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Förord
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhör Arvika kommuns tillståndsansökan för vattenverksamhet för byggande av ett
översvämningsskydd för Arvika stad. MKB:n har upprättats av Vectura i Karlstad på uppdrag av Arvika kommun. Beställarens ombud
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samrådsprocessen har beaktas, värderats och inarbetats i miljökonsekvensbeskrivningen. Bedömningen av såväl positiva som
negativa konsekvenser av projektet har utförts enligt följande skala:
 Stora konsekvenser
 Måttliga konsekvenser
 Små konsekvenser
Både de långsiktiga konsekvenserna av ett översvämningsskydd samt konsekvenserna vid ”skarpt läge” beskrivs i MKB:n. Med ”skarpt
läge” avses en situation där översvämningsskyddet är aktiverat, dvs. huvuddammen är stängd samt påbyggd till nivån +50.
Konsekvenserna under byggtiden redovisas i ett separat kapitel.
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Sammanfattning
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhör Arvika kommuns tillståndsansökan för vattenverksamhet för byggande av ett
översvämningsskydd för Arvika stad. Syftet med projektet är att skydda staden och dess infrastruktur vid en översvämningssituation.
Höjdsystem i MKB:n är Rikets höjdsystem år 1900, RH 00.
Projektbeskrivning
Hösten år 2000 drabbades Arvika av en kraftig översvämning där vattennivån i Glafsfjorden nådde mer än tre meter över
medelvattennivån. För att begränsa skadorna vid en framtida översvämning vill kommunen uppföra ett permanent
översvämningsskydd. Förslaget omfattar uppförande av en huvuddamm i Sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden samt två
spärrdammar belägna i låglänt terräng på land i Västra respektive Östra Sund. Huvuddammen kommer att utföras i betong med två
öppningar á 8 meter som tillåter enkelriktad båttrafik i vardera riktningen. Öppningarna stängs vid en översvämningssituation. Båda
spärrdammarna följer befintliga vägsträckningar som förhöjs och förstärks för att klara vattnets påverkan. Av projektet följer några
följdföretag; exempelvis provisoriska vägar.
Alternativ
I miljökonsekvensbeskrivningen ska ett alternativ där projektet inte genomförs beskrivas, ett så kallat nollalternativ. De föreslagna
alternativen jämförs sedan med nollalternativet. Nollalternativet avser en framtida situation om ingen av de tänkbara åtgärderna
genomförs. I princip innebär nollalternativet att nuvarande förhållanden bibehålls, men omvärlden förändras på normalt sätt. Den
pågående klimatförändringen är en del av nollalternativet.
Olika alternativ har studerats under arbetet med MKB:n men valts bort med hänvisning till att de inte har bedömts motsvara syftet
med projektet eller att påverkan på miljön och landskapsbilden varit för omfattande. Alternativen som valdes bort var:
 Flytta delar av Arvika
 Invallning med förstärkt banvall samt temporära barriärer
 Tunnel mellan Skäggebol och Borgvik
 Ökad avbördning i Byälven
 Magasinering uppströms Glafsfjorden
 Sänkning av Vänerns nivå
Olika tekniska utformningar av ett permanent översvämningsskydd i Sundet har också studerats samt även tre olika lägen i Sundet. De
olika tekniska utformningarna har varit:
 Betongdamm med ett par olika permanenta höjder
 Betongdamm med klaffluckor
 Gummidamm
 Gummidamm och två öppningar med sättar eller luckor
Valet föll på en betongdamm med en permanent höjd på +47,5 vilket är den utformning som bäst uppfyller kommunens krav. Tre olika
lägen i Sundet har utretts översiktligt. Den lokalisering av huvuddammen som kommunen anger i sin ansökan till miljödomstolen är ett
dammläge i den norra delen av Sundet. Detta bedöms vara den lokalisering som är bäst med hänsyn tagen till teknik, ekonomi,
landskapsbilden och för sjöfarten. Olika estetiska utformningar av huvuddammen har också studerats i samband med MKB-arbetet.
Konsekvenser
Både de långsiktiga konsekvenserna av ett översvämningsskydd samt konsekvenserna vid ”skarpt läge” beskrivs i MKB:n. Med ”skarpt
läge” avses en situation då huvuddammen är stängd samt mobiliserat till översvämningsskydd.
Positiva konsekvenser vid ”skarpt läge” omfattar ett översvämningsskydd för Arvika stad. Det innebär att kommunen kan bibehålla en
säker kommunikation och säkra transporter, samt att produktionen inom Arvika kommun kan fortsätta att drivas utan avbrott.
Genomförande av projektet medför att området kring Kyrkviken skyddas från översvämningar till den nivå som bedömts vara maximal
teoretisk vattennivå i Glafsfjorden enligt befintlig kunskap. Översvämningsskyddet kommer ge upphov till minskat personligt lidande på
grund av egendomsförluster vid översvämning samt minskad risk för sekundära effekter vid nedsatta samhällsfunktioner såsom
allvarliga funktionsstörningar på stadens gatu-, el-, vatten- och avloppssystem. En annan positiv konsekvens av ett
översvämningsskydd är att reningsverket kan upprätthålla sin funktion och risken för utsläpp av förorenat avloppsvatten i Kyrkviken
minskar.
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Negativa konsekvenser vid ett ”skarpt läge” är kortsiktiga. Dammen kommer vid en översvämning att hållas stängd och utgöra en
kraftig barriär under den aktuella tiden. Tillrinnande vatten till Kyrkviken kommer att pumpas förbi invallningarna. Denna pumpning
kräver pumpar med stor kapacitet vilka kommer att alstra buller i närområdet. Vid en invallning av Kyrkviken kommer Kyrkvikens
magasineringskapacitet inte att kunna utnyttjas vid översvämningar. Detta medför att det övriga vattensystemet belastas med de
vattenmängder som i annat fall skulle ha magasinerats i Kyrkviken. Översatt till nivåhöjning i Glafsfjorden innebär detta att en
invallning av Kyrkviken medför att maxnivån i Glafsfjorden höjs marginellt. Höjningen bedöms uppgå till några centimeter.
Projektets negativa konsekvenser omfattar främst lokalt försämrad landskapsbild och negativ påverkan på kulturmiljön. En
betongkonstruktion med två öppningar på 8 meter vardera, placerad i Sundet mellan Glafsfjorden och Kyrkviken, bedöms utgöra en
förändring av den lokala landskapsbilden ute vid Sundet. För att minska konsekvensen på landskapsbilden vid Sundet har olika estetiska
utformningar av huvuddammen studerats under arbetet med MKB:n.
Såväl västra som östra spärrdammen bedöms medföra negativa konsekvenser för kulturmiljön men även för landskapsbilden. De
berörda områdena innehar ett högt kulturhistoriskt värde bl.a. genom närvaron av fornlämningar. En viss positiv konsekvens för
kulturmiljön kan dock projektet ge upphov till i och med de arkeologiska utredningarnas bidrag till en ökad kunskap om kulturmiljön ute
vid Sundet. De övriga miljöaspekter som har studerats under arbetet med MKB:n är projektets konsekvenser på:
 Vattenståndet i Glafsfjorden
 Vattenmiljön i Kyrkviken/Glafsfjorden
 Naturmiljön
 Rekreation och friluftsliv
 Förorenad mark
 Buller
Utförda utredningar visar att det föreslagna översvämningsskyddet i Sundet inte försämrar vattenomsättningen i Kyrkviken sett över
en längre tid. Landlevande växter och djur kommer beröras marginellt av projektet. Utförd naturinventering av området kring
huvuddammen och spärrdammarna visar att ingen sällsynt flora eller viktiga växtplatser berörs av byggnationerna. Tillgängligheten till
områden i Västra och Östra Sund kommer inte försämras genom uppförande av huvuddamm och spärrdammar. Områdets värde för
naturupplevelser riskerar dock att minska något med tillkomsten av framför allt huvuddammen i Sundet.
Negativa konsekvenser vid anläggandet av dammarna har studerats. Bygget kommer att pågå under ca 18 månader, med byggstart
under våren det första året. En temporär arbetsväg från Östra Sund till huvuddammen kommer att anläggas eftersom den befintliga
vägen inte klarar de transporter som projektet kräver. Transporter av massor ut till byggplatserna kommer att alstra en del buller
vilket kan vara störande för de boende. Olika moment när dammarna ska byggas kan också vara störande vad gäller buller.

Skyddsåtgärder
I MKB:n föreslås ett flertal skyddsåtgärder för att minska konsekvenserna på miljön. Några av åtgärderna är:
 Kontrollprogram för undersökning av eventuell förändrad vattenkvalitet i Kyrkviken
 Anläggande av huvuddammen i en torr miljö som utförs med hjälp av spontning
 Vatten och sediment innanför sponten kommer att ledas till en anlagd uppläggningsplats för muddermassor på den östra
sidan om Sundet. Klarnat vatten kommer sedan att återföras till vattendraget
 Anläggande av öppningar på olika höjder i huvuddammen för faunapassage
 Botten kring huvuddammen avses att återställas så nära det naturliga tillståndet som är genomförbart för att minimera
tröskelns effekt som vandringshinder för bottenlevande djur
 Anläggningsarbeten inklusive transporter kommer i huvudsak att bedrivas dagtid mellan kl. 07-19.
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1.

Administrativa uppgifter

Verksamhetsutövare:

Arvika kommun

Postadress:

20. Teknisk försörjning 671 81 Arvika

Organisationsnummer:

212000-1892

Kontaktperson:

Anders Norrby
Tfn: 0570-817 64
Fax: 0570-816 48
e-post: anders.norrby@arvika.se

Teknisk sakkunnig: Åke Engström
HydroTerra Ingenjörer AB
Tfn: 054-56 74 31
Åke Nilsson
WSP Samhällsbyggnad – vattenbyggnad
Tfn: 08-688 70 42

Juridiskt sakkunnig: Mårten Bengtsson
Advokatfirman Åberg & Co
Tfn: 08-696 95 71
MKB-ansvarig:

Sara Nordmark
Vectura Karlstad
Tfn: 010-484 5193

Fastighet:
Kommun och län:

Fastigheter i Västra och Östra Sund, Arvika kommun.
Arvika kommun, Värmlands län.

Höjdsystem i MKB: Rikets höjdsystem av år 1900, RH 00.
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2.

Inledning

2.1 Syfte med miljökonsekvensbeskrivningen
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhör tillståndsansökan för vattenverksamhet för översvämningsskydd i Sundet mellan
Kyrkviken och Glafsfjorden, Arvika kommun, Värmlands län. I ansökan ingår även två spärrdammar vid Östra respektive Västra Sund
samt de följdföretag som verksamheten kräver. Översvämningsskyddet ska kunna skydda Arvika stad vid en ny översvämning liknande
den år 2000, men även vid ett värre scenario. Åtgärderna utgör vattenverksamhet och omfattas av tillståndsplikt enligt 11 kap 9 §
miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens 6 kap 1-10, 22 §§ ska upprättas för åtgärderna och bifogas ansökan.
Syftet med en MKB är att beskriva de huvudsakliga konsekvenserna för miljö, hälsa, och hushållning med naturresurser. MKB:n ska
tjäna som beslutsunderlag och möjliggöra en samlad bedömning av konsekvenserna. Arbetet med en MKB sker i nära samarbete med
övriga teknikområden, så att miljötänkandet integreras i projektet och påverkar projektutformningen. Samrådet är en viktig del av
arbetet, och sker med länsstyrelse och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Samråd sker även med de övriga statliga
myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda vid beslut att projektets antas medföra
betydande miljöpåverkan.

Karta över Kyrkviken med omnejd med några aktuella platser utmärkta

2.2 Bakgrund
Hösten år 2000 drabbades Arvika av en kraftig översvämning orsakad av extremt stora regnmängder i Byälvens avrinningsområde
under oktober och november. En kraftig tillrinning till Glafsfjorden i kombination med begränsad avbördning på grund av Byälvens
begränsade flödeskapacitet mellan Glafsfjorden och Vänern medförde en kraftig stigning av vattennivån i Glafsfjorden inklusive
Kyrkviken. Den 29 november år 2000 nådde Glafsfjorden nivån +48,36 vilket är mer än tre meter över medelvattennivån +45,27. Den
mest kritiska perioden var från mitten av november år 2000 fram till efter årsskiftet 2000/2001.
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Vy över Arvika i november 2000

2.3 Syfte med projektet
Efter översvämningen år 2000 påbörjade Arvika kommun arbetet med att undersöka möjligheten att mildra effekterna av kommande
översvämningar i Glafsfjorden. Olika alternativ har utretts både uppströms och nedströms Arvika samt även ett stadsnära skydd, men
dessa åtgärder uppfyller inte syftet med projektet. Utredningarna visade att ett permanent översvämningsskydd i Sundet in till Arvika
var det enda realistiska alternativet för att skydda staden. Olika konstruktioner och utformningar av detta skydd har utretts med
hänsyn tagen till miljö, säkerhet, skyddsnivå, ekonomi och påverkan på landskapsbilden.
Kommunens krav på översvämningsskyddet är att det ska skydda Arvika stad till en vattennivå på +49 med en meters marginal för
vågpåverkan. Konstruktionen ska vara primitiv såvida att den enkelt ska kunna mobiliseras vid ett ”skarpt läge” och ha minsta möjliga
påverkan på landskapsbilden vid Sundet. Vidare ska skyddet ha ett segelfritt djup med tanke på att Sundet är en farled för fritidsbåtar.
Det ska även finnas möjlighet för bottenlevande djur att passera konstruktionen, och konstruktionen ska inte utgöra något hinder för
fisk.

