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1 INLEDNING 
Vid extrema skyfall klarar inte dagvattennätet att ta hand om allt regnvatten. Det innebär större 
markavrinning och ökad risk för översvämningar i lågpunkter vilket kan medföra kostsamma 
konsekvenser för infrastruktur och bebyggelse. Med de klimatförändringar som sker är 
bedömningen att extrema regntillfällen kommer att inträffa oftare och även vara mer intensiva.  
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en rapport som syftar till att 
vara en vägledning för skyfallskartering på kommunal nivå. För uppdragets genomförande 
användes den metodik som beskrivs i rapporten ”Kartläggning av skyfalls påverkan på 
samhällsviktig verksamhet” (MSB, 2014).  

1.1 ANVÄNDANDE AV RESULTATEN FRÅN SKYFALLSKARTERINGEN 

Resultaten från denna översiktliga skyfallskartering kan användas som underlag till höjdsättning, 
vid planering av markanvändning (tex för att reservera ytor för fördröjning, utjämning och 
infiltration) samt för att identifiera problemområden och bedöma konsekvenser från framtida 
skyfall. I ett senare detaljanalysskede kan resultaten även användas för att utvärdera åtgärder för 
att minska risker och konsekvenser relaterat översvämning. Resultaten kan användas både för 
att prioritera vilka översvämningsdrabbade områden som behöver åtgärdas och för att 
identifiera områden där fördjupade analyser behöver genomföras.  

1.2 KOORDINATSYSTEM 

I utredningen och i redovisning av resultat används Sweref 99 TM som koordinatsystem och 
RH2000 som höjdsystem. Då beräkningsmodellen utgått från en befintlig modell över hela 
Karlstad i Sweref99TM har detta koordinatsystem behållits i modellen.  
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2 BAKGRUND OCH SYFTE 
I norra delen av Karlstad inom stadsdelen Färjestad planeras ett nytt bostadsområde, och en ny 
skola. Större delen av planområdet ligger inom översvämningsområde från Klarälven vid 
framtida extrema vattennivåer /MSB, 2017/. Planen skall utformas så att bebyggelse och skola 
säkras för en översvämning motsvarande nivån vid ett 200-årsflöde i Klarälven. Den planerade 
bostadsbyggelsen ska säkras från översvämning genom höjd marknivå eller höjd sockelnivå. 
Planområdet utgör en yta av knappt 70 ha. 
 
I Figur 1 visas en översiktsbild över planområdet. 
 

 
 

Figur 1. Översikt över planområdet. 
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I en parallell utredning har sträckningsalternativ, höjdsättning och konstruktion för ny invallning 
av området utvärderats och redovisas i Bilaga 1. En dagvattenutredning för planområdet 
redovisas i Bilaga 2. 
 
I Figur 2 visas planerad bebyggelse och vägar samt föreslagen invallning.  
 

 
 

Figur 2.  Planerad vallsträckning (blå linje) med planerad bebyggelse. Ljust orangea befintliga 
byggnader rivs i samband med planens genomförande. I fortsatt planarbete har 
byggnaden för ÅK F-3 delats upp i två separata byggnader. 

Rapporten har kompletterats 2019-10-28 med bedömning av skyfallets och planens påverkan 
med enbart förhöjd sockelnivå kring skolbyggnaden, utan vallkonstruktion.  
 
Inom planområdet skall effekten av skyfall beskrivas och maximala vattendjup, avrinningsvägar 
och översvämningsvolymer beskrivas. Översiktliga åtgärder (översvämnings/utjämningsytor 
samt lokal höjdsättning) för att minska eventuella negativa konsekvenser av planens 
genomförande på omkringliggande områden skall beaktas. I kompletteringen av rapporten med 
förutsättningarna vid förhöjd sockelnivå har även en ny dagvattentrumma för att avvattna 
föreslagen utjämningsyta norr om skolområdet till Färjestadsbäcken undersökts. 
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Utredningen har utifrån en hydrodynamisk tvådimensionell avrinningsberäkning, med 
modellverktyget MIKE 21, beräknat översvämningsområden och maximala översvämningsdjup, 
avrinningsvägar och vattenhastigheter för ett skyfall motsvarande ett klimatanpassat regn med 
återkomsttiden 100 år för området kring den planerade exploateringen. Beräkningsmodellen har 
baserats på en befintlig skyfallsmodell över hela Karlstad framtagen av DHI på uppdrag av 
länsstyrelsen. Denna modell har förfinats (högre upplösning på höjddata och beräkningsnät och 
högre detaljnivå på indata) och bearbetats för att beskriva planområdet både för befintliga 
förhållanden och med planerad exploatering och föreslagen invallning samt förhöjd sockelnivå. 
 
Vid kompletterande åtgärdsberäkningar för avvattning av föreslagen magasinsyta norr om 
skolområdet har ny dagvattentrumma beskrivits i MIKE Urban. Ledningen har kopplats till 
ytavrinningsmodellen i MIKE 21 för att kunna beskriva avledning och dämningseffekter av dess 
läge och utloppsnivå i Färjestadsbäcken. 

  



 

 

 

 
Uppdrag: 292444 Färjestadsskolan 2019-10-29 

Beställare: Karlstad kommun Skyfallsutredning 
 
N:\106\07\1060713\5 Arbetsmaterial\Rapport\Bilaga 3 Skyfallsutredning vid skola och bostäder, Färjestad.docx 

9(47) 

3 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
Som grund för denna skyfallskartering ligger en markavrinningsmodell som byggdes upp i det 
tvådimensionella hydrauliska modellverktyget MIKE 21, version 2017 SP1 /DHI, 2018/. 
Beräkningsmodellen har utgått från en befintlig MIKE21-modell över hela Karlstad, framtagen av 
DHI på uppdrag av Länsstyrelsen /DHI, 2017/. Befintlig modell var mycket översiktlig och har en 
upplösning på 4 m. Inom ramen för denna utredning har modellen förfinats till ett 
beräkningsnät och höjddata på 2 m. 
 
Vi kompletterande åtgärdsberäkningar för avvattning av föreslagen magasinsyta norr om 
skolområdet har ny dagvattentrumma beskrivits i MIKE Urban. Ledningen har kopplats till 
ytavrinningsmodellen i MIKE 21 för att kunna beskriva avledning och dämningseffekter av dess 
läge och utloppsnivå i Färjestadsbäcken. 
  

3.1 UNDERLAG  

För uppbyggnad av en markavrinningsmodell i MIKE 21 har kommunens bakgrundskartor och 
lantmäteriets laserskannade höjddata använts. Följande indata har använts: 
 

 Laserskannade höjddata (rådata s k LAS-data), Lantmäteriet, höjdsystem RH2000 
 Plangränser, planerad bebyggelse och tomtindelning, Karlstads Kommun 
 Fastighetskartan, Karlstads Kommun 
 Ortofoto, Karlstads Kommun 
 Uppgifter om det befintliga och planerade dagledningsnätets generella kapacitet, 

Karlstads Kommun 
 Uppgifter kring sträckning och höjd på planerad invallning, Tyréns 
 Utsträckning för område avsedd för utjämningsmagasin samt en bottennivå för 

utjämningsytan på +45,7m, Karlstad Kommun.  
 Information om ny dagvattentrumma, dimension 1000 mm, mellan föreslagen 

utjämningsyta och Färjestadsbäcken, Karlstad Kommun.   
 

