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SAMMANFATTNING 

Tyréns har på uppdrag av Karlstad kommun genomfört en skyfallsanalys för 

detaljplanen Färjestads förskolan (här kallad Göken 2) för att kunna besvara hur 

översvämningsrisken inom och utanför detaljplanen ser ut. Effekten av skyfall beskrivs 

inom planområdet med hjälp av vattendjup, avrinningsvägar och översvämnings-

volymer. Analysen har baserats på en befintlig skyfallsmodell från en tidigare 

utredning som gjordes över aktuellt område 2019 av Tyréns AB. I detta arbete har den 

befintliga modellen uppdaterats med nya markhöjder där det funnits tillgängligt. 

Modellen har även uppdaterats med planerade byggnader, markanvändning samt tre 

föreslagna översvämningsytor. 

 

Analysen har utförts för ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. Dagvattenledningarnas 

kapacitet har beskrivits med ett schablonavdrag på regnet över hårdgjorda ytor. 

Avdraget motsvarar ett 10-årsregn för befintliga dagvattenledningar och ett 10-årsregn 

med klimatfaktor 1,25 inom detaljplanerna Färjestadsskolan och Göken 2.  

 

Resultaten visar att det i dagsläget ansamlas stora mängder vatten längs framförallt de 

västra delarna av detaljplanen längs med Falkgatan och GC-banan som går under 

Blönduosgatan. Efter exploatering omfördelas vattnet på grund av ändrade 

markhöjder, ändrade placeringar av hus samt tillkommande översvämningsytor. 

 

För att motverka översvämningsrisker inom detaljplanen och förhindra att risken ökar 

utanför planområdet behöver föreslagna översvämningsytor ha en volym på minst 450 

m
3

. Översvämningsytorna är ämnade att hantera volymerna som skapas inom 

detaljplanen och är inte till för att lösa den existerade problematiken i området. Syftet 

med översvämningsytorna är att hantera skyfall och inte dagvatten. Ytorna behöver 

dock anslutas till dagvattennätet för att kunna tömmas på vatten. Hur dessa ytor ska 

anslutas till befintligt dagvattennät behöver ses över vid detaljprojekteringen. 

 

För att översvämningsytorna ska fylla sin funktion behöver vattnet inom planen även 

kunna ledas till översvämningsytorna. Generellt bedöms vattnet kunna ledas till ytorna 

utan problem. Ett område som kan behöva en extra översyn är förskolegården där det 

med nuvarande förslag på markhöjder ställer sig ca 45 m
3

 intill förskolans matsal. 

Vidare rekommenderas att marknivån vid flerbostadshus och punkthus längs Falkgatan 

som lägst sätt till +47,8 meter. Vid den östra fasaden på det östra flerbostadshuset vid 

Blöndousgatan bör marken höjas till planerad golvnivå på +51,45 meter och sedan 

släntas ut. Då marknivåer inom detaljplanen är avgörande för vart vattnet kommer 

rinna och ansamla sig rekommenderas att en markprojektering görs. Om vattnet från 

förskolans matsal inte kan ledas till översvämningsytorna kan åtgärder behöva 

samordnas med Färjestadsskolan. Räddningstjänsten bedöms ha åtkomst till området 

via lokalgata med angöring från Blöndousgatan. 

 

Med föreslagna åtgärder bedöms det möjligt att anlägga ytterligare ett flerbostadshus 

på nuvarande innergård och det bedöms även möjligt att anlägga källare med garage i 

flerbostadshuset närmast Blönduosgatan. Hur källaren påverkas av översvämningar till 

följd av höga vattennivåer i Klarälven har inte bedömts. I övrigt rekommenderas att 

inga källare byggs inom detaljplanen. 
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1 BAKRUND OCH SYFTE 

SMHI:s definition av skyfall är minst 50 mm nederbörd på 1 h eller minst 1 mm på en 

minut. Nästintill alla skyfall inträffar sommartid och har liten geografisk utsträckning 

(SMHI, 2011). I ett förändrat klimat kan skyfallen bli vanligare och mer intensiva. 

