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Bakgrund 
I samband med granskning av detaljplan för fastigheten Göken 2 – Färjestads 
förskola med bostäder har länsstyrelsen lyft upp frågan om översvämningsrisk från 
älven och om det finns särskilt skäl att acceptera avsteg från Boverkets huvudregel 
om översvämningsrisk. 

Syfte 
Detta PM har tagits fram för att komplettera och förtydliga beskrivningen av 
översvämningsfrågor i detaljplanen för Göken 2 - del 2 (Färjestads förskola med 
bostäder). Detta för att Länsstyrelsen ska kunna bedöma om föreslagen 
markanvändning är lämplig med hänsyn till risker kopplade till översvämningsrisk 
från Klarälven. PM:et avser beskriva hur bebyggelsen och infrastrukturen har 
utformats och reglerats i detaljplanen med hänsyn till översvämningsrisk från 
Klarälven. I PM:et anges även motiv varför avsteg från Boverkets 
tillsynsvägledning för förslagna bostäder är motiverad.  

Detaljplanens bestämmelser och beskrivning 
Detaljplanen innebär byggrätter för en förskoletomt och bostäder. Planområdet 
berörs av översvämningsrisk från Klarälven. 200-årsflöde i Klarälven ger nivån 
+48,20 (RH 2000) och beräknat högsta flöde (BHF) ger nivån +48,90 (RH 2000) i 
höjd med planområdet. Enligt kommunens riktlinje (Kommunfullmäktige 2018-01-
25) ska bostadsbebyggelse med tillhörande angöringar klara vattennivåer med en 
återkomsttid av 200-årsflöde och samhällsviktig funktionen så som förskolan ska 
klara beräknat högsta flöde (BHF).  

Plankartan reglerar en bestämmelse om att lägsta färdig golvnivå för bostäder ska 
ligga på minst + 48,20 m (200-årsflöde) och för förskola ska ligga på minst +48,90 
(beräknat högsta flöde). Plankartan reglerar också att tekniska anläggningar 
(såsom el, VA osv.) under denna nivå ska översvämningssäkras till +48,90 
RH2000 som motsvarar beräknat högsta flöde (BHF). På så sätt kan bebyggelsen 
tex hållas varm och fungera (under förutsättning att stadens tekniska system 
utanför byggnaden är i funktion) under översvämningssituationen så att boende inte 
behöver evakueras. Detaljplanen föreskriver också att lokalgata som ansluter till 
Blönduosgatan höjdsätts minst till +48.20 (RH 2000) som motsvarar 200-årsföde. 



sid 2 (6)

 

 

Vid översvämning avsett återkomstiden bedöms tillfart för räddningstjänst i första 
hand vara möjligt antingen från Blönduosgatan (som ligger redan på +50,50 en 
nivå högre än BHF på 1,6 m) eller via den nya lokalgatan som ansluter till 
Blönduosgatan. Detta innebär att bostadsbebyggelse inom planområdet kan nås 
torrskodd vid 200-årsflöde +48.20 (RH 2000) och förskoleverksamhet kan nås och 
vara i drift vid beräknat högsta flöde +48,90 (RH 2000), se figur 1 och 2. 

 
Figur 1 - Plankarta för Göken 2 – del 2 med föreskrivna planbestämmelser och tillgängliga 

vägar/entréer vid 200-årsflöde resp. BHF alltså +48,90 RH 2000  

 

 
Figur 2 – Principsektioner som visar färdig golvnivå för förskola, bostäder i förhållande till 

kringliggande markhöjder gatuhöjd på Blönduosgatan 

Nivåer 
Projektet innebär en komplettering i befintlig miljö med befintliga marknivåer och 
är inte en ny lokalisering av sammanhållen bebyggelse i staden. Beräknat högsta 
flöde (BHF) som ligger på +48.90 (RH 2000) i höjd med området innebär att 
gatorna inom stadsdelen Färjestad kommer att ligga under vatten. Blönduosgatan 
som ligger direkt intill planområdet i öster, där förskola och 60% av tillkommande 
bostäder planeras, ligger redan på +50,50 vilket är högre än BHF. Resten av 
omgivande gator och bostadsbyggnader som bebyggelsens höjdsättning behöver 
förhålla sig till ligger på ungefär +48.20 vilket innebär att 200 års nivån klaras. 
Bostadsbebyggelsens bottenvåning i den aktuella detaljplanen har alltså en 
höjdsättning som klarar 200-årsnivå och har ungefär sju decimeter upp till beräknat 
högsta flöde. 
Detaljplanen har föreskrivit att tekniska anläggningar ska klara ett BHF, på så sätt 
kan byggnaden tex hållas varm och fungera (under förutsättning att stadens 
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tekniska system utanför byggnaden är i funktion) och byggnaden klarar en kris utan 
att boende behöver evakueras. 

