Vänerns totalt 38 fiskarter. Mariestadsfjärden är exempelvis ett viktigt lekområde för gös.
En annan väsentlig sjö i kommunen är sjön
Östen, vars område präglas av en hög biologisk mångfald. Området är ett naturreservat
som är välkänt för sitt rika utbud av fåglar,
43

Tidan innehåller många biologiska värden
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att vattennivån i vattendraget snabbt höjs vid
riklig nederbörd. I Mariestads kommun drabbas särskilt sjön Östen liksom området mellan
Tidavad och Ullervad av översvämningar.
Tidan hyser värdefull fiskfauna såsom asp,
vimma och en unik egen stam av insjööring.
Naturvärdena är mycket höga, särskilt inom
och i anslutning till Mariestads tätort. Ett av
de värdefulla naturvärden Tidan medför är
s.k. svämlövskog som kännetecknas av att
regelbundet bli översvämmat och innehåller
därför andra ekosystem jämfört med skog av
annan karaktär.
Friaån är mindre än Tidan men även Friaån
har höga naturvärden i form av fisk och det är
troligt att öring tidigare vandrat upp i vattendraget då lämpliga lek- och uppväxtområden
finns. Tyvärr är dagens vattenkvalitet dock
inte tillräckligt gynnsam för att främja öringens lek och uppväxt.
Länsstyrelsens perspektiv
Ökad temperatur i sjöar och vattendrag, en
tidigare islossning och en ökad avrinning
kommer att öka utlakningen av närsalter och
humus. Resultatet i form av färgade vatten,
ökad övergödning och sannolikt ökad förekomst av alger och cyanobakterier medför en
försämrad vattenkvalitet och gör det mycket
svårt att nå miljömålen (Länsstyrelsen, 2010)
Konsekvenser i Mariestads kommun
Mariestads badvikar kan komma att bli negativt påverkade av översvämningen. Ökad nederbörd och längre växtsäsong i kombination
med slutavverkningar i skogen och minskat
surt nedfall får negativa konsekvenser på miljön då kombinationen leder till ökat läckage
av organiskt material och markpartiklar till
vattendragen. Läckaget gör vattnet brunare
och grumligare samtidigt som vattenkvaliteten blir sämre.
Badvikar i Vänern och Ymsen kan påverkas
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av fler algblomningar. Snapen, Ekudden och
Sandviken ligger i Mariestadfjärden om kan
komma att påverkas mer än de badplatser som
vetter ut mot Storvänern. Algblomning kan
genera i gifter i vattnet som påverkar människors hälsa negativt i form av illamående och
feber. Speciellt känsliga målgrupper är barn,
husdjur och tamboskap.
Läckage från förorenade områden är också
ett hot som den höga grundvattenytan generar. Läckage av föroreningar kan vara farligt
för hälsan. Det finns i kommunen runt 15
områden med konstaterade eller misstänkta
föroreningar som skulle översvämmas vid ett
100-årsflöde i Tidan eller av en vattennivå i
Vänern på +46,46 RH2000. Känsliga området
är Katthavet, Mariestads hamnområde och
Haggården. Ytterligare områden skulle kunna
påverkas av en höjd grundvattenyta är Tidan
och Friaåns lugnflytande sträckor där omgivande trädridåer saknas.
Vattenkvaliteten kan påverkas av översvämningar som för med sig oönskade ämnen ut i
vattnet. Processen börjar med att verksamheter som hanterar kemikalier, drivmedel m.m.
översvämmas i samband med en hög grundvattenyta. Vidare uppstår sedan ett läckage av
miljögifter från de förorenade områdena. En
stigande grundvattenyta kan också påverka
enskilda avloppsanläggningar (markbäddar),
med en försämrad reningsgrad som följd.
Även jordbruksmarker läcker näringsämnen i
samband med översvämningarna.
En höjd grundvattenyta kan påverka funktionen av markbäddar vid enskilda avlopp. Då
reningsstegen måste ligga över grundvattenytan för att reningsfunktionen ska upprätthållas
finns det risk att befintliga anläggningar som
påverkas av en stigande grundvattenyta kan få
försämrad funktion och behöva åtgärdas. Det
kan även bli svårare att anlägga nya markbäddar i låglänta områden.
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”

Badvikar i Vänern och Ymsen kan
påverkas av fler algblomningar. Snapen, Ekudden och Sandviken ligger i
Mariestadfjärden om kan komma att
påverkas mer än de badplatser som
vetter ut mot Storvänern.”

”

Andelen sjöyta i Tidan är liten,
vilket gör att vattennivån i vattendraget snabbt höjs vid riklig
nederbörd.”

Haggården, Mariestad. Skyfall och översvämningar kan göra att föroreningar läcker ut och förorenar Tidan.
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Vid Ekuddens naturreservat finns viktiga våtmarker

Värmen kan leda till att sjörana får dålig syresättning
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Åtgärder - Vattenmiljö

Anpassningsåtgärd

Åtgärdens syfte

Naturanpassad tappningsstrategi för Vänern

Minskade negativa effekter av
Vänerns reglering såsom ökad
igenväxning av stränder, badvikar
och fågelskär.

Genomförande

Ansvarig för
beslut &
genomförande

Prioritering

Avdelning: Miljö & bygg via
Vänerns vattenvårdsförbund
Aktör: Vattenfall
Beslutsorgan: Länsstyrelsen

Tillsyn av förebyggande arbete
mot skador från kemikalier vid
översvämning.

Minska risk för utsläpp av farliga
kemikalier och petroleumprodukter vid översvämning.

1
2

3
4

Avdelning: Miljö & bygg

1

Beslutsorgan: Kommunstyrelsen

2

3
4

Kretsloppsanpassade enskilda
avlopp

Minska känslighet för stigande
grundvattennivåer och översvämningar. Ger förbättrad vattenkvalitet och ökad resursåtervinning.

Avdelning: Miljö & bygg
Beslutsorgan: Kommunstyrelsen

1
2

3
4

Möjliggöra ökad avtappning
av Vänern vid behov för att
minska översvämningsrisker.
Kräver riskhanterande åtgärder
i Göta älv.

Ta fram en kommunövergripande plan för hur höga nivåer i
Vänern kan hanteras.

Avdelning: Sektor samhällsbyggnad

VId perioder av stor tillrinning
bör Vänern kunna regleras för att
motverka översvämningar.

Minska konsekvenser av höga
nivåer i Vänern

1

Aktör: Vattenfall i samverkan
med Vänerns vattenvårdsförbund

2

Beslutsorgan: Kommunstyrelsen

4

Avdelning: Miljö & bygg

1

Beslutsorgan: Kommunstyrelsen

3

2

3
4

Utreda om det är lämpligt att
öka Tidans genomströmning i
Ullervad

Minska risker för mindre översvämningar uppströms Ullervad

5 år

Avdelning: Miljö & bygg
Beslutsorgan: Kommunstyrelsen & Länsstyrelsen

1
2

3
4

Fysisk åtgärd
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Anpassningsåtgärd
Röjning av särskilt viktiga
stränder på kommunal mark
och röjning vid kommunala
badplatser.

Åtgärdens syfte

Genomförande

Begränsa igenväxning av stränder,
badvikar och fågelskär. Förbättra
tillgängligheten till vattnet.

Ansvarig för
beslut &
genomförande
Avdelning: Mark- och
exploatering

Prioritering
1
2

Beslutsorgan: Kommunstyrelsen

3
4

Efterbehandling av förorenade
områden i översvämningskänsliga områden.

Miska risk för läckage av föroreningar vid översvämning eller
stigande grundvattenyta

Avdelning: Mark- och
exploatering

1
2

Beslutsorgan: Kommunstyrelsen

3
4

Fysisk åtgärd
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Naturmiljö
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I Mariestads kommun finns det totalt cirka 32 000 ha skogsmark
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oss även att producera frukt, vegetabilier, frön
och nötter. Särskilt betydelsefulla pollinatörer
för samhället är honungsbina; hela 76 procent
av EU-invånarnas mat är binas förtjänst.
Vidare är ekosystemtjänsten som våtmarker
bidrar med en ytterligare samhällsvinst, eftersom våtmarksvegetationen har en vattenrenande förmåga, vilket underlättar dagvattenhanteringen och gör att samhället inte behöver
lägga lika mycket pengar på reningsverk.

Föroreningar kan lösas upp vid höga vattenflöden

För att få motståndskraftiga skogar krävs en variation av växter
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Åtgärder - Naturmiljö

Anpassningsåtgärd
Avsätta mark för som tillåts
översvämmas vid höga flöden
i vattendrag, främst Tidan

Åtgärdens syfte

Genomförande
10 år

Skador nedströms kan minskas. Bör i
första hand hanteras av staten. Kommunen kan driva egna projekt för att
skydda tätorter från översvämning.

Ansvarig för
beslut &
genomförande

Prioritering

Avdelning: Mark och exploatering

1

Beslutsorgan: Länsstyrelsen &
staten

3

2

4

Motverka ökning av granar i
skogen
(”förgraning”)

Gran är ett träd som är sämre
anpassat än andra till det framtida klimatet samt att det kan vara
negativt för den biologiska mångfalden.

Löpande Avdelning: Mark och exploatering

Beslutsorgan: Kommunstyrelsen

1
2

3
4

Bevarandeprojekt för hotade
arter

Förbättrar förutsättningarna att
bevara hotade arter och att dessa
ska kunna klara klimatförändringar.
Bevarar ekosystemtjänster.

I takt
Avdelning: Miljö och bygg
med att
klimatför- Beslutsorgan: Länstyrelsen &
ändring- Kommunstyrelsen
arna

1
2

3
4

Diversifiera skogsbruket sett
till gallringsmodell, omloppstid, avverkningsmetod samt
öka v vid nyplantering. även
trädslag

Avdelning: Mark och exploatering

Säkra att skogsinnehavet är
anpassat för framtida förhållanden vad gäller nederbörd,
temperatur, tjäle mm.

Beslutsorgan: Kommunstyrelsen

1
2

3
4

Fastställa ansvarsrollen mellan
Länsstyrelsen och kommunen
vid bestämmelser om skötsel av
naturreservat.

Fastställa ansvarsrollen mellan Länsstyrelsen och kommunen vid bestämmelser om skötsel av naturreservat.