Dessutom ökar riskerna med skyfall i urbaniserade områden där hårdgjorda ytor 

hindrar vattnet från att infiltrera i marken. Dagvattennäten har inte heller kapacitet att 

ta hand om allt vatten under ett skyfall då syftet med dessa är att hantera mer vanliga 

regn. Detta innebär större markavrinning från hårdgjorda ytor vilket medför risk för 

översvämning där vatten ansamlas. Översvämningar vid skyfall kan ha stor påverkan 

på samhällsviktiga funktioner. Dessutom kan de innebära stora kostnader på grund av 

skador på fastigheter och infrastruktur. 

 

En ny detaljplan planeras i norra delen av Karlstad inom stadsdelen Färjestad. 

Detaljplanen heter Färjestads förskola men har i denna rapport gått under 

arbetsnamnet ”Göken 2”, se Figur 1. Inom detaljplanen planeras en ny förskola och 

bostäder. Stora delar av planområdet ligger inom översvämningsområde för Klarälven. 

Då förskolor klassas som samhällsviktig verksamhet ska de byggas så att de inte 

översvämmas vid en 200-årsnivå i älven enligt kommunens riktlinjer. För att säkra 

förskolan mot översvämningar planeras marken runt förskolan att höjas upp. 

Översvämningar till följd av skyfall är ytterligare en aspekt som behöver utredas för att 

kunna bedöma markens lämplighet för bebyggelse enligt Plan- och bygglagen 

(2010:900). Vidare behöver effekterna av detaljplanen utredas för att säkerställa att 

översvämningsrisken inte ökar för omkringliggande bebyggelse (Länsstyrelsen, 2018)  

 

Tyréns har på uppdrag av Karlstad kommun genomfört en skyfallsanalys för 

detaljplanen Göken 2 för att kunna besvara hur översvämningsrisken inom och utanför 

detaljplanen ser ut. Arbetet har utförts i två omgångar. I den första utredningen 

undersöktes framförallt effekten av planerad förskola och den upphöjda marken. 

Förslag på åtgärder togs även fram. Vid det andra analystillfället justerades markhöjder 

även vid bostadsområdet och föreslagna översvämningsytor lades in i modellen. Denna 

rapport beskriver resultatet från analysomgång två. 

 

Norr om detaljplanen Göken 2 ligger detaljplan ”Färjestadsskolan”. Under 2019 utförde 

Tyréns en hydrogeologisk utredning, en dagvattenutredning och en skyfallsutredning 

över både Färjestadsskolan och aktuellt planområde. Skyfallsutredningen gjordes med 

hjälp av en tvådimensionella hydrodynamisk modell i MIKE 21 baserad på 

skyfallsmodellen över hela Karlstad som togs fram 2017 av DHI. I detta arbete har 

modellen från 2019 använts vidare och uppdaterats med planerade markhöjder och 

markanvändning vid Färjestadsskolan som nu håller på att byggas. 
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Figur 1. Översikt över detaljplan Göken 2 och detaljplan Färjestadsskolan. 

Detaljplan: 
Färjestadsskolan 

Detaljplan: 
Göken 2 
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2 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Effekten av skyfall beskrivs inom planområdet med hjälp av vattendjup, 

avrinningsvägar och översvämningsvolymer. Detaljplanens genomförande får inte 

medföra negativa och skadliga konsekvenser inom detaljplanen och omkringliggande 

områden, vilket beaktas när översiktliga åtgärder föreslås.  

 

Beräkningarna har baserats på en befintlig skyfallsmodell från en tidigare utredning 

som gjordes 2019 av Tyréns AB över detaljplanen Färjestadsskolan . Befintlig 

skyfallsmodell har en hög upplösning på 2x2 m och hög detaljnivå på indata. I detta 

uppdrag har befintlig modell uppdaterats med projekterad höjdsättning och 

markanvändning för Färjestadskolan 

2.1 UNDERLAG 

Följande indata har använts:  

 

• Illustrationskarta i PDF format ”2021-03-16, ” Karlstad kommun”.  

 

• Markmodell Färjestad Förskola i DWG och PDF format ”2021-01-18”, ”AFRY”. 

 

• Ledningsnät och trummor i DWG format ”2021-04-21”, ”Färjestadsskolan VA”. 

 

• Projekterad bebyggelse och marknivåer vid Färjestadsskolan och parken norr 

om skolan i DWG och PDF format ”2021-02-01”, ”Karlstad Mark och VA”. 

 

• Skyfallsmodell för Färjestadsskolan i MIKE 21 format ”2019-11-14”, ”Tyréns AB”. 