2.4 Tidigare utredningar, beslut och pågående projekt
Projekt Byälven
För att förhindra skador från nya översvämningar har orsakerna till översvämningssituationen år 2000, samt möjligheter till
förebyggande åtgärder för att lindra effekterna av liknande händelser i framtiden utretts. Utredningsarbetet har bedrivits inom ramen
för "Projekt Byälven" - ett projekt som initierades av de kommuner inom Byälvens avrinningsområde som på ett betydande sätt
drabbades av översvämningssituationen hösten år 2000. Arbetet delades in i tre etapper som hade olika fokus, se bilaga 5 för en
sammanfattning av arbetet. Etapp 1, bilaga 4, innebar att Karlstads universitet tog fram en rapport som analyserade orsakerna till
översvämningen år 2000 samt värderade möjliga åtgärder för att förebygga framtida översvämningsskador. I etapp 2, bilaga 12,
utfördes simuleringar av översvämningar i Byälven, och syftet var att skapa en modell med bra noggrannhet på höjddata och
identifiera åtgärder som skulle kunna mildra effekterna av en översvämning. I arbetet med etapp 3 låg fokus på åtgärder kring
Backeströmmen i Säffle kommun, se bilaga 14.
Resultaten av utredningsarbetet kan sammanfattas med att:
 Nivån +48,36 i Glafsfjorden har en statistisk återkomsttid av omkring 100 år
 Vid översvämningen år 2000 hade vattennivån i Kyrkviken kunnat stiga ytterligare
 Möjligheterna att öka avbördningen i Byälven nedströms Glafsfjorden respektive att magasinera vatten uppströms
Glafsfjorden är begränsade
Utredningsarbetet inom projekt Byälven kommer att fortsätta. I projektet finns en ambition att utreda möjligheter till utvidgning av
trånga passager i Byälven genom Säffle, för att därigenom öka avbördningen av vatten från Glafsfjorden.
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Åtgärder i Säffle
Arvika kommun samarbetar med Säffle kommun för att i framtiden kunna ta över slussen från Sjöfartsverket. Kommunerna avser att
arbeta för att ändra vattendomen samt att bygga om fördämningen i Säffle för att kunna öka flödet. Dessa åtgärder är inte tillräckliga
för att lösa problemet i Arvika stad men översvämningsrisken minskas för lågt liggande byggnader längs Glafsfjordens strand och
utgör en avsevärd förbättring för Säffle stad och Harefjorden.
Flows
Arvika kommun deltog mellan åren 2003-2005 i EU-projektet Flows (Interreg III b). Övriga medverkande från Sverige var Säffle
kommun och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Andra medverkande länder var Norge, Storbritannien, Tyskland och Nederländerna.
Deltagandet i projektet syftade till att bredda kunskapen om översvämningsrelaterade frågor, och att skapa en verktygslåda för fysisk
planering i områden med översvämningsrisk. Arbetet gav Arvika kommun en möjlighet att tillägna sig kunskaper och att dra nytta av
andras erfarenheter på ett europeiskt plan. Flera olika studiebesök genomfördes under projekttiden. Ett värdefullt besök var en resa
till Nederländerna där politiker och tjänstemän fick möjlighet att studera olika typer av översvämningsskydd som var i bruk.
Inom ramen för Flows kunde Arvika kommun utarbeta flertalet av de utredningar och undersökningar som ligger till grund för den
föreslagna placeringen och konstruktionen av översvämningsskyddet.
Climate Proof Areas (CPA)
Arvika kommun deltar i EU-projektet Climate Proof Areas, CPA, som startade 2008. CPA är ett internationellt projekt om
klimatförändringen och hur ett område kan anpassas till ökad översvämningsrisk.
På internationell nivå deltar förutom Sverige, även Nederländerna, Tyskland, Belgien och Storbritannien. I Sverige deltar förutom
Arvika kommun, SMHI, SGI och Länsstyrelsen i Värmland. Projektet kommer att pågå fram till slutet av 2011.
Frågorna man ställer sig inom CPA är;
 Vad får klimatförändringen för effekter?
 Hur kan områden klimatanpassas?
 Kan man på internationell nivå dra lärdom av exempel?
Den svenska delen av projektet utgörs av studier och utredningar om hur klimatet i Arvika kommer att vara i framtiden, vilka
konsekvenser detta kommer att innebära för infrastruktur och kommunal service, samt att föreslå effektiva, miljömässigt, socialt och
ekonomiskt hållbara anpassningsåtgärder.
SMHI har gjort simuleringar av framtidens klimat och har studerat hur klimatförändringen kommer att påverka vattenståndet i
Glafsfjorden och Kyrkviken, se bilaga 19. Simuleringarna visar att nivån på översvämningsskyddet (+50) kommer att vara tillräckligt
även i framtiden. Baserat på de analyser som gjorts anser SMHI det troligt att översvämningsskyddet kommer att behöva aktiveras
med samma frekvens med ett framtida klimat som med dagens klimat. Utförligare beskrivning av SMHI:s simuleringar kan ses i kapitel
9 Klimatförändringen.
SGI har utfört simuleringar av Glafsfjordens nivå för översvämningen år 2000 och visar att om ett översvämningsskydd hade funnits
och det hade stängts då vattennivån passerade +46,50 skulle det ha gett upphov till ett högsta vattenstånd på ca 4 cm högre än det
som uppstod, se bilaga 18. Nätverket för Älvsäkerhet (NÄS) har i tidigare utredningar gjort liknande simuleringar, se bilaga 13 och
resultaten från den visar ett högsta vattenstånd på ca 3 cm. De två utredningarna har använt sig av två olika specialprogram för
hydraulisk simulering. Resultaten från de båda utredningar visar en god överensstämmelse och kan tas som intäkt för att resultaten
är att betrakta som säkra. Mer information om de simuleringar som utförts kan ses i avsnitt 10.1 Vattenstånd. Resultatet från CPAprojektet har använts vid dimensionering av översvämningsskyddet.
Arvika kommun kommer att ta fram översvämningskartor för Glafsfjorden inom kommunen. Dessa kommer att visa vid vilka nivåer
t.ex. olika byggnader och vägar översvämmas.
Tidigare ansökan
År 2005 lämnade Arvika kommun in en ansökan till miljödomstolen i Vänersborg gällande tillstånd att bygga av en huvuddamm i Sundet
samt två spärrdammar på Östra respektive Västra Sund. Höjden på den permanenta delen av huvuddammen var då +48.
Miljödomstolen gav kommunen tillstånd att utföra arbetena men domen överklagades till Miljööverdomstolen. Även där fick kommunen
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tillstånd till sitt planerade projekt. Domen överklagades igen och Högsta Domstolen valde att ta upp målet. Högsta Domstolen godkände
inte kommunens komplettering av alternativ utformning av huvuddammen som gjordes efter att samråd hållits, och avvisade deras
tillståndsansökan. Under hösten 2009 påbörjade Arvika kommun arbetet med att upprätta en ny MKB och ansökan till miljödomstolen.

2.5 Samråd
Samråd hölls med Länsstyrelsen i Värmlands län 2010-01-15. På samrådet redovisades planerat projekt samt ett förslag till upplägg för
miljökonsekvensbeskrivningen. Under samrådet fördes diskussioner om hur alternativa utformningar och lokaliseringar ska redovisas
i MKB:n. Länsstyrelsen påpekade att påverkan och konsekvensen för miljökvalitetsnormen för vatten också ska belysas. Övriga
synpunkter som framfördes redovisas i upprättade minnesanteckningar i bilaga 1.
Samråd med enskilda som bedömts särskilt berörda hölls 2010-01-26. Urval av särskilt berörda, inbjudan till samråd samt
minnesanteckningar och närvarolista redovisas i bilaga 1.
Länsstyrelsen i Värmland fattade 2010-02-09 beslut om att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan, se bilaga 2. Utifrån
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) samt med hänsyn till projektets storlek och effekternas omfattning och
komplexitet, bedömer Länsstyrelsen att verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Beslutet innebär att ett utökat
samråd ska hållas med de övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda.
Efter att länsstyrelsen fattat beslut om att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan hölls utökat samråd 2010-02-23.
Inbjudan till samrådet omfattade utskick till de myndigheter, organisationer och fastighetsägare som bedömts vara särskilt berörda.
Allmänheten bjöds in via annons i tidningen Arvika Nyheter samt på kommunens hemsida. Minnesanteckningar som fördes under
samrådet redovisas i bilaga 3. Samråd med allmänheten i Säffle med omnejd har annonserats via Säffle-Tidningen 2010-04-21.
Myndigheter och nationella miljöorganisationer inbjöds till samrådsmöte 2010-02-25, ingen kom men, ett antal skriftliga synpunkter
inkom istället. SMHI lämnade ett yttrande och skrev att översvämningsskyddet bör utformas så dammens höjd och pumparnas
kapacitet kan ökas om framtida klimat kräver det. Sjöfartsverkets yttrande handlade kortfattat om utmärkning av huvuddammen i
sjökort samt även en fysisk utmärkning i Sundet. Vad gäller den slutgiltiga utformningen ville Sjöfartsverket vara med för att
säkerställa sjöfartens framkomlighet och säkerhet. Hela yttrandet från Sjöfartsverket samt övriga inkomna yttranden kan ses i bilaga
3.

3.

Förutsättningar för vattenverksamheten

Sundet in till Arvika består av en ca 100-200 meter bred naturlig kanal som sammanlänkar Glafsfjorden med Kyrkviken. På respektive
sida finns Östra och Västra Sund. En stor del av kanalen är relativt grund (<2 meter) och vassbevuxen. Djupfåran är ca 50 meter bred
med ett maximalt djup på ca sex meter, se bilaga 8. Djupfåran har tidigare muddrats.
Strömningsförhållandena genom Sundet är i huvudsak från Kyrkviken och till Glafsfjorden orsakad av tillrinning till Kyrkviken. Tillrinning
till Kyrkviken kommer främst via vattendragen Viksälven och Sävsjöälven. Medeltillrinningen till Kyrkviken är ca 1,5 m³/s. Under
speciella vindförhållanden från Glafsfjorden och in genom Sundet, pressas vatten in i Kyrkviken och tillfällig strömning in till Kyrkviken
uppkommer. Denna process bedöms svara för en transport i
storleksordningen 0,20 m³/s. Kyrkvikens volym uppgår till ca 60 miljoner m³. Detta medför att medelomsättningstiden av vattnet i
Kyrkviken är ca 1 år, se bilaga 9.
Västra Sund
Området närmast Sundet på den västra sidan består av en rad fastigheter som används som permanent- och fritidsboende. Flertalet
av fastigheterna är äldre men viss nybyggnation förekommer. Längst ut mot Glafsfjorden har Arvika Motorbåtsklubb en fastighet som
benämns ”Blåsut”.
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Vy från västra Sund in mot Kyrkviken
Den del av Västra Sund som berörs av den planerade spärrdammen utgörs av lantlig bebyggelse. Genom området löper en grusväg
med mötesplatser. Vegetationen utgörs främst av obrukad åkermark och lövskog. Lokaliseringen av spärrdammen berör främst
nuvarande grusväg samt till viss del obrukad åkermark och lövskog. Planerna är att anlägga spärrdammen på nuvarande
vägsträckning genom att vägen höjs och placeras ovanpå spärrdammen.
Östra Sund
På den östra sidan om Sundet finns fastigheten med villa ”Tittut”. Det är en fantasifull villa med snickarglädje som uppfördes som
sommarbostad på 1910-talet. I övrigt är det mestadels naturmark på den östra sidan om Sundet.
Den del av Östra Sund som berörs av planerad spärrdamm utgörs av en asfalterad landsväg till bland annat Ingesunds folkhögskola. I
anslutning till vägen ligger ett lövskogsområde som övergår till sumpskog. Planerna är att anlägga spärrdammen på nuvarande
vägsträckning genom att vägen höjs och placeras ovanpå spärrdammen.

3.1 Planförhållanden
Arvika kommuns översiktsplan, Översiktsplan 2007, antogs 2008-09-26 och i den beskrivs arbetet med ett översvämningsskydd för
staden. År 2007 fastställde kommunfullmäktige riktlinjer för bygglov och fysisk planering med avseende på höga vattennivåer runt
Glafsfjorden. I översiktsplanen, delen ”Utvecklingsplan för Arvika stad och Jössefors” anges att ambitionen från kommunens sida är
att skapa ekonomiska och legala möjligheter för att anordna ett översvämningsskydd för Arvika stad.
I översiktsplanen klassas området vid Västra och Östra Sund som ett fornlämningsområde, och det gäller även platserna som berörs
av spärrdammarna. Området är även av regionalt intresse för kulturmiljövården. I översiktsplanen är området vid Sundet utpekat som
ett ”utredningsområde”. Västra Sund anges som område för fritidbebyggelse men ett arbete med en fördjupad översiktsplan för
Västra Sund har påbörjats. Planen ska medge ytterligare tillkomst av permanent- och fritidsboende.
Berörda områden omfattas inte av vare sig områdesbestämmelser eller detaljplaner, med undantag från östra spärrdammen vid
Ingesunds folkhögskola som kommer att beröra en liten del av detaljplan för ”del av Arvika, Östra Sund, fastställd 1970-08-14”. Det
berörda områdets markanvändning är angiven som allmän platsmark, gata.

3.2 Strandskydd
Kring Kyrkviken gäller förordnande enligt miljöbalken kap 7 gällande strandskydd. Skyddet gäller 100 meter från strandkanten såväl på
land som i vattenområdet, och inkluderar även undervattensmiljön. Det innebär att delar av projektet såsom till exempel huvuddammen
och vissa av följdföretagen berörs av strandskyddsbestämmelserna. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för en
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

12

MKB för översvämningsskydd för Arvika kommun

3.3 Riksintressen
Järnvägen (Värmlandsbanan) utgör riksintresse för infrastruktur enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Den påverkas inte av projektet i sig men
kan komma att påverkas vid en översvämningssituation utan ett översvämningsskydd, dvs. nollalternativet.

3.4 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel i miljölagstiftningen gällande kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön
i övrigt. De används för att förebygga eller åtgärda miljöproblem. De beskrivs närmare i miljöbalkens 5:e kapitel. En miljökvalitetsnorm
kan till exempel gälla högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark, eller vatten. Miljökvalitetsnormer kan införas för hela landet eller för
ett geografiskt område, till exempel ett län eller en kommun.
Utgångspunkten för en norm är kunskaper om vad människan och naturen tål. Normerna kan även ses som styrmedel för att på sikt nå
miljökvalitetsmålen, se avsnitt 3.5. De flesta av miljökvalitetsnormerna baseras på krav i olika direktiv inom EU.
Sverige är indelat i 5 vattendistrikt med en vattenmyndighet och en vattendelegation i varje distrikt. Vattendelegationerna i Sverige
har beslutat om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram samt förvaltningsplan inför kommande förvaltningsperiod, 2009-2015. De
grundläggande kvalitetskraven, som uttrycks i form av miljökvalitetsnormer, syftar till att alla vattenförekomster ska uppnå minst god
yt- eller grundvattenstatus eller god ekologisk potential senast den 22 december 2015. Arvika ligger inom Västerhavets vattendistrikt,
och där har vattendelegationen beslutat om miljökvalitetsnormer för samtliga yt- och grundvattenförekomster inom distriktet.
Miljökvalitetsnormer används för att ange krav på vattnets kvalitet i flera olika avseenden. Vattenkvaliteten bedöms utifrån en mängd
olika kvalitetsfaktorer och uttrycks som mått på vattnets yt- eller grundvattenstatus.
Enligt den klassning som Vattenmyndigheterna gjort så är Kyrkviken ingen egen vattenförekomst utan ingår i Glafsfjordens
vattenförekomst. Det är dock troligt att Kyrkviken kommer att bli en egen vattenförekomst. Glafsfjorden uppnår idag ”God ekologisk
status” samt ”God kemisk ytvattenstatus”, vilket inte ska försämras till år 2015. Glafsfjorden har även ett kompletterande krav vad
gäller tillfredsställande badvattenkvalitet.
I en nu aktuell lagrådsremiss föreslås bland annat ett förtydligande gällande tillämpningen av miljökvalitetsnormerna. Remissen
föreslår att normerna ska ha olika rättsverkningar beroende om de är gränsvärdesnormer eller andra normer. De ändringar som
föreslås i lagrådsremissen planeras att träda i kraft den 1 september 2010. MKN för Glafsfjordens vattenförekomst är inte en
gränsvärdesnorm.

3.5 Miljökvalitetsmål
Riksdagen har antagit 16 miljömål som beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är
ekologiskt hållbart på lång sikt. Det är ett löfte till framtida generationer om frisk luft, hälsosamma livsmiljöer och rika
naturupplevelser. Regeringen har inrättat ett miljömålsråd som ansvarar för uppföljning av miljökvalitetsmålen. Strävan är att vi till
nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen. Det betyder att alla viktiga åtgärder i Sverige ska vara genomförda till år 2020
(år 2050 då det gäller klimatmålet). Miljömålen har sedan brutits ner till regionala miljömål av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.

4.

Nollalternativet

I miljökonsekvensbeskrivningen ska ett alternativ där projektet inte genomförs beskrivas, ett så kallat nollalternativ. De föreslagna
alternativen jämförs sedan med nollalternativet. Nollalternativet avser en framtida situation om ingen av de tänkbara åtgärderna
genomförs. I princip innebär nollalternativet att nuvarande förhållanden bibehålls, men omvärlden förändras på normalt sätt. Dessa
förändringar kan vara redan beslutade åtgärder. Den pågående klimatförändringen är en del av nollalternativet.
Nollalternativet beskriver förväntad utveckling av Sundet, men även utvecklingen av Arvika kommun om ett översvämningsskydd inte
kommer till stånd. Nollalternativet medför att områdets karaktär vid Sundet samt vid områdena för spärrdammarna bibehålls.
Landskapsbilden vid Sundet blir oförändrad jämfört med dagens situation. Konsekvenserna för nollalternativet vad gäller miljön
behandlas vidare i konsekvensbeskrivningen, kapitel 10.
Konsekvenserna av avsaknaden av ett översvämningsskydd för Arvika kommun omfattar bl.a. en framtida otrygghet och oro för
kommande höga vattennivåer. Konsekvenserna vid en översvämningssituation med samverkan från alla negativa faktorer (värsta
tänkbara scenario) är omfattande och inbegriper bl.a. skador på byggnader, allvarliga funktionsstörningar på stadens el-, vatten- och
avloppsnät, utsläpp av föroreningar från t.ex. hamnområdet (där förorenad mark förekommer). För de grupper i samhället som är
beroende av t.ex. hjälp från hemtjänsten eller boende på olika gruppboende/äldreboende kan en översvämningssituation få stora
negativa konsekvenser. En översvämningssituation i Arvika kommer även att påverka industriproduktionen på orten. Möjligheten till
transporter av olika slag kommer att försvåras på grund av översvämmade vägar och även järnvägstransporter kan omöjliggöras. En
annan negativ konsekvens kan till exempel vara översvämning av gravplatser vid kyrkogården. En översvämningssituation medför även
13

MKB för översvämningsskydd för Arvika kommun
hälsorisker för främst de svaga grupperna i samhället som äldre, sjuka och barn. Tillgängligheten försvåras i och med att
framkomligheten minskar när delar av staden spärras av.
Den totala samhällsekonomiska kostnaden för översvämningssituationen år 2000 uppgick till ca 200 miljoner kronor. Enligt utförda
utredningar kunde situationen ha blivit ännu värre. Vattennivån kunde ha stigit till nivån knappt +49,0, vilket sannolikt skulle ha varit
förödande för Arvika stad och stadens infrastruktur.
Vid översvämningen år 2000 fick Arvika kommun stor hjälp från Försvarsmakten med exempelvis personal och resurser. Med tanke på
den avveckling som genomförs inom försvaret kan kommunen inte räkna med att få samma stöd därifrån vid en ny
översvämningssituation. Detta kommer t.ex. påverka uppbyggnad och vidmakthållande av mobila barriärer. Konsekvensen av detta är
att räddningsarbetet kommer att försvåras, försenas samt fördyras vid en ny översvämningssituation.