Löpande

Avdelning: Miljö och bygg

1

Beslutsorgan: Kommunstyrelsen, tekniska nämnden &
Länsstyrelsen

2

3
4

Fysisk åtgärd
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Jordbruk
Beskrivning
Kommunen äger mark utanför tätorterna som
arrenderas ut till enskilda. Bland annat äger
kommunen 110 ha åkermark fördelat på ett
10-tal arrendatorer. För att hålla landskapet
öppet är det viktigt att marken brukas. Vidare
domineras kommunens markytor av skogsmark (22%) följt av jordbruksmark (12%) och
övrig mark (4%). Gällande jordbruk bestod
Mariestads kommun år 2007 av totalt 16 909
ha åker, vilka är fördelade på olika odlingar.
Länstyrelsens perspektiv
Förutsättningarna för jordbruket förbättras i
huvudsak med klimatförändringarna. Längre
växtsäsonger ger ökade skördar och möjlighet
för nya grödor. Samtidigt kommer fler skadegörare och ogräs in och nya behov av bevattning och dränering kan uppstå på grund av
de ändrade nederbördsmönstren (Länsstyrelsen).
Konsekvenser i Mariestads kommun
Generellt i landet kommer förutsättningarna för de areella näringarna att förändras de
kommande årtiondena till följd av klimatförändringarna. Klimatförändringarna kan
komma att bli såväl positiva som negativa för
skogs- och jordbruksproduktionen. Det kommande varma och blöta klimatet kan innebära
större avkastning och nya möjligheter, samtidgt som temperaturhöjningen kan ge torka
sommartid. Vidare förväntas klimatet bjuda
på intensiva regnperioder som översvämmar
åkermark. Aktiviteten hos växtsjukdomar,
parasiter och andra skadegörare kan öka vid
en längre växtsäsonger och mildare vintrar
med behov av ökad bekämpning som följd.
Lantbrukarna kommer även att anpassa sina
odlingar med grödor som bemästrar det intensiva klimatet.
Jordbruket är en viktig aktör i vattenförvaltningen och klimatanpassningsarbetet. Som
regelverket är utformat idag får det inte finnas
52

träd- eller buskvegetation på skyddszoner
längs vattendrag om markerna ska uppbära
EU-bidrag. Miljöstödet är en ekonomisk förutsättning för många av kommunens bönder,
men denna subvention förhindrar dock en
hållbar utveckling av miljön. Miljöförvaltningen har redan identifierat problemet och
har i tittat på olika åtgärder, bland annat en
så kallad ”ekologisk zon”. Ekologiskt funktionella zoner är ett begrepp som finns med i
förslaget till åtgärdsprogram för 2015-2021
enligt vattendirektivet. De vanliga kantzoner
som finns med i EU:s miljöstödssystem för
lantbruket har restriktionen att de måste gå att
återföra till jordbruksmark och ska därför hållas fria från träd/busk-vegetation. Gräs m.m.
måste också slås. Tanken i åtgärdsprogrammet
var att Jordbruksverket ska arbeta fram ett
nytt stöd för kantzoner som är mer ekologiskt
funktionella, det vill säga där det finns vegetation som skuggar, ger näring, skydd o.sv. för
livet i vattendraget. Kopplingen mellan landoch vattenmiljön skulle stärkas av sådana
zoner.
Vid kraftiga regnväder har kommunens
jordbrukare blivit påverkade till följd av att
deras jordbruksmark ligger lågt i landskapet.
Problematiken som översvämningar medför
blir stora förluster i böndernas skörd och för
att skydda sig har bönder, blamd annat bönder
vid stora Ek och Tidavad skyddat sig genom
att bygga upp vallar, men problemet förflyttades bara då vattnet rann då ut på böndernas
mark som låg nedströms.
Att det blir varmare gör att fler sjukdomar
och parasiter börjar spridas bland växter såväl
som viktiga pollinatörer. Historiken berättar
att de senaste decenniernas jordbruksintensifiering inneburit att det gamla småskaliga
odlingslandskapet har försvunnit och ersatts
med ett storskaligt slättlandskap, enformiga livsmiljöer och användning av giftiga
bekämpningsmedel. Utvecklingen har varit
negativ för den biologiska mångfalden och i
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nuläget är viktiga pollinatörer mycket hotade.
En etappvis anpassning till klimatförändringarna bör vara möjlig. Nya sätt att odla
kan krävas, likaså andra grödoslag och rutiner för brukandet. Det förändrade klimatet
kommer även medföra en längre tillväxtsäsong, som kan ge möjlighet att odla andra
grödoslag som tidigare inte varit möjliga.
En följd till längre tillväxtsäsong kan vara
mindre tid för återhämtning för åkermarken.
Vid översvämning uppstår fler ekonomiska

konsekvenser ju närmare grödan är att skördas. Hur länge grödan står under vatten är
avgörande för ur stor skadan blir. Exempelvis får potatis kvalitetsskador efter kort tid,
stråsäd tillhör de känsligare arterna då örten
snabbt får sämre kvalitet. Översvämning i
kombination med värme leder till att grödan skadas snabbare, då höga temperaturer
ökar transpirationen i växterna. Jordart har
stor betydelse för återhämtning efter översvämning. Åkermark nära hårdgjorda ytor
är extra utsatt. Åker och annan mark under
Vänerns vattennivå bör vara i riskzon.

Det förväntade klimatet kan innebära större avkastning och nya möjligheter för jordbruket, men samtidigt riskerar
djuren att få sämre hälsa på grund av fuktigare miljöer och ökade insektsmängder.

53

KLIMATANPASSNINGSPLAN
MARIESTADS KOMMUN 2017

Åtgärder - Jordbruk

Anpassningsåtgärd
Se över bevattningssystem
(magasin/depåer) och se över
dräneringen för kommunens
jordbruksmark

Åtgärdens syfte

Genomförande

Kan innebära behov av bevattningssystem och annan/ny markavvattning,
p.g.a. ändrat nederbördsmönster.

0-5 år

Ansvarig för
beslut &
genomförande

Prioritering

Avdelning: Mark och exploatering
Beslutsorgan: Mark och exploatering

1
2

3
4

Ge information till dikningsföretag om fördelarna med en
översyn samt om damm‐/vallsäkerhet till jordrukarna

Informera och uppmuntra till
tvåstegsdiken.

Många anläggningar gjordes för 60100 år sedan vilket gör att det finns
0-5 år
stora brister i dem idag – de är underdimensionerade redan till dagens
nederbördsmängder. Om anläggningarna inte åtgärdas finns risk för
översvämningar, sämre skördar, dyrare
drift och underhåll samt utökat läckage
av näringsämnen.
Genom att anlägga två diken intill varandra på åkermarken så kan marken
hantera mer vatten.

löpande från
2017

Avdelning: Miljö och bygg
Beslutsorgan: Miljö och bygg

1
2

3
4

Avdelning: Planavdelningen &
Gata och park
Beslutsorgan: Kommunstyrelsen

1
2

3
4

Fysisk åtgärd

Kunskapsinhämtning

Styrning & planering
Avdelning: Vatten och avlopp
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Beslutsorgan: Vatten och
avlopp
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Stadsplanering och
exploatering
Beskrivning
Sektor samhällsbyggnad i Mariestads kommun tar fram planer och styrdokument kring
stadsplanering och exploatering. Här fastläggs
exemplevis gränslinjer mellan bostadsområden samt ordning och utformning av stadens
byggnader och miljöer. Detta innebär att
stadsplaneavdelningen har ett stort ansvar
gällande staden och landskapet.
Stora delar av centralorten och kransorterna
är planlagda, vilket innebär att markanvändningen måste överensstämma med områdets
detaljplan. I nuläget finns det cirka 500 detaljplaner i kommunen, där vissa av planerna
utgörs av äldre stads- och byggnadsplaner
som fortfarande är juridiskt bindande. I dessa
äldre planer har det inte tagits hänsyn till
risk för skred, översvämning och värmeböljor. 2011 uppdaterades plan- och bygglagen
(PBL), som bl.a. innehöll nya bestämmelser
om att ny bebyggelse måste anpassas på
grund av översvämningsrisker, vilket kan ses i
Ekuddens nya bostadsområden.
Vidare har även kommunens förvaltning av
mark och exploatering (mex) en betydande
roll i stadsplaneringen. På denna avdelning
skrivs markavtal med olika aktörer som främjar bl.a. näringslivets utveckling. Fortsättningsvis köper och säljer de även mark, vilket
skapar förutsättningar för bostadsbyggande
liksom förnyelse genom utbyggnad av områden. Vid upphandling skrivs avtal med diverse
olika aktörer, där diverse intressen tas hänsyn
till, bl.a. miljön.
När nya företag vill bygga bostäder och andra
byggnader innebär det ofta att naturmark,
med sina naturvärden, går förlorad. Gällande
klimatanpassning har kommunen tidigare
genomfört förhandlingar i södra Haggården,
för att kompensera utbyggnad på naturmark.
En meandrande bäck förhandlades fram, som
55
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Lövverk minskar buller och luftföroreningar
Växter fångar upp näringsutsläpp
Dagvattendammar är vackra och magasinerar vatten
Parker fungerar som avkylande oaser
Stadsnära natur stärker omkringliggande ekosystem
Biomassa binder CO2
Grönområden & planteringar infiltrerar dagvatten
Vatten reflekterar bort värme vid värmeböljor

fram.
I samband med avverkning av skog och att
man bygger på naturmark, försvinner många
av de befintliga naturlösningar som både
bidrar svalka liksom infiltrerar vatten. Det
kan innebära att förutsättningarna att hantera
dagvatten och värmeböljor försämras och gör
det svårare än i nuläget att hantera väderextremiteter, jämfört med idag. Exempelvis har
mycket av den kommunägda skogen avverkats
för att lämna plats till det nya bostadsområdet
Sjölyckan och stora delar jordbruksmark bebyggs när utvecklingen av industrier utvecklas
i Sundområdet.
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Varmare klimat gör att det blir viktigt för
Mariestads invånare med svalkande platser.
Mariestads centralort består av många hårdgjorda ytor med värmealstrande material och
få andelar grönytor, vilket skapar stora variationer i klimatet. Kombinationen av värmealstrande material och få grönytor leder till
att staden lättare drabbas av överhettning och
översvämningsproblem. Utsatta områden är
sådana med hårdgjorda ytor och med stora
delar asfalt. I Mariestad handlar det främst om
innerstaden (exempelvis Gamla stan, torget
och Marieholms centrum), industriområden

Källaröversvämningar kräver dyra reperationer
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Åtgärder - Stadsplanering & exploatering

Anpassningsåtgärd
Bevara och utveckla tätortens grönytor, avseende
stadsmiljö, mikroparker,
planteringar i gatumiljö,
gröna tak.

Åtgärdens syfte
Minska konsekvenser av värmeböljor,
då vegetation bidrar till skugga. Vegetation infiltrerar även vatten, vilket
hjälper tll att hantera dagvatten vid
översvämningar.

Genomförande
löpande från
2016

Ansvarig för
beslut &
genomförande

Prioritering

Avdelning: Planavdelningen

1

Beslutsorgan: Kommunstyrelsen, tekniska nämnden

2

3
4

Peka i ÖP:n ut viktiga parkoch grönområden som bör
bevaras och förstärkas.

Parker och grönytor bör ses över
med stor hänsyn till klimatanpassningen före ev exploatering.De kommer att få större betydelse framöver
med fler värmeböljor.

20162017

Avdelning: Planavdelningen
Beslutsorgan: Kommunstyrelsen

1
2

3
4

Begränsa mängd asfalterade
hårdgjorda ytor genom styrning i detaljplan, tex bostadsparkeringar.

I detaljplanerna styra att känslig
inredning, utrustning och samhällsviktig infrastruktur inte får
placeras så att de kan ta skada
vid översvämning

Ge upphov till fler mångfunktionella ytor som kan vara funktionella
samtidigt som de kan infiltrera och
fördröja dagvatten. Hårdgjorda ytor

löpande från
2016

Avdelning: Planavdelningen
Beslutsorgan: Kommunstyrelsen

innebär per definition inte ett
problem, men vid anläggandet av
områden med hårdgjorda ytor är
det viktigt att dagvattnet hanteras samt att markmaterialet väljs
med hänsyn till värmealstring.
Säkerställer avledning av dagvatten
vid hög sjönivå. Förrådshållning av
externa pumpar och proppar behövs
inte i samma utsträckning.