 

2.2 MODELLOMRÅDE  

I utredningen har beräkningar av översvämningsområden, maximala 

översvämningsdjup och avrinningsvägar för ett skyfall gjorts med hjälp av det 

tvådimensionella hydrodynamiska modellverktyget MIKE 21.  

 

I en utredning genomförd 2019 av Tyréns AB avgränsades modellområdet framtaget av 

DHI 2017 till att endast omfatta avrinningsområdet för detaljplanerna Färjestadsskolan 

och Göken 2, se Figur 2. Avrinningsområdet definierades mha Lantmäteriets Nya 

Nationella höjdmodell (NNH) med 2 meters upplösning. Detta gjordes för att 

säkerställa korrekta rinnvägar och vattenmängder till planområdet från 

omkringliggande områden. 
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Figur 2. Det färgglada området visar modellutbredningen och topografi i ursprungsmodellen över Karlstad 
(4m grid) (DHI, 2017). Modellområdet som användes 2019 och som används även i denna utredning är 

markerad i svart. Det mindre svarta området visar detaljplaneområdena i Färjestad.  

2.3 TOPOGRAFI 

En tvådimensionell terrängmodell skapades utifrån NNH-data utav Tyréns AB 2019 med 

en upplösning på 2 m i plan. I terrängmodellen höjdes befintliga och planerade 

byggnader 3 m jämfört med omkringliggande topografi, vilket möjliggör att vatten 

rinner runt husen.  

 

Terrängmodellen från 2019 har i detta arbete bearbetats genom att topografin har 

justerat med projekterade markhöjder för Färjestadsskolan och förskolan. 

Marknivåerna för bron vid Blönduosgatan har även sänkts för att visa marknivåerna 

under bron och möjliggöra för vatten att rinna igenom tunneln i modellen.  

 

Vid den första analysen över Göken 2 visade resultatet att vatten ställde sig mot den 

östra sidan av fasaden för byggnaden som ligger närmast Blönduosgatan, se Figur 1. 

För att minska risken för skador har marken vid östra fasaden höjts till planerad 

golvnivå på +51,45 meter och de närmaste 3 meterna från byggnaden lutar med 5 % 

och ansluter därefter till befintlig mark. Markhöjningen för fastigheten har gjorts för 

att förhindra att skyfall ställer sig mot fasaden och orsakar hög risk för skador. 

Markhöjningen har skapat ett mindre dike mellan huskroppen och Blönduosgatan så 

att vatten kan rinna därifrån runt byggnaden och in i innergården samt söderut mot 

översvämningsytorna. 
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I den första analysen föreslogs att översvämningsytor anläggs för att förhindra att man 

förvärrar översvämningsrisken längs Falkgatan väster om planområdet. I det reviderade 

planförslaget från den 16 mars 2021 finns fyra översvämningsytor inlagda i turkos 

färg, se Figur 1. De tre södra ytorna har lagts in i modellen med ett djup på 1 meter 

och släntlutning 1:3 enligt önskemål från Karlstad kommun. Översvämningsytan på 

innergården för flerbostadsytan har inte modellerats för att kontrollera om man skulle 

kunna bygga ytterligare ett hus där . Den totala volymen på de tre modellerade 

dammarna är ca 690 m
3

.  

 

I södra delen av planområdet planeras tre punkthus, se Figur 1. Inga markhöjder har 

justerats där punkthusen ligger i modellen då det inte funnits några uppgifter på 

framtida marknivåer där. 

 

Hus som inte planeras att finnas kvar har tagits bort i modellen och nya hus har höjts 

upp med 3 m. 

 

Inom detaljplanen Färjestadsskolan har två dammar planerats i parken norr om 

Färjestadsskolan. Dammarna har inte lagts in i höjdmodellen av försiktighetsskäl då 

det inte finns någon färdig utformning på dessa i dagsläget. Detta resulterar i 

konservativa resultat där vattennivåerna vid Färjestadsskolan blir något överskattade i 

modellen. Detta bedöms dock inte påverka resultaten för detaljplanen ”Göken 2”.  