3.2 MODELLOMRÅDE 

Generellt kan modellområden begränsas av barriärer i landskapet, antingen av naturliga 
vattendelare eller av någon form av konstruktion med avskärande funktion som exempelvis en 
större väg eller vall. Genom en översiktlig genomgång av området och höjddataanalys kunde 
modellområdet enligt Figur 3 definieras. Modellområdet har avgränsats utifrån ytvattendelaren 
beräknad enligt Nya Nationella höjdmodellen (2 m grid) för att säkerställa korrekta rinnvägar och 
vattenmängder till planområdet från omliggande områden.  
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Figur 3. Modellutbredning och topografi i ursprungsmodellen över Karlstad (4 m grid), samt lokal 

modellavgränsning enligt svart område med planområdet markerat. 

 

3.3 TOPOGRAFI 

Utifrån NNH-data skapades en tvådimensionell terrängmodell med den horisontella 
upplösningen 2 m, se Figur 4. I terrängmodellen höjdes alla befintliga samt planerade 
byggnader upp 3 m jämfört med omkringliggande topografi för att möjliggöra att vatten rinner 
runt husen. Vid den föreslagna vallen höjdes marknivån till +48,3 (se vallutredning i Bilaga 1).  
 
För planförslaget finns i nuläget inga projekterade markhöjder att tillgå. Modellen har istället 
justerats utifrån antagna byggnadshöjder, regnbelastning, hårdgjordhet, markytans råhet och 
infiltrationsegenskaper i planområdet.  
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Figur 4  Höjdmodell, med upphöjda byggnader enligt planförslaget och invallning. 
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3.4 HÅRDGJORDA YTOR 

I markavrinningsmodellen skiljs hårdgjorda 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. Kontroll har gjorts mot ortofoto att definitionen av marktyper 
överensstämmer med verkligheten. Vid kontroll mot ortofoto har hårdgjorda ytor och byggnader 
manuellt karterats. Inom planområdet antas planerade gator samt användningsgräns 
tillsammans med befintlig bebyggelse och vägar utgöra hårdgjorda ytor. 

3.5 MARKYTANS RÅHET 

Ytans råhet (flödesmotstånd) styr vattnets hastighet på markytan och påverkar därmed 
översvämningsförloppet. I modellen delades området upp mellan dels vattenytor och hårdgjorda 
ytor och dels övriga permeabla ytor. Vattenytor och hårdgjorda ytor, såsom hustak, vägar, 
industrimark och parkeringsytor, beskrevs med Mannings tal 40 vilket motsvarar ett lågt 
flödesmotstånd med snabb avrinning som följd. Övriga ytor beskrevs med Mannings tal 2 
motsvarande ett större flödesmotstånd med långsammare avrinning. 

3.6 DAGVATTENSYSTEMETS KAPACITET 

Enligt Svenskt Vatten P110 skall VA-nätet (ledningar, fördröjning, pumpkapaciteter osv) 
dimensioneras för att kunna hantera regnmängder motsvarande ett regn med 20 års 
återkomsttid för trycknivå vid markyta i områden med tätare bebyggelse. Enligt uppgifter från 
Karlstads kommun har det antagits att dagvattennätet inom befintligt system har en kapacitet 
motsvarande ett 2-årsregn. Inom skolområdet har dagvattenutredningen som gjorts parallellt 
med denna utredning antagit en kapacitet motsvarande ett 20-årsregn inom skolområdet och för 
övrig nyexploatering motsvarande ett 2-årsregn (se Bilaga 2).  
 
Stora delar av befintligt dagvattennät har sannolikt en kapacitet som är betydligt större än ett 2-
årsregn. I samband med kompletterande beräkningar med förhöjd sockel (komplettering 2019-
10-28) har kommunen efterfrågat bedömning av området utifrån en antagen kapacitet på 10 år i 
befintligt dagvattennät för hela avrinningsområdet, motsvarande förutsättningar som antagits i 
andra planområden samt i den översiktliga skyfallskartering som gjorts över hela Karlstad. Detta 
kan dock medföra en överskattning av kapaciteten sett över hela området.  
 
Vid skyfall överskrids dagvattennätets kapacitet med stor marginal och ledningsnätets kapacitet 
är mycket begränsat i förhållande till den regnvolym som belastar området. Vid dessa situationer 
är det därför en rimlig förenkling att inte i detalj beskriva eller räkna på förlopp i ledningsnätet 
utan att anta att det går fullt. Därför reduceras regnintensiteten istället över de hårdgjorda 
ytorna motsvarande den kapacitet som ledningsnätet antas ha. Över mer permeabla och 
genomsläppliga ytor som inte är kopplade direkt till ledningsnätet antas all nederbörd nå 
markytan utan reduktion av regnvolymen.  
 
Hänsyns till dagvattennätets kapacitet har i denna utredning schablonmässigt tagits genom att 
reducera regnvolymerna över hårdgjorda ytor motsvarande ett 20-årsregn inom skolområdet 
respektive ett 2-årsregn för övriga hårdgjorda ytor, i kompletterande beräkningar för förhöjd 
sockelnivå har regnvolymen över hårdgjorda ytor reducerats motsvarande ett 10-årsregn. 
 
I Figur 5 visas en schematisk bild över dagvattensystemets kapacitet jämfört med ett 100-
årsregn. Volymen som överstiger ledningsnätets kapacitet motsvarar den regnmängd som vid 
skyfall kommer rinna av direkt på markytan och belasta modellen. 
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Figur 5. Schematisk bild som visar dagvattensystemets kapacitet jämfört med ett 100-årsregn. 
Regnvolymen som överstiger dagvattennätets kapacitet bildar ytavrinning. 

3.7 MARKENS INFILTRATIONSFÖRMÅGA 

Infiltration över permeabla ytor beskrivs i modellen utifrån parametrar för respektive mark- och 
jordtyp. Här definieras infiltrationshastighet, effektiv porositet, infiltrationslagrets celldjup, 
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/. 

3.8 REGNBELASTNING 

Avrinningsberäkningar har gjorts för 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/. För beräkning av regnmängder som 
avrinner från hårdgjorda ytor användes avdrag för dagvattennätets kapacitet vid 20-årsregn 
inom skolan i planområdet och ett 2-årsregn utanför detta. Ingen klimatfaktor lades på avdraget 
för 20-årsregnet inom planområdet. Detta medför en extra säkerhetsfaktor och gör att avdraget 
över dessa ytor är något lägre och att beräknade översvämningsdjup är konservativt beräknade. 
 
För beräkning av regnmängder som avrinner från permeabla ytor användes ett CDS-regn med 
100 års återkomsttid och en klimatfaktor på 1,25, varaktigheten 6 timmar och ett centralt block 
på 10 minuter. Regnet justerades inte som beskrivits ovan utan all nederbörd som faller på ytan 
och som inte infiltrerar antogs avrinna.  
 
