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Detaljplan för Färjestad - nybyggnation av förskola, skola och 
bostäder 
PM Översvämning och riskanalys 2022-02-09 
 

 

Planområdets omfattning och detaljplanens syfte 
 

 

Karlstads kommun vill genom detaljplanen för Färjestad ‐ nybyggnation av förskola, skola och 

bostäder (röd streckad linje på karta), skapa fler grundskoleplatser och bostäder. Befintliga 

skolbyggnader i området har idag en begränsad kapacitet att erbjuda fler grundskoleplatser för 

stadsdelarna Färjestad och Rud. Skolbyggnaderna är också i behov av renovering samt om‐ och 

tillbyggnation för att klara det ökade behovet av grundskoleplatser med tillräcklig yta för skolgård. 

Området har en strategisk placering då platsen ligger i bra anslutning till bil‐, gång‐ och cykelvägar 

och geografiskt bra i förhållande till stadsdelarna Rud och Färjestad. Förslaget innebär att en ny 

förskola och en ny skola kan byggas samt att området kan kompletteras med fler bostäder. 

Detaljplanen ger också möjlighet till att bygga en idrottshall som kan möta skolans behov och som 



 
 

  1

 

kan hyras ut till övriga verksamheter på andra tider. Totalt sett innebär förslaget möjligheter att 

bygga ca 130 bostäder, en grundskola för ca 750 elever samt en förskola med plats för 110 

förskolebarn. 

Länsstyrelsens yttrande 
Länsstyrelsens vill i sitt yttrande 2019‐06‐26 om detaljplanen för Färjestad ‐ nybyggnation av skola 

och bostäder, att Karlstads kommun tar fram en riskanalys för översvämning för området, samt 

förtydligar om Färjestadsskolan anses vara samhällsviktig verksamhet eller inte. 

Länsstyrelsen önskar också att en riskanalys görs för omkringliggande byggnader. Då risken för en 

översvämning från älv inte förändras för befintlig bebyggelse på grund av detaljplanen, är 

riskanalysen i detta PM endast baserad på det område som detaljplanen omfattar. 

Skola - Ingen samhällsviktig verksamhet 
Det är viktigt att Färjestadskolan är kvar i det område där den finns idag av flera skäl, till exempel 

bostadsnära lokalisering med korta och trygga skolvägar för barnen. 

Det skyddsrum som idag finns i matsalsbyggnaden vid Färjestadsskolan kommer inte att påverkas av 

detaljplanen. Skyddsrummet kommer att finnas kvar, det är beläget under mark och är inte 

översvämningsskyddat. Vid en situation där en översvämning överstiger ett 200‐årsflöde hänvisar 

Karlstads kommun till skyddsrum på andra sidan av Blönduosgatan, vid stadsdelen Rud, om 

funktionen skyddsrum skulle vara nödvändig i samband med en stor översvämning. I stadsdelen Rud 

klarar samtliga skyddsrum beräknat högsta flöde (BHF), och där finns skyddsrum i nästan samtliga 

kvarter. Sannolikheten för att behov för skyddsrum sammanfaller med en så stor översvämning 

bedöms som mycket liten. 

Enligt Karlstads kommuns riktlinjer för planering och bygglov ska skolor skyddas mot ett 200‐

årsflöde. Detta stämmer också överens med Räddningstjänstens Risk‐ och sårbarhetsanalys 2019‐

2022 där skolor inte anses vara en samhällsviktig verksamhet. Analysen visar att förskolor och 

fritidshem ska betraktas som samhällsviktiga på grund av att barnen vid en kris alltid ska kunna tas 

om hand ‐ även om föräldrarna arbetar inom annan samhällsviktig verksamhet (se avsnitt förskola – 

samhällsviktig verksamhet längre ner). Färjestadsskolan bedöms inte som samhällsviktig. I en så 

extrem situation där en översvämning överstiger ett 200‐årsflöde (bedöms som liten sannolikhet) 

kan Färjestadsskolan stängas och verksamheten flyttas ca 300m till andra sidan av Blönduosgatan, 

till Rudsskolan. Rudsskolan är redan idag lokaliserad över nivån för BHF och är alltså utom 

översvämningsrisk. Rudsskolan kan också användas som evakueringslokal. 