Barriärer inne i centrala Arvika vid översvämningen år 2000
Enligt den statliga Klimat- och sårbarhetsutredningen kommer nederbördsmängderna för Västra Sverige att öka och nederbörden
vintertid förväntas i större utsträckning falla som regn istället för som snö. Klimatscenarierna för Sverige visar att väderrelaterade
händelser som exempelvis översvämningar kommer att öka under den kommande hundraårsperioden. Mer om detta kan ses under
kapitel 9 Klimatförändringen .

5.

Utredda alternativ

De alternativ som har utretts i den tekniska utredningen (bilaga 17) samt de alternativ som kommit fram under MKB-arbetet beskrivs
här. I tabellen i slutet av kapitlet redovisas hur alternativen skiljer sig åt. Det alternativ som bäst uppfyller de krav som Arvika kommun
har ställt på projektet har sedan utretts ytterligare.
1. Flytt av delar av Arvika
Detta alternativ innebär att delar av staden flyttas till platser där en översvämning inte skulle påverka stadens funktioner. Exempel på
byggnader som skulle behöva flyttas är reningsverket, kyrkogården och Mikaelikyrkan, området vid hamnen (hantverksmagasinen och
restaurang Olssons brygga), friluftsmuseet Sågudden, järnvägen och järnvägsstationen.
Alternativet kan skydda Arvika stad, men projekt bedöms som oerhört kostsamt och svårgenomförbart. Påverkan på landskapsbilden
blir oerhört omfattande när stora delar av staden flyttas till andra mer ”översvämningssäkra” platser. Konsekvensen för miljön
bedöms som mycket stor.
2. Invallning med förstärkt banvall samt temporära barriärer
Banvallen är inte dimensionerad för att ta ett ensidigt vattentryck som vallen skulle utsättas för om den skulle tätas för ett högt
vattenstånd i Kyrkviken. Vallen är vidare för låg för att skydda bakomliggande delar av staden till samma nivå som beskrivs för
barriären i Sundet, dvs. +50. Det finns även en del samhällsviktiga funktioner som ligger utanför banvallen och som därför måste
skyddas på annat sätt. För att skydda Arvika stad till samma nivå som det föreslagna översvämningsskyddet i Sundet krävs ca 4,4 km
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permanenta och semi-permanenta barriärer i innerstaden samt 8 stycken pumpstationer för att hantera dagvatten samt tillflöden
(Viksälven, Sävsjökanalen och Mötterudsbäcken).
Alternativet kan skydda Arvika stad men säkerheten för skyddet är lågt med tanke på alla barriärer och pumpar som skulle kunna
haverera. Ett haveri skulle kunna få förödande konsekvenser för staden och dess invånare som följd. Påverkan på landskapsbilden
bedöms också som omfattande i och med att hela stadskärnan skulle behöva omringas med barriärer av olika slag. Barriärerna är
dock temporära men kan komma att finnas kvar i flera månader vid en översvämningssituation. Alternativet innebär ett skydd som
kräver en stor arbetsinsats. Kostnaden för alla barriärer samt pumpstationer som behövs uppskattas till stor.
3. Översvämningsskydd vid Sundet
Alternativet innebär någon form av permanent skydd i Sundet in till Kyrkviken. Skyddet ska kunna stänga av inloppet till Arvika via
Sundet vid en översvämningssituation. Skyddet ska kunna skydda Arvika stad till en vattennivå på+ 49 samt ytterligare en meter som
marginal för vågpåverkan.
Alternativet kan skydda Arvika stad och bedöms ha en stor säkerhet. Påverkan på landskapsbilden blir en lokal påverkan vid Sundet.
Miljökonsekvenserna bedöms som små, medan kostnaden bedöms som stor.
4. Tunnel mellan Skäggebol och Borgvik
Förslaget omfattar en ca 6 km lång tunnel mellan Skäggebol och Borgvik. En översiktlig beräkning visar att en tunnel med
tvärsnittsarean 170 m² hade medfört en vattensänkning på endast 0,7 meter jämfört med år 2000 i Glafsfjorden.
Alternativet kan inte skydda Arvika stad. Tunneln innebär dessutom oerhört stora ingrepp i miljön och en mycket hög kostnad.
Påverkan på landskapsbilden blir en lokal påverkan vid själva tunneln.
5. Ökad avbördning i Byälven
Detta omfattar olika åtgärder som innebär ökad avbördning av vatten i Byälven mellan Glafsfjorden och Vänern. Åtgärderna har
undersökts via simuleringar. Utredningen visade att det största hindret för att vatten ska rinna ut ur Glafsfjorden är att lutningen är
mycket liten (ca 0,5 m höjdskillnad på den 75 km långa sträckan mellan Arvika och Säffle). Detta innebär att även mycket omfattande
åtgärder endast minskar vattennivån i storleksordningen decimeter, gäller för ett scenario som år 2000.
Effekterna av följande tre åtgärder simulerades:
 Förbättrad avbördning genom Säffle
 Muddring av älvsträckor
 Breddning av älvsträckor.
Effekter från ovanstående åtgärder har simulerats både per enskild åtgärd och per flera åtgärder kombinerat. Resultaten av dessa
simuleringar visar att högsta simulerad effekt på Glafsfjordens maximala nivå uppgår till ca -0,4 meter vid ökat flöde i Säffle (+15 %)
och breddning (10 meter) och muddring (0,5 meter) i Byälven, se bilaga 4, 12 och 14. Siffrorna gäller för ett scenario som år 2000.
Ökad avbördning inkluderar även en optimerad reglering av slussen i Säffle, vilket innebär att slussportarna i Säffle öppnas för att
möjliggöra ett ökat vattenflöde. Att regelmässigt öppna slussportarna är inte genomförbart. Orsaken är att det finns risk för erosion
och ras i anslutning till slussen om ett stort flöde släpps genom slussportarna.
Slussportarna får inte öppnas helt förrän det är motiverat från räddningstjänstsynpunkt och då nyttan av en öppning bedöms
överstiga skadan av de ras som riskeras nedströms. Denna bedömning görs av Räddningstjänsten i samråd med Länsstyrelsen.
Simulering av händelseförloppet år 2000 visar att öppning av slussportarna i första hand har effekt på vattennivån i Harefjorden och
för Byälven genom Säffle. För denna sträcka sänktes vattennivån med några decimeter och för Glafsfjorden var sänkningen ännu
mindre. Inte heller som en kombination med åtgärder i Backeströmmen är alternativet tillräckligt för att skydda Arvika stad mot
översvämningar.
Alternativet kan inte skydda Arvika stad. Miljökonsekvenserna bedöms som mycket stora med de olika åtgärder som föreslås. Påverkan
på landskapsbilden blir lokal. Kostnaden bedöms som stor och så även säkerheten vid en översvämningssituation.
6. Magasinering uppströms Glafsfjorden
Möjligheter att öka magasineringskapaciteten i vattensystemet uppströms Glafsfjorden för att motverka översvämningssituationer
nedströms i vattensystemet har utretts inom projekt Byälven. Resultatet av detta utredningsarbete visar att möjligheterna till att
minska översvämningar i Glafsfjorden genom flödesdämpande magasin är begränsade. Befintliga magasin uppströms Glafsfjorden har
inte tillräcklig kapacitet för att hindra höga vattennivåer i Glafsfjorden. Om magasinen hade varit helt tomma i början av oktober 2000
så hade den maximala nivån i Glafsfjorden minskat med några decimeter.
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Effekterna från åtgärder i den svenska delen av avrinningsområdet medför att magasineringskapaciteten ökar med ytterligare 156
miljoner m³. Detta skulle ha sänkt maximinivån med ca 0,4 meter år 2000. Åtgärderna skulle dessutom ha medfört att 13,8 km allmän
väg och 10,3 km enskild väg skulle påverkats av nivåhöjningen i magasinen. Härutöver skulle ca 292 ha åkermark, 26 tomter med hus
och/eller sommarstugor samt en kyrka sättas under vatten. Miljömässigt innebär alternativet enorma ingrepp i miljön uppströms
Glafsfjorden.
Den teoretiska tillgängliga magasineringsvolymen i Norge har undersökts av Karlstads Universitet, se bilaga 16. De norska
sjöarna/magasinen inom Byälvens avrinningsområde kan teoretiskt bidra med en ytterligare volymökning med 50 miljoner m³.
Tillsammans med den svenska magasineringsvolymen blir det totalt ca 206 miljoner m³. Enligt projekt Byälven skulle det år 2000
krävts ca 800 miljoner m³ för att behålla Glafsfjordens yta på +46,5. En höjning av vattennivåerna skulle även här innebära stora
konsekvenser för fastigheterna och miljön längs stränderna och alternativet bedöms inte vara en realistisk lösning på Arvikas problem
eftersom det inte kan skydda Arvika stad. Alternativet innebär dessutom mycket stora kostnader.
7. Sänkning av Vänerns nivå
Alternativet innebär en sänkning av vattennivån i Vänern för att på så sätt kunna minska översvämningsrisken för de kommuner som
påverkas av Vänerns nivå. Arvika står i förbindelse med Vänern genom att Glafsfjorden/Byälven rinner ut i Vänern efter att ha
passerat Säffle.
Inom projektet Byälven etapp II gjordes simuleringar där effekten av en sänkning av vattennivån i Vänern studerades med avseende på
konsekvenser i Arvika. Simuleringarna visade att Vänerns nivå endast påverkar vattenståndet i Glafsfjorden marginellt. Som exempel
kan nämnas att om Vänern hade sänkts 0,2 m före översvämningen år 2000, så hade det maximala vattenståndet i Glafsfjorden blivit
endast 1 cm lägre. Alternativet kan alltså inte skydda Arvika stad vid en översvämningssituation.
Länsstyrelsen i Västra Götaland har upprättat en överenskommelse med Vattenfall AB om en ändrad tappningsstrategi av Vänern.
Sedan oktober 2008 har tappningsstrategin ändrats och Vänerns medelvattenstånd har sänkts med uppskattningsvis 15 centimeter.
Sänkningen kan dock bli upp till 40 centimeter jämfört med tidigare höga vattennivåer. En ändrad regleringsstrategi med lägre
vattenstånd och minskade vattennivåvariationer innebär sannolikt att igenväxningen av vass, buskar och träd ökar på Vänerns
stränder, skär och vikar. Framförallt kan Vänerns vikar påverkas genom igenväxning, sämre vattenutbyte samt försämrad
strandvegetation och djurliv. Naturvårdsverket har beviljat medel till extra undersökningar av vad regleringsstrategin får för
konsekvenser för miljön. Detta arbete är inte färdigt och därför görs ingen utvärdering av miljökonsekvenserna eller de övriga
utvärderingsparametrarna här. Överenskommelsen är att betrakta som temporär i avvaktan på långsiktiga beslut om åtgärder för att
hantera översvämningsrisker kring Vänern till följd av klimatförändringen.

Utvärderingsparametrar

Skydda Arvika
stad

Säkerhet
(funktion)

Miljö-konsekvenser

Påverkan på
landskapsbilden

Kostnad

1. Flytt av delar av Arvika

Ja

Stor

Mycket stor

Omfattande

Mycket stor

2. Invallning med förstärkt
”banvall” samt stadsnära
översvämningsskydd

Ja

Liten

Stor

Omfattande

Stor

3. Översvämningsskydd vid Sundet

Ja

Stor

Liten

Lokal

Stor

4. Tunnel mellan Skäggebol och Borgvik

Nej

Stor

Mycket stor

Lokal

Mycket stor

5. Ökad avbördning i Byälven
(realistisk nivå)

Nej

Stor

Mycket stor

Lokal

Stor

6. Magasinering uppströms
Glafsfjorden (realistisk nivå)

Nej

Stor

Mycket stor

Omfattande

Mycket stor

7. Sänkning av Vänerns nivå

Nej

-

-

-

-

Alternativ

Tabell: Jämförelse mellan olika alternativ för att nå syftet med projektet
Slutsats: Arvika kommun vill ha ett skydd som säkrar Arvika stad för vattenstånd upp till +49, med en meters marginal för
våguppspolning, vilket de tre första alternativen gör. Dessutom ska påverkan på miljön och landskapsbilden vara så liten som möjligt.
Skyddet ska även vara enkelt och rubust vid ett skarpt läge. Det alternativ som bäst uppfyller syftet med projektet är någon form av
översvämningsskydd i Sundet in till Kyrkviken.

6.