I Figur 6 visas de regn som modellen belastades med (klimatanpassat 100-årsregn och 
klimatanpassat 100-årsregn med avdrag motsvarande ett 20-årsregn och ett 2-årsregn). Grafen 
visar nederbördsintensiteten i enheten mm/dygn för 5-minters block, dvs den maximala 
intensitet som visas gäller endast under de mest intensiva 10 minuterna av regnet.  
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Figur 6. Graf över det klimatanpassade 100-årsregnet och reduceringen för ledningsnätets 

kapacitet motsvarande ett 2-årsregn. Observera att skalan på y-axen motsvarar en 
intensitet i enheten mm/d, som dock endast gäller i 5 min-intervall. Regnvolymen för det 
klimatanpassade 100-årsregnet är 106 mm. 

 
I Figur 7 visas de regn som modellen belastades med när kompletterande beräkningar med 
förhöjd sockelnivå och en antagen kapacitet på befintligt dagvattennät motsvarande ett 10-
årsregn gjordes (klimatanpassat 100-årsregn och klimatanpassat 100-årsregn med avdrag 
motsvarande ett 20-årsregn och ett 10-årsregn).  
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Figur 7. Graf över det klimatanpassade 100-årsregnet och reduceringen för ledningsnätets 

kapacitet motsvarande ett 10-årsregn. Observera att skalan på y-axen motsvarar en 
intensitet i enheten mm/d, som dock endast gäller i 5 min-intervall. Regnvolymen för det 
klimatanpassade 100-årsregnet är 106 mm. 

 
Totalt under regnets varaktighet faller ca 106 mm vid ett klimatanpassat 100-årsregn.  
 
Dagvattennätet inom skolområdet med en antagen kapacitet för ett 20-års regn hanterar ca 51 
mm av dessa för de hårdgjorda ytor som är kopplade till ledningsnätet.  
 
Dagvattennätet med en antagen kapacitet för ett 2-års regn (utanför skolområdet) hanterar ca 26 
mm. 
 
Dagvattennätet med en antagen kapacitet för ett 10-års regn (utanför skolområdet) hanterar ca 
41 mm. 
 

3.9 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR/RANDVILLKOR 

Skyfall inträffar statistiskt sett oftast under sommarhalvåret och sammanfaller generellt inte med 
höga vattenstånd i hav eller vattendrag (lågtrycksperioder).  
 
I beräkningarna har det antagits att skyfallet faller 1 juli och har föregåtts av en torrare period, 
vilket gör att det finns magasineringsutrymme i jorden. 
 
För kompletterande beräkningar med bedömning av ny ledningsdragning från magasinsyta norr 
om skolområdet mot Färjestadsbäcken har en vattennivå på +48,5 m antagits vid ett skyfall. 
Bedömningen har gjorts baserat på befintlig höjdskanning, inmätt vattennivå vid höjd-
skanningen samt antagandet att bäcken vid ett skyfall troligen har en vattennivå upp mot 
släntkanten. Vattennivån vid utloppet har även justerats till +46,2m för en av beräkningarna för 
att beskriva utloppskapaciteten vid ett lägre vattenstånd i ån.  
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4 RESULTAT 

4.1 VATTENDJUP 

Beräkningsresultat från denna utredning levereras som kartskikt som visar översvämningars 
utbredning under hela regnets förlopp samt flödesriktningar strax efter regnets maximala 
intensitet har passerat. Kartbilderna centreras kring planområdet och omkringliggande områden, 
beräkningsresultaten täcker dock in hela det område som visas i Figur 1. GIS-skikt och 
animeringar studeras med fördel för att skapa en förståelse för t ex vilka riktningar som 
dagvattnet tar när det avrinner på markytan till de instängda områdena.  
 
Redovisade maximala vattendjup har tagits fram baserat på en simuleringsperiod på 6 timmar 
från regnets start. Beräkningarna har då pågått tillräckligt länge för att den huvudsakliga 
avrinningen hunnit avstanna och att vattnet hunnit nå modellens lågpunkter.  
 
För att få en uppfattning om vilka konsekvenser översvämningen kan medföra har vattendjupet i 
de översiktliga översvämningskartorna över hela modellområdet delats in i olika kategorier vilka 
visas i Tabell 1.  
 
Tabell 1. Klassning av översvämningskonsekvens. 

Vattendjup (m) Konsekvens 
<0.1 Ingen betydande konsekvens 

0.1 - 0.3 Besvärande framkomlighet med vanliga motorfordon 
0.3 - 0.5 Ej möjligt att ta sig fram med vanliga motorfordon, risk för stor skada 

> 0.5 Ej möjligt att ta sig fram med brandbil och räddningsfordon, risk för liv 
och hälsa 

 
 
I avsnitt 4.2 till 4.4 redovisas effekterna av skyfallet genom det maximala vattendjupet i varje 
beräkningscell sett över hela simuleringsperioden indelat i de riskklasser som beskrivs i Tabell 
1. Det är därmed inte givet att dessa vattendjup inträffar vid samma tidpunkt i hela området. 
Även vattendjup under 10 cm kan upplevas besvärande för tex fotgängare, men redovisas inte i 
kartorna över maximala vattendjup under regnförloppet.  
 

4.2 MAXIMALA VATTENDJUP UNDER REGNFÖRLOPPET VID ETT KLIMATANPASSAT 
100ÅRS-REGN MED BEFINTLIG EXPLOATERING OCH KAPACITET I BEFINTLIGT NÄT 
MOTSVARANDE ETT 2-ÅRSREGN 

I Figur 8 redovisas beräknade maximala vattendjup under regnförloppet för ett klimatanpassat 
100-årsregn med antagen kapacitet i befintligt dagvattennät motsvarande ett 2-årsregn. 
Maximala vattendjup inträffar inte nödvändigtvis samtidigt inom modellområdet.  
 
Beräkningarna visar på att större vattenansamlingar skapas i begränsade delar av planområdet, 
främst kring fotbollsplan och grönytor där den kommande skolan planeras. Bebyggelsen norr 
om planområdet längsmed Örngatan får vattendjup upp mot 50 cm. Kring Falkgatan och 
Skoghemsgatan ansamlas upp mot 90 cm vatten i de mest utsatta delarna. Inom det område 
som enligt plan och vallutredning kommer utgöras av en invallad skolgård beräknas ca 10 000 
m3 vatten ansamlas. 
 