1
2

3
4

löpande från
2016

Avdelning: Planavdelningen

1

Beslutsorgan: Kommunstyrelsen

2

3
4

Ta fram strategier för hur befintlig bebyggelse ska anpassas
samt vilka restriktioner som ska
gälla vid nybyggnation, t.ex.
grundläggningsnivå

Att ge plankontoret tydliga restriktioner att förhålla sig till vid planläggning av nya områden i vattennära
lägen. Ta fram en siffra för grundläggningsnivån.

20162017

Avdelning: Planavdelningen

1

Beslutsorgan: Kommunstyrelsen & Länstyrelsen

2

3
4

För in klimatanpassningsperspektivet i planavdelningens
checklista. Bör leda till att diverse klimatanpassningsprinciper undersöks vid fastställande av nya detaljplaner.
Upprätta våtmarker, bl.a. i
parkmiljöer.

Att klimatanpassningsåtgärder priortieras och ständigt är en aktuell
fråga.

2016

Avdelning: Planavdelningen
Beslutsorgan: Planavdelningen

1
2

3
4

Fungerar som vattenlagrande magasin vid skyfall, gynnar biologisk
mångfald.
Bidrar till renare dagvatten och ger
mindre belastning på reningsverk.

löpande från
2016

Avdelning: Planavdelningen
Beslutsorgan: Kommunstyrelsen

1
2

3
4
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Anpassningsåtgärd
Utreda grönytefaktor för
befintliga och nya exploateringsområden

Åtgärdens syfte
Minskar problem med värmeböljor
och översvämningar vid skyfall. Gynnar biologisk mångfald.

Genomförande
0-5 år

Ansvarig för
beslut &
genomförande
Avdelning: Planavdelningen &
Mark och exploatering
Beslutsorgan: Planavdelningen
& Mark och exploatering

Prioritering
1
2

3
4

Kompetensutveckling; medverka på seminarium om klimatanpassning samt besöka städer
som arbetat med klimatanpassning.

Att kommunens tjänstemän ska vara
uppdaterade inom ämnet samt lära
och inspirera av andra städer som har
arbetat med klimatanpassning.

Avdelning: Samtliga avdelningar på sektor samhällsbyggnad
Beslutsorgan: Samtliga avdelningschefer

1
2

3
4

Ge belägg för att skapa centrala fickparker och trädkantade vägar

Vegetation är en betydande kompontent vid klimatanpassning, då
den bidrar med fördröjning av dagvatten vid skyfall som att ge skugga
och svalka under värmeböljor

löpande från
2016

Avdelning: Planavdelningen &
Gata och park
Beslutsorgan: Kommunstyrelsen

1
2

3
4

Gör fördjupad analys av
markstabilitet i riskområden

Kunna använda informationen om
markenstabiliteten vid planering av
bland annat bebyggelse, infrastruktur och fjärrvärme.

löpande
från
2017

Avdelning: Planavdelningen &
Mark och exploatering
Beslutsorgan: Planavdelningen
& Mark och exploatering

1
2

3
4

Göra en skyfallsanalys för
tätorten där hydrauliska förhållanden både på spill- och
dagvattennäten visas. Gator
och markområden inkluderas.

Klargöra vilka ledningsstäckor och
lågområden som drabbas hårdast.
Underlättar för flera verksamheter att
prioritera efter sina behov av åtgärder.

2017

Avdelning: Vatten och avlopp
& planavdelningen
Beslutsorgan: Kommunstyrelsen

1
2

3
4

Förbättrat GIS-underlag.
Kartlager innehållande dagvattendammar, magasin samt
ytområden som är planlagda
att översvämmas vid kraftiga
skyfall tas fram.

Fysisk åtgärd
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Samtliga kommunens avdelningar
får bättre förutsättningar att ta hänsyn till problemen med en ökande
nederbörd. Uppgifter från plan-,
fastighets- gata- och va-avdelning
samordnas.

2018

Kunskapsinhämtning

Avdelning: Kart och mät
Beslutsorgan: Kommunstyrelsen

1
2

3
4

Styrning & planering
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Hamngatan i Mariestad. År 2004 kom ett skyfall som skapade stora svårigheter för framkomligheten på
kommunens vägar.

Infrastruktur
Beskrivning
Ansvaret för gator och vägar är fördelat
mellan staten, kommunen och enskilda vägsamfälligheter. Kommunala vägar finns i
huvudsak inom tätorterna Lyrestad, Hasslerör,
Sjötorp, Ullervad, Tidavad, Lugnås samt Mariestad. Mariestads kommun ansvarar för drift,
nyproduktion och underhåll av kommunala
vägar inom Mariestads tätorter. Underhåll av
gator och vägar innebär barmarksunderhållning såsom sopning, vinterväghållning och
beläggningsunderhåll.
Kommunens parkavdelning ansvarar för ca 90
hektar park- och naturmark. Inne i Mariestad
finns fyra större parker samt ett 70-tal mindre
parker och i varje kransort finns ett par mindre
grönområden.
Utöver vägnätet finns också järnvägsspår i
60

form av Kinnekullebanan. Banan trafikeras av
godståg mellan Gårdsjö och Mariestad samt
regionala persontåg. Kommunen har inget ansvar för järnvägen varför det inte finns någon
analys av hur den påverkas av klimatförändringarna.
Länsstyrelsens perspektiv
Den ökande nederbörden och ökade flöden
innebär översvämningar, bortspolning av vägar och vägbankar, skadade broar samt ökade
risker för ras, skred och erosion. En ökad
temperatur innebär att skador förskjuts från
tjälrelaterade till värme- och vattenbelastningsrelaterade samt minskade underhållskostnader för betongbroar. Gällande
järnvägar så genererar större nederbördsmängder och intensivare nederbörd till översvämningar, genomspolning av bankonstruktioner med risk för åtföljande ras och skred.
Ökade flöden ger ökad risk för erosion vid
brostöd och anslutande bankar. Den ökade
temperaturen under vintern minskar risken för
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rälsbrott, medan den under sommaren
innebär ökat underhåll. Det blir ökade risker
för stormfällning av skog vilket ger konsekvenser för kraftmatningen till järnvägen.
Konsekvenser i Mariestads kommun
Konsekvenserna av klimatförändringar får
konsekvenser för vägar framförallt genom
ökad temperatur och ökad nederbörd. Statens
väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har
sammanfattat förändringarnas möjliga konsekvenser i tabellen nedan.
För Mariestads del innebär dessa förväntade
förändringar bland annat följande vad gäller
ökad temperatur och nederbörd.
Ökad temperatur
Tyvärr saknas idag ingående kunskap om hur
faktorer som temperatur och fukt påverkar vägens livslängd. Vad som ändå kan antas ske på
grund av ökad temperatur är att tjälrelaterade
skador förutses minska vilket leder till lägre
underhållskostnader. Däremot kan värme- och
belastningsskador på vägkroppen komma att
öka, exempelvis genom ökad spårbildning.
Att det blir färre dagar med snö innebär att
kostnaderna för snöröjning kan förväntas
minska samt att vägslitage minskar genom
mindre användning av dubbdäck. Även antalet
nollgenomgångar, antalet tillfällen då två på

Klimatförändring

Temperatur
•

Effekter
•
•
•
•
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Spår & sprickbildning i vägar och
strukturer
Förlängd växtsäsong
Luftkvalitetsförändringar
Ökad frekvens av
frys och töväxlingar
Tjällossningsperioden förändras

varandra följande dagar har temperaturskillnader som genomkorsar 0°C, förväntas minska.
Det torde innebära att behov av sandning/
saltning och sandsopning kan avta framöver
med minskade kostnader som följd. Vidare
kan man också förvänta sig minskade underhållskostnader för betongbroar.
Den högre temperaturen ger dock en avsevärt
mycket längre vegetationsperiod jämfört med
dagens. Det innebär att park- och naturmark
behöver underhållas under längre tidsperiod
jämfört med idag.
Ökad nederbörd
Ökad nederbörd innebär för Mariestads del
bland annat större sannolikhet för höga vattennivåer i Vänern, höga flöden i Tidan och
översvämningar orsakade av skyfall. Höga
nivåer i Vänern leder till att vissa vägar
riskerar att hamna under vatten. Vid ett
100-årsflöde (klimatanpassat) översvämmas
ca 9,5 km väg. Exempel på vägar som översvämmas är vid golfbanan i västra delen av
kommunen samt ett antal vägar på ön Torsö.
De senare fick höjas för att vara farbara under
översvämningen år 2000/01.
Höga flöden i Tidan kan leda till såväl översvämmade vägar som behov av att stänga
broar. Vid ett 100-årsflöde (klimatanpassat)
förväntas exempelvis vissa vägar till samhälle-

Nederbörd
•
•
•
•
•
•
•

Dräneringsfel
Ytvatten sjunker undan
saktare
Grundvattennivåer förändras
Ökad fuktighet
Ökade flöden
Ökad risk för vägkollaps
pga. ras och erosion
Översvämning av vägar
påverkar framkomlighet och
förhöjer risken för skador
och vägkollaps.

Snö
•
•
•

Snöstormar
Försämrad framkomlighet
Snösmältning

Vind
•
•

Vind skadar väg,
broar, skyltar
Vind försämrar
framkomligheten
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na Tidavad och Ullervad att översvämmas.
Dessutom förväntas ett antal broar över ån att
översvämmas. Vilka broar som översvämmas
och vilka broar som eventuellt kan behöva
stängas av säkerhetsskäl även om de inte är
översvämmade är inte känt i dagsläget.
Kraftig nederbörd kan leda till bortspolning
av vägar, exempelvis om trummor under väg-

ar korkas igen. Erosion kan också uppstå om
det rinner mycket vatten i diken eller vattendrag som går längsmed vägar. Fortsättningsvis
kan översvämningar också öka risken för ras,
skred och erosion. Historiskt sett har det inte
skett några större händelser av det slaget i
kommunen.

Med klimatförändringarna förväntas mildrare vintrar vilket gör att vi kommer få mer slask och isiga vägar.
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Åtgärder - infrastruktur

Anpassningsåtgärd
Inventera kulvertar som vid
höga flöden/skyfall riskerar att
inte klara vattenmängderna
med följd att vägar kan spolas
bort.

Åtgärdens syfte

Genomförande
0-5 år

Undvika skador på vägar

Ansvarig för
beslut &
genomförande

Prioritering

Avdelning: Gata och park

1

Beslutsorgan: Kommunstyrelsen

2

3
4

Löpande anpassa maskinpark och andra resurser till
förändrade omvärldsförhållanden

Avser bland annat förändrade
behov av snöröjning mm

Avdelning: Gata och park
I takt
med att
Beslutsorgan: Kommunstyklimatförrelsen
ändringarna

1
2

3
4

Följa kunskapsutveckling vad
gäller både klimatförändringarnas påverkan på vägar samt
vilka anpassningsåtgärder
som är mest lämpliga.