 

2.4 HÅRDGJORDA YTOR 

I markavrinningsmodellen skiljs hårdgjorda ytor från permeabla ytor. Från en 

hårdgjord yta sker ingen infiltration, medan permeabla ytor får en reducerad avrinning 

då de har en viss infiltrationsförmåga. Permeabla ytor är t ex gräsmattor, parkmark, 

ängar och skog. Bedömningen av marktyp har gjorts utifrån tillgängligt kartmaterial 

såsom polygoner för byggnader och vägar. 

 

Inom detaljplanen Färjestadsskolan antas planerade gator och gångar tillsammans med 

byggnader utgöra befintliga hårdgjorda ytor. Planerade gator och byggnader inom 

detaljplanen Göken 2 utgör framtida hårdgjorda ytor.  

 

2.5 MARKYTANS RÅHET 

Ytans råhet (flödesmotstånd) styr vattnets hastighet i markytan och påverkar därmed 

översvämningsförloppet.  I modellen har marken delats upp i hårdgjorda ytor och 

övriga permeabla ytor. Hårdgjorda ytor så som hustak, vägar och parkeringar beskrivs 

med Mannings tal 50 vilket motsvarar ett lågt flödesmotstånd med snabb avrinning 

som följd. Övriga permeabla ytor beskrivs med Mannings tal 2 vilket motsvarar ett 

större flödesmotstånd med långsammare avrinning.  

2.6 MARKENS INFILTRATIONSFÖRMÅGA  

Infiltration över permeabla ytor beskrivs i modellen utifrån parametrar för respektive 

marktyp. Här definieras infiltrationshastighet, effektiv porositet, infiltrationslagrets 

djup, perkolationshastighet till undre jordlager och initial vattenmängd.  

 

Samma generella infiltrationsparametrar som ursprungsmodellen över hela Karlstad 

har använts i beräkningarna kring planområdet, se vidare i (DHI, 2017). 
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2.7 REGNBELASTNING 

Skyfallsanalysen har gjorts med ett klimatanpassat CDS-regn med 100 års 

återkomsttid, varaktigheten 6 timmar och ett centralt block på 10 minuter. 

Klimatfaktorn sattes till 1,25 enligt Svenskt Vattens publikation P110 (Svenskt Vatten, 

2016). Efter att regnet slutat har modellen körts ytterligare 3 h för att säkerställa att 

allt vatten hunnit rinna till lågpunkterna i modellen. 

 

Enligt Svenskt Vatten P110 (2016) skall dagvattennät dimensioneras för att kunna 

hantera regnmängder motsvarande ett regn med 10 års återkomsttid. Många områden 

har dock lägre kapacitet än detta p g a utbyggnader skett i olika omgångar. Vid skyfall 

överskrids dagvattennätets kapacitet med stor marginal och ledningsnätets kapacitet 

är mycket begränsat i förhållande till den regnvolym som belastar området. Av denna 

anledning görs en förenkling i modellen genom att anta att alla dagvattenledningar går 

fulla. Dagvattenledningarnas kapacitet beskrivs istället med ett schablonavdrag på 

regnet över hårdgjorda ytor med ett dagvattennät. 

 

I denna modell har befintligt dagvattennät bedömts kunna hantera ett regn med 

återkomsttiden 10 år enligt uppgifter från Karlstad kommun. Nya dagvattennät vid 

detaljplanerna Färjestadsskolan och Göken 2 ska kunna hantera ett regn med 

återkomsttiden 10 år med en klimatfaktor på 1,25. För hårdgjorda ytor med 

dagvattennät har således ett schablonavdrag gjorts på regnet motsvarande ovan 

nämnda regn. Över ytor som inte är kopplade till ledningsnät antas all nederbörd nå 

markytan utan reduktion av regnvolymen. 

 

Ingen hänsyn till avdunstning tas i beräkningarna. Allt regn som faller på marken och 

som inte infiltrerar avrinner därmed på ytan.  

 

Figur 3 visar de regn som modellen belastas med. Grafen visar nederbördsintensiteten 

i enheter mm/dygn 5-minuters block, dvs den maximala intensitet som visas gäller 

endast under de mest intensiva 10 minuterna av regnet.  

 

 

Figur 3. Graf över regnbelastning på ytorna i modellen. 
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2.8 BEFINTLIGA LEDNINGAR 

Inom området för den befintliga GC-banan har befintliga ledningar undersökt och 

tagits fram med hjälp av Ledningskollen, se Figur 4. Inom området finns idag befintliga 

rännstensbrunnar och kupolbrunnar som avvattnar grönytorna och parkeringen, detta 

dagvatten leds till befintlig 300 ledning.  