I modellområdets norra delar, avrinner mycket vatten från höjden längs de större vägarna och 
skapar översvämning i lågpunkter.   
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Figur 8. Maximalt beräknade vattendjup under simuleringen vid ett klimatanpassat 100-årsregn 

och antagen kapacitet i befintligt dagvattennät motsvarande ett 2-årsregn, med befintlig 
exploatering. 
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4.3 MAXIMALA VATTENDJUP UNDER REGNFÖRLOPPET VID ETT KLIMATANPASSAT 
100ÅRS-REGN MED BEFINTLIG EXPLOATERING OCH KAPACITET I BEFINTLIGT NÄT 
MOTSVARANDE ETT 10-ÅRSREGN 

 
I Figur 9 redovisas beräknade maximala vattendjup för befintlig exploatering under 
regnförloppet för ett klimatanpassat 100-årsregn med antagen kapacitet i befintligt 
dagvattennät motsvarande ett 10-årsregn. Maximala vattendjup inträffar inte nödvändigtvis 
samtidigt inom modellområdet.  
 
Större vattenansamlingar skapas i begränsade delar av planområdet enligt beräkningarna. 
Ansamlingen av skyfallet sker främst i de ytor där den kommande skolan planeras, som 
fotbollsplan och grönytor. 
 
Bebyggelsen norr om planområdet längsmed Örngatan får vattendjup upp mot ca 60 cm. Kring 
Falkgatan och Skoghemsgatan ansamlas upp mot 50 cm vatten i de mest utsatta delarna. Inom 
skolgården beräknas ca 9200 m3 vatten ansamlas och vattendjupet ligger på ca 50 cm i vissa 
delar.  
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Figur 9. Maximalt beräknade vattendjup under simuleringen vid ett klimatanpassat 100-årsregn 

och antagen kapacitet i befintligt dagvattennät motsvarande ett 10-årsregn, med befintlig 
exploatering. 
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4.4 MAXIMALA VATTENDJUP UNDER REGNFÖRLOPPET VID ETT KLIMATANPASSAT 
100ÅRS-REGN MED PLANFÖRSLAG OCH VALL OCH KAPACITET I BEFINTLIGT NÄT 
MOTSVARANDE ETT 2-ÅRSREGN 

I Figur 10 redovisas beräknade maximala vattendjup under regnförloppet för ett 100-årsregn 
med antagen kapacitet i befintligt dagvattennät motsvarande ett 2-årsregn med planförslagets 
förutsättningar samt invallning av skolområdet. Maximala vattendjup inträffar inte nödvändigtvis 
samtidigt inom modellområdet.  
 
Beräkningarna visar på att större vattenansamlingar skapas i begränsade delar av planområdet, 
främst kring fotbollsplan och grönytor där den kommande skolan planeras. Bebyggelsen norr 
om planområdet längsmed Örngatan får vattendjup upp mot 50 cm. Kring Falkgatan och 
Skoghemsgatan ansamlas upp mot 90 cm vatten i de mest utsatta delarna.  
 
Inom det invallade skolområdet minskar översvämningsvolymen något till följd av att vallen 
bromsar rinnvägar norrifrån, till ca 7400 m3. Norr om vallen ökar dock både översvämningens 
utbredning och vattendjup.  I planområdets södra delar minskar dock översvämningsdjupet 
något, se vidare i avsnitt 4.4. 
 
Längs de större vägarna, främst Horsensgatan och Fallängsvägen sker stor avrinning med höga 
hastigheter. När vattennivån stiger i korsningen och längs Blönduosgatan utanför skolområdet 
rinner vatten in på skolgården och bidrar till översvämningen där. 
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Figur 10.  Maximalt beräknade vattendjup under simuleringen vid ett klimatanpassat 100-årsregn 
med antagen kapacitet i befintligt dagvattennät motsvarande ett 2-årsregn, med planerad 
exploatering samt invallning kring skolområdet. 

Modellområde Färjestaden

Förslag till sträckning av skyddsvall (nivå +48,3)

bebyggelse, planförslag 

Beräknat maximalt vattendjup under regnförloppet,  klimatanpassat 100-årsregn, planförslag 1

<0,1 m

0,1-0,3

0,3 - 0,5

0,5 - 1

>1

±
0 100 200 300 40050

Meter



 

 

 

 
Uppdrag: 292444 Färjestadsskolan 2019-10-29 

Beställare: Karlstad kommun Skyfallsutredning 
 
N:\106\07\1060713\5 Arbetsmaterial\Rapport\Bilaga 3 Skyfallsutredning vid skola och bostäder, Färjestad.docx 

22(47) 

4.5 MAXIMALA VATTENDJUP UNDER REGNFÖRLOPPET VID ETT KLIMATANPASSAT 
100ÅRS-REGN MED PLANFÖRSLAG OCH FÖRHÖJD SOCKELNIVÅ OCH KAPACITET I 
BEFINTLIGT NÄT MOTSVARANDE ETT 10-ÅRSREGN 

 
I Figur 11 redovisas beräknade maximala vattendjup under regnförloppet för ett klimatanpassat 
100-årsregn med antagen kapacitet i befintligt dagvattennät motsvarande ett 10-årsregn, med 
planförslagets förutsättningar samt förhöjd sockelnivå för Färjestadsskolan. Maximala 
vattendjup inträffar inte nödvändigtvis samtidigt inom modellområdet.  
 
Beräkningarna visar på att större vattenansamlingar skapas i begränsade delar av planområdet, 
främst kring fotbollsplan och grönytor där den kommande skolan planeras. Bebyggelsen norr 
om planområdet längsmed Örngatan får vattendjup upp mot 50 cm. Kring Falkgatan och 
Skoghemsgatan ansamlas upp mot 55–60 cm vatten i de mest utsatta delarna.  
 
Inom skolområdet minskar översvämningsvolymen något jämfört med befintliga förhållanden till 
ca 9000 m3.  Detta är en följd av att fördröjningsåtgärder och dimensionering av 
dagvattenhantering inom skolområdet förväntas kunna hantera ett 20-årsregn i samband med 
ombyggnad. Vattendjupen blir dock högre än vid befintliga förhållanden på vissa ställen inom 
skolområdet, trots att totalvolymen minskar. Detta beror på att byggnadernas placering 
förhindrar avrinning över Falkvägen mot befintligt skolområde och att vattenvolymen fördelas 
över mindre yta. Detta medför lokalt högre vattendjup men mindre totalvolym än för befintliga 
förhållanden.  
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Figur 11. Maximalt beräknade vattendjup under simuleringen vid ett klimatanpassat 100-årsregn 

med antagen kapacitet i befintligt dagvattennät motsvarande ett 10-årsregn, med planerad 
exploatering samt förhöjd sockelnivå i skolområdet.  
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4.6 PLANFÖRSLAGETS OCH VALLENS PÅVERKAN PÅ BERÄKNADE MAXIMALA 
ÖVERSVÄMNINGSDJUP 

En jämförelse mellan beräknade maximala översvämningsdjup för ett klimatanpassat 100-
årsregn med antagen kapacitet i befintligt dagvattennät motsvarande ett 2-årsregn vid befintlig 
bebyggelse och vägnät och med planförslaget samt invallning av skolområdet görs i Figur 12. I 
figuren kan utlösas var beräknat översvämningsdjup ökar respektive minskar till följd av 
förändrad avrinning kring vallen och i planområdet.  
 