Avdelning: Gata och park

Säkerställa resurseffektiv hantering
av vägnätet

Beslutsorgan: Kommunstyrelsen

1
2

3
4

Gör plan för besiktning av broar
över Tidan efter höga vattenflöden. Identifiera även vilka vägar
vars framkomlighet bör prioriteras vid översvämningar

Säkerställa att broar snabbt ska
kunna tas i bruk igen efter avstängning, samt säkerställa framkomligheten för bl.a. räddningstjänst.

löpande från
2017

Avdelning: Gata och park &
säkerhetssamordning
Beslutsorgan: Kommunstyrelsen

1
2

3
4

Fysisk åtgärd
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Kunskapsinhämtning

Styrning & planering

KLIMATANPASSNINGSPLAN
MARIESTADS KOMMUN 2017

Planera med ekosystemtjänster
De kommande klimatförändringarna förväntas medföra ett mildare och blötare
klimat, som säsongsvis kan komma att bli
problematiska för såväl samhället som befolkningen. Klimatförändringarna beräknas
medföra stora kostnader för städerna om
inte anpassade åtgärder tas till för att mildra
effekterna.
Värmeböljor i staden är bland annat ett hot
som klimatförändringarna medför. Hettan
blir som värst inne i städerna, där områden
präglas av mörka och hårdgjorda material
som absorberar mycket värme. Genom att
anpassa dessa platser så att de blir mer
motståndskraftiga inför de framtida klimatförändringarna kan man bespara samhället
stora kostnader Vidare framgår det hur va-

64

let av ljusa och mjuka material kan bidra till
att mildra värmeböljor eftersom de ljsa ytorna har hög reflektiv förmåga som speglar
bort solstrålarna. Stockholm läns landsting
menar att mjukt och icke-syntetiskt material
som finns i grönytor och planteringar rentav
har en avkylande effekt, då växternas transpiration bidrar till att lufttemperaturen sänks,
vilket är fördelaktigt eftersom värmeböljor
bidrar till negativa hälsoeffekter och ökad
smittspridning. I Sverige råder värmebölja då
medeltemperaturen under två dygn har uppmätts till minst 23 grader, alltså innebär en
värmebölja mycket varma väderförhållanden.
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Vad är grönytefaktor?

Grönytefaktor är ett styrinstrument för
att säkerställa grönskande utemiljöer. Det
är ett poängsystem där sociala och ekologiska värden i utemiljön räknas samman till den ekoeffektiva ytan. GYF togs
fram i Tyskland på 90-talet och modellen
introducerades i Sverige på bomässan
Bo01 i Västra Hamnen i Malmö.

na ekosystemtjänster, den biologiska mångfalden samt förbättra
dagvattenhanteringen på platsen.

Att införa grönytefaktor för befintliga
såväl som planerade områden är en bra
lösning som subventionerar kostnader
för byggherrar som inkluderar naturvärden. När byggherrarna bygger planteras
samtidigt mycket vegetation för att gyn-
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Kulturmiljö

Kartan visar några av Mariestads kulturminnen.

66

Beskrivning
I Mariestads kommun finns kulturminnen av
olika typer. De som troligen främst påverkas
av klimatförändringarna är byggnader och
fornlämningar. Fornlämningar, t ex runstenar
eller stensättningar, kommer sannolikt inte påverkas nämnbart av klimatförändringar, såvida
inte de riskerar att översvämmas. Klimatförändringarnas effekter på kulturlandskapet har
inte analyserats. Fokus i denna analys ligger
på byggnaderna på ön Marieholm i Tidans
utlopp i Vänern. Detta utifrån att byggnaderna
i sig själva är värdefulla samt att de innehåller
kommunens museiföremål (utställningar och
samlingar).

flygelbyggnader. Byggnaderna har anor från
1600-talet och har i olika perioder renoverats.
Museet är sedan 1940-talet inrymt i fyra av
dessa flyglar som kommunen hyr av Statens
fastighetsverk. Två av dessa är publika, Industriflygeln och Stallet.

Det före detta landshövdingsresidenset Marieholm består av huvudbyggnaden och sex

Till museets verksamhet hör även några externa lokaler, Skolmuseet i Leksberg och två
timrade stugor i Alhagen, Böckersbodastugan,

Vadsbo museums samlingar är mycket blandat
och består både av organiskt och oorganiskt
material som trä, textil, papper och metall,
material som i sig har olika krav på förvaring.
Som exempel ur samlingarna kan nämnas
stoppade möbler, dräkt, konst på duk och
papper, inventarier från apotek, frisör och
silversmed.
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Det byggda kulturarvet kan
komma att påverkas i hög
grad av både långsamt verkande klimateffekter såsum
fuktigare klimat och mer
momentana händelser som
översvämningsrisker”
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Residenset i Mariestad är en kulturhistorisk byggnad som ligger
vattennära och hotas få skador av översvämningarna.
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Åtgärder - kulturmiljö

Anpassningsåtgärd
Tätare kontroller, ökat underhåll och fler driftsåtgärder
för bebyggelse. Till exempel
att säkra källarutrymmen så
att vatten inte kan tränga in.

Åtgärdens syfte

Genomförande

Säkerställa att fasader, tak osv står
emot ökad nederbörd. Upptäcka
risker och sårbara punkter innan t ex
fuktskador uppstår.

löpande
från
2017

Ansvarig för
beslut &
genomförande
Avdelning: Fastighet &
kulturavdelningen
Beslutsorgan: Statens Fastighetsverk

Prioritering
1
2

3
4

I kommunens samlingsförvaltningspolicy införa att
hänsyn ska tas till förväntade
klimatförändringar

Undvika att klimateffekter såsom
ökad temperatur och fukt får negativ
påverkan på samlingarna

Vid
revidering
av policyn

Avdelning: Kulturavdelningen
Beslutsorgan: Kommunstyrelsen

1
2

3
4

Kommunen gör en bredare inventering av värdefulla kulturmiljöer som hotas av klimatförändringarna.

Säkerställa kulturmiljön för framtiden så att kulturminnen inte
förstörs.

0-5 år

Avdelning: Kulturavdelningen

1

Beslutsorgan: Kulturavdelningen

2

3
4

Utred alternativen att antingen
flytta museets samlingar till
lämpligare lokaler alternativt
anpassa befintliga lokaler till
dagens och morgondagens
klimat

Fysisk åtgärd

68

Säkerställa att museiföremålen inte
skadas under utställning och förvaring.

0-5 år

Avdelning:Sektor ledning
Beslutsorgan: Kommunstyrelsen

1
2

3
4

Kunskapsinhämtning

Styrning & planering
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Skutan, Mariestad. Snetak framför plattak är att föredra i framtiden,
då plattak genererar till dålig avrinning och fuktskador.
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ta sig fram till fastigheter. På nästa sida följer
en tabell som listar strandnära och låglänt
bebyggelse i Mariestads kommun.

förskolor och särskilda boenden) som flerbostadshus kan få problem att upprätthålla en
acceptabel inomhustemperatur.

Ett flertal av kommunens fastigheter som
byggdes på tidigt 60-tal har platta eller svagt
sluttande tak och det finns de som har invändig avvattning, taken är då även mest belagda
med tjärpapp. Denna kombination är redan
idag problematisk och kommer att bli än värre
i och med ökad nederbörd. Om det sommartid
blir ökad solstrålning som torkar ut och leder
till sprickor i tjärpappen så blir underhållsbehoven betydligt större än idag.

Ett varmare inomhusklimat kan generera i att
det behövs förstärkning av solavskärmning.
Kommunens fastigheter har idag få moderna
apparater som kyler ned bostäderna nattetid,
vilket gör att temperaturen kan bli mycket
hög i de äldre fastigheterna.

Till följd av klimatförändringarna riskerar
områdena kring Tidan i Mariestad att bli mer
sårbara vad gäller ras och skred. Mariestads
kommun har dock inga egna fastigheter i rasoch skredkänsliga områden utmed Tidan. Inte
heller har Mariestads kommun eller Mariehus
fastigheter i områden som riskerar att översvämmas vid höga flöden i Tidan
Värmeböljor
Den kommande temperaturökningen innebär
att kommunen initialt kommer få minskade
energikostnader på grund av minskat behov
av uppvärmning. Däremot kommer den ökade
förekomsten av värmeböljor leda till negativa konsekvenser. Såväl lokaler för kommunal verksamhet där det finns brukare som är
sårbara för höga temperaturer (exempelvis
70

Kommunen kommer även ha nya utgifter i
form av tätare utbyte av tjärpapp tak eller
utbyte till annat material plåt, tegel eller
dylikt. Det är möjligt att tilläggsisolera för att
minska värmepåverkan, vilket även minskar
uppvärmningskostnaderna på vintern.
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Bygg hållbart
utifrån ett
100-årsperspektiv!

Att klimatanpassa
staden är en möjlighet som kan ge
oss invånare bättre
tillgängliget till
vattnet.
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Åtgärder - fastigheter

Anpassningsåtgärd

Åtgärdens syfte

Genomförande

Undvika att bygga platta tak
vid nyproduktion.

Platta tak är känsliga för ökade
nederbördsmängder och bör därför
undvikas.

löpande från
2017

Ansvarig för
beslut &
genomförande
Avdelning: Fastighet & Marieshus
Beslutsorgan: Kommunstyrelsen

Prioritering
1
2

3
4

Bygga vattentåliga konstruktioner vid nyproduktion nära
riskområden för översvämning.

Säkerställa att nybyggda fastigheter
byggs så översvämningssäkra som
möjligt

löpande från
2017

Avdelning: Fastighet & Marieshus
Beslutsorgan: Kommunstyrelsen

1
2

3
4

Bygga med högre miljöbyggBegränsa inomhustemperatur vid
nadsklassificering vid nyprovärmeböljor, begränsa fastigheters
duktion, t.ex. gröna tak, ljusa
belastning på dagvattensystemet mm.
väggar för reflektion av solljus
och utvändig solavskärmning
på fönster. Mycket går även att
applicera på befintliga fastigheter vid ombyggnation.
Välja oorganiskt fasadmaterial
vid nyproduktion samt ombyggnation och renovering.

löpande
från
2017

Avdelning: Fastighet & Marieshus
Beslutsorgan: Fastighet &
Marieshus

1
2

3
4

Undvika fuktrelaterade problem i bygg- lönadskonstruktionen
pande
från
2017

Avdelning: Fastighet & Marieshus
Beslutsorgan: Fastighet &
Marieshus

1
2

3
4

Arbeta aktivt med lokalt
omhändertagande av dagvatten vid nyproduktion och
ombyggnation

Minska belastningen på dagvattennätet

löpande
från
2017

Avdelning: Planavdelning
Beslutsorgan: Kommunstyrelsen
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3
4

Undersök om självdragshus
behöver kompletteras med
mekanisk frånluftsventilation för att klara ökad
fuktbelastningen

Undvika problem med ökad fuktbelastning till följd av ökad nederbörd
och varmare vintrar

0 - 10
år

Avdelning: Fastighet & Marieshus
Beslutsorgan: Fastighet &
Marieshus

1
2

3
4

Undersök behov av och
möjligheter till kylning vid
nybyggnation samt renovering av befintliga fastigheter