   
Figur 3 - Vattnets utbredning för ett 200-årsflöde i Klarälven med planområdet markerat. Riskerar 

att återkomma en gång på 200 år med sannolikhet på 1%.    

 

Figur 4 – Vattnets utbredning för ett beräknat högsta flöde (BHF) i Klarälven med planområdet 

markerat. Riskerar att återkomma en gång på 10 000 år med sannolikhet på 1%. 

Markanvändning 
Val av planeringsnivå för översvämningsåtgärder grundar sig på vilken 
markanvändning som det planeras för. MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap) har i sin ”Vägledning för samhällsviktig verksamhet” definierat vad 
som avses med samhällsviktig verksamhet och hur man ska se på skydd av sådan. 
Följande är citerat från dokumentet: 
”Med samhällsviktig verksamhet avses en verksamhet som uppfyller minst ett av 
följande villkor: 
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- Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller 
tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid 
kan leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället. 

- Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan 
inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir 
så små som möjligt. 

De samhällssektorer inom vilka viktiga samhällsfunktioner och samhällsviktig 
verksamhet kan identifieras är följande: 

- energiförsörjning • finansiella tjänster • handel och industri • hälso- och 
sjukvård samt omsorg 

- information och kommunikation • kommunalteknisk försörjning • 
livsmedel 

- offentlig förvaltning • skydd och säkerhet • socialförsäkringar • 
transporter” 

Bostäder, vilket är den huvudsakliga användningen inom den aktuella detaljplanen, 
är således inte enligt MSB att betrakta som samhällsviktig verksamhet. 

Risk 
Risk anges som en sammanvägning av sannolikheten att en oönskad händelse 
inträffar och dess konsekvenser. Sannolikheten för översvämning speglas av 
återkomsttid. Konsekvenser beskriver de värden som drabbas av en översvämning, 
t ex skador på människor eller egendom. 
Karlstad har i översvämningsprogrammet anslutit sig till Norges syn på 
återkomsttid och valt en 200-årshändelse som utgångspunkt för riktlinjer för bl a 
bostadsbyggande, icke samhällsviktig verksamhet. Sannolikheten att en händelse 
inträffar en gång på 200 år bedöms som rimligt risktagande för de flesta funktioner. 
En byggnads livslängd uppskattas i många sammanhang till ca 50 år (även om 
många byggnader i Karlstad är äldre än så. Dock är ganska få byggnader äldre än 
ca 100 - 150 år. Det är därför inte rimligt att anpassa bebyggelsen till så extrema 
händelser som beräknas inträffa mer sällan än var tiotusende år (BHF), om det inte 
låter sig göras utan att det får inverkan på stadens funktion och stadsbild. 
Vissa funktioner måste dock till varje pris skyddas (samhällsviktig verksamhet), 
och för dessa har en betydligt längre återkomsttid valts (beräknat högsta flöde, som 
innebär en återkomsttid på mer än 10 000 år). 

En översvämnings varaktighet 
Varaktigheten hos en flödestopp i Klarälven anges av Fortum till 1 - 2 veckor. 
Kommunens mätserie från översvämningen 2000 - 2001 visar att Klarälvens nivå 
hade flera toppar både före och under den tid Vänerns nivå växte. Älvens nivå 
växte snabbt, men sjönk också undan mycket snabbt. På mellan 5 och 10 dagar 
sjönk älvnivån med en halv meter. Efter en sådan kris som ett flöde med 10 000 års 
återkomsttid innebär behöver bebyggelse, omgivande mark och anslutande 
infrastruktur repareras för de skador som översvämningen åsamkat. Det kommer 
också att ta en tid att torka ur garage och i vissa delar bottenvåningar och renovera 
den skadade inredningen. 



sid 5 (6)

 

 

Figur 5 - Diagrammet visar sannolikheter att under en viss tidsperiod drabbas av översvämning 

med viss återkomsttid. (bild hämtad från översvämningsprogrammet) 

Konsekvenser av en översvämning till BHF 
En översvämning till BHF skulle innebära att större delen av Färjestad med 
tillfartsvägar kom mer att bli översvämmade med vattendjup på upp till ca en halv 
meter. Det innebär att man inte kommer att nå sina bostäder och lokaler till fots. 
Källare kommer att vattenfyllas och golv i bottenvåningar kommer att stå under 
vatten. Avloppsnätet i Karlstad kommer att vara vattenfyllt och inte fungera. Det 
kommer således att vara svårt, om än inte omöjligt, att bo kvar i sina bostäder. 
Sannolikt kommer boende i hela stadsdelen att behöva evakueras under en tid. 
Ytskikt i källare och bottenvåning liksom inredning och en del konstruktioner 
kommer att skadas av vatten och behöva bytas ut när vattnet dragit sig tillbaka. 