Skador på funktioner och egendom 
Karlstads kommun har valt att skydda Färjestadsskolan och nya bostäder inom området för 

detaljplanen från ett 200‐årsflöde. Det har diskuterats både om det är möjligt att valla in skolan, 

eller om det är bättre att höja skolans golvnivå. Då en vall både kan leda till förhöjda vattennivåer 

inom området vid skyfall, anser Karlstads kommun att det är ett bättre alternativ att höja skolans 

golvnivå till över + 48.20 RH2000, vilket motsvarar nivån för ett 200‐årsflöde. 

Förskola – en samhällsviktig verksamhet 
Som beskrivet ovan anser Karlstads kommun att förskola är en samhällsviktig verksamhet, och 

förskolebyggnaden ska därför klara beräknad högsta flöde från Klarälven. Enligt riktlinjerna ska alltså 

den samhällsviktiga verksamhetens funktion klaras vid en vattennivå i Klarälven på +48.90 RH2000. 

Det ska vara möjligt att ta sig till och från byggnaden vid en sådan vattennivå. Det är dock högst 
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sannolikt att hela stadsdelen Färjestad redan innan den nivån är evakuerad, och boenden är flyttade 

utanför staden. Trots att byggnaden klarar översvämningen finns där troligen ingen verksamhet 

under en översvämning av magnituden BHF, men möjligheten ska bevaras. 

Översvämningens utbredning  
Kartorna i figur 1 och figur 2 visar vattnets utbredning över området Färjestad samt Rudsskolan vid 

ett 200‐årsflöde i Klarälven och vid beräknat högsta flöde (BHF) i Klarälven. Höga vattennivåer i 

Vänern förväntas inte påverka området. Vid ett så extremt läge som BHF kommer större delen av 

bostäder och skolvägar för de barn som går på Färjestadskolan vara översvämmat, men området är 

fortfarande tillgängligt via Blönduosgatan. 

 

 

Figur 1. Översvämningens utbredning vid ett 200‐årsflöde. Legenden visar vattnets djup på de olika platserna inom 
området. 
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Figur 2. Översvämningens utbredning vid beräknat högsta flöde (BHF). Legenden visar vattnets djup på de olika platserna 
inom området. 

 

Tillgänglighet 
Färjestadsskolan är tillgänglig via Blönduosgatan vid ett 200‐årsflöde och förskolan är tillgänglig via 

Blönduosgatan vid BHF i Klarälven. Övriga vägar till området via Färjestad är helt översvämmade vid 

BHF, och delvis avskurna vid ett 200‐års flöde. Rudsskolan är tillgänglig via samtliga vägar i 

stadsdelen Rud och via Blönduosgatan mellan Färjestad och Rud. 

Varaktighet av översvämning 
Varaktigheten hos en flödestopp i Klarälven har beräknats av Fortum till 1‐2 veckor. När vattnet 

stiger i Klarälven tar det ca två och ett halvt dygn från att vattnet släpps på i Höljes innan det höga 

flödet når Karlstad, ca 58 timmar. Kontakt om flödet som passerar dammen i Höljes sker dagligen 

mellan Karlstads kommun och Fortums driftcentral på kraftverket. Vid ett dammbrott tar det ca 26 

timmar innan flodvågen når Karlstad, men maxflödet beräknas uppnås först efter 58h timmar. 

Jämfört med Vänern, som stiger långsamt, uppstår höga flöden i Klarälven snabbt i samband med 

omfattande regn och snösmältning inom avrinningsområdet men avtar också lika snabbt. Statistik 

som visar dagliga flöden i Klarälven från 1950 till 2016 vid Edsforsens kraftverk i Hagfors 10 mil norr 

om Karlstad visar att flödestoppar vid de högsta flödena har mycket kort varaktighet – någon till 

några få dagar. Det under perioden högsta uppmätta flödet var vårflödet 1959 vilket som högst 
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nådde över 1000 m3/s den 1 maj 1959. Det steg på två dagar från knappt 400 m3/s till toppvärdet 

1020 m3/s. På tre dagar sjönk det sedan undan med 200 m3/s och den 9 maj var det åter nere på 400 

m3/s. Vårflödet 1995 steg på sju dagar från knappt 400 m3/s (de tre sista dagarna 3‐6 juni från 

knappt 900 m3/s till maxflödet 948 m3/s). Därefter sjönk det på två dagar till under 700 m3/s. 