 

Längs med GC-banan ligger även 2 elledningar och 1 teleledning förlagd, dessa 

ledningar är inte inmätta och det kommer att behövas en inmätning för att få exakt 

position. 

 

 

Figur 4. Befintliga ledningar inom området, gröna ledningar är dagvattenledningar och dagvattentrummor, 
blåa ledningar är dricksvattenledningar, röda ledningar är spillvattenledningar, gula ledningar är 

elledningar och bruna ledningar är teleledningar.  

  

Befintliga 
dagvattenledningar 
och trummor som kan 
avvattna 
översvämningsytorna 

El- och 
telelednin
g  
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3 RESULTAT 

Resultaten från skyfallskarteringen redovisas som maximala vattendjup och skillnaden 

i vattendjup mellan befintlig och planerad bebyggelse. Resultaten som presenteras i 

Figur 6 till Figur 10 är centrerade kring detaljplanen Göken 2 och omkringliggande 

områden.  

 

Med maximalt vattendjup menas maximalt vattendjup för varje beräkningscell som 

uppstår någon gång under beräkningstiden. Det finns alltså ingen tid kopplad till 

maximalt vattendjup och det är därmed inte givet att dessa djup inträffar vid samma 

tidpunkt. Utöver kartorna i denna rapport har även GIS-filer med maximalt vattendjup 

och skillnad i vattendjup levererats samt fullständiga modellfiler. För att bäst kunna 

studera resultaten bör man öppna levererade GIS-filer i ett GIS-program.  

 

Redovisade maximala vattendjup har tagits fram baserat på en simuleringsperiod på 9 

timmar. Beräkningarna har då pågått tillräckligt länge för att den huvudsakliga 

avrinningen hunnit avstanna och vattnet hunnit nå modellens lågpunkter.  

 

För att få en uppfattning om vilka konsekvenser översvämningar kan medföra har det 

maximala vattendjupet delats in i olika kategorier, se Tabell 1. Val av kategorier 

baseras på erfarenhetsvärlden från andra kommuner. 

 

Tabell 1 Klassning av översvämningskonsekvens. 

Vattendjup (m) Konsekvens 

< 0,05 Ingen betydande konsekvens. 

0,05 – 0,2 Något besvärande framkomlighet. 

0,2 – 0,3 Kritisk nivå för räddningstjänst. Risk för skador. 

0,3 – 0,5 Ej möjligt att ta sig fram med vanliga motorfordon. Risk för stora 

skador. 

> 0,5 Risk för mycket stora skador. 
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3.1 OSÄKERHETER 

På grund av att de två dammarna som planeras i parken norr om Färjestadsskolan inte 

lagts in i modellen kan vattennivåerna inom detaljplan Färjestasskolan vara något 

överskattade i området runt Färjestadsskolan. Vidare uppstod det en instabilitet i 

modellen med framtida bebyggelse. Instabiliteten innebär att modellen felaktigt tillför 

vatten i en beräkningscell. Området som påverkats av detta är litet och visas i Figur 5. 

Detta fel bedöms inte ha någon betydande effekt utanför detta område.   

 

 

Figur 5 Området markerat med orange ring i figuren visar vart det uppstått en instabilitet i modellen. 
Instabiliteten bedöms inte påverka resultatet förutom i det inringade området. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Uppdrag: 292444, Färjestadskolan, ramavtal 1557-17, 4322249 2021-02-15 

Beställare: Karlstads kommun Teknik- och fastighetsförvaltning Reviderad 2021-06-15 

Slutrapport 

 

14(24) 

3.2 RESULTAT FÖR SKYFALLSKARTERINGEN MED BEFINTLIGT EXPLOATERING  

I Figur 6 redovisas beräknade maximala vattendjup under regnförloppen för ett 

klimatanpassat 100-årsregn. Antagen kapacitet i befintligt dagvattennät är ett 10-

årsregn. Inom Detaljplanerna Färjestadsskolan och Göken 2 antas kapaciteten för 

planerat ledningsnät motsvara ett klimatanpassat 10-årsregn med klimatfaktor 1,25.  