Begränsa inomhustemperatur
vid värmeböljor

löpande
från
2017

Avdelning: Fastighet & Marieshus
Beslutsorgan: Kommunstyrelsen

1
2

3
4

Fysisk åtgärd
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Fjärrvärme
Beskrivning
Fjärrvärme är den främsta uppvärmningsformen i Mariestad. Det finns ett omfattande och
i dagsläget tämligen modernt ledningsnät som
huvudsakligen började byggas under 1990-talet. I Mariestad produceras fjärrvärmen i
huvudsak av Katrinefors Kraftvärme AB
(KKAB). Bolaget ägs av kommunen tillsammans med Metsä Tissue. KKAB är beläget vid
Tidans västra strand. Oljeeldade reserv- och
spetslastcentraler finns placerade vid kvarteret
Pilen samt i Hantverkargatan 17.
En generell konsekvens av klimatförändringarna är att temperaturökningen leder till minskat uppvärmningsbehov och därmed lägre
efterfrågan på fjärrvärme. Det påverkar KKAB:s verksamhet negativt. Det ger dock möjlighet att bygga ut fjärrvärmen till nya fastigheter
utan att tillföra ytterligare produktion.
Det ökade behovet av kylning i fastigheter kan
samtidigt ge upphov till nya affärsmöjligheter
genom utbyggnad av fjärrkylanät eller genom att använda befintligt fjärrvärmesystem i
kombination med lokala kylanläggningar som
nyttjar fjärrvärme för att skapa kyla.
Klimatförändringarna kan också komma att
påverka produktion och distribution av fjärrvärme. Det handlar framförallt om risker relaterade till markstabilitet och översvämningar.
Riskerna beskrivs närmare nedan.
Länsstyrelsens perspektiv
Ökad nederbörd med höjda grundvattennivåer ger ökad risk för markförskjutningar och
översvämningar, företeelser som allvarligt kan
skada fjärrvärmenäten. Då fjärrvärmesystemen successivt bedöms kunna anpassas till ett
förändrat klimat bör de inte i någon större utsträckning påverkas av klimatförändringarna.
(Länsstyrelsen)
Konsekvenser i Mariestads kommun
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KKAB är placerat längs med Tidans östra
strand vilket gör att vattendragets utveckling i
framtiden påverkar verksamheten.
I och med placeringen längs med Tidan är
även markens stabilitet och eventuell erosion
relevant att analysera. I en översiktlig stabilitetskartering har området klassas som tillfredställande stabilt men det finns erosion finns
längs strandkanten. Hur stabilitetsförhållanden och erosion förväntas utvecklas i takt med
klimatförändringarna finns ingen information
om men det går att anta att riskerna kan komma att öka i och med att översvämningsriskerna förväntas öka i Tidan.
Fjärrvärmeproduktionen är även beroende
av kontinuerlig tillförsel av bränslen vilket i
sin tur kräver ett fungerande transportsystem
i stort (exempelvis vägar, transporter, bränslelager, lastning och lossning). I den mån
transportsystemet påverkas av klimatförändringarnas effekter kan alltså även fjärrvärmeproduktionen påverkas. Vidare kan även ledningsnätet påverkas påverkas negativt av ras,
skred och erosion samt av översvämningar.
Markförskjutningar kan leda till allvarliga skador på fjärrvärmenätet och bedöms
generellt sett utgöra ett allvarligare hot än
översvämningar. Fjärrvärmeledningar finns
placerade i områden som vid geotekniska
undersökningar inte kan klassas som tillfredställande stabila samt i områden med
otillräckligt utredda stabilitetsförhållanden.
Rundmatningsledningen finns exempelvis på
sådant område vid ledningens passage av Tidan vid Marieforsleden samt mindre ledningar
vid Trägårdgatan. Risken bedöms ändå inte i
vara alltför stor då utsätta ledningsdragningar
successivt bör kunna anpassas vid tilltagande
risk för markförskjutningar.
Fjärrvärmenätet i Mariestad började att byggas under 90-talet och är därför enbart byggt
med modern teknik vilket borgar för ett relativt säkert system även om ledningarna skulle
översvämmas. En kartläggning har ändå gjorts
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av vilka ledningar som påverkas vid höga flöden i Tidan, höga nivåer i Vänern samt kraftig
nederbörd. Vidare, beträffande Tidan, kan
konstateras att från 100-årsflöde och uppåt
hamnar olika delar av distributionssystemet
under vatten. Det gäller både större huvudledningar som mindre matar- och servisledningar.
Också ett antal avstängningsventiler förväntas
hamna under vatten.
Höga nivåer i Vänern leder från 100-årsflöde
till att en ledning översvämmas. Från 100-årsnivå med vindpåverkan och uppåt översvämmas ett större antal ledningar. Kraftig nederbörd riskerar att vattenfylla ventilbrunnar på

Principiell skiss över fjärrvärmeprocessen
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distributionsnätet. Det bör normalt inte utgöra
någon större fara vid kortvarig nederbörd då
vattennivån vanligtvis sjunker undan inom en
relativt kort tid.
•

•

Fjärrvärmeledningar kommer eventuellt att
behövas dras om på grund av risker relaterade till stabilitets- och översvämningsrisker. En fördjupad analys av stabilitetsrisker bör göras i områden som har bedömts
ha otillfredsställande stabilitet samt i
områden där stabiliteten är okänd.
Med hänsyn till det ökade behovet av kyla
i fastigheter framöver bör det undersökas
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Elsystem
Beskrivning
VänerEnergi AB ägs till 88 % av Mariestads
kommun och till 12 % av Töreboda kommun.
Koncernen består av moderbolaget VänerEnergi AB, som till 100 % äger dotterbolaget
VänerEl), som återupptog sin verksamhet
med elhandel 2004. VänerEnergi AB är vidare
50 % delägare i intressebolaget Katrinefors
Kraftvärme AB, som bedriver energiproduktion av ånga, värme och el lokalt i Mariestad.
Sedan 2009 äger VänerEnergi också 33 % i
IT-tjänstebolaget Fastbit AB, där övriga delägare är Skara Energi och Lidköpings kommun.
Bolaget levererar IT-tjänster som internet, TV
och IP-telefoni.

I slutet av 2015 hade VänerEnergi AB 14 268
elnätabonnemang och under året överfördes
totalt 215 GWh el. Vid årsskiftet hade VänerEnergi AB 1 534 fjärr-värmeanslutningar.
Till värmekunderna i Mariestad och Lyrestad
levererades 130 GWh och till kunderna i
Töreboda 30 GWh. Avdelningen Elnät ansvarar för överföring av el inom bolagets koncessionsområden. Elnäten består av mer än
100 mil luft- och markledningar och över 300
nätstationer med 100 MVA installerad transformatoreffekt. Till avdelningens uppgifter
hör drift, underhåll och förnyelse av elnäten,
samt mätning, avräkning och rapportering av
kunders elförbrukning till systemansvariga
och elleverantörer.

VänerEnergi AB bedriver nätverksamhet i
två nätområden, Mariestads tätort och Torsöområdet i Mariestads kommun och i Töreboda tätort med omnejd i Töreboda kommun.
Dotterbolaget VänerEl AB bedriver elförsäljning företrädesvis inom sina ägarkommuner.
Bolaget fungerar som återförsäljare av el till
Mälarenergi AB, enligt ett avtal där VänerEl
AB inte är utsatt för någon prisrisk för inköpen. Verksamheten riktas mot små och medelstora kunder inom ägarkommunerna och skall
i första hand ses som service gentemot dessa.
VänerEl AB har idag c:a 9 400 elkunder och
bedriver vidare fjärrvärmedistribution i Mariestads och Törebodas tätort, samt i kransorten

Kvällsbild över Mariestads upplysta stadskärna
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Länsstyrelsens perspektiv
Påverkan på elsystem och kraftpotentialer
av klimatförändringar Klimatförändringarna innebär ökad nederbörd, vilket skapar
mycket goda förutsättningar för en successivt
ökad vattenkraftproduktion. Detta kommer
dock att kräva vissa investeringar i kraftverken. Även vindkraftproduktionen bedöms
kunna öka något. En ökad stormfällning på
grund av förändrat skogstillstånd, minskad
tjäle och ökad nederbörd kommer säkerligen
fortsätta påverka elnäten negativt, trots den
omfattande markförläggningen av kablar
som nu pågår.
Konsekvenser i Mariestads kommun
Elnät är mest känslig för extrem väder så
som hård vind, nedisning och åsknedslag.
Översvämning ger en mindre ökad risk för
elförsörjningen. Den delen av elnätet som är
mest känsligt är luftledningar och transformatorstationer i översvämningsriskområden i
mindre utsträckning. Alla risker har elavbrott
som konsekvens.

En temperaturhöjning ger en ökad efterfrågan av kyla; detta innebär en ökad efterfrågan av el under sommarperioden. Beroende
på kapaciteten i elnätet kan det ge risk för
överbelastning. Elnätet i Sverige är dimensionerad för elvärme efterfrågan vilket
innebär att kapacitetsfrågan inte är aktuellt
under en lång tid framåt. Positive effekten
är att el efterfrågan blir mer jämn under
året.
Efter stormarna Gudrun och Per ansågs att
risken för strömavbrott på grund av extremt
väder inte acceptabel. VänerEnergi har lik
som flera nätbolag, jobbat framåt och ersatt
luftledningar med jordkablar. Under 2016
pågår ett stort arbete på Torsö där luftledningarna grävs ner. Detta minskar risken för
strömavbrott till följd av extremt väder.
I dags läge klarar alla våra transformatorstationer i riskzonen för översvämning de olika
scenario som innehåller en översvämning.
Vid ny etablering av transformatorstationer i
de riskzonerna ska risken bedömas från fall
till fall och vid behov ska det ta åtgärder.

Upplysta ekar vid ekudden
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Drickvatten
Beskrivning av området
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och
är en förutsättning för att samhället ska fungera. Kommunen är ansvarig för att upprätthålla
en fungerande dricksvattenförsörjning. Merparten av alla fastigheter i Mariestad ligger
inom kommunens VA-verksamhetsområde
och är därmed anslutna till det kommunala
vattennätet. Fastigheter utanför VA-verksamhetsområdet får sitt dricksvatten genom egna
brunnar eller gemensamhetsanläggningar.
Fortsättningsvis är Lindholmens vattenverk
kommunens största och står för ca 95 procent
av vattenproduktionen i kommunen. Lindholmen försörjer Mariestad tätort, Ullervad, Jula,
Hassle, Sjötorp, Lyrestad och Böckersboda

med dricksvatten. Det finns tre högreservoarer på ledningsnätet och tre tryckstegringar. I
Lyrestad finns en extra desinfektion bestående
av UV-ljus innan dricksvattnet kommer in i
samhället.
Vattenverket tar sitt vatten från Vänern (Mariestadsfjärden) och reningsprocessen består
av grovavskiljning, kemiskflockning, sandfilter och desinfektion med UV–ljus. Vid behov
av extra desinfektionen finns möjlighet till
klordosering på anläggningen eller på ledningsnätet.
Kommunens grundvattentäkter är Svanebergs
vattentäkt, Boterstena vattentäkt och Torsö
vattentäkt. Fastställda vattenskyddsområden
finns endast för två av vattentäkterna. Vidare