Höstflödet 2011 steg på 3 dagar från ca 250 m3/s till maxflödet knappt 600 m3/s och sjönk sedan 

med 200 m3/s på två dagar. Några flöden som är i närheten av BHF (2299 m3/s i Karlstad) har aldrig 

uppmätts.  

I figur 3 nedan visas exempel på variation i vattennivån från vårfloden 2018. Vattennivån i älven steg 

stadigt i 6 dagar, och sjönk sedan lika snabbt när regn och snösmältning i fjällen avtog. Själva toppen 

varade i två dagar. 

 

Figur 3. Variation i vattennivån för Klarälven i Karlstad, vårfloden 2018. De tre översta linjerna visar Klarälvens nivå och 
variation. De nedre linjerna visar variation i vattennivå under samma period för Vänern 

Liv och hälsa 
Det kommer att vistas människor, både vuxna och barn i skolan under dagtid. Skolan byggs för 750 

elever och därtill ca 100 lärare och övrig personal. Förskolan byggs för 110 barn och ca 20 personal. 

Det tar mellan 26 ‐ 58 timmar från att vattnet lämnar dammen i Höljes till att det höga flödet når 

Karlstad. Det innebär att det finns tid att både utrymma och stänga skolan vid behov. Förskolan ska 

inte behöva stängas pga vattennivån, men redan innan vattnet når BHF bedöms hela stadsdelen vara 

evakuerad. 

De planerade översvämningsåtgärderna för Färjestadsskolan innebär att skolans funktion är 

bibehållen vid flöden upp till och med ett 200‐års flöde. Det samma gäller förskolan upp till och med 

BHF. 

Översvämningsrisk och analys 
Risk är en sammanvägning av sannolikheten att en oönskad händelse inträffar och dess 

konsekvenser.  

Sannolikhet 
Sannolikheten för översvämning speglas av återkomsttid. Konsekvenser beskriver de värden som 

drabbas av en översvämning, till exempel skador på människor eller egendom. Sannolikheten att en 

200‐årshändelse inträffar är 1/200 för varje enskilt år under en 200‐årsperiod. Sannolikheten att den 

inträffar någon gång under tidsperioden 200 år är 63 %. 
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Ett beräknat högsta flöde (BHF) är det flöde och nivå som beräknat är det största möjliga som skulle 

kunna inträffa. Det är mycket svårt att översätta i år, men sannolikheten är någonstans i 

storleksordningen mer än 1/10 000.  

Figur 4 visar sannolikheten för att de olika flödena ska inträffa. 

 

Figur 4. Diagrammet visar sannolikheten för att en översvämning ska inträffa, med en återkomsttid på 20, 100, 200, 1000 
och 10 000år. Källa: Karlstads kommun Översvämningsprogram (2010). 

 

Konsekvens 
Konsekvensanalysen är genomförd baserad på konsekvenser för ett aktuellt flöde med utgångspunkt 

från: 

Tillgänglighet: Belyser huruvida det är möjligt att ta sig till området eller inte. Möjligheterna att ta 

sig till och från detaljplanens område minskar med ökande återkomsttid för flödet. Skolområdets 

östra del är alltid tillgängligt via Blönduosgatan, Horsensgatan och 63an, även vid beräknat högsta 

flöde. 

Liv och hälsa: Påverkan på elever, lärare och boende inom detaljplanens område. De nya 

byggnaderna klarar en 200‐årsnivå, vid högre flöde behöver området evakueras. Förskolan klarar 

samtliga flöden i Klarälven och ska inte behöva evakueras av den anledningen enskilt. 

Beredskapsplan för översvämning finns.  