Huvudalternativet
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6.1 Utformning av huvudalternativet
Det alternativ som bäst uppfyller kommunens krav är någon form av permanent översvämningsskydd placerat i Sundet. Här studeras
och utvärderas olika möjliga tekniska utformningar på detta översvämningsskydd. För en mer teknisk och detaljerad beskrivning av
respektive utformning hänvisas även till WSP´s rapport ”Arvika översvämningsskydd”, bilaga 17.
1. Betongdamm med sättar eller luckor med permanent höjd=+47,5
Denna utformning innebär en damm i Sundet utformad i betong med två öppningar om vardera 8 meter som tillåter enkelriktad
båttrafik i två riktningar. Konstruktionen kommer att vara öppen ner till botten i de två öppningarna. Dammen stängs genom att sättar
eller luckor av betong/stål lyfts ner i falsar i öppningarnas sidor med en mobilkran. Dammens krön ligger på nivån +47,5 vilket är ca
2,2 meter över normalt vattenstånd. Dammkonstruktionen kan vid behov höjas 2,5 meter till nivån +50,0 genom att balkar sätts ner i
ursparingar i dammen som s.k. "ståndare". Mellan ståndarna placeras sättar av t.ex. träplank. Tillrinningen till Kyrkviken från t.ex.
Viksälven, Sävsjöälven och Lyckebäcken kommer att pumpas förbi översvämningsskyddet ut i Glafsfjorden.
Denna utformning av huvudalternativet innebär en säker konstruktion med en lång livslängd på över 100 år. Den är utformad med en
enkel teknik. Påverkan på den lokala landskapsbilden vid Sundet blir stor. Konstruktionen kommer inte att vara en barriär för
bottenlevande organismer, vilket var ett krav från länsstyrelsen.
I den förra ansökan till miljödomstolen var den permanenta delen av huvuddammen +48. För att minska påverkan på landskapsbilden
har undersökningar utförts för att se om det är möjligt att sänka den permanenta delen vilket WSP gjort i sin utredning. Alternativet
med en permanent höjd på +47,5 får samma skydd som det tidigare alternativet, men ställer högre krav på beredskap och omfattning
av arbetet när skyddet ska aktiveras. En större bemanning behövs även för att höja den temporära delen av skyddet på motsvarande
tid som om skyddets höjd varit +48.
2. Betongdamm enligt alternativ 1 med en lägre permanent höjd än +47,5
Denna utformning är samma konstruktion som i alternativ 1 och innebär en damm i Sundet utformad i betong med två öppningar om
vardera 8 meter som tillåter enkelriktad båttrafik i två riktningar. Konstruktionen kommer att vara öppen ner till botten i de två
öppningarna. Dammen stängs genom att sättar eller luckor av betong/stål lyfts ner i falsar i öppningarnas sidor med en mobilkran.
WSP har i sin utredning utrett möjligheten att sänka den permanenta delen av huvuddammen till lägre än +47,5. Det som enligt
utredningen är svårast är tiden för mobilisering; ju lägre den permanenta delen görs desto längre tid krävs innan skyddet är stängt
och påbyggt till +50. Och ju lägre den permanenta delen är, desto kortare tid finns tillgänglig innan skyddet måste vara stängt, dvs. då
krönet svämmas över. I bilaga 17 kan ett flödesschema ses som beskriver alla de moment som måste göras och vid vilken vattennivå
momenten ska utföras för att allt arbete ska hinnas med innan nivån blivit för hög. Vid ett dimensionerande vattenflöde och med en
höjd som är lägre än +47,5 kommer inte huvuddammen att hinna stängas och mobiliseras till dess att vattnet svämmar över skyddet.
Det uppkommer även svårigheter gällande elinstallationerna för pumparna med en lägre permanent höjd än +47,5 . Vid behov ska nya
pumpar kunna placeras ut under pågående översvämning. Om den permanenta höjden är lägre än +47,5 kommer denna installation att
vara tvungen att ske nära Kyrkvikens vattennivå. Arbetsmiljöförhållandena för dem som arbetar med att utföra mobiliseringen bedöms
även som alltför osäkra. Alternativet bedöms därför inte vara ett realistiskt alternativ.
3. Betongdamm enligt alternativ 1 med en lägre permanent höjd än +47,5 kompletterat med ett temporärt tråg
Detta alternativ kom upp vid ett av samråden under våren 2010 och innebär att den permanenta delen av huvuddammen föreslås vara
+46. Uppbyggnaden av ett högre skydd än detta görs inom ett tråg (typ badkar) som byggs upp temporärt. Tråget länspumpas och på
så sätt kan uppbyggnaden göras i torrhet.
För att kunna mobilsera skyddet till +50 behövs det fattas snabba beslut om mobilisering eller inte redan vid ett vattenstånd på +45,5.
Detta för att det ska vara möjligt att hinna med mobilisering och höjning av barriären innan vattenståndet blir för högt. Vattennivån
+45,5 har överskridits vid 15 tillfällen under totalt 927 dagar under de senaste 10 åren och ”badkaret” skulle med detta alternativ
alltså behöva vara monterat ungefär en tredjedel av tiden. Det uppkommer även svårigheter gällande elinstallationerna för pumparna
vilka ska kunna bytas under pågående översvämning. Om den permanenta höjden är lägre än +47,5 kommer installationen att vara
tvungen att ske nära Kyrkvikens vattennivå.
Den lägsta permanenta nivån på denna typ av konstruktion bedöms vara +47,5 enligt liknande resonemang som för alternativ 2.
4. Betongdamm med klaffluckor
En klafflucka är en lucka som är vridbar kring lager som är placerade vid luckans horisontella underkant. I helt öppet läge vilar den i
regel horisontellt mot en grundkonstruktion av betong. Den permanenta delen av konstruktionen blir skrymmande. För åtkomlighet av
hydraulutrustningen för luckorna byggs en bro från land ut till serviceutrymmen över klaffluckorna. För att förhindra påsegling av
klaffluckorna vid låga vattenstånd, måste området runt dessa avgränsas med ledverk eller liknande, då skador annars riskeras på
luckorna. Den pumpanläggning, som behövs för att hålla nere vattennivån i Kyrkviken p.g.a. tillrinningen, måste placeras på land intill
klaffluckorna samt förses med kanaler till och från pumpanläggningen.
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Med hänsyn till kravet på segelfritt djup enligt avsnitt 2.3 ovan kan luckan inte förläggas högre än +41,5, vilket innebär en luckhöjd på
ca 8,5 m. Med hänsyn till bredden i Sundet skulle luckan sannolikt behöva delas i ca 3-4 delar. Mellan de enskilda luckdelarna utförs
torra utrymmen för hydraulutrustning. Serviceutrymmena görs ca 4-6 m breda tvärs Sundet och förläggs med sin överyta på nivå ca
+50,0.
Fördelen med klaffluckor är att de i öppet läge är dolda av vattnet. Dock kommer utrymmena för hydraulutrustning och broarna ut till
dessa samt ledverk eller liknande att innebära en siktbarriär och påverkan på landskapsbilden lokalt vid Sundet bedöms som mycket
stor. En nackdel med denna typ av avstängning är att luckorna ständigt befinner sig i en utsatt miljö under vatten och därmed utsatta
för påverkan av korrosion. Konstruktionen innebär även en barriär för bottenlevande djur. Tekniken är avancerad och har en livslängd
på ca 50 år. Att luckorna ständigt ligger under vatten medför dessutom att de är svåråtkomliga för utförande av åtgärder.
Konstruktionen behöver underhållas vart 15-20 år, och underhållskostnaden är hög. Även kostnaden för att bygga hela konstruktionen
uppskattas till mycket stor. Temporära fångdammar kring luckorna måste utföras vid underhållsarbeten.
5. Gummidamm
En konventionell gummidamm uppförs av flera skikt av gummi och syntetisk fiber t ex nylon. Gummidammen fylls med luft vid ”skarpt
läge”. Gummiduken förankras i en grundkonstruktion av betong via infästningar. Infästningar och grundkonstruktion måste vara
tillräckligt kraftiga för att förankra dammen med hänsyn till de lyftkrafter, som uppstår när duken fylls med luft.
Vid anslutningarna till stränderna utförs väggar i betong med överkanten på minst samma nivå som överkant damm i ”stängt” läge,
d.v.s. +50,0. Detta ger en stor påverkan på landskapsbilden vid Sundet. För reglerutrustning erfordras en manöverbyggnad vid sidan
av dammen samt ett pumphus för pumpar. Kanaler till och från pumpanläggningen måste anordnas.
I sundet till Kyrkviken krävs 2,5 m fritt djup för fritidsbåtar. Detta djup bör räknas från
lågvattennivån +44,0, vilket ger att fritt djup behövs till +41,5. Höjden för en barriär av
denna typ i Kyrkviken blir med kravet för fritidsbåtar härigenom 8,5 m (50,00 – 41,5).
Det gör dammen till en av de största i världen av sitt slag. Gummidammen kommer att innebära en barriär för de bottenlevande
organismerna. Alternativet innebär en skrymmande konstruktion med avancerad teknik och en hög underhållskostnad. Den är
dessutom känslig för kollaps och har en beräknad livslängd på ca 30 år.
6. Gummidamm och två öppningar med sättar eller luckor
En kombination av en ca 50 meter bred gummidamm med öppningar för båttrafik på t ex östra
sidan, som kan stängas av med sättar eller luckor, är ett teoretiskt tänkbart alternativ. Om tröskeln förläggs på nivån +44,0, kan
gummidammen sannolikt utföras som en konventionell gummidamm. Då separering av in- och utåtgående båttrafik bör göras med
mellanliggande ledverk behöver två öppningar utföras. Konstruktionen kommer att klara bottenlevande organismer. Åtkomst med
mobilkran behöver finnas från östra sidan och temporär ”bro” anordnas över öppningen närmast stranden då sättarna eller luckorna
behöver monteras i öppningen närmast gummidammen. Den permanenta delen blir en skrymmande konstruktion vilket ger en stor
påverkan på landskapsbilden. Pelarna på båda sidor om gummidammen och för öppningarna för sättar eller luckor längs östra
stranden behöver byggas upp permanent till full höjd till nivån +50,0. I anslutning till dammen måste ett pumphus uppföras för pumpar
med tillhörande in- och utloppskanaler. Gummidammen innebär en konstruktion med avancerad teknik och hög underhållskostnad. Den
är dessutom känslig för kollaps och har en beräknad livslängd på ca 30 år.

Utvärderingsparametrar

Enkel
teknik

Säkerhet
(funktion)

Livslängd (år)

Vattenmiljö

Landskapsbild (lokalt)

Kostnad

1. Betongdamm med sättar eller
luckor, höjd=+47,5

Ja

Stor

120

Klarar bottenlevande
organismer

Stor påverkan

Stor

2. Betongdamm med lägre höjd
än +47,5

Nej

Låg

120

Klarar bottenlevande
organismer

Mindre påverkan

Stor

3. Betongdamm med lägre höjd
än +47,5 kompletterat med
temporärt tråg

Nej

Låg

120

Klarar bottenlevande
organismer

Stor påverkan

Stor

4. Betongdamm med klaffluckor

Nej

Medel

50

Barriär för
bottenlevande
organismer

Mycket stor påverkan

Mycket stor

5. Gummidamm

Nej

Medel

30

Barriär för
bottenlevande
organismer

Stor påverkan vid
landfästena

Mycket stor

6. Gummidamm och två

Nej

Medel

30

Klarar bottenlevande

Stor påverkan

Stor

Alternativ
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öppningar med sättar eller
luckor

organismer

Tabell: Utvärdering av olika möjliga tekniska utformningar av ett översvämningsskydd i Sundet
Slutsats: Det alternativ som bäst klarar kraven med enkel teknik, säkerhet och ekonomi är en betongdamm med sättar eller luckor.
Betongdammen har dessutom längst livslängd och kan också klara de bottenlevande organismerna som är ett krav från länsstyrelsen.
En annan viktig aspekt för kommunen är att skyddet ska vara robust och att det ska vara enkelt att mobilisera vid en
översvämningssituation. En betongdamm med en permanent höjd som är lägre än +47,5 fyller inte detta krav. Skyddet är svårare att
mobilsera eftersom det krävs en högre temporär del som ska byggas upp vid ”skarpt läge”. Eftersom det tar längre tid att mobilisera
skyddet så kan mobilisering behöva utföras vid lägre vattenstånd och därmed oftare. I bilaga 17 kan ett flödesschema ses som
beskriver arbetet med att mobilisera huvuddammen och alla de moment som måste göras med ett pressat tidsschema med stigande
vattennivåer. Sänks höjden på den permanenta delen till lägre än +47,5 hinns inte huvuddammen byggas upp vid ett dimensionerade
vattenflöde på ett säkert sätt. Slutsatsen blir alltså att det bästa alternativet är en betongdamm med sättar eller luckor med en
permanent höjd som är lägst +47,5.

Utformning av spärrdammarna
TEMA gruppen tittade på utformning av spärrdammarna i sin utredning från 2007. I den föreslås att vallarna får en beklädnad av
sprängsten på den sida som vetter mot Glafsfjorden. Detta för att undvika erosionsskador. Stenarna föreslås läggas i prydliga rader
för ett ge bilden av en organiserad stenstrand. På den andra sidan av dammen föreslogs att sidan utformas som en mjuk slänt klädd
med ängsvegetation som ansluter till miljön och naturtypen vid dammarna.
Uppbyggnaden av dammarna bör anpassas till tillgången av material. Exempelvis kan naturgrus och morän användas till att bygga upp
kroppen. Tryckbankarna föreslås, i den tekniska beskrivningen, byggas upp av naturgrus men ett alternativ kan vara morän enligt
WSP´s utredning. Även delar av stödfyllningen kan enligt WSP med fördel bytas ut mot morän.
Ovanpå respektive spärrdamm förslås att de befintliga vägarna lyfts upp och anläggs, de hamnar då på höjden +50 vilket blir ca 3
meter över vägarnas nuvarande nivå.

6.2 Lokaliseringsalternativ
Under arbetet med MKB:n har olika lägen i Sundet studerats för att hitta den lokalisering som bäst uppfyller projektets syfte. Även olika
lokaliseringar av spärrdammarna samt olika lägen för uppläggningsplatsen för muddermassorna har studerats.

Redovising av de tre lägen i Sundet som har utretts.
19

MKB för översvämningsskydd för Arvika kommun
De parametrar som varit viktigast i valet mellan de olika lägena har varit följdföretag, påverkan på landskapsbilden och kostnader.
Resultatet redovisas i tabellen nedan:

Utvärderingsparametrar

Längd (m)

Följdföretag

Landskapsbild (lokalt)

Kostnad

Lokalisering I Sundet
Dammläge 1, enligt förstudie 2002

90

Väg på östra Sund. Lika som alternativ
3

Stor

Stor

Dammläge 2, vid Blåsut

160

Väg på östra Sund. Längre vägsträcka
på den östra sidan än övriga
lokaliseringar samt att vägen mot
Blåsut måste höjas som en extra
spärrdamm.

Mycket stor

Störst

Dammläge 3 i norr

100

Väg på östra Sund. Lika som alternativ
1.

Stor

Stor

Tabell: Jämförelse mellan tre olika lokaliseringar i Sundet för en betongdamm med sättar eller luckor
Med följdföretag avses tillfälliga och permanenta vägar. De beskrivs under kapitel 9. För dammläge 1 och 3 kommer följdföretagen vara
samma, medan det för dammläge 2 innebär en längre vägsträcka ut till huvuddammen på den östra sidan samt att en extra
spärrdamm tillkommer vid Blåsut. Påverkan på landskapsbilden är störst för läget vid Blåsut, där bedöms även kostnaden vara den
högsta. Landskapsbilden vid dammläge 2 påverkas dels av en extra spärrdamm dels av att huvuddammen blir den längsta av de tre
alternativen. De två andra dammlägena är mer likvärdiga vad gäller kostnaden men konsekvensen för landskapsbilden bedöms vara
minst för dammläge 3.
Slutsats: Den lokaliseringen av dammläget som kommunen anger i sin ansökan till miljödomstolen är dammläge 3. Detta bedöms vara
den lokalisering som bäst fyller syftet med projektet.
Spärrdammarna kommer att dras enligt befintlig vägsträckning för att minska påverkan på landskapsbilden vilket medför att
karaktären på vägsträckningen i landskapet bibehålls. Andra alternativ hade varit att göra spärrdammarna helt raka eller vid sidan om
vägen på den södra sidan.

6.3 Estetisk utformning av huvudalternativet
År 2007 tog TEMA-gruppen fram en rapport där olika estetiska utformningar av dammarna redovisades. Detta arbete utvecklades i
samband med nuvarande MKB. För att minska konsekvensen för landskapsbilden lokalt vid Sundet har olika estetiska utformningar av
huvuddammen studerats och fotomontage har tagits fram för att det ska vara enklare att se hur konstruktionen kan komma att se ut.
Alternativen har varit två; där det ena har varit ett alternativ för att ge intryck av en traditionell stenpir eller brygga. Det andra
alternativet har varit att klä delar av konstruktionen med trä för att lätta upp betongkonstruktionen.
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Fotomontage av huvuddammen sett från fastigheten Östra Sund 2:30. I exemplet visas en beklädnad som efterliknar en traditionell pir
av natursten

7.

Planerad verksamhet

7.1 Teknisk beskrivning av vattenverksamheten
Anläggandet av dammarna är vattenverksamhet för vilket det krävs tillstånd enligt miljöbalken.
Huvuddammen har lokaliserats enligt dammläge 3 enligt kapitel 6. På den västra sidan berörs den privata fastigheten Västra Sund 2:12
medan det på den östra sidan är en samfällighet som påverkas; Östra Sund s:5. Orsaken till denna placering baseras på
grundläggningsförhållanden samt lokalisering i landskapet. Spärrdammen på Västra Sund ska anläggas enligt befintlig
grusvägssträckning. Spärrdammen på Östra Sund anläggs enligt befintlig landsvägssträckning till Ingesunds folkhögskola i höjd med
folkhögskolan. Befintliga vägar på Västra respektive Östra Sund anläggs på spärrdammarna. Placeringen av spärrdammarna har valts
för att säkerställa invallningsskydd till nivån +50,0 runt Kyrkviken och för att minska påverkan på landskapsbilden.
Dammarna för invallning av Kyrkviken har utformats och lokaliserats för att förhindra skador på bebyggelse och infrastruktur kring
Kyrkviken vid en översvämningssituation. Vattenståndet i Glafsfjorden vid dimensionerande flöde har beräknats till nivån +48,9, se
bilaga 6. Dammarna har utifrån detta dimensionerats för att klara ett vattenstånd i Glafsfjorden på +49,0 samt 1,0 meter
våguppspolning till nivån +50,0. Högsta acceptabla vattenstånd i Kyrkviken för att inte allvarliga skador skall inträffa har bedömts till
+46,5. Dimensionerande nivåskillnad mellan Kyrkviken och Glafsfjorden har med anledning av detta valts till 2,5 meter.
Tillrinning till Kyrkviken från Viksälven, Sävsjöälven, Lyckebäcken, övriga strandområden samt Arvika har beräknats i en
kompletterande utredning för olika återkomsttider. Utredningen visar att pumpkapaciteten bör vara 25-30 m³/s, se bilaga 6.
Tillrinnande vatten till Kyrkviken kommer att pumpas förbi invallningarna. Denna pumpning kräver pumpar med stor kapacitet vilka
kommer att alstra buller i närområdet. Denna bulleralstring kommer av naturliga skäl att endast uppkomma vid tid för eventuell
framtida översvämning (samt vid provkörning). Buller från pumparna kommer att begränsas genom att dessa är nedsänkta i vatten.
Pumpkapaciteten kommer att fördelas på flera aggregat i syfte att skapa acceptabel driftsäkerhet. Pumparna kommer att anläggas i
den västra delen av huvuddammen. Anläggningen kommer att vara ansluten till det fasta elnätet. En byggnad för el- och
kontrollutrustning för pumparna kommer att uppföras på den västra delen av Sundet. För att få uppföra byggnaden krävs även bygglov
enligt plan- och bygglagen. Pumpanläggningarna kan komma att drivas med el från dieseldrivet elverk vilket utöver buller även alstrar
avgaser. Om konventionell pumpuppställning blir aktuell behövs en stationsbyggnad för att väderskydda elektrisk och mekanisk
utrustning.