Lindholmens vattenverk är kommunens största och ligger beläget vid Sandviken i Mariestads centralort.
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är Lugnås, Tidavad, Torsö vattenverk grundvattenverk och har lite olika reningsprocesser
men alla har UV-ljus som desinfektion. Alla
verk har klor som en extra säkerhet om det
skulle komma in bakterier i anläggningarna
eller på ledningsnätet.
Länsstyrelsens perspektiv
Konsekvenserna för dricksvattenförsörjningen
blir avsevärda. Kvaliteten på råvatten i vattentäkterna kommer sannolikt
att försämras med ökade humushalter, algblomning, förorening av mikroorganismer och
ökade risker för föroreningar från deponier.
Risken för avbrott och förorening av dricksvatten ökar med ökade risker för
översvämningar, ras och skred (Länsstyrelsen
2010).
Konsekvenser i Mariestads kommun
Förändrade vattenflöden med både mer regn
och torka blir effekterna av klimatförändringen. Redan idag syns bland annat effekter
såsom större variationer av nivåer i vattentäkter och försämrad kvalitet på råvatten som
används för produktion av dricksvatten (både i
grundvattentäkter och ytvattentäkt). Klimateffekter såsom höga temperaturer, torka, vattenbrist, höga flöden, översvämningar och skyfall
påverkar vattenkvaliteten och kvantiteten
negativt. Detta beskrivs i korthet nedan.
Kvalité och tillgång till råvatten för kommunal
dricksvattenförsörjning och enskilda brunnar
är direkt kopplat till klimatet och förändringar
i detta genom det hydrologiska kretsloppet.
Det är dock sannolikt att förändrad markanvändning, exempelvis intensivare jordbruk,
kan få ännu större påverkan på råvattenkvaliteten.
Vattenkvalitet
Vattenkvalitén i ytvattentäkter påverkas med
bl a av turbiditet, färg, kemiskt och bakteriologiskt. Höga vattentemperaturer i ytvattentäkter
78

innebär i sig också en ökad risk för mikrobiella problem på ledningsnäten i och med
snabbare tillväxt om bakterier eller virus
skulle passera UV- desinfektionen.
För ytvattentäkten ökar troligen riskerna för
vattenburen smitta genom parasiter och virus. Parasiten cryptosporidium är en art som
kan öka vid ett förändrat klimat. Sporbildande bakterier har också visat sig kunna ge
sjukdomsutbrott vid kraftiga skyfall, något
som kan bli ett ökat problem i och med sådana förväntas bli mer vanliga i framtiden.
Skyfall och höga flöden kan också medföra
att förorenad mark släpper ifrån sig ökade
mängder föroreningar till ytvattentäkter.
Vidare framgår det i en studie av Vänerns
vattenkvalitet i framtiden att det finns en rad
faktorer som kan försämra vattenkvalitén i
och redogörs för i punktlistan nedan.
•
•
•
•

Giftiga algblomningar blir vanligare och
förekommer under en längre period på
året.
Invasiva främmande arter kan öka i
antal och utbredning.
Sjögull kan öka risken för giftiga algblomningar i Vänerns vikar.
Bakterier och parasiter blir vanligare.

”

Därutöver konstateras att
vattnet sannolikt blir
brunare i framtiden som en
följd av högre temperaturer
och ökad nederbörd.

Därutöver konstateras att vattnet sannolikt
blir brunare i framtiden som en följd av
högre temperatur och ökad nederbörd. Det
finns behov av att framöver följa hur dessa
faktorer utvecklas framöver genom löpande
analys av utvecklingen av dricksvattenkvalitén samt genom att följa kunskapsläget i
stort. Även översvämningar har lyfts fram
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som en risk för dricksvattenkvalitet. Mätningar under och efter översvämningarna i Vänern
2000/01 visade dock att vattenkvalitén inte
förändrades mycket på grund av sjöns stora
volym som ger en stor utspädningseffekt.
Kvaliteten i kommunens grundvattentäkter är
sårbar om föroreningar kommer in i täkterna.
Det kan bli brist på vatten i grundvattenmagasinen i samband med lång varig torka och
kemiska och bakteriella förändringar i samband med olika extremväder. Exempelvis kan
flödvatten tränga ner och ta med föroreningar
ner i täkten.
Förändringar i grundvattennivå kan få konsekvenser för distribution av dricksvatten. För
Mariestads del förväntas en mindre ökning av
grundvattennivån samtidigt som säsongsvariationen förändras. Skador på ledningsnätet
till följd av erosion/korrosion i samband med
högt grundvatten behöver därför beaktas,
särskilt vid om- och utbyggnad av dricksvattennätet. Högt grundvatten kan försvåra
arbetet när dricksvattenledningarna ligger
under grundvattennivån. Exempelvis kan det
vid lagning av vattenläckor finnas risk att
förorenat vatten kan komma i kontakt med
dricksvattnet.
Ledningsnätet påverkas också av jordens stabilitetsförhållanden. Några större sårbarheter
har dock inte identifierats när ledningsnätets
placering har jämförts med de områden i kommunen där markstabiliteten vid geotekniska
undersökningar bedömts vara mindre god.
Utvecklingen av markstabiliteten i framtiden
behöver dock följas framöver.
Vattenkvantitet
Det förväntas inte ske några större förändringar vad gäller vattenkvantitet i kommunens
främsta vattentäkt Vänern. Grundvattentäkterna kan dock påverkas av längre perioder med
begränsad nederbörd. Någon större generell
minskning i grundvattennivåerna är dock inte
att förvänta i Mariestadsområdet men större
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variationer av nivåerna under året är att
vänta.
Påverkan vid höga nivåer i Vänern
Lindholmens vattenverk ligger på en halvö
i Vänern söder om Mariestads tätort. En
relativt smal landtunga förbinder halvön
med fastlandet. Vattenverket är känsligt för
höga nivåer i Vänern. Vid översvämningen
år 2000/01 fick exempelvis delar av verket
vallas in. En analys av påverkan vid olika
vattennivåer visar att vatten kan rinna in i
råvattenstationen vid nivån 46m RH2000.
Följden av det skulle bli att råvattenpumpar för produktion och råvattenpumpar för
kalkberedning översvämmas och produktionen vid verket upphör. Det finns dock en
invallning som skyddar verket upp till nivån
46,7m.
Den enda vägen till vattenverket börjar
översvämmas vid 46,3m. Om vägen blir
ofarbar medför det begränsningar i transporter av sådant som personal, kemikalier, eventuella reservdelar och bränsle till
reservkraft.
Vid 47m täcks avloppspumpstationen vid
vattenverket av vatten vilket innebär att stationen kan sluta fungera och avloppsvatten
rinna ut. Vid nivån 47,6m når vattnet dörren
till vattenverket och vatten kan rinna in.

Det kan uppstå stora konsekvenser i vattenverken om
nivåerna i Vänern blir för höga.
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Åtgärder - Dricksvatten

Anpassningsåtgärd
Fastställa vattenskyddsområde för Lindholmens
vattenverk

Åtgärdens syfte
Skydda vattentäkt

Genomförande
0-5 år

Ansvarig för
beslut &
genomförande
Avdelning: Vatten och avlopp
Beslutsorgan: Kommunfullmäktige

Prioritering
1
2

3
4

Olika former av uppströmsarbete, dvs att stoppa miljögifter och föroreningar innan de
når vattentäkterna

Skydda vattentäkt

0-5 år

Avdelning: Vatten och avlopp
& Miljö och bygg
Beslutsorgan: Kommunstyrelsen

1
2

3
4

Ta fram en plan för att säkra
dricksvattenproduktion vid
Lindholmen vid höga nivåer i
Vänern

Säkerställa tillgång till och funktionalitet i dricksvattenproduktionen
till över 90 % av kommunens
invånare

2017

Avdelning: Vatten och avlopp

1

Beslutsorgan: Vatten och
avlopp

2

3
4

Analysera vattenverkets
kapacitet och reningsteknik
för att ta hänsyn till klimatförändringarnas effekter på bl.a.
råvattnet

Att i ett så tidigt skede som möjligt
identifiera eventuella behov av
förändringar i vattenverken

Utreda riskerna för inläckage
av förorenat vatten i dricksvattensystemet vid översvämningar.

Förhindra att smitta sprids via
dricksvattennätet vid översvämningar

0-5 år

Avdelning: Vatten och avlopp

1

Beslutsorgan: Vatten och
avlopp

2

3
4

0-5 år

Avdelning: Vatten och avlopp
Beslutsorgan: Vatten och
avlopp

1
2

3
4

Löpande följa utvecklingen
av vattenkvalitén i Vänern.

Säkerställa möjligheten att fortsatt
använda Vänern som råvattenkälla

löpande

från
2017

Avdelning: Vatten och avlopp
Beslutsorgan: Vatten och
avlopp

1
2

3
4

Fysisk åtgärd
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Dagvattenhantering och
avlopp

både spill- och dagvattenanslutningar på dessa
ledningar. Andra delar av ledningsnätet består
av duplikat- och separerade system.

Beskrivning

Länsstyrelsens perspektiv
Avloppssystemen belastas kraftigt i ett förändrat klimat på grund av ökade regnmängder
och en omfördelning av regn till höst, vinter
och vår när avdunstningen är låg och marken är vattenmättad. Extrema skyfall innebär
att ledningarna blir överbelastade. Riskerna
för bakåtströmmande vatten med källaröversvämningar som följd ökar, liksom bräddning
av avloppsvatten med åtföljande hälsorisker.
Avledning av dagvatten försvåras om recipienten dämmer längre in i systemen. Höjda
vattennivåer kan innebära problem (Länsstyrelsen 2010)

Kommunen ansvarar för allmän vatten- och
avloppsförsörjningen. I uppdraget ingår även
planering, drift och underhåll av anläggningar,
debitering av avgifter samt att förse abonnenter med information. Kommunens ansvar för
vatten- och avloppsförsörjning gäller inom
särskilda avgränsade områden – verksamhetsområden (VO). De verksamhetsområden
som finns i kommunen är Mariestads tätort,
Lugnås, Tidavad, Sjötorp, Torsö, Sjöängen,
Ullervad och Jula, Hasslerör med Örvallsbro
samt Lyrestad med Böckersboda

Konsekvenser i Mariestads kommun

Reningsverket i Mariestad

(se bild på nästa sida).
I Mariestads kommun finns fem stycken avloppsreningsverk (ARV). Dessa
finns inom följande VO: Mariestads stad,
Lugnås, Tidavad, Sjötorp och Torsö. Spillvattnet från övriga VO pumpas till Mariestads ARV. Lyrestad med Böckersboda
pumpar sitt spillvatten till Sjötorps ARV.
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Det allmänna avloppsledningsnätet delas
upp i två typer: spillvattenledningsnät med
anslutning till avloppsreningsverk och
dagvattenledningsnät med olika utlopp till
recipient. I Mariestad är vissa äldre delar av
spillvattenledningsnäten kombinerade ledningsnät vilket innebär att det förekommer

Mariestads ARV (avloppsreningsverk) ligger
i tätorten och har sin utsläppspunkt i Vänern.
På spillvattenledningsnätet och i avloppspumpstationer finns flera bräddpunkter till
dagvattennätet och direkt till recipient (Tidan
och Vänern). Vissa äldre delar av nätet som
utgörs av kombinerade ledningar är konstruerade så att de är beroende av bräddning till
dagvattennätet vid kraftiga skyfall. Fortsättningsvis är dagvattennätet i Mariestad uppdelade på flera delnät med olika utlopp till Tidan
och Vänern. Vissa delar av dagvattenledningsnätet i centrala Mariestad får problem med
bakvatten vid hög sjönivå i Vänern.
Spillvatten utanför VO tas omhand genom
enskilda avloppsanläggningar. Flera av dessa
avloppsanläggningar tillsammans med enskilda dagvattenlösningar ingår ofta i olika enskilda markavvattningsföretag på landsbygden.
Vanligt är att dessa ledningssystem är konstruerade för uppdämningsnivåer till marknivå,
att t.ex. åkermark ibland får översvämmas
vid höga vattenflöden. Detta kan medföra risk
för källaröversvämningar. Då det allmänna
dagvattenledningsnätet är anslutet och belastar
ett nedströms beläget dikningsföretag utanför
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Vad är bräddning?
Med bräddning menas att spillvatten avleds till dagvattenledningsnätet eller till exemeplvis en sjö p.g.a. överbelastade ledningsnät eller p.g.a. driftproblem i en pumpstation.
Vatten passerar vanligen genom vattenmagasinet ut i den strypta
ledningen. Vid översvämningar överbelastas den strypta ledningen, vilket resulterar i att vattnet fyller upp magasinet och leds ut i
bräddningsröret.