Skador på funktioner och egendom: Samtliga byggnader inom området för detaljplanen är 

beroende av samma el‐, dricksvatten‐ och avloppssystem. Översvämningssäkring av systemen sker i 

respektive byggnad, men försörjningen utanför området kan inte behandlas i denna detaljplan. 

Konsekvensen baseras därför endast på den del av försörjningen som detaljplanen kan påverka.  
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Riskanalys utifrån fyra scenarion 
Nedan beskrivs hur omfattande fyra olika scenarion skulle drabba den planerade Färjestadsskolan 

och de övriga byggnader som detaljplanen omfattar. Scenarion beskriver i första delen situationen 

utan översvämningsskydd, i kursiv stil nedan beskrivs situationen med planerat översvämningsskydd. 

Detaljplanen och de planerade byggnaderna påverkar inte befintlig bebyggelse utanför detaljplanen. 

Översvämningsrisken för idag befintlig bebyggelse på Färjestad förblir oförändrad. 

Den nya skolan beräknas ta emot ca 750 elever och vi räknar med ca 100 vuxna (personal) i 

byggnaden. De nya bostäderna planeras att bestå av ca 130 lägenheter. Förskolan beräknas ta emot 

upp till 110 förskolebarn plus 20 personal. 

Scenario A: 25-årsflöde 
Utan översvämningsskydd: Endast parkmark påverkas, vattnet når inte de planerade byggnaderna. 

Vägar till och från området påverkas inte. Sannolikhet: Mycket liten (1), Konsekvens: Försumbar (1); 

Risk: Liten  

Med översvämningsskydd: Endast parkmark påverkas, vattnet når inte de planerade byggnaderna. 

Vägar till och från området påverkas inte. Sannolikhet: Mycket liten (1), Konsekvens: Försumbar (1); 

Risk: Liten 

Scenario B: 100-årsflöde 
Utan översvämningsskydd: Parkmark, boende och skolbyggnad och förskolebyggnad påverkas. 

Vattendjupet vid skolbyggnaderna uppskattas från en centimeter till ca två decimeter där skolan 

ligger idag och bostäder skall byggas, till några decimeter vid det område där de nya 

skolbyggnaderna planeras. Vid detta flöde beräknas 40 procent av de nya bostäderna drabbas på 

något sätt. Framförallt materiella skador på källar‐ och bottenplan men också lågt placerade 

elinstallationer kan påverka byggnadens funktion. Flera närliggande vägar såsom Örngatan och 

Falkgatan påverkas. Området är fortfarande tillgängligt.  Sannolikhet: Sannolikt (4), Konsekvens: 

Betydande (3); Risk: Måttlig 

Med översvämningsskydd: Sannolikheten att byggnaderna ska drabbas av flödet minskar, eftersom 

de nu är skyddade. Konsekvenserna blir också mindre och därmed risken. Endast parkmark, skolgård 

och eventuella trädgårdar eller innergårdar utanför byggnaderna påverkas. Skola, förskola och 

bostäder fungerar normalt. Sannolikhet: Liten sannolikhet (2), Konsekvens: Måttlig (2); Risk: Liten 

Scenario C: 200-årsflöde 
Utan översvämningsskydd: Parkmark, boende, förskole‐ och skolbyggnad påverkas. Vattendjupet 

vid förskole‐ och skolbyggnad kan bli upp till sex decimeter. Där bostäder planeras blir vattendjupet 

lägre, mellan en och två decimeter. Elförsörjning och annan viktig kommunikation påverkar 

byggnadernas funktion. Närmare 60 procent av de boende beräknas drabbas av flödet. 

Tillgängligheten från västra delen av skolområdet är begränsad då stora delar av vägarna kommer 

vara avstängda. Skolan är fortfarande tillgänglig från öst, via Horsensgatan och Blönduosgatan. 