Norr om vallen ökar översvämningsdjupet då vallen stänger av avrinningsvägen söderut över 
befintligt grönområde och kommande skolgård. Vattendjupen ökar med drygt en dm norr om 
vallen till följd av den dämning som uppstår. Inom det invallade skolområdet minskar 
översvämningsvolymen något till följd av att vallen bromsar rinnvägar norrifrån, till ca 7400 m3 

och det beräknade vattendjupet minskar med ca 7 cm. Här är det även av betydelse att 
skolområdets dagvattensystem bedöms ha en kapacitet för ett 20-årsregn, vilket minskar 
vattendjupet. 
 
I planområdet söder om skolan och invallningen minskar vattendjupet med drygt 1 dm till följd 
av att vallen bromsar avrinningen norrifrån. 
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Figur 12. Planförslagets påverkan (skillnad mot befintligt)  på beräknade maximala vattendjup vid 

ett klimatanpassat 100-årsregn med antagen kapacitet i befintligt dagvattennät 
motsvarande ett 2-årsregn samt invallning av skolområdet. 
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4.7 PLANFÖRSLAGET MED FÖRHÖJD SOCKELNIVÅS PÅVERKAN PÅ BERÄKNADE MAXIMALA 
ÖVERSVÄMNINGSDJUP 

 
En jämförelse mellan beräknade maximala översvämningsdjup för ett klimatanpassat 100-
årsregn med antagen kapacitet i befintligt dagvattennät motsvarande ett 10-årsregn och förhöjd 
sockelnivå inom skolområdet har även gjorts. Figur 13 visar var översvämningsdjupet ökar 
respektive minskar till följd av lösningsförslaget inom planområdet. Inverkan från planområdet 
blir mindre då det inte skapas några nya barriärer i området och vattnet har samma rinnvägar 
som vid befintlig bebyggelse.  
 
Området norr om skolan får något ökade vattendjup vid skyfall även med förhöjd sockelnivå och 
en kapacitet motsvarande 10-årsregn i befintligt nät. Försämringen, dvs ökningen av 
vattendjupet norr om planområdet, är dock i storleksordningen hälften av vad påverkan blir med 
vallförslaget. Anledningen till att vattenståndet vid skyfall blir högre med planförslaget även 
utan vallen kan förklaras med att placeringen av en av skolbyggnaderna, den andra sett 
norrifrån, stänger av en södergående flödesväg som vid befintliga förhållanden rinner in mot 
skolområdet. Med placeringen av denna byggnad stoppas denna flödesväg och flödesriktningen 
blir norrgående och vatten transporteras istället mot grönytan norr om planområdet. Resultatet 
blir en liten negativ påverkan på uppströms område med ca 5 cm. 
 
Inom skolområdet minskar översvämningsvolymen något till följd av planförslaget som medför 
en kapacitet för dagvattnet inom skolområdet motsvarande ett 20-årsregn, till ca 9000 m3. 
Vattendjupen blir lokalt högre än vid befintliga förhållanden inom skolområdet beroende på att 
byggnadernas placering förhindrar avrinning över Falkvägen mot befintligt skolområde och att 
vattenvolymen fördelas över mindre yta. Detta medför lokalt högre vattendjup men mindre 
totalvolym än för befintliga förhållanden.  
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Figur 13. Planförslagets påverkan (skillnad mot befintligt) på beräknade maximala vattendjup vid ett 

klimatanpassat 100-årsregn med antagen kapacitet i befintligt dagvattennät motsvarande 
ett 10-årsregn samt förhöjd sockelnivå inom skolområdet. 
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4.8 VATTENVÄGAR OCH VATTENHASTIGHETER VID ETT KLIMATANPASSAT 100ÅRS-REGN, 
MED KAPACITET I BEFINTLIGT LEDNINGSNÄT MOTSVARANDE ETT 2-ÅRSREGN OCH 
INVALLNING AV SKOLOMRÅDET 

Riktningar för avrinnande dagvatten på markytan och relativa vattenhastigheter som uppstår 
redovisas med flödesvektorer. Längden på flödesvektorerna och densiteten av vektorer visar vart 
hastigheterna är högst och vilka vattenvägar som dominerar. 
 
I Figur 14 och Figur 15 redovisas en detalj över vattendjup och flödesvektorer ca 1,5 h efter 100-
årsregnets maximala intensitet för planerad exploatering och invallning av skolområdet. 
Kapaciteten för befintligt ledningsnät har antagits vara motsvarande ett 2-årsregn. Observera att 
planförslaget inte innehåller några projekterade markhöjder.  
 
På en övergripande skala är det svårt att se detaljer i figurerna, men genom att se på längd och 
densitet av flödesvektorerna kan de mest betydande vattenvägarna och vart vattenhastigheterna 
är som störst utläsas. Vatten avrinner från de norra höjdpartierna mot bebyggelsen och 
koncentreras längs vägar mot lågpunkter. Längs de större vägarna, främst Horsensgatan och 
Fallängsvägen sker stor avrinning med högre hastigheter. När vattennivån stiger i korsningen 
och längs Blönduosgatan utanför skolområdet rinner vatten in på skolgården och bidrar till 
översvämningen där. 
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Figur 14. Beräknade vattendjup, flödesriktning och flödeshastighet 1,5 h efter det klimatanpassade 
100-årsregnets maximala intensitet. Befintligt ledningsnäts kapacitet motsvarar ett 2-
årsregn. 
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Figur 15. Beräknade vattendjup, flödesriktning och flödeshastighet 1,5 h efter det klimatanpassade 
100-årsregnets maximala intensitet, detalj kring planområdet. Befintligt ledningsnäts 
kapacitet motsvarar ett 2-årsregn. 

 

4.9 FÖRDRÖJNINGSBEHOV OCH ÅTGÄRDER FÖR ETT KLIMATANSPASSAT 100-ÅRSREGN 
MED KAPACITET I BEFINTLIGT LEDNINGSNÄT MOTSVARANDE ETT 2-ÅRSREGN OCH 
INVALLNING AV SKOLOMRÅDET 

Ett antal möjliga åtgärder för att minska belastningen på skolområdet vid skyfall samt för att 
minska de negativa effekterna av planen och invallning på omkringliggande områden har 
översiktligt utvärderats i modellen. Fyra huvudsakliga områden lämpliga för fördröjning och 
utjämning uppströms planområdet har identifierades, samt en vägsträcka där justerad 
höjdsättning föreslås för att undvika flöde in mot skolområdet, se Figur 16. Ingen detaljerad 
avstämning mot höjddata har gjorts vad gäller möjliga magasinsvolymer i detta skede. 
 
Ingen avstämning mot rådighet och verksamhetsområden för VA mm har gjorts i detta skede, 
placeringen av åtgärder är gjord utifrån obebyggd mark och flödesvägar.  
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Figur 16. Föreslagna placeringar (ungefärliga) av åtgärder för att minska de negativa effekterna av 

planen. 