Brunn
Bräddningsrör

Vattenmagasin
Strypt ledning
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Tätorternas avloppsreningsverk
Sjötorp: Sjötorps ARV har sin utsläppspunkt i Vänern.
Spillvattenledningssystemet är i vissa delar kombinerade nät.
Dagvattnet från Sjötorps VO har sina utlopp direkt till Vänern
och delvis till Göta kanals bigrav. Dag- och spillvattenledningsnäten närmast sjön påverkas av uppdämning och ökat
inläckage vid hög nivå i Vänern.

Torsö: Spillvattenledningsnät inom Torsö VO utgörs av
plastledningar av modernare
typ. På dagvattenledningsnätet finns ett utjämningsmagasin som fördröjer dagvattnet
innan det lämnas Torsö VO.

Lugnås: Lugnås ARV har sin utsläppspunkt till ett
vattendrag som ingår i Ågårdens dikningsföretag.
Dagvattnet från Lugnås VO släpps till Ågårdens dikningsföretag. VA-avdelningen har utfört omfattande
förbättringsåtgärder på dagvattenledningsnätet inom
VO. De kommer resultera i att tillflödet uppfyller de
angivna flödeskrav som gäller för att få släppa dagvatten till Ågårdens dikningsföretag.

Lyrestad: Spillvattnet från områdena
pumpas till Sjötorps ARV. Bräddledningar på spillnätet är kopplade till
dagvattenledningsnätet i området samt
direkt (bräddpump) till Göta kanals
bigrav. Dagvattnet avleds till Friaåns
regleringsföretag via Kanalbolagets
bigrav till Göta kanal. I Lyrstad finns
problem med översvämningar, tillskottsvatten och dränvatten till spillvattenledningsnätet. Under 2016 påbörjas
förnyelsearbete på delar av både spilloch dagvattenledningsnäten i Lyrestad.

Hasslerör: I dessa områden
finns tre spillvattenpumpstationer som pumpar till Mariestad
ARV. Kombinerade ledningar
finns på vissa delar av spillvattennätet. Bräddledningarna i
området är anslutna till dagvattenledningar som i sin tur ingår
i dikningsföretag med utlopp i
Hasslebäcken med Vänern som
recipient.

Ullervad & Jula: Spillvattnet från
områdena pumpas till Mariestads
reningsverk. Dagvattnet avleds till
Tidan, delvis berörs dikningsföretag
utanför verksamhetsområdet. Vid
hög sjönivå och stora flöden i Tidan
kan vissa bräddledningar behöva
säkras mot bakvatten.
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VO utformas fördröjningsåtgärderna efter de
lokala förutsättningarna som råder i respektive
VO. Dagvattenavrinningen från VO anpassas
efter det rådande reglerings- och dikningsföretagets tillåtna maxflöden.
Pumpstationer
Störst konsekvenser uppstår vid höga flöden i
Vänern och Tidan samt vid skyfall.
Vid 100-årsflöden i Vänern riskerar funktionen hos ett antal pumpstationer att fallera,
något som i sin tur kan leda till källaröversvämningar. Vid 100-årsnivå i Vänern
påverkas Tidans pumpstation, Hantverkargatans pumpstation, Ekuddens pumpstation,
Sjöfallsvägen i Sjötorp, samt brädden innan
reningsverket i Mariestad . Konsekvenserna
ser olika ut för de olika pumpstationerna och
förändras med översvämningsnivå i Vänern.
Mer detaljerad information har tagits fram av
VA-avdelningen inom ramen för klimatanpassningsarbetet.
Pumpstationer påverkas också av intensiva

skyfall om de överstiger den dimensionerande
mängd vatten stationerna kan hantera. Det leder till bräddning av orenat avloppsvatten till
dagvattennätet eller recipienter vilket bland
annat ökar risken för smitta, exempelvis bakterier, virus och parasiter som orsakar diarréer
eller andra sjukdomar som stelkramp och hepatit. Särskilt utsatta pumpstationer är Tidan,
Hantverkargatan, Förrådsgatan, Lyrestad samt
den stora pumpstationen i Hassle.
Avloppsreningsverk
En generell konsekvens för alla ARV är att de
är dimensionerade för ett visst maxflöde per
timme. Vid intensiva skyfall kommer de bli
överbelastade och bräddning av avloppsvatten sker till dagvattennätet eller till recipienter. Att det kommer in så mycket vatten vid
skyfall beror delvis på att spillvattennätet har
mycket inläckage, och att en hel del dagvatten
är påkopplat på spillvattennätet. Reningskrav
på avloppsverk kommer vara svåra att uppnå
under de här perioderna samtidigt som risken
för smitta ökar till följd av spridning av orenat

Reningsverket i Mariestad. VId översvämningen år 2000/2001 slutade reningsverkets breddledning att fungera,
vilket ledde till att avloppsvatten och slam rann ut i området.

84

KLIMATANPASSNINGSPLAN
MARIESTADS KOMMUN 2017

avloppsvatten.
En generell positiv konsekvens av klimatförändringarna är att högre medeltemperatur
innebär effektivare kväverening. En högre
temperatur innebär nämligen att de mikroorganismer som behövs för kväverening förökar
sig mer och blir mer effektiva.Negativa konsekvenser för specifika avloppsreningsverk
vid höga flöden i Vänern och Tidan beskrivs
nedan.
Reningsverket i Mariestad får stora svårigheter med att transportera bort renat avlopps-

”

Reningsverket i Mariestad får stora
svårigheter med att transportera
bort renat avloppsvatten vid höga
flöden i Vänern”

vatten vid höga flöden i Vänern, något som
visade sig vid översvämningen i Vänern år
2000/2001. Kemsteget svämmade över och
det stod vatten upptryckt från dagvattenbrunnar på området. Reningsverkets bräddledning
fungerade inte och åtgärder var tvungna att
vidtas för att inte dagvatten skulle flöda in
bakvägen. Vattenmängderna ledde till att
avloppsvatten och slam rann ut på området.
Reningsprocessen försämrades med icke
godkända provresultat som följd. Olika höga
nivåer i Vänern ger olika stora negativa effekter. En analys av detta har gjorts och redovisas
nedan.
Vid 100-årsnivå plus vindpåverkan (46,18
RH2000) blir konsekvenserna att det inte är
möjligt att få ut renat avloppsvatten genom
dagens lösning med utloppsledningen med
självfall. Dagvatten och sjövatten kommer
också att flöda in bakvägen från bräddledning.
Befintliga pumpar kommer inte att klara de
flöden som uppstår vilket innebär stor risk
för översvämning av källare i maskinhallen.
Därutöver riskeras översvämningar i andra
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fastigheter på grund av risk för dämning i
avloppsledningarna innan verket.
Vid ett dimensionerande flöde (46,38
RH2000) blir konsekvenserna att vatten från
dagvattenledningarna och bräddledningarna
börja tränga ut vid marknivå på de lägsta
punkterna i området reningsverket ligger i.
Källare kommer förmodligen att fyllas med
vatten, reningsprocessen kan komma att slås
ut och miljöpåverkan kommer att bli stor.
Vid ett dimensionerande flöde med vindpåverkan (47,03 RH2000) kommer området
vara översvämmat, reningsverket slås ut fullständigt och avloppshanteringen i Mariestad
kommer inte längre att fungera. Det kommer
också vara svårt att komma fram till anläggningen med fordon.
För Sjötorps avloppsreningsverk vid en
100-årsnivå (45,53 RH2000) blir konsekvenserna att det kommer att dämma upp utanför
verket i samlingsbrunnen. Det blir svårt att
få bort det renade avloppsvattnet från området. Vid 100-årsnivå plus vindpåverkan
kommer även sjövatten att tränga in baklänges i verket från utloppsledningen som går
till Vänern. Vid dimensionerande nivå plus
vindpåverkan skulle området runt verket bli
översvämmat.
Tidavad, vid ett 100-årsflöde, kommer att
drabbas av att reningsverkets område översvämmas. Följden blir att det kommer vara
svårt att ta sig till verket samt att utloppsledningen kommer ligga under vattennivå.
Bräddledningen kommer förmodligen inte att
fungera, något som innebär stora problem om
man samtidigt drabbas av skyfall.
Vid 200-års flöde och beräknat högsta flöde
ökar nämnda problem i omfattning.
Ledningsnät
Ett antal negativa konsekvenser uppstår på
grund av klimatförändringarna. Avloppssystemen kommer att överbelastas mer frekvent
på grund av ökade regnmängder. Det är
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Hamnen i Mariestad. Till följd av tunga skyfall drabbades Mariestad av stora översvämningar år 2004.

främst korta extrema skyfall och en mer vattenmättad mark som påverkar ledningsnäten
negativt. Fortsättningsvis blir även höga nivåer i Vänern mycket problematiska. Främst
är det ledningsnäten i Mariestads tätort och
Sjötorp som drabbas och vars funktion måste
säkerställas. Även höga flöden i Tidan kan ge
problem i form av bakåtströmmande vatten
i bräddledningar i närliggande VA-verksamhetsområden.
Ytterligare konsekvenser är de kortvariga
skyfallens påverkan på ledningsnätet. Kortvariga skyfall kan framförallt orsaka källaröversvämningar och ökad bräddning från
spillvattennäten. Bräddning från spillvattnet
till dagvattnet inträffar på det kombinerade
ledningsnätet och om dagvattennätet redan
är överbelastat riskerar källare att översvämmas, eftersom kombinerade ledningsnät är
beroende av bräddning för sin funktion att
avleda både spill- och dagvatten. Bräddning
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medför dessutom en ökad miljöbelastning på
recipienter såsom Vänern och de vattendrag
som brädd- och dagvatten leds ut i.
Även på duplikat- och på separerade system
finns bräddpunkter, både på själva ledningsnätet och i pumpstationer. Inom duplikat system kan källaröversvämningar inträffa på hus
med dränering kopplad till dagvattennätet om
det saknas bakvattenlås på servisledningen.
Hus med dränering anslutet till spillvattennätet kan också få problem om fastigheten
ligger i ett område med icke infiltrerbar mark.
Exempelvis ger områden med mycket berg
ett problematiskt snabbt tillflöde till husdräneringarna.
I extrema fall kan dikningsföretag utanför
VO överbelastas av tillrinningen från kommunens VA- verksamhetsområden. Det finns
ledningsnät med separata system för LOD
och fördröjning, där kommunalt dagvatten-
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ledningsnät saknas. Enskilda dagvattensystem (t.ex. dikningsföretag) kan överbelastas
med marköversvämningar som följd. Detta
påverkar det allmänna spillnätet i området med ökade tillflöden via inläckage och
påkopplade husdräneringar, överbelastning
kan ske. Beroende av statusen på det enskilda
dagvattenlösningarna i området kan också
källaröversvämningar inträffa.
Samtidigt kan perioder av torrare klimat
under vissa delar av året medföra ett minskat
tillflöde till ledningsnätet och därmed minskade driftkostnader på exempelvis pumpstationer.
Avslutningsvis är det viktigt att konstatera att
hantering av dagvatten både idag men framförallt i en framtid med mer nederbörd inte
kan hanteras genom att bygga ut ledningsnätet. Istället måste åtgärder genomföras som
fördröjer vattnet och minskar belastningen på
ledningsnätet.
Påverkan på ledningsnätet på grund av
ökad period med vattenmättad mark
På samtliga typer av ledningssystem sker ett
ökat inläckage till både spill- och dagvattennäten via otäta ledningar och brunnar samt en
ökad tillrinning från anslutna husdräneringar.
Detta medför nedsatt kapacitet då ledningsnäten får ett konstant och ökat basflöde.
Ledningarnas buffringsförmåga blir nedsatt
vilket resulterar i ökad bräddning och fler fall
av källaröversvämning om ett kraftigt skyfall
skulle inträffa.
Det ökade basflödet i ledningsnäten medför
också en ökad belastning på pumpstationer i
spillvattennätet samt på avloppsreningsverken.
Högt vattenstånd i Vänern och höga flöden
i vattendrag
Höga flöden i Vänern och vattendrag innebär
att basflödet ökar genom ett förhöjt inläckage
till ledningsnäten och en ökad tillrinning från
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husdräneringar i utsatta områden. Bräddledningar riskerar också att få bakåtströmmande
dag- och sjövatten vilket kan leda till källaröversvämningar.