Sammanfattande bedömning och motivering 
Med tanke på att planen har säkerställt att förskoleverksamhet (samhällsviktig 
funktion) kan nås och vara i drift vid beräknat högsta flöde +48,90 (BHF) är frågan 
om lämplighet för förskoletomten inte aktuell.  
Att säkerställa hela bostadsbebyggelsen inom detaljplanen till beräknat högsta 
flöde +48,90 (BHF) har inte bedömts motiverat. Projektet är en komplettering 
inom befintlig miljö där det finns skäl att göra avsteg från de riktlinjer som 
tillämpas för byggande i översvämningshotade områden (Boverkets 
tillsynsvägledning). Vid beräknat högsta flöde (BHF) kommer hela stadsdelen 
Färjestad inte gå att nå torrskodd. Bostäderna kommer att vara evakuerade under 
den tiden som älven är översvämmad. Detta avbrott i tid och kostnader har avvägts 
som rimlig risk för nya bostäder i befintlig stadsmiljö utifrån den mycket låga 
sannolikhet som ett beräknat högsta flöde utgör. Planerad bostadsbebyggelse är 
inte samhällsviktig verksamhet och projektet utgör inte heller ny sammanhållen 
bebyggelse utan är en komplettering i en befintlig stadsmiljö. Planerade bostäder i 
ett läge som är tillgänglig till kollektivtrafik, va-ledningar och gc-vägar stämmer 
väl med hållbart resande och kommunens miljömål. 
Bostadsbebyggelsen enligt planen klarar minst ett 200-årsflöde vilket bedöms som 
ett rimligt flöde och rimlig riskbild att hantera i denna befintliga stadsmiljö. 
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Vid beräknat högsta flöde (HBF) scenariot kan en mindre del av bostäderna (cirka 
40 % av tillkommande bostäder) komma att behöva vara evakuerade under den 
tiden älven är översvämmad, se figur 1 och 2. Att höja tomtmarken utmed 
Falkgatan som ligger lägre än (BHF) med ca 7 dm i förhållande till omgivande 
gator innebär enligt PM-geoteknisk1 en ökad belastning på marken och en ökad 
risk för sättningar på omgivande byggnader, va-ledningar och gator, citat från PM-
Geoteknik daterad 30 juni 2022, (Uppfyllning inom nu undersökt markområde 
som gränsar mot Falkgatan, med upp till nivå +48,9, rekommenderas ej. 
Befintliga marknivåer här ligger idag kring ca +47,6 à +48,0. Last från fyllning 
för markjustering upp till denna nivå, +48,9, bedöms ge upphov till ogynnsamma 
marksättningar i området och inom Falkgatan med påverkan på befintlig 
infrastruktur, VA-ledningar mm. Vidare bedöms att omkringliggande byggnader, 
villor, kan påverkas negativt av sättningar av en sådan uppfyllning. 
………………………………………. Utifrån resultat från sättningsberäkningen 
kan konstateras att en begränsad markuppfyllnad här med upp till några 
decimeter i aktuellt område, upp till max +48,1, är att rekommendera ur 
sättningssynpunkt utan negativ påverkan på omkringliggande gata och 
byggnader). Därför bedöms en upphöjning av tomtmarken högre än +48,10 och 
lägsta golvnivå högre än +48,20 ur ett geotekniskt perspektiv svårmotiverat då 
kringliggande miljöer, infrastruktur och byggnader kan påverkas av negativa 
sättningar av uppfyllning. 

Sammanfattningsvis har det inte, utifrån ett geoteknisk- och tidsperspektiv vid ett 
tillfälligt avbrott, bedömts motiverat att höja bostadsbebyggelsen med 
kringliggande miljö till dimensionerande nivå då fastläggande av en färdig 
golvnivå motsvarande (BHF) ger andra negativa konsekvenser. 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att detta PM tillsammans med PM-
Översvämning och riskanalys2 och de bestämmelser om översvämning som 
plankartan utgör, visar att föreslagen markanvändning utifrån 
översvämningshänseende är lämplig markanvändning och ett avsteg från Boverkets 
huvudregel är motiverat. 

 
1 PM Geoteknik den 30 juni 2022 – SWECO i Karlstad 
2 PM Översvämning och riskanalys den 9 februari 2022 – Karlstads kommun 