I utpekade fördröjningsytor har marken sänkts 1 m generellt. De topografiska förutsättningarna 
för att skapa en magasinsvolym som utnyttjas fullt ut är dock begränsade, då marken sluttar på 
flera av de ytor där magasinering kan vara lämpligt sett till flödesvägar. I planområdets södra del 
finns dessutom berg i dagen som ytterligare begränsar möjligheterna. Här kan sänkta 
vägbanor/vändplatser som tillfälligt får översvämmas vid kraftiga regn vara ett alternativ att 
utvärdera vidare. 
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Effekten av föreslagna magasin är därför begränsad i dessa områden och en mer detaljerad 
studie av förutsättningarna att skapa praktiskt genomförbara magasinsvolymer med lämplig 
höjdsättning behöver göras. Norr om den föreslagna vallen är marken flackare och effekten av 
att sänka marknivån 1 m är tydligare. 
 
Längs korsningen och längsmed Blönduosgatan öster om planerad skola har en lokal 
markhöjning i syfte att förhindra att vatten rinner in mot skolgården utvärderats i modellen. I 
beräkningarna gav en markhöjning på 30 cm ingen stor effekt och ytterligare markhöjning för 
att leda vattnet förbi skolgården behövs lokalt. Hur en sådan markhöjning kan göras för att 
praktiskt fungera med infartstrafik osv behöver utredas visare.  
 
Ett annat alternativ är att utreda möjligheterna till dränering eller att avleda vatten via diken mot 
Färjestadsbäcken. 
 
På själva skolgården blir vatten instängt till följd av föreslagen vall, däremot blir vattendjupen 
lägre än utan vallen då denna förhindrar flödet norrifrån att nå skolgården. Tillräckliga ytor för 
att magasinera detta vatten saknas och det bedöms vara orimligt med större pumpanordningar 
för att enbart hantera skyfall. Höjdsättning inom skolområdet och markhöjder för grundläggning 
samt sockelnivåer bör ses över för att förhindra negativa konsekvenser av vatten som kan bli 
stående vid skyfall.  
 
Det är dock viktigt med höjdsättning och att skapa flödesvägar med utjämnings- och 
fördröjningsmöjligheter för ytavrinning inom hela planområdet. 
 
I Figur 17 visas beräknade maximala vattendjup under regnförloppet med åtgärder enligt ovan 
inkluderade. Med föreslagna åtgärder minskar vattenvolymen till knappt 7000 m3 inne på 
skolområdet (en minskning på ca 7 %).  
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Figur 17.  Maximalt beräknade vattendjup under simuleringen vid ett klimatanpassat 100-årsregn 

och antagen kapacitet i befintligt dagvattennät motsvarande ett 2-årsregn, med planerad 
exploatering samt invallning kring skolområdet, med åtgärder i form av utjämning och 
höjdsättning. 
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4.10 KOMPLETTERANDE FÖRDRÖJNINGSBEHOV OCH ÅTGÄRDER FÖR ETT 
KLIMATANSPASSAT 100-ÅRSREGN MED KAPACITET I BEFINTLIGT LEDNINGSNÄT 
MOTSVARANDE ETT 10-ÅRSREGN OCH FÖRHÖJD SOCKELNIVÅ INOM SKOLOMRÅDET 

Kompletterande beräkningar har gjorts för att belysa de alternativ som finns för hantering av ett 
skyfall norr om skolområdet genom att anlägga en större utjämningsyta motsvarande ca 8000 
m2 på de befintliga öppna gräsytorna enligt Figur 18. Utjämningsmagasinet har antagits ha en 
bottennivå på +45,7 m (Karlstad kommun), vilket ger ett minsta djup på ca 1,4 m utgående från 
befintlig marknivå. Förutsättningarna för dammens yta och bottennivå har givits av Karlstad 
kommun. Inga andra utjämningsalternativ i övriga delar av avrinningsområdet har inkluderats i 
dessa beräkningar. 
 
De topografiska förutsättningarna för att få en effektiv avvattning av utjämningsytan och 
önskvärd lutning på ny dagvattentrumma är begränsade. Antagen bottennivå på 
utjämningsmagasinet är +45,7, Färjestadsbäckens släntkrön ligger enligt höjdskanning på ca 
+48,5 och vattennivån i bäcken vid motsvarande tillfälle på ca +46,5m. Detta medför att de 
topografiska möjligheterna att få en fungerande avledning från dammytan vid normala och höga 
vattenstånd i bäcken inte finns. Vid ett skyfall kommer vattennivån sannolikt vara hög och flödet 
i bäcken stort. Detta gör att utloppet är dämt och bakfall med en negativ flödesriktning (in mot 
magasinet) uppstår.  Förutsättningarna för effektiv ledningsdragning bör utredas vidare.  
 
Kompletteringarna i rapporten gäller följande alternativ för avledning från föreslagen 
utjämningsyta:  
 

 Vattnet leds ut från utjämningsytan via befintligt nät (en flack 1000-ledning med utlopp i 
Färjestadsbäcken), antagen kapacitet för ledningsnätet motsvarar ett 10-årsregn.  
 

 Vattnet från utjämningsytan leds ut via en ny trumma med dimension 1000 mm och 
befintligt nät till Färjestadsbäcken, randvillkor på +48,5 för vattennivån i bäcken. Detta 
medför inflöde mot magasinet. 

 
 Vattnet från utjämningsytan leds ut via en ny trumma med dimension 1000 mm och 

befintligt nät, trumman har en backventil och ett randvillkor på +48,5 för vattennivån i 
bäcken. Detta medför att utloppet från magasinet är fullt begränsat. 

 
 Vattnet från utjämningsytan leds ut via en ny trumma med dimension 1000 mm och 

befintligt nät, den nya trumman har en backventil och ett randvillkor på +46,2 för 
vattennivån i bäcken. 
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Figur 18. Ungefärlig utbredning av utjämningsytan med bottennivå +45,7 som föreslås för att 

minska planens påverkan. Ytan motsvarar ca 8000 m2. 
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4.10.1.1. AVVATTNING AV UTJÄMNINGSYTAN VIA BEFINTLIGT NÄT MED ANTAGEN KAPACITET 
MOTSVARANDE ETT 10-ÅRSREGN. 

I Figur 19 visas beräknade maximala vattendjup under regnförloppet med föreslaget 
utjämningsmagasin norr om planområdet. Inga ytterligare utjämningsytor är medtagna i 
beräkningen. För åtgärden antas vattnet från utjämningsmagasinet släppas till befintligt 
ledningsnät med antagen kapacitet motsvarande ett 10-årsregn.  
 
Inom utjämningsmagasinet kommer vattendjupet enligt beräkningarna uppgå till 1,9 m och 
dammkrönen överströmmas. Vatten rinner därmed ner mot skolområdet samt påverkar 
närliggande bebyggelse.  
 
Beräkningarna visar att bebyggelsen längsmed Örngatan norr om planområdet, trots den 
tillkommande utjämningsvolymen, får vattendjup upp mot 50 cm i lågpunkter motsvarar de 
nivåer som beräknats i området även utan magasinsytan. Kring Falkgatan och Skoghemsgatan 
ansamlas upp mot 55 cm vatten i de mest utsatta delarna. 
 