 

Resultaten visar att inom detaljplan Göken 2 förväntas skyfall ansamlas främst längs 

de västra delarna av detaljplanen i korsningen mellan Falkgatan och GC-banan som går 

under Blönduosgatan, se markering i Figur 6. Maximala vattendjup för denna del av 

detaljplanen har beräknats till 0,6 meter. Falkgatan, Skoghemsgatan och Örngatan är 

en lokal lågpunkt där skyfall samlas från stora delar av avrinningsområdet och dessa 

områden är hårt drabbade under skyfall.  

 

Framkomligheten längs med denna del av området kommer att vara begränsad under 

skyfall. Att så mycket vatten ställer sig här beror på att området är instängt och det 

enda sättet för vattnet att ta sig ut är via dagvattenledningar. Då ledningsnätet inte 

beskrivs i modellen kan inte varaktigheten på översvämningen analyseras utan vattnet 

blir stående i lågpunkten under hela beräkningstiden. 

 

I övriga delar av detaljplan Göken 2 ställer sig vattnet främst vid de lokala 

lågpunkterna i topografin och de maximala vattendjupen ligger mellan 0,05 meter och 

0,3 meter.  
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Figur 6 Maximalt beräknat vattendjup under simuleringen vid ett klimatanpassat 100-årsregn med antagen 
kapacitet i befintligt dagvattennät på ett 10-årsregn utan klimatfaktor. Antagen kapacitet för 
Färjestadsskolan är ett klimatanpassat 10-årsregn med klimatfaktor 1,25.Simuleringen motsvarar befintlig 
exploatering med projekterade markhöjder kring Färjestadsskolan.  
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3.3 RESULTAT FÖR SKYFALLSKARTERINGEN MED FRAMTIDA EXPLOATERING OCH 

SKYFALLSÅTGÄRDER INOM DETALJPLAN GÖKEN 2 

Figur 7 och Figur 8 redovisar beräknade maximala vattendjup under regnförloppet för 

ett klimatanpassat 100-årsregn. Antagen kapacitet i befintligt dagvattennät motsvarar 

ett 10-årsregn. Antagen kapacitet inom detaljplanen Färjestadsskolan och Göken 2 

motsvarar ett klimatanpassat 10-årsregn med klimatfaktor 1,25.  

 

Beräkningarna visar att inom förskolan och gården för förskolan så kommer vattnet att 

trängas undan på grund av markhöjningen som görs lokalt i området. Vattnet kommer 

att ställa sig intill befintlig matsal och det kommer att rinna vatten mot 

flerfamiljsbostäderna söder om förskolan och ställa sig på innergården vid 

flerbostadshusen, se markering 1 i Figur 8. 

 

Beräknade maximala vattendjup på innergården vid flerbostadshusen beräknas ligga 

mellan 0,05 meter och 0,3 meter, se markering 2 i Figur 8. Några lokala punkter inom 

området beräknas få ett maximalt vattendjup som överstiger 0,3 meter. I västra delen 

av innergården, längs Falkgatan, ställer sig vatten upp till nivån +47,8 meter. Då 

marknivåerna i detta område är lägre än +47,8 meter ställer sig en del vatten även inne 

på innergården.  

 

Området där översvämningsytorna anläggs är en lokal lågpunkt och de maximala 

vattennivåerna som nås i översvämningsytorna är mellan 1,23 och 1,25 meter, vilket 

medför att vattennivån i området ställer sig ca 25 cm över översvämningsytornas 

kanter och GC-vägen. Detta beror på att översvämningsytorna inte har kapacitet att 

hantera hela volymen som ställer sig längs med Falkgatan, Skoghemsgatan och 

Örnsgatan. Översvämningsytorna bidrar dock till att mer vatten kan omhändertas i 

området utan att vattennivån ökar. 

 

Maxnivåerna för vattendjupet vid punkthusen, se markering 3 i Figur 8, ligger mellan 

0,05 och 0,3 meter.  
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Figur 7 Maximalt beräknade vattendjup för framtida exploatering vid ett klimatanpassat 100-årsregn med 
antagen kapacitet i befintligt dagvattennät motsvarande ett 10-årsregn utan klimatfaktor. Kapacitet för 
dagvattennätet för planerad exploatering motsvarar ett klimatanpassat 10-årsregn med klimatfaktor 1,25.  
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Figur 8 Inzoomning av resultaten i Figur 7 kring Detaljplan Göken 2. Markerat med rött är områden med en 
vattennivå över 0,5 m inom detaljplan Göken 2. 