”

Det bör göras en skyfallsanalys för
tätorten där hydrauliska förhållanden på spill- och dagvattennäten
visas”
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Åtgärder - dagvattenhantering

Anpassningsåtgärd

Åtgärdens syfte

Säkra bräddpunkter på ledningsnätet och vid pumpstationer.

Syftet är att säkra bräddpunkterna
(spillvattennätet) mot bakåtströmmande sjövatten vid hög vattennivå
i Vänern. Prioriteringsordningen blir
efter fastställd rutin .

Genomförande
2017

Ansvarig för
beslut &
genomförande
Avdelning: Vatten och avlopp
Beslutsorgan: Vatten och
avlopp

Prioritering
1
2

3
4

Förrådshåll/ säkerställa att
proppar, pumpar och invallningsmaterial finns tillgängliga

Säkerställa förmåga att snabbt kunna
göra nödvändiga åtgärder. Visst material kan annars vara svårt att få tag på
om flera kommuner har samma behov
vid samma tillfälle.

Efter
fastställande
av rutin
ovan

Avdelning: Vatten och avlopp

1

Beslutsorgan: Vatten och
avlopp

2

3
4

Permanenta pumpstationer/
slussluckor på vissa
dagvattennät som måste
proppas vid hög sjönivå.
T.ex. dagvattenutlopp som
servar området kring avloppsreningsverket och Katthavet.
Vid nybyggnation bygga
underjordiska avloppsmagasin
som avlastar spillvattennätet.

Säkerställer avledning av dagvatten
vid hög sjönivå. Förrådshållning av
externa pumpar och proppar behövs
inte i samma utsträckning.

Från
2017

Avdelning: Vatten och avlopp

1

Beslutsorgan: Vatten och
avlopp

2

3
4

Minskade källaröversvämningar. Bättre reglerat flöde till pumpstationer
och reningsverk. Minskad bräddning.

0-5 år

Avdelning: Vatten och avlopp
& planavdelningen
Beslutsorgan: Vatten och
avlopp

1
2

3
4

Rutinmässigt lyfta fram
klimatfrågan vid all ledningsförnyelse.

Kostnaderna för att klimatanpassa
ledningsnäten och områdena hålls
nere.

Löpande från
2017

Avdelning: Vatten och avlopp

1

Beslutsorgan: Vatten och
avlopp

2

3
4

Fastställa rutin för åtgärder på
ledningsnätet vid hög sjönivå
i Vänern

Tydliggöra ansvar inom VA- avdelningen. Förutse och lista vilka VAobjekt som berörs (brädd- punkter
på ledningsnät och pumpstationer).

Löpande
från
2017

Avdelning: Vatten och avlopp

1

Beslutsorgan: Vatten och
avlopp

2

3
4
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Anpassningsåtgärd
Kommunens dagvattenpolicy
anpassas efter respektive
berörd avdelning inom kommunen

Åtgärdens syfte
Förtydligande hos respektive avdelning hur just dom kan arbeta med
dagvattenpolicyn

Genomförande
0-5 år

Ansvarig för
beslut &
genomförande
Avdelning: Sektor samhällsbyggnad
Beslutsorgan: Kommunfullmäktige

Prioritering
1
2

3
4

Införa "klimatanpassning"
som en punkt vid förnyelseprojekt i projektorganisationen inom VA-avdelningen

Klimatfrågan kommer att beaktas i
samtliga av Gata/VA- avdelningens
om- och nybyggnationer. Även
externa konsulter upplyses.

För in klimatperspektivet vid revidering av VA-planen. Bör leda
till att vid fastställande av nya
VO eller utbyggnad av befintliga VO måste områdets framtida
dagvattenhantering klargöras.

Att även dagvatten- hanteringen
planeras. Tydliggöra eventuella framtida behov av att VA- huvudmannen
övertar ansvar för enskilda dagvattenanläggningar.

Fysisk åtgärd
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2017

Avdelning: Vatten och avlopp
& Gata och park
Beslutsorgan: Vatten och
avlopp & Gata och park

1
2

3
4

Vid
revidering
av VAplan

Avdelning: Vatten och avlopp
Beslutsorgan: Kommunfullmäktige

1
2

3
4

Kunskapsinhämtning

Styrning & planering
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Åtgärder - Avlopp

Anpassningsåtgärd
Ny utloppsledning från Mariestads avloppsreningsverk

Åtgärdens syfte
Minskad risk att området blir översvämmat av avloppsvatten och att
reningsverket slås ut.

Genomförande
0-5 år

Ansvarig för
beslut &
genomförande

Prioritering

Avdelning: Vatten och avlopp

1

Beslutsorgan: Vatten och
avlopp

2

3
4

Mekanisk utpumpning av
det renade avloppsvattnet
från Sjötorps ARV vid höga
nivåer i Vänern

Minskad risk att området blir översvämmat av avloppsvatten och att
reningsverket slås ut genom att mekanisk kunna avleda avloppsvatten
från reningsverket.

0-5 år

Avdelning: Vatten och avlopp
Beslutsorgan: Vatten och
avlopp

1
2

3
4

För att minska inflödet av vatten till AVR måste spill- och
dagvattensystem renoveras
och/eller byggas ut i snabbare
takt.

Minska risk för överbelastning vid
skyfall

Löpande

Avdelning: Vatten och avlopp
Beslutsorgan: Kommunstyrelsen

1
2

3
4

Gör beredskapsplan för höga
nivåer i Vänern och flöden i
Tidan

Minska risk för översvämmningar
liksom bräddning vid skyfall.

0-5 år

Avdelning: Vatten och avlopp

1

Beslutsorgan: Vatten och
avlopp

2

3
4

Vid ombyggnationer och
renoveringar av AVR bör klimatförändringarna vara del i
analysen för beslut om höjning
av verkens kapacitet.

Fysisk åtgärd
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Minska risk för överbelastning vid
skyfall

Löpande

Avdelning: Vatten och avlopp

1

Beslutsorgan: Vatten och
avlopp

2

3
4

Kunskapsinhämtning

Styrning & planering
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Hur

ska arbetet genomföras?
DEL 3 - Genomförande och fortsatt arbete
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Genomförande
Implementering av
klimatanpassningsplanen
Klimatanpassning ska bedrivas kontinuerligt
genom att vara en naturlig del i kommunens
ordinarie arbete. En viktig del i framtagandet
av klimatanpassningsplanen har därför varit
att försöka integrera frågan i befintliga rutiner och processen. Det har framförallt skett
genom att identifiera relevanta styrdokument
på olika hierarkisk nivå. Med olika hierarkisk
nivå menas att integrering behöver ske från
policynivå, såsom dagvattenpolicy och översiktsplan, ner till verksamhetsnära dokument,
såsom rutiner för dimensionering av dagvattenledningar till checklistan för detaljplaner.
Målsättningen bör vara att anställda inom
kommunen regelmässigt ska fråga sig om
hänsyn behöver tas till kommande klimatförändringar när ett beslut ska fattas eller någon
viss åtgärd ska vidtas. För att det ska vara
möjligt är det nödvändigt att det finns lättillgänglig information om klimatförändringarna, hur de påverkar olika verksamhetsområden och vilka anpassningsåtgärder som kan
vidtas. Sådan information ska finnas tillgänglig på intranätet.

Anpassningsåtgärderna i planen har inte
kostnadsberäknats. Vissa åtgärder kan genomföras utan att några kostnader uppstår
medan andra kan innebära initialt ökade
kostnader, exempelvis i form av byggnader
som anpassas för att klara översvämningar
och dagvattensystem som anpassas för ökad
nederbörd. Sådana investeringar är dock lönsamma sett till systemens hela livstid - om de
inte görs kommer skador uppstå som drabbar
kommunen, företag och privatpersoner. Och

”

Det är också nödvändigt att
det finns lättillgänglig information om klimatförändringarna, hur de påverkar olika
verksamhetsområden och
vilka anpassningsåtgärder
som kan vidtas.”

Samtidigt är det inte bara kommunal verksamhet som behöver arbeta med klimatanpassning – det är en fråga som berör alla som
bor och verkar i kommunen. För att nå dem
ska information göras tillgänglig om klimatförändringarna, deras effekter i Mariestad och
kommunens arbete med frågan. Framförallt
sker det genom att informationen görs tillgänglig på kommunens hemsida.

Ekonomiska
konsekvenser
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Hamnen i Mariestad med höjdsatta bostäder
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om åtgärder inte vidtas i närtid finns risken
att samhället bygger in sig i en situation som
dels riskerar ge upphov till problem framöver
och som dels kommer vara dyra att rätta till i
efterhand.
Många av de anpassningsåtgärder som identifierats innebär också att tryggheten och säkerheten för kommuninvånarna ökar, något som
kan vara svårt att beräkna vinsterna av rent
ekonomiskt men som är minst lika viktigt.

Uppföljning
Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för att
klimatanpassningsarbetet drivs framåt samt
att det löpande följs upp och utvärderas.
Sektor samhällsbyggnad ges ansvaret att på
kommunövergripande nivå samordna arbetet.
I samordningsuppdraget ligger bland annat
att sammanställa en årlig uppföljningsrapport
till kommunstyrelsen. Arbetet med att ställa
samman uppföljningsrapporten ska ske tillsammans med berörda verksamheter. I uppföljningsrapporten rapporterar alla verksamheter om hur de arbetat med frågan under det
gångna året, vilka sedan tidigare identifierade
åtgärder som genomförts och vad som återstår
att genomföra framöver. I rapporten identifieras också eventuella nya behov av kunskapsunderlag och anpassningsåtgärder.
Kommunens översiktsplan ska aktualiseras en
gång per mandatperiod. I samband med det
ska också klimatanpassningsplanen genomgå en aktualisering. Det är motiverat bland
annat utifrån att kunskapsläget kontinuerligt
förbättras och att nya anpassningsåtgärder
kan genomföras i takt med att redan beslutade
åtgärder genomförts.
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”

Kommunens översiktsplan ska
aktualiseras en gång per mandatperiod. I samband med det ska
också klimatanpassningsplanen
genomgå en aktualisering. ”

Många av anpassningsåtgärderna innebär att tryggheten och
säkerheten för kommuninvånarna ökar.
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