Utjämningsytan kommer att bli ett öppet magasin vilket gör att säkerhetsaspekterna runt ytan 
behöver ses över. 
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Figur 19. Maximalt beräknade vattendjup under simuleringen vid ett klimatanpassat 100-årsregn 

med antagen kapacitet i befintligt dagvattennät motsvarande ett 10-årsregn samt med 
planerad exploatering med förhöjd sockelnivå inom skolområdet, med åtgärder i form av 
utjämning norr om skolområdet och höjdsättning. 
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4.10.2 AVVATTNING AV UTJÄMNINGSYTAN VIA BEFINTLIGT NÄT MED ANTAGEN KAPACITET 
MOTSVARANDE ETT 10-ÅRSREGN SAMT NY TRUMMA MED UTLOPP I 
FÄRJESTADSBÄCKEN. 

I Figur 20 visas beräknade maximala vattendjup under regnförloppet med ett 
utjämningsmagasin med en yta av ca 8000 m2 norr om planområdet. Regnförloppet är ett 100-
årsregn exklusive ledningsnätet kapacitet på ett 10-årsregn. För åtgärden antas vattnet från 
utjämningsmagasinet släpps till befintligt ledningsnät samt i en ny trumma med dimension 1000 
mm och utlopp i Färjestadsbäcken.  
 
Utloppsnivå för trumman i Färjestadsbäcken har i beräkningen antagits ligga på nivån +46,1m, 
vilket motsvarar ungefär den vattenyta som beskrivs i laserskannade höjddata. Detta medför att 
trumman kommer att ligga med bakfall. Inloppsnivån för trumman är +45,7 motsvarande 
bottennivå i magasinet. Vid ett skyfall antas vattennivån i bäcken stiga och i detta fall har ett 
vattenstånd (nedströms randvillkor) ansatts till +48,5 m motsvarande en helt fylld åfåra.  
 
Konsekvenserna av dessa topografiska förutsättningar blir således att vatten från bäcken leds in 
i planområdet och inte tvärt om. Vattennivån i dammen beräknas till ca 2,3 m och den svämmar 
över till omkringliggande bebyggelse och in till skolområdet. Inom skolområdet ökar 
vattendjupet inom området till ca 70 cm. Bebyggelsen norr om planområdet längsmed Örngatan 
får vattendjup upp mot 65 cm. Kring Falkgatan och Skoghemsgatan ansamlas upp mot 60 cm 
vatten i de mest utsatta delarna. 
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Figur 19. Maximalt beräknade vattendjup under simuleringen vid ett klimatanpassat 100-årsregn 

med antagen kapacitet i befintligt dagvattennät motsvarande ett 10-årsregn, med planerad 
exploatering med förhöjd sockelnivå inom skolområdet, med åtgärder i form av utjämning, 
höjdsättning samt en ny trumma ner till Färjestadsbäcken. Randvillkor/vattennivå +48,5. 
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4.10.3 AVVATTNING AV UTJÄMNINGSYTAN VIA BEFINTLIGT NÄT MED ANTAGEN KAPACITET 
MOTSVARANDE ETT 10-ÅRSREGN SAMT NY TRUMMA MED BACKVENTIL. 

I Figur 21 visas beräknade maximala vattendjup under regnförloppet med ett 
utjämningsmagasin med en yta av ca 8000 m2 norr om planområdet. Regnförloppet är ett 100-
årsregn exklusive ledningsnätet kapacitet på ett 10-årsregn. För åtgärden antas vattnet från 
utjämningsmagasinet släppas till ny trumma med backventil så att vattnet inte kan rinna in i 
utjämningsmagasinet. Vattennivån i bäcken antas vara +48,5m. 
 
Inom utjämningsmagasinet beräknas vattendjupet uppgå till 1,90m vilket är ca 0,5 m över 
dammkrön och vatten svämmar över till omkringliggande bebyggelse och in till skolområdet. 
Inom skolområdet beräknas vattendjupet uppgå till ca 20 cm.  
 
Bebyggelsen norr om planområdet längsmed Örngatan får vattendjup upp mot 55 cm vilket 
motsvarar ungefär de nivåer som beräknats även utan magasinsvolymen. Kring Falkgatan och 
Skoghemsgatan ansamlas upp mot ca 60 cm vatten i de mest utsatta delarna.  
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Figur 20. Maximalt beräknade vattendjup under simuleringen vid ett klimatanpassat 100-årsregn 

med antagen kapacitet i befintligt dagvattennät motsvarande ett 10-årsregn samt med 
planerad exploatering med förhöjd sockelnivå inom skolområdet, med åtgärder i form av 
utjämning, höjdsättning samt en ny trumma ner till Färjestadsbäcken som har backventil. 
Randvillkor/nedströms vattennivå +48,5. 
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4.10.4 AVVATTNING AV UTJÄMNINGSYTAN VIA BEFINTLIGT NÄT MED ANTAGEN KAPACITET 
MOTSVARANDE ETT 10-ÅRSREGN SAMT NY TRUMMA MED BACKVENTIL OCH LÄGRE 
VATTENSTÅND I FÄRJESTADSBÄCKEN. 

I Figur 22 visas beräknade maximala vattendjup under regnförloppet med ett 
utjämningsmagasin med en yta av ca 8000 m2 norr om planområdet. Regnförloppet är ett 100-
årsregn exklusive ledningsnätet kapacitet på ett 10-årsregn. För åtgärden antas vattnet från 
utjämningsmagasinet släppas till ny trumma med backventil så att vattnet inte kan rinna rån 
bäcken in i utjämningsmagasinet. Vattennivån i bäcken antas vara +46,2m, vilket motsvarar 
nivån i bäcken vid genomförd höjdskanning och mer torra förhållanden. 
 
Inom utjämningsmagasinet kommer vatten att stå upp till 1,50 m vilket är ca 10 cm över bedömt 
dammkrön. Inom skolområdet kommer vattendjupet att nå upp till ca 15 cm. Vatten kommer att 
flöda från utjämningsytan ner mot skolgården inom planområdet och påverka nivåerna, däremot 
är påverkan på planen i detta scenario mindre än vid högre vattenstånd i bäcken.   
 
Bebyggelsen norr om planområdet längsmed Örngatan får vattendjup upp mot 55 cm. Kring 
Falkgatan och Skoghemsgatan ansamlas upp mot 60 cm vatten i de mest utsatta delarna.  
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Figur 21.  Maximalt beräknade vattendjup under simuleringen vid ett klimatanpassat 100-årsregn 

med antagen kapacitet i befintligt dagvattennät motsvarande ett 10-årsregn samt med 
planerad exploatering med förhöjd sockelnivå inom skolområdet, med åtgärder i form av 
utjämning, höjdsättning samt en ny trumma med backventil ner till Färjestadsbäcken. 
Randvillkor/nedströms nivå +46,2. 
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4.11 ALLMÄNA REKOMMENDATIONER 

Enligt Svenskt Vatten P110 skall VA-nätet (ledningar, fördröjning, pumpkapaciteter osv) 
dimensioneras för att kunna hantera regnmängder motsvarande ett regn med 20 års 
återkomsttid för trycknivå vid markyta i områden med tätare bebyggelse. Översiktliga 
översvämningsvolymer vid skyfall inom delområden visar på behovet av ytterligare fördröjning. 
 