 

1 

3 

2 

Planerad 
vändplats 



 

 

 

 

Uppdrag: 292444, Färjestadskolan, ramavtal 1557-17, 4322249 2021-02-15 

Beställare: Karlstads kommun Teknik- och fastighetsförvaltning Reviderad 2021-06-15 

Slutrapport 

 

19(24) 

3.4 DETALJPLANENS PÅVERKAN PÅ BERÄKNADE MAXIMALA 

ÖVERSVÄMNINGSDJUP 

Figur 9 och Figur 10 redovisar jämförelse mellan beräknade maximala 

översvämningsdjup för befintlig markanvändning inklusive detaljplan Färjestadsskolan 

och framtida markanvändning med detaljplan Göken 2. Värden som ligger över 0.03 

medför en ökning till den maximala vattennivån med framtida bebyggelse. Om värdena 

ligger under -0.03 så medför det en minskning i maximal vattennivå med framtida 

bebyggelse. 

 

Resultaten visar att det finns en skillnad mellan maximala vattennivåer inom 

detaljplanen Göken 2 före och efter exploatering. De projekterade marknivåerna för 

förskolan inom detaljplan Göken 2 bedöms enbart påverka maximala vattendjup inom 

detaljplanen. Inom Förskolan kommer de maximala vattendjupen att minska då vatten 

trängs undan och rinner in till bostadsområdet. Inom bostadsområdet ökar de 

maximala vattendjupen därför något.  

 

Marknivåerna har justerats för byggnaden mot Blönduosgatan, där visar resultaten att 

de maximala vattennivåerna vid fasaden kommer att minska och det kommer istället 

att samlas vatten en bit ifrån byggnaden.  

 

Inga justeringar på marknivån har gjorts i innergården för flerbostadshusen men mer 

vatten leds dit från området längs med Blönduosgatan och därför ökar maximala 

vattennivån inom innergården.  

 

Marknivåerna har inte heller justerats i den södra sidan av detaljplanen där de tre 

punkthusen planeras. I detta område kommer de maximala vattendjupen att öka något 

närmast de två punkthusen längst till söder och detta beror på att det i detta område 

inte finns några befintliga hus och när husen anläggs så kommer de att tränga undan 

vattnet så att det ställer sig runt husen istället. Närmast Falkgatan och 

översvämningsytorna kommer de maximala vattendjupen att minska och detta beror 

på att vattnet rinner ner till de tre översvämningsytorna.  

 



 

 

 

 

Uppdrag: 292444, Färjestadskolan, ramavtal 1557-17, 4322249 2021-02-15 

Beställare: Karlstads kommun Teknik- och fastighetsförvaltning Reviderad 2021-06-15 

Slutrapport 

 

20(24) 

 

Figur 9 Planförslagets påverkan (skillnad mot befintligt) på beräknade maximala vattendjup vid 
klimatanpassat 100-årsregn med antagen kapacitet i befintligt dagvattennät motsvarande ett 10-årsregn 
utan klimatfaktor. Dagvattennätets kapacitet inom Detaljplanen Färjestadsskolan och Detaljplan Göken 2 
motsvarar ett klimatanpassat 10-årsregn med klimatfaktor 1,25.  
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Figur 10 Planförslagets påverkan (skillnad mot befintligt) på beräknade maximala vattendjup vid 
klimatanpassat 100-årsregn med antagen kapacitet i befintligt dagvattennät motsvarande ett 10-årsregn 
utan klimatfaktor. Dagvattennätets kapacitet inom Detaljplanen Färjestadsskolan och Detaljplan Göken 2 
motsvarar ett klimatanpassat 10-årsregn med klimatfaktor 1,25.   
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4 ÅTGÄRDER OCH REKOMMENDATIONER  

För att motverka översvämningsrisker inom detaljplanen och förhindra att risken ökar 

utanför planområdet behöver en volym på ca 450 m
3

 med vattnet omhändertas inom 

detaljplanen. Detta är något mindre än vad som använts i modellen. Av den totala 

volymen bedöms ca 405 m
3

 kunna ledas till översvämningsytorna vid korsningen av 

Falkgatan och GC-väg utan problem. Det vatten som ställer sig vid förskolans matsal, 

motsvarande 45 m3, bedöms svårare att leda ner till dessa översvämningsytor. I första 

hand föreslås att markprojekteringen ses över vid förskolegården så att vattnet kan 

rinna söderut eller väster ut istället för mot matsalen. Om det inte är möjligt föreslås i 

andra hand att GC-vägen och lokalgatan med parkeringen och vändplats precis norr 

om förskolan används som översvämningsytor. Dessa ytor ligger dock inom detaljplan 

för Färjestadsskolan och kräver samordning med byggnationen av Färjestadsskolan 

som pågår jusst nu.  