Huvuddammen
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Huvuddammen i Sundet utformas som en lamelldamm i betong med två öppningar à 8 meter som tillåter enkelriktad båttrafik i två
riktningar. Dammens krön ligger på nivån +47,5 vilket är 2,2 meter över normalt vattenstånd. Dammkonstruktionen kan vid behov höjas
2,5 meter till nivån +50,0 genom att stålbalkar sätts ner i ursparingar i dammen som s.k. "ståndare". Mellan ståndarna staplas sättar
av stål, trä eller betong. På östra och västra sidan av Sundet avses betongdammen att anslutas till fyllningsdammar som löper upp på
land. Anslutningen till fast mark på båda sidor sker på nivån +50. Nivån på fyllningsdammarnas krön ökar successivt från
huvuddammens +47,5 till nivån +50,0. Fyllningsdammarna förses även med betongskärm med ursparningar så att de går att byggas på
till + 50,0. Dammens krön utformas med ramper på båda sidor med sådan lutning att de är körbara med tunga fordon som exempelvis
mobilkran.
Huvuddammen utformas med strandnära öppningar under vattenytan. Dessa öppningar kommer att placeras på grundare partier vid
sidan av huvudfåran, och möjliggöra vandringsvägar för fisk och strandlevande djur. Härutöver lindrar strandnära öppningar i
dammen de effekter på vattengenomströmningen i grundare partier som dammen kan orsaka. Detta möjliggör att områdets nuvarande
värde som lek- och uppväxtområde sannolikt kan upprätthållas i framtiden.

Spärrdammarna
Västra spärrdammen kommer att lokaliseras efter nuvarande vägsträckning varefter vägen höjs och placeras på spärrdammens krön.
Detta medför att karaktären på nuvarande vägsträckning i landskapet bibehålls. Utformningen medför att ianspråktagande av
jungfrulig mark minimeras, även om en provisorisk väg kommer att anläggas vid sidan av spärrdammen under byggnadsskedet.
Spärrdammens längd kommer att vara ca 350 meter och dess högsta höjd ca 4 meter. Släntlutningen kommer att vara 1:2. Dammen
utförs med en tätkärna av morän samt filter och stödfyllning av friktionsjord (sand och grus).

Lokalisering av den västra spärrdammen
Även östra spärrdammen kommer att anläggas enligt sträckning av nuvarande landsväg. Längden på spärrdammen blir ca 180 meter
och den högsta höjden ca 3 meter, med lutning 1:2. Dammen utförs på motsvarande sätt som spärrdammen på Västra Sund. Vägen
kommer att höjas och placeras på spärrdammens krön. Detta medför att påverkan på löv-/strandskog söder om spärrdammen
minimeras. Viss avverkning på vardera sidan om befintlig väg kommer dock att utföras vid anläggande av tryckbankarna.
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Lokalisering av den östra spärrdammen
Godtagbar stabilitet gällande spärrdammarna uppnås genom att tryckbankar läggs ut där dammen är som högst. Mot Glafsfjordssidan
kommer dammarna att bekläs med sprängsten för att inte erhålla erosionsskador vid höga vattennivåer. För att kompensera förlust av
lövträd vid anläggande av de båda spärrdammarna kommer växtetablering att tillåtas på tryckbankarna vid spärrdammarna. Vid
anläggningsarbetena kommer hänsyn att tas till omgivande lövskog genom att avverkningen minimeras.

Bryggor
Arvika kommun avser även att söka tillstånd för att riva en mindre befintlig brygga på fastigheten Västra Sund 2:12 belägen ca 30
meter söder om huvuddammens centrumlinje. Det är en äldre konstruktion av trä och stenmurverk, se bild. Det är delen i trä som ska
rivas medan delen i stenmurverk avses vara kvar.
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Den befintliga brygga på Västra Sund 2:12 som ska rivas ses till vänster i bilden.
Kommunen avser även att söka tillstånd för att ansluta två flytbryggor till huvuddammen. Dessa flytbryggor kommer att placeras på
varsin sida om Sundet. Bryggorna ska få utnyttjas av fastighetsägarna.

Massbehov
Massbehovet har översiktligt beräknats. Mängd betong till huvuddammen bedöms uppgå till ca 3 600 m³. Mängd massor till
fyllningsdammarna vid huvuddammens anslutningar på västra och östra sidan bedöms uppgå till i storleksordningen ca 1 100m³. Mängd
massor till spärrdammen på Västra Sund bedöms uppgå till ca 10 500 m³. Mängd massor till spärrdammen på Östra Sund bedöms
uppgå till ca 6 500 m³. Massbehovet till fyllningsdammen och spärrdammarna bedöms utgöras av bl.a. morän, grus, sand, bergkross,
sprängsten. Totalt bedöms ca 5 000 m³ massor att schaktas bort från Sundets botten vid anläggande av huvuddammen.
Härutöver kommer jordschakt att behövas göras där dammarna skall uppföras. För båda spärrdammarna uppskattas schakten till ca
5 000 m³ och för fyllningsdammarna till ca 700 m³.

Drift av anläggningen
Provkörning av pumpar kommer att göras ca 1-2 gånger per månad och utföras vardagar under dagtid för att minimera störning för
de närboende. Provkörningen kommer sannolikt inte utföras med maximal pumpkapacitet. Reservkraftverk avses inte att provköras på
plats vid huvuddammen annat än undantagsvis.
Ungefär vart sjätte år förväntas vattenståndet i Kyrkviken bli så högt att en skarp mobilisering kan bli aktuellt, se bilaga 15, samt att
dammen byggs upp till +50. Övning av dammstängning kommer att utföras med jämna mellanrum. Kommunen bedömer att ett
fullskaleprov av anläggningen kommer att genomföras vartannat år. Ett fullskaleprov kan eventuellt komma att utföras i samband med
ökande vattenstånd i Glafsfjorden och Kyrkviken, som i förlängningen kan vara inledningen av en möjlig översvämning. Utförande av
övning i samband med ökande vattenstånd medför att vattennivån kan kontrolleras redan i ett tidigt skede.
Beslut om att påbörja mobilisering av det permanenta skyddet bedöms av kommunen behöva tas då vattenståndet tenderar att stiga
till över +46,0. Arbetet med att stänga dammen påbörjas då och förblir stängt tills det höga flödet passerat och vattenståndet åter
sjunkit till nivån ca +46,5. Arrangemang med avstängningar av öppningarna för sjötrafik, vattenomsättning och bottenfaunan har till
funktion att utgöra en del av skyddet och avses inte kunna öppnas under översvämningsperioden.
För att allt ska fungera som det ska vid ett ”skarpt läge” bör en riskanalys tas fram i samband med detaljprojekteringen. I den bör olika
kritiska komponenter och samband för en säker funktion studeras i detalj. De arbeten som behövs utföras innan skyddet är helt
aktiverat bedöms kunna utföras inom utsatt tid om arbetsmomenten har övats och all utrustning finns väl underhållen på plats vid
Sundet. Beredskapsplaner behöver utarbetas och övningar genomföras för de olika arbetsinsatserna och beslutsprocesserna.
Förutom att klara en översvämningssituation liknande den år 2000 behöver barriären säkerställa förhållandena vid en höjning av
vattenståndet vid ett dimensionerande flöde.
Beslut om start kan förväntas behöva tas med en frekvens i storleksordningen en gång/år. Statistiskt kommer dock barriären att
behövas i storleksordningen en gång på sex år då vattennivån överstiger +46,5. Det är mycket sällan som barriären kommer att
belastas till full höjd och vilka förutsättningar som behöver finnas för att på ett säkert sätt avbryta den temporära påbyggnaden
kommer att bestämmas vid detaljprojekteringen.

7.2 Masshantering
På den östra sidan om Sundet kommer under byggtiden en uppläggningsplats för muddermassor att anläggas där det idag är
naturmark, se karta under avsnitt 7.3 Byggskedet. Det översta jordlagret på den valda platsen kommer att tas bort för att sedan
återföras efter att platsen används färdigt. Vatten och sediment som avlägsnas innanför sponten under byggandet av huvuddammen
kommer att omhändertas på uppläggningsplatsen för att förhindra grumling i vattnet kring arbetsområdet. Klarnat vatten från denna
damm kommer sedan att återföras till vattendraget. De kvarvarande muddermassorna avser kommunen att låta ligga kvar på land.
Uppläggningsplatsen kommer att ta naturmark i anspråk, men marken kommer att återställas efter avslutad användning med en något
förhöjd överyta.

7.3 Byggskedet
Byggtiden uppskattas till 14-18 månader med byggstart under våren. Bygget kommer att pågå under två sommarsäsonger.
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Anläggandet av huvuddammen kommer att utföras i minst två etapper där halva Sundet torrläggs åt gången. Arbetet kommer på detta
sätt att bedrivas i en torr miljö vilket medför att eventuellt spill m.m. kommer att kunna hanteras på ett miljömässigt korrekt sätt.
Torrläggningen kommer i första hand att utföras med spontning och i andra hand med fyllningsdammar. Spontning medför att
påverkansområdet minimeras och bedöms främst utgöra området i direkt anslutning till anläggningen. Den grumling som uppkommer i
vattnet innanför sponten behandlas genom pumpning till en uppläggningsplats för muddermassor (se kapitel 8 Följdföretag) på den
östra sidan för sedimentering/klarning innan vattnet kan återföras till vattendraget.

Markytor som behövs för byggandet av huvuddammen
Vägar som används för transporter kommer vid behov att underhållas så att minst nuvarande standard upprätthålls efter
anläggningen färdigställts. En tillfällig standardsänkning kan dock uppkomma under byggtiden. Underhåll av vägar kommer att utföras
så att befintlig karaktär på vägarna behålls så långt det är möjligt. Detta gäller särskilt grusvägen från Ingesund till Östra Sund.
Byggtiden för de båda spärrdammarna uppskattas till ca 3-4 månader per damm. Den västra dammen bedöms ta något längre tid i och
med att den är längre. Under byggtiden kommer vissa provisorier och tillfälliga vägar att behöva anordnas för att leda trafiken förbi
byggarbetsplatserna.

8.

Följdföretag

För att kunna utföra projektet med huvuddammen samt de två spärrdammarna tillkommer ett par följdföretag. Enligt 16 kap 7 § MB är
ett följdföretag ”… verksamheter eller särskilda anläggningar som kan antas bli behövliga för att verksamheten skall kunna utnyttjas
på ett ändamålsenligt sätt.” Följdföretagen ska beaktas vid prövningen enligt miljöbalken.
För att kunna bygga den östra delen av huvuddammen krävs att en ny väg dras från Ingesunds musikhögskola ut till dammläget. Den
föreslås gå över befintlig åkermark. Anledningen till att den nuvarande vägen inte kan användas är att bärigheten är för låg. Vägen är
dessutom kurvig och svårigheter för de tunga transporterna kan uppkomma.
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Transporterna till och från dammarna under byggnadstiden anses också som följdföretag och ska beaktas vid prövningen.
I övrigt kommer projektet att kräva tillfälliga etableringsytor för byggnadsverksamheten, områden för temporär massuppläggning
samt ett förråd för temporär materialuppläggning. Förrådet kan behöva ett temporärt bygglov enligt plan- och bygglagen för att få
uppföras.

9.

Klimatförändringen

Projektet innebär ingen påverkan på klimatet men den pågående klimatförändringen kommer att påverka projektet. Klimatet har
förändrats under de senaste 150 åren och det beror delvis på att koldioxid och andra så kallade växthusgaser släpps ut i atmosfären
från människans olika verksamheter. Om utsläppen fortsätter som nu ökar risken för att klimatsystemet påverkas negativt. Detta
kallas för "växthuseffekten". Förändringarna i klimatet bedöms bli större vid våra nordliga breddgrader än i världen i genomsnitt. Om
temperaturen ökar med ca 2,5 grader globalt under de närmaste 50–100 åren kan ökningen bli ca 4 grader i Norden. Mängden
nederbörd kan också komma att påverkas kraftigt. Effekterna av växthuseffekten kan bli omfattande för till exempel jord- och
skogsbruket. Känsliga miljöer (ekosystem) i fjällen och Östersjön kan skadas så att de går förlorade.
År 2007 lades den statliga Klimat- och Sårbarhetsutredningen fram av dess särskilda utredare Bengt Holgersson. Enligt den
utredningen kommer nederbördsmängderna för Västra Sverige att öka och nederbörden vintertid förväntas i större utsträckning falla
som regn istället för som snö. Klimatscenarierna för Sverige visar att väderrelaterade händelser som exempelvis översvämningar
kommer att öka under den kommande hundraårsperioden.
Inom CPA-projektet görs noggrannare utredningar om framtidens klimat i Arvika kommun. SMHI har gjort simuleringar av hur
framtidens klimat kommer att påverkan vattenståndet i Kyrkviken och Glafsfjorden, se bilaga 19. De har använt sig av klimatmodeller
som tagits fram av bland andra SMHI och kört modellerna med växthusgaskoncentrationer som motsvarar dagens förhållanden samt
även för framtida förhållanden. För framtida förhållanden har SMHI använt sig av utsläppsscenarier som FN´s (IPCC) klimatpanel tagit
fram. Beräkningsresultatet ger en bild av den framtida förändringen av klimatet. Simuleringarna har utförts från 1960-talet fram till
slutet av seklet (2100) och visar på stora säkerheter. Osäkerheterna ter sig störst fram till mitten av nästa sekel. De beräkningar som
genomförts för slutet av seklet är mer samstämmiga och majoriteten pekar mot att framtidens dimensionerande vattennivåer inte
kommer att vara större än dagens. Simuleringarna visar att nivån på översvämningsskyddet (+50) kommer att vara tillräckligt även i
framtiden. Beräkningarna visar snarast en liten förbättring i jämförelse med dagens situation med några decimeter. Utnyttjandet av
översvämningsskyddet bedömer SMHI ha samma frekvens i framtidens klimat som under nuvarande klimatförhållanden. Om det ändå
skulle behövas så är konstruktionen av översvämningsskyddet sådant att det är möjligt att anpassa dess höjd till ett högre
vattenstånd. Även konstruktionen med pumparna kan anpassas till ett förändrat klimat. Det finns möjlighet att placera ytterligare
pumpar i den östra dammdelen.
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10.

Konsekvensbeskrivning

Bedömningarna av konsekvenser är relativa och utgår dels från objektets värde och dels från påverkans omfattning. Konsekvenserna
jämförs med nollalternativet. En stor påverkan på ett objekt av litet värde kan bedömas som liten konsekvens medan en mindre
påverkan på ett objekt av stort värde kan bedömas som en måttlig konsekvens. En stor påverkan på ett värdefullt objekt blir en stor
konsekvens.
Den samlade konsekvensbedömningen som redovisas under kapitel 12 är en sammanvägning av projektets konsekvens för samtliga
bedömda aspekter.

10.1 Vattenstånd
Vattnet från Kyrkviken rinner vidare ut i Glafsfjorden som är en del av Byälvens avrinningsområde. Glafsfjorden står i förbindelse med
Vänern med utlopp vid Säffle. Kyrkviken utgör mellan 5,8 – 6,4 % av Glafsfjordens totala yta, beroende på vattenstånd.
I samband med de utredningar som gjorts för detta projekt gjordes upptäckten att vattennivån i Glafsfjorden stiger sett över lång tid.
Det rör sig om 2-3 mm per år. Om denna trend står sig betyder det att medelvattennivån i Glafsfjorden kommer att vara ca 10-15 cm
högre om 50 år.

Konsekvenser av ett permanent översvämningsskydd
Långsiktiga konsekvenser
Vid vattenstånd under +46,50 är översvämningsskyddet öppet och har då ingen påverkan på vattennivån i Glafsfjorden.