Det rekommenderas att vattenvägar säkras inom planområdet samt vid invallningen och att 
kontinuerliga vattenstråk skapas genom hela avrinningsområdet. Vidare är det väsentligt att 
överväga placering av byggnader, så dessa inte hamnar i vattenstråkets färdriktning och på så 
sätt blockerar dagvatten att avrinna vidare nedströms. Måste dagvattnets vattenvägar ledas om 
är det viktigt att dessa skyfallssäkras och inte förvärrar för annan bebyggelse eller i andra 
områden.  
 
I denna utredning har inga projekterade markhöjder för planförslaget funnits att tillgå. För att 
bekräfta att markavrinning vid större regn sker på ett säkert sätt är det rekommenderat att 
modellberäkning görs för planerad höjdsättning för både vägar och tomtmark gällande samtliga 
etapper inom planområdet. 
 
I utredningen rekommenderas att höjdsättning för skolområdet anpassas utifrån 
översvämningsrisker med t.ex. förhöjd sockelnivå, och på sikt att vattenvägar säkerställs.  
 
Ytor för utjämnings- och fördröjningsmagasin bör reserveras i planen och i områden uppströms. 
Möjligheten att avleda vatten mot Färjestadsbäcken eller andra mer topografiskt lämpade 
recipienter bör utvärderas vidare. 
 
Det rekommenderas att framtagna översvämningskarteringar och konsekvenser av dessa 
bedöms och beaktas i arbeten med detaljplan, dagvattenplan etc. De ytor som kan vara av 
intresse för tillfällig utjämning av flöden eller som kan användas för att skapa vattenvägar bör 
t.ex. reserveras eller köpas ut för att undvika att de bebyggs och därmed försvårar avledning av 
dagvatten på markytan. Vid ombyggnad av gator bör säkerställande av rinnvägar beaktas.  
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5 SLUTSATSER 
Utförd beräkning motsvarar en regnhändelse som närmast kan jämföras med ett skyfall som 
inträffar under sommartid. Innan regnet är marken relativt torr och mättnadsgraden är låg. 
Skyfallet faller över hela utredningsområdet. Det gör att det regn som faller med vald intensitet 
faller samtidigt och i lika omfattning över hela området. I verkligheten varierar regnets intensitet 
när det faller över ett stort område. För ett verkligt skyfall kan därmed de översvämningar som 
inträffar upplevas ske lokalt och inte i den omfattning som beräkningsresultatet visar. 
Framtagen beräkningsmodell kan användas för beräkningar med andra förutsättningar vad gäller 
infiltrationskapacitet och regn. Därmed kan andra typer av regnhändelser datorberäknas t ex 
långvariga mindre intensiva regn på mer eller mindre mättad mark eller för regn med andra 
återkomsttider. 
 
Beräkningarna visar på ett antal områden där kraftig nederbörd vid skyfall kan medföra  
översvämningar med stora vattendjup. Vidare visar beräkningsresultatet att planerad bebyggelse 
och invallning delvis blockerar befintliga vattenstråk. Modellresultatet visar även att dagvatten 
ansamlas i lågpunkter inom planområdet. De topografiska förutsättningarna att skapa 
tillräckliga magasinsvolymer vid de viktigaste flödesvägarna är begränsade och möjligheten att 
skapa tillräckliga volymer med en höjdsättning som gör att de kan utnyttjas optimalt bör utredas 
vidare.  
 
Vallens sträckning skyddar skolområdet vid extremnivåer i Klarälven. Vallen förhindrar även 
vatten norrifrån att rinna in på skolområdet och minskar även avrinningen till planområdet söder 
om skolan. Däremot ökar översvämningsdjupet och översvämningsutbredningen något i 
området norr om vallen. Skolområdets dagvattensystem kommer dimensioneras för ett 20-års 
regn medan omkringliggande områden dit dagvattnet skall avledas bedöms ha kapacitet 
motsvarande ett 2-årsregn. Även vid en eventuell pumpning ut från skolområdet är kapaciteten i 
omgivande nät begränsande. 
 
Inom skolområdet är möjligheterna att skapa magasinsvolymer tillräckliga för skyfall mycket 
begränsade. Skolbyggnadens grundläggning, sockelnivå och konstruktion bör anpassas efter det 
vattendjup som kan bli stående under en längre tid vid skyfall tills tillräcklig kapacitet finns i 
dagvattennätet. 
 
Ytterligare åtgärdsförslag bör utvärderas och möjligheterna för att skapa tillräckliga 
magasinsvolymer med lämplig höjdsättning för att kunna utnyttja kapaciteten i dessa vid stora 
regn bör samordnas med rådande planer samt markprojektörer.  
 
De topografiska förutsättningarna att avleda vatten från föreslagen damm/utjämningsmagasin 
norr om planområdet mot Färjestadsbäcken är begränsade. Föreslagen ledning riskerar att 
anläggas med bakfall och beroende på nivån i Färjestadsbäcken är avledningskapaciteten starkt 
begränsad eller obefintlig. Förutsättningar för effektiv ledningsdragning bör utredas vidare.  
 
En trumma som avvattnar föreslaget utjämningsmagasin bör inte anläggas utan någon typ av 
backventil, detta för att förhindra från att vatten vid normal- och högvattenstånd i bäcken rinner 
med bakfall och kommer in i planområdet och påverkar omkringliggande bebyggelse.  
 
Beräkningar har visat att vattennivåerna i utjämningsmagasinen i samtliga beräkningar 
överstiger minsta djupet på 1,4 m. Utjämningsmagasinet räcker därmed inte till för att 
omhänderta vattenvolymerna som behöver hanteras inom området vid ett skyfall. När 
utjämningsmagasinet fylls så kommer vattnet att rinna mot skolgården och nedströms liggande 
områden. Dammen minskar dock beräknade översvämningsdjup inom skolområdet och 
nedströms trots att den inte har tillräcklig kapacitet för att omhänderta hela skyfallsvolymen. 
 
Vid kompletterande beräkningar har ledningsnätets kapacitet antagits motsvara ett 10-årsregn 
för att motsvarar förutsättningar som använts i den större skyfallsmodellen över hela Karlstad 
/DHI, 2017/ samt andra planer inom kommunen. Äldre dagvattensystem är oftast 
dimensionerade för regn med mindre återkomsttid, vilket kan medföra att det befintliga 
ledningssystemets kapacitet kan ha överskattats i dessa beräkningar.   
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Denna skyfallskartering över Färjestad kan användas i kommunens arbete med skyfalls- och 
dagvattenutredningar. Framtagen modell kan användas för vidare åtgärdsplanering för området 
och projekterade markhöjder kan inkluderas i modellen och utvärderas vid ytterligare 
modellberäkningar. Ytterligare åtgärder med syftet att skapa säkra vattenvägar och fördröjning 
kan beskrivas i modellen och effekterna av dessa datorberäknas.  
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