 

Översvämningsytornas utformning och volym bör optimeras under projekteringen. Vid 

projektering av översvämningsytorna behöver två elledningar och en telekabel i slänten 

längs med GC-banan beaktas. Översvämningsytorna bedöms kunna kopplas till 

befintligt dagvattensystem. Däremot behöver nivåer för utlopp ses över och justeras 

vid projektering då översvämningsytorna hamnar lägre än befintlig mark. 

 

Resultaten av skyfallsanalysen visar att det ställer sig en del vatten vid den västra delen 

av planområdet, längs Falkgatan, där marknivåerna är lägst. Vattennivån når som 

högst till +47,8 meter. Då planerad golvnivå för bostadshusen är +48,2 meter 

rekommenderas att marknivåerna kring innergården för flerbostadshusen ligger över 

+47,8 meter för att förhindra att skyfall från Falkgatan rinner in i innergården. 

Marknivåerna inom innergården bör även projekteras så att skyfallet rinner mot  

Falkgatan och inte ställer sig inom innergården, detta gör det möjligt att anlägga ett 

tredje flerfamiljshus inom innergården. Vidare föreslås att en markprojekteringen görs 

för att säkerställa att vatten inte ställer sig intill husfasader och att man kan ta sig in 

och ut ur byggnader på ett säkert sätt vid ett skyfall. Markprojekteringen behöver även 

säkerställa att vattnet kan rinna till översvämningsytorna. 

 

Det bedöms möjligt ur ett skyfallsperspektiv att anlägga källare med garage på den 

östra sidan av innergården i huset närmast Blönduosgatan. Hur källaren påverkas av 

översvämningar till följd av höga vattennivåer i Klarälven har inte bedömts. I övrigt 

rekommenderas att inga källare byggs inom detaljplanen. 

 

Söder om de nya flerbostadshusen planeras en vändplats, se markering i Figur 8. 

Vändplatsen får inte förhindra att skyfall rinner ner till översvämningsytorna. 

 

Vid ändringar av markhöjder inom Göken 2 föreslås att en ny bedömning av planens 

effekter på översvämningsrisken vid skyfall görs.  

 

Då Falkgatan får ett vattendjup mellan 0,3 – 0,6 meter kommer det vara svårt för 

räddningstjänsten att ta sig fram där. Räddningstjänsten bedöms dock ha åtkomst till 

området via lokalgatan med angöring från Blöndousgatan. 

 

Falkgatan, Solhemsgatan och Örngatan tillhör en väldigt utsatt del av staden och det 

kommer att krävas stora åtgärder mot skyfall för att minska de maximala 

vattennivåerna som uppstår längs med gatorna. Åtgärder som görs inom detaljplanen 

är ämnade att hantera volymerna som skapas inom detaljplanen och är inte till för att 

lösa den existerade problematiken i området.  
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5 SLUTSATSER 

Resultaten från beräkningarna visar att förändringar i maximala vattendjup sker inom 

detaljplanen för Göken 2 efter att man byggt ut området. Detta sker då vatten 

omfördelas på grund av ändrade markhöjder inom detaljplanen. Med föreslagna 

åtgärder bedöms översvämningsrisken inom detaljplanen att bli mycket låg och 

utanför detaljplanen bedöms risken bli oförändrad.  

 

Det bedöms även möjligt att anlägga ytterligare ett flerbostadshus på nuvarande 

innergård och att anlägga källare med garage på den östra sidan av innergården i 

huset närmast Blönduosgatan. Hur källaren påverkas av översvämningar till följd av 

höga vattennivåer i Klarälven har inte bedömts. 

 

Frågor som behöver utredas vidare är: 

• Hur ska vattnet vid förskolans matsal hanteras? 

• Hur ska översvämningsytorna anslutas till dagvattennätet? 
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