Sannolikhet: Viss sannolikhet (3), Konsekvens: Mycket allvarlig (5); Risk: Stor 

Med översvämningsskydd: Sannolikheten att byggnaderna ska drabbas av flödet minskar, eftersom 

de nu är skyddade. Konsekvenserna blir också mindre och därmed risken. Endast parkmark, skolgård, 

förskolegård och eventuella trädgårdar eller innergårdar utanför byggnaderna påverkas. Skola, 

förskola och bostäder fungerar normalt. Tillgängligheten till och från området minskar på grund av 

avstängda vägar väst och norr om området, men området är fortfarande tillgängligt från öst. 

Sannolikhet: Liten sannolikhet (2), Konsekvens: Måttlig (2) Risk: Liten 
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Scenario D Beräknat Högsta Flöde (BHF) (10 000 år) 
Utan översvämningsskydd: Vid detta flöde är nästan hela området påverkat, liksom större delen av 

Karlstad. Såväl skolbyggnad som förskola och bostäder kommer vara översvämmade med vatten upp 

till en meter. Elförsörjning och annan viktig kommunikation kommer att påverkas. Området är 

fortfarande tillgänglig från norr och öster via Horsensgatan och Blönduosgatan. Sannolikhet: Mycket 

liten (1), Konsekvens: Mycket allvarlig (5) Risk: Måttlig  

Med översvämningsskydd: Det planerade översvämningsskyddet påverkar inte risken för skola och 

bostäder vid detta flöde. Parkmark, skolgård, förskolegård och eventuella trädgårdar eller 

innergårdar utanför byggnaderna påverkas. Sannolikheten att flödet ska påverka byggnader 

kvarstår, lika så konsekvensen och därmed risken. Sannolikhet: Mycket liten (1), Konsekvens: Mycket 

allvarlig (5) Risk: Måttlig 

Sannolikheten att förskolebyggnaden ska drabbas av flödet minskar, eftersom den är skyddad upp till 

BHF. Konsekvenserna blir också mindre och därmed risken. Tillgängligheten till och från området 

begränsas på grund av avstängda vägar väst och norr om området, men området är fortfarande 

tillgängligt från öst. Sannolikhet: Mycket liten (1), Konsekvens: Betydande (3) Risk: Liten 

Sammanfattning översvämningsskydd. 
Riskanalysen visar att 100‐ och 200‐årsflödena (B och C) innebär störst risk för området, utan 

översvämningsskydd. Genom att bygga i nivå för att klara ett 200‐årsflöde klarar den nya 

bebyggelsen också 25‐ och 100‐årsflöden, vilka är mer sannolikt att de faktiskt inträffar under 

byggnadens livslängd.  

Befintlig bebyggelse berörs inte av skyddet för översvämning, eftersom vi inte skapar vallar utan 

höjer upp byggnader och elinstallationer. Stor del av stadsdelen Färjestad drabbas vid ett 200‐års 

flöde, men såväl skolan som de nya bostäderna kommer fungera som normalt. Kringliggande 

infrastruktur så som anslutningsvägar och skolgård kommer behöva underhåll efter ett sådant flöde. 

Eventuella garage och källarplan kan behöva luftas och torkas ur. 

Karlstads kommun anser inte att Färjestadsskolan ska betraktas som en samhällsviktig verksamhet, 

då Rudsskolan ligger alldeles intill, är utom översvämningsrisk och kan användas som lokal vid 

eventuell kris. Om undervisning skulle bedrivas under tiden för BHF så kan eleverna tillfälligt flyttas 

till Rudsskolan. På området Rud finns dessutom gott om skyddsrum. Beredskapsplan för 

översvämning finns hos kommunen och räddningstjänsten. Karlstads kommun anser att risken för 

BHF vid Färjestadskolan inte är stor nog för att planera ny bebyggelse i området efter den nivån.  

Den nya förskolan betraktas däremot som samhällsviktig och verksamheten ska fundera såväl vid ett 

200‐årsflöde som vid det beräknade högsta flödet i Klarälven. Det är däremot inte troligt att det 

kommer pågå någon verksamhet i förskolan vid så extrema nivåer som beräknat högsta flöde. Detta 

är ett flöde som påverkar hela Karlstad kraftigt och större delen av stadsdelen Färjestad kommer 

vara översvämmad och evakuerad innan flödet inträffar. 

 