Konsekvenser vid ”skarpt läge”
Ett aktiverat översvämningsskydd i Sundet innebär att den yta som vattnet kan breda ut sig över vid en översvämningssituation
minskar. En damm som stängs i samband med en begynnande översvämning medför därför ett något högre vattenstånd i de
utanförvarande delarna av vattensystemet; Glafsfjorden, Byälven och Harefjorden, jämfört med motsvarande översvämning med
dagens förutsättningar. Översvämningsskyddet kommer att stängas då vattennivån når +46,50, och om nederbördsprognoser pekar
på att vattennivån riskerar att stiga ytterligare. Nivån +46,50 är samma nivå som kajkanten i Kyrkviken och vid detta vattenstånd
börjar t.ex. avloppssystemet att påverkas. Nivån i Kattviken kommer att bibehållas genom att tillrinningen till Kyrkviken pumpas ut till
Glafsfjorden.
Vid en översvämningssituation kommer Kyrkvikens magasineringskapacitet inte att kunna utnyttjas. Detta medför att det övriga
vattensystemet belastas med de vattenmängder som i normalt fall skulle ha magasinerats i Kyrkviken. Översvämningsskyddets
påverkan på vattenståndet beror på den totala vattenståndsökningen, med vilken hastighet översvämningen utvecklas och vid vilken
nivå dammen stängs. Effekten blir störst på snabba översvämningsförlopp och mindre på långsamma.
Nätverket för Älvsäkerhet (NÄS) har beräknat den påverkan som en invallning av Kyrkviken medför på vattennivån i systemet, se bilaga
13. Resultaten visar att den relativa vattenståndsökning som hade uppstått i Glafsfjorden om översvämningsskyddet använts vid
tidigare verkliga översvämningshändelser uppgår till ca 1 % av den totala vattenståndshöjningen då vattennivån kulminerar.
Undersökningen gjordes vid kulmen av översvämningarna år 2000 (+ 3 cm) och år 1999 (+2 cm). Effekten kvarstår längre ner i
vattensystemet och är i Harefjorden endast marginellt mindre. Ytterligare simuleringar har utförts av SGI gällande översvämningen år
2000 och visar att om översvämningsskyddet stängts då vattennivån passerat +46,50 skulle det ha gett upphov till ett högsta
vattenstånd på ca 4 cm högre än det nådde, se bilaga 18. Det kan konstateras att beräkningarna uppvisar god överensstämmelse.
Beräkningarna är utförda med två olika specialprogram för hydraulisk simulering och överensstämmelsen kan tas som intäkt för att
resultaten är att betrakta som säkra.
Den beräkningsmodell som används av SGI utnyttjades även för att undersöka konsekvenserna av ett översvämningsskydd i händelse
av ett dimensionerande flöde. Termen dimensionerande flöde definierar en mycket extrem översvämningshändelse med snabbt
förlopp. Beräkningarna har utförts enligt en metod som används för vattenkraftanläggningar som vid en överbelastning medför risk
för förlust av människoliv eller allvarlig personskada. Återkomsttiden för denna typ av översvämningshändelse bedöms vara mer än 10
000 år. Beräkningarna visar att översvämningsskyddet, då denna extrema översvämningshändelse inträffar, medför att det maximala
vattenstånd som nås i de oskyddade delarna av vattensystemet skulle öka med 6 cm.
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Sammanfattningsvis kan sägas att det föreslagna översvämningsskyddet kommer att orsaka en marginell förvärrning av
översvämningssituationen utanför Kyrkviken. Effekterna vid vanligen förekommande översvämningar är endast någon eller några
centimeter över normalvattennivån och konsekvensen bedöms som lite negativ. Vid en allvarlig översvämning som den som inträffade
år 2000 är effekten ca 3-4 cm och vid en mycket extrem översvämningshändelse ca 6 cm över normalvattennivån.

Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär att höga vattenstånd tillåts i Kyrkviken och att vattenstånden i Glafsfjorden, Byälven och Harefjorden inte
påverkas av någon barriär i Sundet. Vid en ny översvämningssituation utan något översvämningsskydd påverkas vattennivån i
Glafsfjorden, Byälven och Harefjorden på liknande sätt som vid översvämningen år 2000. Inom CPA-projektet utreds hur framtidens
klimat påverkar frekvens och magnitud av höga vattenstånd i Glafsfjorden. Resultaten pekar mot att framtidens dimensionerande
vattennivåer inte kommer att vara större än dagens. Simuleringarna visar snarast en liten förbättring i jämförelse med dagens
situation med några decimeter

10.2 Vattenmiljö
Förutsättningar
Kyrkviken ingår i Byälvens avrinningsområde och är en del av Glafsfjorden. Sundet utgörs av en bred naturlig kanal som sammanlänkar
Kyrkviken med Glafsfjorden. Kyrkviken har de senaste 100 åren varit belastad främst med kommunalt avloppsvatten och dagvatten från
omgivande bebyggelse, men även med vatten från jord- och skogsbruket. På grund av detta har vattnet i Kyrkviken ett avvikande
tillstånd jämfört med det tillstånd som kan anses vara normalt. Detta kan märkas under sommarmånaderna då algblomning
förekommer. Det kan även förekomma perioder med förhöjda halter av koliforma bakterier i vattnet vilket gör att badning inte är att
rekommendera.
Sedan december 2009 finns miljökvalitetsnormer gällande vattenkvaliteten för samtliga svenska vattenförekomster uppdelat på fem
olika vattendistrikt. Kyrkviken ingår i samma vattenförekomst som Glafsfjorden. Glafsfjorden uppnår idag ”God ekologisk status” samt
”God kemisk ytvattenstatus”, vilket inte ska försämras till år 2015. Glafsfjorden har även ett kompletterande krav vad gäller
tillfredsställande badvattenkvalitet.
Botten på Sundet består av lösa bottensediment på friktionsjord. Bergets nivå ligger 0-15 meter under normal vattenyta.
Kyrkviken samt Glafsfjorden utgör sjöar av regionalt intresse ur fiskesynpunkt.

Konsekvenser av permanent översvämningsskydd
Långsiktiga konsekvenser

SMHI har utfört en översiktlig genomgång av de processer som är väsentliga för vattenutbytet i Sundet mellan Kyrkviken och
Glafsfjorden, se bilaga 9. Resultatet av SMHI:s studie är att ett permanent översvämningsskydd inte förväntas medföra att
vattenomsättningen försämras. Den planerade dammen minskar Sundets tvärsnitt till bredden 16 meter (2 st. öppningar á 8 meter).
Byggandet av en damm som stryper Sundets tvärsnitt kommer att ge en omfördelning av vattenomsättning på kortare tidsskalor.
Konsekvenser på vattenomsättningen genom Sundet bedöms vara små eller obefintliga sett över längre sikt (längre än en vecka).

Den minskade genomströmningen av vatten i Sundets strandnära partier kan medföra försämrade syreförhållanden vilket kan bidra
negativt till lokalens värde som lek- och uppväxtområde. Denna negativa påverkan bedöms dock vara lokal och berör de strandnära
områdena i direkt anslutning till dammen. Dammen ska utrustas med mindre öppningar i de strandnära partierna för att minska de
negativa konsekvenserna som huvuddammen riskerar att medföra för vattenlevande organismer. Dessa öppningar medför möjlighet
till ökad genomströmning av vatten i de strandnära partierna, samt möjliggör vandring av vatten- och strandlevande djur. Öppningarna
kommer att placeras på olika höjder (både över och under vattenytan) för att anpassas till olika djur. För vattenlevande organismer
kan uppförandet av huvuddammen riskera att utgöra visst vandringshinder samt försämra lokalens egenskap som lek- och
uppväxtområde. Dammens planerade utformning med öppningar i Sundets djupaste del ska utföras i nivå med den naturliga
bottennivån och kommer inte att utgöra någon barriär.
Enligt önskemål från Fiskeriverket bör utformningen av dammens botten samt de olika öppningarna i konstruktionen bestämmas i
samråd med någon fiskesakkunnig samt även med tillsynsmyndigheten.
Projektet bedöms inte påverka miljökvalitetsnormer för Glafsfjorden/Kyrkviken. Den ekologiska och kemiska statusen bedöms inte
påverkas av det föreslagna översvämningsskyddet. Glafsfjordens krav vad gäller badvattenkvalitet bedöms inte heller påverkas
negativt.

Konsekvenser vid ”skarpt läge”
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Vid ett ”skarpt läge” kommer alla öppningar att stängas i huvuddammen; allt från de små öppningarna vid strandkanten till de stora
öppningarna avsedda för båtar. Detta kan innebära att vattenomsättningen försämras något men konsekvensen bedöms som liten. Att
stänga luckorna innebär även att djur inte kan passera som brukligt. Det troligaste scenariet är en översvämning på hösten och då är
aktiviteten bland flertalet djurarter lägre än på våren och sommaren vilket gör konskevensen mindre.
Vid ett ”skarpt läge” kommer dessutom reningsverket att kunna fungera som vanligt vilket innebär att vattenkvaliteten i Kyrkviken inte
kommer att förorenas av utsläpp av orenat avloppsvatten. Detta innebär en positiv konsekvens för vattenmiljön i Kyrkviken.

Rivning av befintlig brygga

Som en följd av detta projekt kommer en mindre brygga att rivas på Västra Sund. Vid rivningen kan grumling uppkomma och åtgärder
för att begränsa denna grumling bör vidtas. Val av tidpunkt är viktig vid rivningsarbetet för att på så sätt minska konsekvensen av
grumlingen.

Flytbryggor
I anslutning till huvuddammen kommer två flytbryggor att anläggas. Bryggorna ska anslutas till huvuddammen och bedöms inte behöva
förankras i botten. Dock bör försiktighet iakttas vid anläggandet så att grumling inte uppkommer.

Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär att vattenomsättningen i Sundet inte påverkas. Däremot kommer vattenkvaliteten i Kyrkviken att påverkas
negativt vid en ny översvämningssituation. Ur miljösynpunkt orsakar översvämningssituationer en ökad utlakning av organiskt material
och växtnäringsämnen (kväve och fosfor). Den största risken vid översvämningar i nivå med den som inträffade år 2000 är dock att
reningsverket, avloppssystemet och dagvattensystemet upphör att fungera. Detta leder till utsläpp av stora mängder orenat sanitärt
avloppsvatten men även en del industriellt avloppsvatten samt viss utlakning från förorenade markområden. Vid en ny
översvämningssituation kan det även innebära att föroreningar från den förorenade marken i hamnområdet frigörs och släpps ut i
Kyrkviken. Vid en översvämningssituation bedöms stora negativa konsekvenser uppstå för vattenmiljön i Kyrkviken.

10.3 Naturmiljö
Förutsättningar
I samband med förra ansökan till miljödomstolen gjordes år 2003 en naturinventering vid Sundet, se bilaga 7. Den visade inte på någon
sällsynt flora eller viktiga växtplatser vid platserna för dammen eller spärrdammarna. Vid platserna för spärrdammarna kan viss
strandskog/lövskog behöva tas i anspråk, främst vid anläggande av etableringsytor för anläggningsarbeten samt för provisoriska
vägar. Även anläggande av tryckbankar på spärrdammarnas sidor påverkar befintligt lövskogsbestånd. Strandskog/lövskog har ett
visst naturvärde som potentiell biotop för främst lövskogsberoende fåglar, insekter och kryptogamer. Detta gäller i än högre grad om
dessa områden får utvecklas till äldre successionsstadier.
Området vid Sågudden och Viksområdet är utpekat i länsstyrelsens naturvårdsinventering. Naturmiljön domineras av lövskog och
stränder med inslag av bland annat ängar och odlade åkrar. Genom området rinner Viksälven och Lyckebäcken. En rik fågelfauna
förekommer inom området.
Området för den västra spärrdammen ingår i ett större område som är utpekat i länsstyrelsens naturvårdsinventering. Området
sträcker sig från Kyrkviken över Västra Sund över till öppet vatten i söder. Skyddsvärdet omfattar botaniska och zoologiska skäl.

Konsekvenser av permanent översvämningsskydd
Långsiktiga konsekvenser
Spärrdammarna kommer att kräva ingrepp i skogsmiljön som finns på Östra respektive Västra Sund. På den Västra sidan kommer
spärrdammen uppföras i området som länsstyrelsen pekat ut i sin inventering. Konsekvensen bedöms som marginell enligt den
naturinventering som gjorts samt att detta projekt endast berör en liten del av detta stora område. Den väg som måste byggas till den
östra delen av huvuddammen kommer att beröra skogs- och åkermark. Uppläggningsplatsen för muddermassorna som under
byggtiden ska anläggas på den östra sidan av Sundet berör naturmark.
Konsekvenser för växter och djur vid Sundet bedöms vara små med hänsyn till utförd inventering. Ingreppet i den befintliga lövskogen
vid de två spärrdammarna är inte omfattande och konsekvensen bedöms som liten. Viss återplantering av växter föreslås vid
spärrdammarna för att kompensera för det som måste avverkas.
Några tallar måste tas ned vid östra sidan om Sundet vid anläggandet av huvuddammen, men konsekvensen bedöms som marginell. De
äldsta tallarna på Östra Sund s:5 ska bevaras i möjligaste mån.
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Konsekvenser vid ”skarpt läge”
Ingen skillnad mot de långsiktiga konsekvenserna.

Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet vid en översvämningssituation innebär att naturmiljön vid områdena för spärrdammarna kommer att påverkas på
samma sätt som vid översvämningen är 2000. Vattenståndet från översvämningen kan fortfarande avläsas av på trädstammarna på
de låglänta delarna på Östra respektive Västra Sund. Inne i Arvika innebär en översvämning att området vid Sågudden kommer att
påverkas negativt i och med att området läggs under vatten. Måttligt negativa konsekvenser bedöms uppstå för naturmiljön vid en
översvämningssituation utan ett översvämningsskydd.

Vattenståndet från översvämningen 2000 kan fortfarande tydligt ses på trädstammarna på Västra Sund.
Nollalternativet vid en icke-översvämningssituation innebär ingen påverkan på naturmiljö.

10.4 Kulturmiljö
Förutsättningar
Delar av Arvika stad är utpekade i länsstyrelsens kulturmiljöprogram ”Ditt Värmland”. Det kulturhistoriska värdet ligger dels i
sammanhållna miljöer, dels i de enskilda byggnadernas och konstruktionernas utformning, utförande, materialval och färgsättning.
Köpstaden Arvika grundades år 1811 och platsen valdes på grund av det unika läget vid Kyrkviken. Staden har direkt vattenförbindelse
med såväl Vänern som hamnstaden Göteborg, vilket medförde att sjöfarten fick en mycket stor betydelse för staden.
Då de inre vattenvägarna inte moderniserades i samma takt som väg- och järnvägsnätet fick sjöfarten efter andra världskriget en allt
mindre betydelse. År 1993 lämnade oljetankern Framvik för sista gången hamnen i Arvika. Därmed sattes punkt för all nyttosjöfart
utmed farleden längs Byälven och Glafsfjorden. Idag är det endast turist- och fritidsbåtar som nyttjar farleden in till Sveriges innersta
hamn.
Inne i centrala Arvika anlades 1913 Stadsparken. Det iordningställdes en fågeldamm samt en småbåtshamn med bryggor. Det uppfördes
även en musik- och serveringspaviljong och i parken finns ett flertal skulpturer. Stadsparken är idag en av jämförelsevis få
kvarvarande stadsparker. I parken finns en pergola som uppfördes år 1913. Pergolan mäter hela 82 meter vilket gör den unik i sitt slag
i Sverige.
Sågudden är belägen invid Kyrkviken strax öster om Arvika centrum. På udden och i dess närhet finns fornlämningar från järnåldern.
1913 beslöt stadsfullmäktige att "upplåta lämplig plats på den så kallade Sågudden för uppförande av en museibyggnad". Samma år
uppsattes en rökstuga från Finnskogen på området. Därefter har ett tjugotal byggnader, däribland en storbondegård, soldattorp,
väderkvarn, båthus med kyrkbåt, skvaltkvarn, smedja, kölna och visthusbodar flyttats till platsen. Friluftsmuseets byggnader ger
tillsammans med inventarier, forn-, medeltids- och kyrksal en mycket god inblick i livet i Västvärmland under äldre tid.
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Mikaelikyrkan är Arvika Västra församlings kyrka och uppfördes omkring 1650 men fick sitt huvudsakliga utseende under 1700-talets
slut. Kyrkan ligger vackert belägen vid Kyrkvikens strand. Vid Mikaelikyrkan finns även en vackert utformad kyrkogård. Kyrkan och
kyrkogården är skyddade enligt kulturminneslagen.
Västra och Östra Sund är utpekat i länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Området vid Sundet har bedömts inneha ett högt
kulturhistoriskt värde bl.a. genom förekomst av fornlämningar samt befintlig bebyggelses utformning, utförande, materialval och
färgsättning. Den varierande karaktären hos kulturlandskapet - från bronsåldersgravar till 1900-talets fritidsbosättning - ger området
sitt speciella kulturhistoriska värde. Kring sekelskiftet 1900 och årtiondena därefter uppfördes ett flertal sommarvillor med attraktiva
vattennära lägen. Rekommendationer från kulturmiljöprogrammet omfattar att vård och underhåll av byggnader bör ske med
varsamhet och med hänsyn till bebyggelsemiljöns och enskilda byggnaders kulturhistoriska kvaliteter.
Området på båda sidor om Sundet är även utpekat i översiktsplanen som fornlämningsområden.

Redovisning av kulturmiljöintressen runt Kyrkviken
Utmed stränderna vid Västra Sund återfinns en regional kulturmiljö med ett flertal hällkistor samt ett stort antal gravrösen.
Hällkistorna härrör från den yngre stenålderns slutskede. Gravrösena dateras till den äldre bronsåldern. Bosättningar på båda sidor
om sundet finns
daterade till slutet av 1300-talet.
Sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden bedöms uppvisa en intressant miljö med lämningar efter ångbåtstrafik från sent 1800-tal och
framåt. Vid den östra delen av Sundet finns även en äldre byggnadsgrund och en lämning i form av en grop, möjligen utgör denna ett
äldre värn. Dessa lämningar är inte skyddade av kulturmiljölagen men Värmlands museum ser gärna att dessa bevaras som historiska
dokument i landskapet. Under april år 2004 utförde Bohusläns museum, i samverkan med Värmlands museum, en
undervattensarkeologisk utredning av ett ca 7 500 m² stort vattenområde i det smalaste partiet i Sundet, se bilaga 11. I utredningen
konstateras att Sundets centrala delar har muddrats och att utsikterna att finna bevarade fornlämningar i detta område därför är
begränsade. I de strandnära och mera opåverkade delarna påträffades fyra objekt/anläggningar. Två stycken lämningar av förmodade
fasta fiskeredskap påträffades vid respektive strandlinje på ca 2 meters djup. Dessa lämningar bedöms utgöra fasta fornlämningar.
Vid strandlinjen mot Västra Sund påträffades en klinkbyggd båt. Även denna lämning kan antas utgöra fast fornlämning.
En kulturmiljöutredning för berört område utfördes under april år 2004 av Värmlands museum, se bilaga 10. Utredningen utfördes på
uppdrag av Arvika kommun med anledning av planerad dammbyggnation. I utredningen görs bedömningen att lokaliseringen av
spärrdammen i Västra Sund berör områden som kan omfatta eventuella boplatslägen. Närheten till sedan tidigare påträffade gravar
och förmodad boplats, samt områdets sluttande marker ned mot Viken talar för sådana boplatslägen i området. Kulturmiljöutredningen
har även berört områden som preliminärt är aktuella för en vägdragning från befintlig väg i Östra Sund till dammläget (följdföretag). I
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detta område finns ett flertal kända fornlämningar och andra kulturhistoriskt intressanta miljöer. Östra Sund är en kulturhistoriskt
värdefull miljö, med värdefulla äldre jordbruksfastigheter och Ingesunds musikhögskola vars äldsta byggnader är från 1933.

Konsekvenser av permanent översvämningsskydd
Långsiktiga konsekvenser
Projektets konsekvenser för kulturmiljön bedöms vara negativa. Konsekvenserna kan emellertid minskas genom att projektet anpassas
till områdets kulturvärden genom lokalisering och utformning av dammarna samt att även lokaliseringen av de följdföretag som
behövs anpassas till kulturmiljön i området.
Vad gäller den västra spärrdammen gör närheten till gravarna och den förmodade boplatsen samt de sluttade markerna ned mot
Viken att det kan finnas boplatslägen i området. Värmlands Museum rekommenderar arkeologiska utredningar i anslutning till västra
spärrdammen med tanke på detta.
Anläggande av arbetsvägen till huvuddammen från Östra Sund medför stor negativ påverkan på kulturmiljön. Slutlig placering och
utformning av tillfällig väg kommer att avgöras i samråd med Länsstyrelsen i Värmlands län för att göra konsekvensen så liten som
möjligt för kulturmiljön. Eftersom det i området kan finnas fornlämningar så rekommenderar Värmlands Museum att arkeologiska
utredningar utförs i området.
Den undervattensarkeologiska utredningen anser att en förundersökning, i syfte att närmare fastställa respektive lämnings
utbredning, karaktär och vetenskapliga potential, bör föregå det tilltänkta arbetsföretaget.
Konsekvensen för kulturmiljön bedöms som negativ, men den sammanvägda bedömningen är svår att göra med tanke på de
arkeologiska undersökningar som ska göras vid ett flertal platser. En positiv konsekvens av projektet blir det dock vad gäller ökad
kunskap om kulturmiljön vid de platser där arkeologiska utredningar ska göras.

Konsekvenser vid ”skarpt läge”
Ingen skillnad mot de långsiktiga konsekvenserna.

Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet för kulturmiljön i själva Sundet innebär ingen skillnad jämfört med dagens situation och kulturmiljön där får vara
fortsatt orörd. Områdena för spärrdammarna ingår i kulturmiljöprogrammet ”Ditt Värmland” och kulturmiljön kan påverkas negativt
vid en ny översvämning.
Inne i Arvika bedöms kulturmiljön påverkas negativt vid en översvämningssituation eftersom flera kulturmiljöintressanta områden kan
komma att påverkas av de stigande vattennivåerna. Det gäller till exempel området vid Sågudden, Hamnmagasinen samt kyrkomiljön
vid Mikaelikyrkan.

32

MKB för översvämningsskydd för Arvika kommun

Bild från kyrkogården vid Mikaelikyrkan under översvämningen år 2000
Vid översvämningen år 2000 förorenades Arvika stadspark samt Sågudden av orenat avloppsvatten och områdena fick avlysas under
en lång tid. Platserna fick sedan saneras och gräsytorna las om innan allmänheten fick tillträde dit igen. Den negativa konsekvensen
för kulturmiljön för nollalternativet vid en översvämningssituation bedöms som mycket stor.

10.5 Landskapsbild
Förutsättningar
Området runt Kyrkviken ligger i ett sprickdalslandskap som går i nordvästlig-sydöstlig riktning. Kyrkviken förbinds med Glafsfjorden
genom en smal öppning vid Sundet. Kyrkviken och Glafsfjorden bildar avgränsade rum. Sundet bildar en korridor mellan rummen
omkring Glafsfjorden och Kyrkviken. Höjdskillnaderna runt Kyrkviken bidrar till stor del med rumsavgränsningen. Storkasberget som
ligger öster om Kyrkviken är cirka 190 meter över havet. Väster om Kyrkviken ligger Kinnaberget med knappt 150 meter över havet.
Norr om Kyrkviken ligger staden Arvika, vars centrala delar ligger låglänt intill Kyrkvikens strand. De strandnära delarna består till
stor del av avvecklad industrimark på hamnområdet. Järnvägen mellan Karlstad – Oslo delar av hamnområdet mot den övriga staden.
Staden består till stor del av två- och trevåningshus och marken sluttar från norr ner mot Kyrkviken. Landmärken i staden är
Mikaelikyrkan i väster och Trefaldighetskyrkan i öster.
Vid Sundet är landskapsbilden varierad. Det är en mycket tilltalande miljö med högt värde ur landskapsbildsynpunkt. Bebyggelsen
består av enstaka bostads- och fritidshus och flera av dem är omsorgsfullt utformade, vilket är ett värdefullt inslag i området. Det är
ett småbrutet jordbrukslandskap uppblandat med skogsklädda kullar och bergiga partier. Gårdarna ligger ofta på randen mellan
magrare mark och rikare odlingsbar mark. Flera av husen är placerade med slående utsikt över Glafsfjorden eller Kyrkviken. Sundet
präglas av vassbälten utmed stränderna samt omväxlande tät och gles blandskog med inslag av öppen mark. Stränderna ramar in
vattenspegeln och skapar en rumskänsla.
Förutom Sundet finns två andra lågpunkter, platserna för spärrdammarna, söder om Kyrkviken. De finns på var sida om Sundet. Den
ena väster om Sundsnäs och den andra vid Ingesund. Landskapsbilden vid platsen för den västra spärrdammen är omväxlande med
äldre bebyggelse, lövskog samt öppen mark. Lövskogen är av uppvuxen karaktär med visst inslag av barrträd. Höjdskillnaden i området
är cirka 5 meter. Vägen löper i ungefär samma sträckning sedan slutet av 1800-talet och är dragen efter hur bebyggelsen är placerad
i landskapet. Den är en tilltalande landsbygdsmiljö som vittnar om historiken i jordbrukslandskapet. Vid spärrdammen på den östra
sidan präglas landskapsbilden av uppvuxen lövskog. Nordväst om området ligger musikhögskolan Ingesund och i nordost förekommer
villabebyggelse. Vägen inramas av skogspartier på båda sidor om vägen. Vid icke-växtsäsong bildar skogspartierna närmast pelarsalar
med sina höga stammar. Vägen genom detta skogsparti är lite av en entré till Östra Sund och Ingesund.

Konsekvenser av permanent översvämningsskydd
Långsiktiga konsekvenser
Konsekvenserna av huvuddammen och spärrdammarna sett från Arvika är små, huvuddammen gör ingen uppenbar skillnad mot
nollalternativet. Sundet är idag svårt att urskilja från Arvika stad. Dammen, som vid normalt vattenstånd sticker upp cirka 2,2 meter,
kommer inte att vara urskiljbar mer än från högre belägna platser i Arvika stad samt några låglänta områden. Avståndet är cirka två
kilometer, mellan Sundet och Arvika, vilket gör att landskapsbilden konsekvens av dammen sett från Arvika stad är mycket liten.
Vid Sundet kommer påverkan på landskapsbilden att bli påtaglig. Från land vid Östra Sund 2:30 kommer utsikten att påverkas in över
Kyrkviken. Från land vid Västra Sund kommer utsikten mot Glafsfjorden att bibehållas medan landskapsbilden ut över Sundet ändras.
Intrånget kommer även att gå in på fastigheten Västra Sund 2:12 genom den anslutningsdamm som byggs ut till dammen. Dammen
kommer dock inte att påverka utsikten över varken Kyrkviken eller Glafsfjorden sett från fastigheten Västra Sund 2:12. Vid utformning
av huvuddammen kommer kommunen att sträva efter att dammen ska likna en traditionell pir av natursten, vilket gör att utseendet
ges en mer naturlig del av Sundet. Konsekvensen vid Sundet bedöms som negativ.
Landskapsbilden från vattnet vid Sundet kommer att ändras. Som namnet låter är vattnet en passage mellan Kyrkviken och
Glafsfjorden. Från båt eller gående på isen kommer dammen att innebära en port till eller från Arvika. Färdas man mot Arvika kommer
Kyrkviken att öppnas upp mer plötsligt än den gör idag. För båttrafikanter från Arvika kommer liknande att ske med utsikten mot
Glafsfjorden.
De spärrdammar som ingår i ansökan kommer att byggas på lokalvägar öster och väster om Sundet. Detta kommer att innebära två
typer av påverkan på landskapsbilden; dels för de som färdas på lokalvägarna och dels för dem som upplever dem från exempelvis sin
bostad eller färdandes i naturen. Vägen kommer att höjas cirka tre meter till +50. Detta kommer att göra att de som åker på
lokalvägen kommer att färdas upp till tre meter över dagens nivå. När man rör sig i naturen kommer vägen att bli en visuell barriär.
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Spärrdammarna kommer att uppföras med släntlutningen 1:2 vilket inte antas utgöra hinder för förflyttning till fots över vallarna. Båda
vägarna ligger i skogsmark mestadels bestående av lövträd och påverkan kommer att bli lokalt knuten till platserna. För boende i
området kommer konsekvensen att bli liten. Eftersom bostäderna ligger högt i terrängen kommer inte vägen att skymma sikten ut i
naturen.

Konsekvenser vid ”skarpt läge”
Åtgärderna innebär en liten skillnad mot de långsiktiga konsekvenserna vid huvuddammen. Vid skarpt läge kommer huvuddammen att
förhöjas ytterligare till maximalt +50. Stängningen av huvuddammen samt påbyggnaden upp till +50 vid en översvämningssituation
kommer att förändra landskapsbilden lokalt för de boende vid Sundet. Ytterligare en skillnad är att vattennivåerna i Kyrkviken och
Sundet kommer att skilja sig. Landskapsbilden sett från Östra Sund vid en översvämningssituation kommer göra att vattnet i Kyrkviken
inte syns som vid normalvattenståndet. Hur mycket dammen och Kyrkviken syns beror på hur högt vattenståndet är och hur mycket
dammen höjs. Sett från Arvika kommer situationen att skilja sig från normalfallet. Dammen kommer som mest att synas ytterligare 2,5
meter gentemot normalt vattenstånd. Eftersom avståndet mellan Sundet och Arvika är så långt kommer detta inte att påverka
landskapsbilden i Arvika nämnvärt. Däremot kommer skillnaden att vara stor lokalt sett från Kyrkviken då dammen och en hög
uppbyggnad syns. Konsekvenserna bedöms ha en hög acceptans hos berörda genom att syftet med anläggningen och verksamheten är
att motverka uppkomst av översvämningsskador.

Konsekvenser av nollalternativet
Vid en översvämning utan ett översvämningsskydd påverkas hela Kyrkviken men främst Arvika stad. För att förhindra skada kan
omfattande vallar byggas, pumpanordningar sättas ut. På grund av att funktioner i staden försämras eller försvinner samt det skräp
som vattnet innehåller då marken rensas kommer vattnet inte upplevas så positivt för landskapsbilden som det annars är benäget att
göra. Landskapsbilden kommer även att påverkas negativt från de anordningar som behövs för att skydda mot vattnet och pumpa bort
vatten. Ett upplevelsevärde kommer dock att finnas av situationen som sådan, hur positivt detta blir beror givetvis på hur stor
översvämningen är och vilken koppling man har till situationen. Konsekvensen av översvämningen är temporär, men beroende på hur
stora skador det blir kan konsekvensen bli olika även om den trots allt blir negativ. Vid översvämningen år 2000 tog det många
månader innan allt återställdes till normalt läge igen. Landskapsbildens negativa konsekvens av översvämningen bedöms bli negativ
främst efter översvämningen eftersom det tar lång tid att återställa marken till sitt ursprungliga skick.

10.6 Rekreation och friluftsliv
Förutsättningar
Området vid Sundet används av de boende för rekreation och friluftsliv, men området besöks även av övriga kommuninvånare med
tanke på dess tilltalande miljö. Det är ett närrekreationsområde med en värdefull kultur- och naturmiljö. Arvikas motorbåtsklubb har
sin fastighet på den västra sidan om Sundet, och den används av klubben för diverse olika aktiviteter. Miljön kring Sundet på främst
den västra sidan är något svårtillgänglig för allmänheten. Området har även ett rikt båtliv under sommarmånaderna, med bland annat
många kanotister. Under oktober – april förekommer det däremot knappt någon båttrafik genom Sundet.
Om Sundet blir istäckt, används området vintertid för skridsko- och skidåkning samt promenader på isen och är då ett populärt
utflyktsmål.
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Båtliv vid Sundet
Kyrkviken används av Arvikaborna för fiske- och badmöjligheter samt för båttrafik. Vattenkvaliteten i Kyrkviken gör dock att bad inte
alltid är att rekommendera. Perioder med syrebrist i bottenvattnet gör att fiskens levnadsbetingelser påverkas och det gör att fisken
då flyr från områden som påverkas av den allt för låga syrehalten vilket i sin tur påverkar möjligheten till fiskefångst.
Området vid Sågudden samt Mikaelikyrkan och hamnområdet är platser som används av Arvikaborna för rekreation.

Konsekvenser av permanent översvämningsskydd
Långsiktiga konsekvenser
Tillgängligheten till områden i Västra och Östra Sund bedöms inte försämras genom uppförande av huvuddamm och spärrdammar.
Spärrdammarna kommer att uppföras med släntlutningen 1:2 vilket inte antas utgöra hinder för förflyttning till fots över vallarna.
Befintliga vägar kommer att finnas kvar, men placeras ovanpå på spärrdammarna. Huvuddammen kommer att utformas med två
stycken öppningar à 8 meter vilket underlättar för båttrafiken genom Sundet. Möjlighet att åka skridskor, skida eller promenera genom
Sundet vintertid kan eventuellt minska genom ökad vattenströmningshastighet genom huvuddammens öppningar.
Projektet bedöms inte påverka allmänhetens möjlighet till fiskeutövande.
Områdets värde för naturupplevelser riskerar dock att minska med tillkomsten av framför allt huvuddammen i Sundet men även av
spärrdammarna i Västra och Östra Sund.
Små negativa konsekvenser bedöms uppkomma vad gäller friluftslivet. Risken att friluftsliv och naturupplevelsen i området försämras
bedöms som liten men är till viss del beroende på hur dammarna utformas.

Konsekvenser vid ”skarpt läge”
I och med att huvuddammen stängs vid en översvämningssituation innebär det att ingen båttrafik kan passera ut och in genom Sundet
vilket påverkar möjligheten till den formen av friluftsliv. Konsekvensen bedöms dock som liten med tanke på den ökande acceptansen
vid en översvämningssituation. Det troligaste scenariot är också att en översvämningssituation inträffar under höst- eller
vintermånaderna och då förekommer nästan ingen båttrafik genom Sundet vilket gör konsekvensen mindre. I övrigt innebär det skarpa
läget ingen skillnad mot de långsiktiga konsekvenserna.

Konsekvenser av nollalternativet
Konsekvensen av nollalternativet i Sundet bedöms som obefintlig, och innebär att området kan fortsätta att användas som det gör
idag.
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För Arvika stad innebär nollalternativet vid en översvämningssituation att delar av staden som idag används för rekreation inte
kommer att kunna besökas. Det gäller t.ex. Sågudden samt området vid hamnen och Mikaelikyrkan. Konsekvensen bedöms som stort
negativ, men relativt tillfällig eftersom områdena kan utnyttjas igen när vattnet sjunkit undan och områdena säkrats igen.
Avspärrningarna bedöms också ha en hög acceptans från Arvikaborna.
Nollalternativet för Arvika kommun vid en icke-översvämningssituation innebär ingen förändring jämfört med dagens situation.

10.7 Förorenad mark
Förutsättningar
Inne i Arvika finns det några platser som har konstaterats innehålla markföroreningar av olika slag. Vid en översvämningssituation
finns det en risk att dessa ämnen frigörs och kommer ut i vattenmassorna för att sedan transporteras till andra platser. Ute vid
Sundet finns det inga kända platser där förorenad mark har påvisats.
Under 2005 gjordes en miljöinventering av området vid hamnen i Arvika. Hamnområdet har använts för diverse industri,
hamnverksamhet, depåområde, småindustri, lager, järnvägsverksamhet, kontor samt rekreation under lång tid men numera är många
av de ursprungliga byggnaderna rivna. Nuvarande verksamhet består av småindustri, handel, kontor, restaurang och bostäder. Delar
av marken i hamnområdet i centrala Arvika har konstaterats vara förorenad. Det finns även risk att stationsområdet norr om
hamnområdet är förorenat.

Konsekvenser av permanent översvämningsskydd
Långsiktiga konsekvenser
Analys av sedimenten vid huvuddammen kan behöva göras i samband med bygget för att säkerställa att inga föroreningar finns i det
material som läggs upp på land.

Konsekvenser vid ”skarpt läge”
Med hjälp av huvuddammen görs bedömningen att de förorenade massorna vid hamnområdet inte kommer att påverkas vid en
översvämningssituation.

Konsekvenser av nollalternativet
Det finns en risk att föroreningar från hamnområdet kommer ut i Kyrkviken vid en översvämning. Beroende på vilken typ av förorening
det är blir påverkan på vattenkvaliteten olika. Konsekvensen bedöms som något negativ med tanke på den befintliga vattenkvaliteten i
Kyrkviken.

10.8 Buller
Förutsättningar
Sundet är en relativt trafikerad fritidsfarled in till Arvika. Passagen genom Sundet är hastighetsbegränsad, men bedömningen görs att
denna hastighet inte alltid efterlevs.
Buller under byggtiden redovisas i kapitel 11.

Konsekvenser av permanent översvämningsskydd
Långsiktiga konsekvenser
Konsekvenserna från provkörningen av pumparna, samt övning av mobilisering av översvämningsskyddet bedöms som små med
hänsyn till dess begränsade omfattning i tid. Övningarna avses att utföras under en kortare tidsperiod samt inte i full skala vad gäller
dieseldrivet elverk och mängd pumpar.

Konsekvenser vid ”skarpt läge”
Att bygga upp huvuddammen till +50, samt stänga de två öppningarna kommer att ge upphov till buller. Materialet för att utföra
påbyggnaden kommer att finnas på plats vid Sundet, vilket innebär att inga tunga transporter av material kommer att förekomma på
vägarna ut mot Sundet. Påbyggnaden ska utföras med hjälp av en mobilkran. Störningar från pumpar, samt dieseldrivet elverk vid ett
”skarpt läge” bedöms vara måttliga, och påverka närliggande bostäder samt närområdet kring huvuddammen. Störningen kommer att
vara tidsbegränsad till översvämningsperioden, och bedöms ha en hög acceptans hos berörda genom att syftet med anläggningen och
verksamheten är att motverka uppkomst av översvämningsskador.

Konsekvenser av nollalternativet
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Nollalternativet ger ingen skillnad jämfört med dagens situation.

11.

Konsekvenser under byggtiden

Konstruktion av huvuddammen kommer att utföras i en torr miljö vilket möjliggör omhändertagande av spill etc. Detta kommer att
genomföras på så sätt att Sundet torrläggs i två etapper, en sida i taget, under vilken respektive sida av huvuddammen uppförs.
Anläggningsarbetena kan dock medföra att båttrafik genom Sundet kan komma att begränsas, samt omöjliggöras för korta tider under
byggskedet. Arbetena kommer inte utgöra vandringshinder för vattenlevande organismer under byggskedet. Torrläggningen kommer
att utföras genom invallning av arbetsområdet med spont alternativt fångdammar av fyllningstyp. Viss grumling kan komma att uppstå
vid upprättande av invallning respektive vid avlägsnande av densamma. Grumlingens omfattning är lokal och begränsad till
arbetsplatsen och dess närområde. Grumling bedöms även kunna uppkomma i samband med slagning av spont. Enligt Fiskeriverket bör
arbeten som kan ge upphov till grumling undvikas mellan april – juni med tanke på fiskarnas lekperiod. Vatten och sediment som
avlägsnas innanför sponten kommer att omhändertas inom uppläggningsplatsen för muddermassorna på den östra sidan av Sundet.
Klarnat vatten därifrån kommer att återföras till vattendraget. Bedömningen görs att detta vatten kommer att kunna tillföras
vattendraget utan någon mer rening än den sedimentation som sker. Muddermassorna kommer efter avslutat arbete att ligga kvar på
uppläggningsplatsen. Massorna kommer att täckas med jord och ges ett utseende liknande det ursprungliga. Föroreningshalten i
muddermassorna bedöms vara ringa och markanvändningen bedöms kunna återgå till tidigare markanvändning. Vid den geotekniska
undersökningen kunde inga föroreningar konstateras men om något upptäcks under byggskedet kommer prover på sedimenten att
skickas på analys.
Schakt kommer att utföras vid de planerade anläggningsarbetena. Jordmaterial som schaktas bort från respektive yta för anläggande
av dammarna, samt för följdföretagen kommer att så långt möjligt återanvändas som konstruktionsmaterial till planerade
anläggningar. Jordmassor som misstänks innehålla föroreningar kommer att analyseras. Risk för föroreningar i bortschaktade eller
tillförda jordmassor bedöms dock vara små. Detsamma gäller risk för föroreningar från spill vid anläggningsarbeten.
Uppförande av spärrdammar kommer att utföras under sommarsäsongen. Anläggningsarbetet utförs genom att material
transporteras till platsen på vilken den därefter läggs ut i anpassade lagertjocklekar (tätkärnan byggs sannolikt upp med en
lagertjocklek på 30-40 cm) som sedan packas för att erforderlig täthet och stabilitet erhålls. Maskinarbete på plats omfattar sannolikt
grävmaskin, vibrovält m.m.
Ianspråktagande av mark utöver mark för de faktiska dammarna omfattar, se karta nästa sida:
 arbetsväg från Östra Sund till dammläget för huvuddammen
 etableringsytor för byggnadsverksamheten
 områden för temporär massuppläggning
 förråd för temporär materialuppläggning
 uppläggningsplats för muddermassor på den östra sidan av Sundet
 byggnad för pumpmanövrering
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Redovisning av föreslagen lokalisering av huvuddammen, spärrdammarna samt övriga områden som behövs under byggtiden
Etableringsytor för byggnadsverksamheten kommer att behöva tas i anspråk i direkt anslutning till planerade dammlägen. Även
områden för temporär massuppläggning kommer att behövas. Dessa etableringsytor och massupplägg kommer att placeras och
utformas så att de gör så lite permanent påverkan på närmiljön som möjligt. Etableringsytor som inte är nödvändiga för den fortsatta
driften av dammarna kommer att återställas.
En arbetsväg från Östra Sund till huvuddammen kommer att anläggas. Utformning och sträckning av arbetsvägen ska bestämmas i
samråd med berörda samt med Länsstyrelsen i Värmlands län. Arbetsvägen kommer att utföras så att minsta möjliga störning
uppkommer.
Bygget av dammarna kommer att alstra buller vilket kan vara störande för de boende och de som vistas i området. Huvuddammens
konstruktion kommer att vara den som kräver mest bulleralstrande moment, till exempel betonggjutning och spontning. Allt buller
under byggtiden klassas som byggbuller. Buller från trafik till och från byggplatsen ska bedömas efter riktvärdena för trafikbuller, men
trafik inom byggplatsen räknas som byggbuller.
Olika undersökningar har konstaterat att information till de kringboende om den störande verksamheten gör att de tolererar
störningarna bättre. Informationen handlar då om vad man håller på med samt när och hur länge olika verksamheter ska pågå.
Information till de kringboende bör alltid ske om arbetet förväntas ge höga bullernivåer.
De samlade konsekvenserna under byggtiden bedöms vara måttliga. Spontningen som ska utföras kommer att genera mycket buller
men detta är under en mycket kort period. Information om detta arbete kommer att delges de närboende innan det sker. Anläggande
av dammarna kommer att kräva stora mängder massor vilka kommer att transporteras till arbetsområdena via Västra och Östra
Sund. Detta kommer bl.a. att alstra buller och medföra tillskott av tunga transporter förbi bostadsområdena. Härutöver kommer
provisoriska vägar att anläggas vilket påverkar närområdet. Transporterna kommer att i möjligaste mån utföras under dagtid.

12.

Samlad konsekvensbedömning

Nedan följer en sammanställning av de konsekvenser som tagits upp i MKB:n. Sammanställningen beskriver konsekvenserna enligt
huvudalternativet i jämförelse med nollalternativet. Konsekvenserna enligt huvudalternativet är uppdelat på långsiktiga konsekvenser
och konsekvenser vid skarpt läge.
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Miljöaspekt

Långsiktiga konsekvenser

Konsekvenser vid “skarpt läge”

Vattenstånd

Inga långsiktiga konsekvenser bedöms uppkomma.

Vid en översvämningssituation kommer Kyrkvikens
magasineringskapacitet inte att kunna utnyttjas.
Konsekvenserna på Glafsfjorden vid ”skarpt läge” bedöms som
små men negativa.

Vattenmiljö

Små negativa konsekvenser med de föreslagna
skyddsåtgärderna.

Positiv konsekvens för vattenkvaliteten eftersom reningsverket
kan fungera utan störningar och inget orenat avloppsvatten
släpps ut i Kyrkviken.

Naturmiljö

Små negativa konskevenser med tanke på utförd
naturinventering. Återplantering av växtlighet ska ske vid
spärrdammarna

Ingen skillnad jämfört med de långsiktiga konsekvenserna

Kulturmiljö

Negtiv konsekvens i stort som kan mildras något med rätt
utformning. En viss positiv konsekvens blir det dock vad gäller
ökad kunskap om kulturmiljön vid de platser där arkeologiska
utredningar ska göras.

Ingen skillnad jämfört med de långsiktiga konsekvenserna

Landskapsbild

Lokal negativ konskekvens för landskapsbilden vid Sundet och
spärrdammarna. Sett från Arvika stad blir det ingen skillnad.

Liten skillnad mot de långsiktiga konsekvenserna vid
huvuddammen.

Rekreation och friluftsliv

Små negativa konsekvenser bedöms uppkomma vad gäller
friluftslivet. Risken att friluftsliv och naturupplevelsen i området
försämras bedöms som liten men är till viss del beroende på hur
dammarna utformas.

Inget båtliv kan passera genom Sundet, men i övrigt ingen
skillnad jämfört med de långsiktiga konsekvenserna

Förorenad mark

Ingen påverkan

Med hjälp av översvämningskyddet görs bedömningen att de
förorenade massorna vid hamnområdet inte kommer att
påverkas vid en översvämningssituation.

Buller

Inga långsiktiga konsekvenser

Liten negativ konsekvens. Störning från pumpar och elkraftverk
vid ett ”skarpt läge” bedöms vara måttlig och påverka
närliggande bostäder samt närområdet kring huvuddammen.

Byggtiden

Risk för måttliga negativa konsekvenser under de 18 månader
som bygget beräknas ta. Transporter samt byggbuller är det
som kommer att vara mest störande.

Risk för små negtiva konsekvenser under den tid då
översvämningsskyddet aktiveras.

13.

Skyddsåtgärder och kontroll

13.1 Före byggstart
Innan byggstart skall ett kontrollprogram upprättas för kontroll av eventuella förändringar av vattenkvaliteten i Kyrkviken efter
huvuddammens uppförande. Provtagning av vattnet ska göras innan byggstart för att få referensvärden. Resultatet av kontrollen
kommer att redovisas för berörd myndighet. Om det visar sig att vattenkvaliteten påverkas negativt av projektet ska åtgärder vidtas
för att förbättra detta.
Värmlands Museum rekommenderar att arkeologiska utredningar utförs på ett flertal platser innan bygget startar, se avsnitt 10.4
Kulturmiljö. Det gäller på land medan det i vattnet rekommenderas att en förundersökning görs.
Vad gäller den tillfälliga vägen på Östra Sund som behövs under byggtiden så ska samråd med Länsstyrelsen genomföras innan denna
väg anläggs. Inom området finns flertalet fornlämningar och valet av sträckning kan ge upphov till bland annat ytterligare arkeologiska
utredningar.
Analys av bottensedimenten kan behöva göras i samband med bygget för att säkerställa att inga farliga föroreningar finns i det
material som läggs upp på land.

13.2 Huvuddammen
Anläggningsarbetet
Anläggandet av huvuddammen kommer att utföras i minst två etapper där halva Sundet torrläggs åt gången. Arbetet kommer på detta
sätt att bedrivas i en torr miljö vilket minimerar grumling. Arbete i torr miljö medför vidare att eventuellt spill kommer att kunna
hanteras på ett miljömässigt korrekt sätt.
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Torrläggningen kommer att utföras med spontning vilket medför att påverkansområdet minimeras och bedöms främst utgöra området
i direkt anslutning till anläggningen. En uppläggningsplats för muddermassor kommer att anläggas på den östra sidan om Sundet och
vattnet kommer att ledas dit för sedimentering/klarning innan vattnet återförs till vattendraget. Enligt Fiskeriverket bör arbeten som
kan ge upphov till grumling undvikas mellan april – juni med tanke på fiskarnas lekperiod.
Anpassningar av konstruktionen
Huvuddammen ska utföras med strandnära öppningar över och under vattenytan. Dessa öppningar kommer att placeras på grundare
partier vid sidan av huvudfåran, och möjliggöra potentiella vandringsvägar för fisk, landlevande djur och till viss del bottenfauna.
Härutöver lindrar strandnära öppningar i dammen de effekter på vattengenomströmningen i grundare partier som kan orsakas av en
damm i Sundet. Detta möjliggör att områdets nuvarande värde som lek- och uppväxtområde sannolikt kan upprätthållas i framtiden.
Enligt Fiskeriverket bör utformningen av dammens botten samt öppningarna i konstruktionen bestämmas i samråd med fiskesakkunnig
och tillsynsmyndigheten.
Huvuddammens tröskel i de två öppningarna kommer att utföras i nivå med den naturliga botten för att inget vandringshinder ska
uppstå.
Estetisk utformning
Kommunen kommer att sträva efter att huvuddammen ska efterlikna en traditionell stenpir eller brygga för att på så sätt minska
konsekvensen vad gäller den lokala landskapsbilden vid Sundet. Uppläggningsplatsen för muddermassorna på den östra sidan av
Sundet ska utformas i samråd med berörd fastighetsägare.

13.3 Spärrdammarna
Västra spärrdammen ska lokaliseras efter nuvarande vägsträckning varefter nuvarande väg höjs och placeras på spärrdammens
krön. Detta medför att karaktären på nuvarande vägsträckning i landskapet bibehålls. Utformningen medför att ianspråktagande av
jungfrulig mark minimeras, även om en provisorisk väg måste anläggas vid sidan av spärrdammen under byggnadsskedet.
Även östra spärrdammen ska anläggas enligt sträckning av nuvarande landsväg. Vägen kommer att höjas och placeras på
spärrdammens krön. Detta medför att påverkan på löv-/strandskog söder om spärrdammen minimeras. Viss avverkning på vardera
sidan om befintlig väg kommer att utföras vid anläggande av tryckbankar.
Vid anläggningsarbetena kommer hänsyn att tas till omgivande lövskog genom att avverkningen minimeras. För att kompensera förlust
av lövträd vid anläggande av spärrdammarna avses att tillåta växtetablering på tryckbankarna vid spärrdammarna.

13.4 Byggtiden
Anläggningsarbeten inklusive transporter kommer huvudsakligen att bedrivas dagtid mellan kl. 07-19. Vägar i anslutning till platserna
för dammarna kommer att hållas öppna för trafik.
Vägar som används för transporter till huvuddammen kommer efter avslutat bygga att vid behov underhållas så att minst nuvarande
standard upprätthålls. En tillfällig standardsänkning kan dock uppkomma under byggtiden. Underhåll av vägar ska utföras så att
befintlig karaktär på vägarna inte försämras. Detta gäller särskilt grusvägen från Ingesund till Östra Sund.
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Vectura är marknadsledande teknikkonsulter inom transportinfrastruktur och rörelseplanering. Vectura löser komplexa
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