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1

INLEDNING

I stadsdelen Färjestad i Karlstad planeras en ny skola samt nya bostäder. Planerade bostäder
ligger inom fastigheten Göken 2 samt del av Färjestad 2:1, och den planerade skolan inom del
av Färjestad 2:1, se figur 1.
Området ligger inom översvämningsområde från Klarälven och ska säkras för en 200 års
översvämningsnivå. Nuvarande förslag är att valla in skolfastigheten, där samma vall ska
användas som utrustning för skolgården. Den planerade bostadsbyggelsen ska säkras från
översvämning genom höjd marknivå eller höjd sockelvåning.

Översiktskarta området. Gul streckad linje visar ungefärlig utbredning på det berörda
området.
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2

UPPDRAG OCH SYFTE

På uppdrag av Karlstad kommun utreder Tyréns AB följande med avseende på
översvämningsskyddet:
1)
2)
3)

De hydrogeologiska förutsättningarna för en vall i området utreds.
Föreslagen valls lämplighet utvärderas.
En översiktlig bedömning av andra åtgärder för översvämningssäkring.

Tyréns utreder följande med avseende på dagvatten:
1)
2)
3)
4)

Beskrivning av områdets förutsättningar vad gäller avrinningsområden, befintligt
ledningsnät, topografiska förutsättningar och instängda områden.
Beskrivning av recipient och avrinningsområde. Recipienten beskrivs utifrån dagens
förutsättningar och den dagvatten- och föroreningsbelastning som idag finns.
Hydrauliska förutsättningar; dimensionerande flöden beräknas för både dagens
exploatering och med planförslaget. Beräkningar görs i ett avrinningsområdesperspektiv
enligt P110 med en klimatfaktor på 1,25 och 1,20.
Förslag till ledningsdragning och dimensionering av föreslagna dagvattenledningar görs.
Presenteras i form av planritningar.

Tyréns utreder följande med avseende på skyfall:
1)
2)
3)
4)

3

Identifiera problemområden och bedöma konsekvenser från framtida skyfall.
Bedöma planförslagets påverkan på beräknade flödesvägar och översvämningsdjup vid
skyfall
Översiktligt föreslå och utvärdera åtgärder för att minska risker och konsekvenser
relaterade till översvämning.
Ge underlag till höjdsättning vid planering av markanvändning tex för att reservera ytor
för fördröjning, utjämning och infiltration.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Förutsättningarna för uppdraget är att utreda översvämningsskydd för Klarälvens 200-årsflöde.
Klarälvens 200-årsnivå ligger i området på +48,2 (RH2000) vilket översvämmar i princip hela
området, se figur 2.
Konsekvenserna av regnförloppet vid ett klimatanpassat 100års-regn vid befintliga och blivande
förhållanden kommer utredas.
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Översvämningsområde vid 200-årsflöde i Klarälven. Översvämningsområdet markerat
som blått rastrerat område.

4

UTREDNING

4.1

ÖVERSVÄMNINGSSKYDD

Utredning av översvämningsskyddet ges i bilaga 1
4.2

DAGVATTEN

Utredning av dagvatten ges i bilaga 2
4.3

SKYFALL

Utredning om skyfall ges i bilaga 3.
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5

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS

5.1

ÖVERSVÄMNINGSSKYDD

5.1.1 UTVÄRDERING AV FÖRESLAGET VALLALTERNATIV
De hydrogeologiska förtsättningarna för att anlägga en vall är relativt bra, nackdelen är att vallen
måste överhöjas för att kompensera för sättningar. Trots det kan en relativt enkel
vallkonstruktion fungera som översvämningsskydd för området.
Föreslagen vallsträckning bedöms vara ett fungerande alternativ för att skydda från
översvämning från Klarälven och vallen ger en naturlig inramning av skolgården. Vid skyfall och
kraftiga regn kommer dock skolgård och byggnader påverkas av översvämning.
5.1.2 UTVÄRDERING AV ALTERNATIVA SKYDDSÅTGÄRDER
En invallning av hela området samt en förhöjd sockelvåning med höjning av omgivande mark
med lättfyllning har översiktligt utvärderats.
En invallning av hela området ger begränsningar i Falkgatan eller i tomterna, och Falkgatan får
begränsat tillträde för fordon från området.
En höjning av sockelvåning på skolan kan döljas och tillträde till skolan lösas genom att höja
närmast omgivande mark till skolan med lättfyllning. Skolan skyddas inte bara från
översvämning från Klarälven utan också från översvämning vid skyfall och kraftiga regn.
5.1.3 SLUTSATS OCH REKOMMENDATION
En sammanfattning av de olika skyddsåtgärderna ges i tabell 1. Dessa bedömningar baseras på
vilket alternativ som är lämpligast ur översvämningssynpunkt. Ingen kostnadsbedömning av de
olika alternativen har gjorts vid utvärderingen av alternativen.
Rekommendationen är att höja skolans sockelvåning och närmaste marken med lättfyllning.

Uppdrag: 292444 Färjestadsskolan
Beställare: Karlstad kommun

2019-05-13
Sammanställningsrapport

O:\GBG\292444\H\_Text\PM översvämningsskydd och dagvatten, Färjestad_20190513.docx

7(10)

Tabell 1.

Fördelar och nackdelar och en sammantagen bedömning av de olika skyddsåtgärderna.

Alternativ

Fördelar

Nackdelar

Sammantagen
bedömning

Vall för skydd av
skolan

+En relativt enkel jordvall är
tillräckligt för att
översvämningssäkra området.

-Vallen behöver överhöjas för att
kompensera för sättningar.

Näst bästa alternativet
för översvämningssäkring

+Vallen ger en naturlig
inramning och invallning av
skolområdet
+En något förbättrad
översvämningssituation söder
om vallen vid skyfall.

-Dränering behövs om inte området ska bli
blötare vid höga grundvattennivåer
-Området och skolbyggnaderna kommer
översvämmas vid skyfall och kraftiga regn.
-Försämrad översvämningssituation norr om
vallen vid skyfall.
-För en sådan dammanläggning krävs
regelbunden tillsyn, handlingsplaner och
dokumentation

Vall för skydd av
hela området

+Husen behöver inte anläggas
med höjd marknivå eller höjd
sockelvåning.
+En och samma vall skyddar
hela området.
Skydd av hela området

-Kan ge inskränkning på tomterna eller på
Falkgatan.

Sämsta alternativet för
översvämningssäkring.

-Fordonstrafik måste ske från
Blöndousgatan eller söderifrån via ny gata
inne på området.
-Längre vall med större drift- och underhållskostnader.
-Området och skolbyggnaderna kommer
översvämmas vid skyfall och kraftiga regn.

Höjd
sockelvåning på
skolan samt höjd
mark

+Bedöms vara relativt enkelt att
utföra.
+Markhöjningen medför inga
driftskostnader.
+Byggnaderna
översvämningssäkras också för
skyfall och kraftiga regn.

-Försämrad översvämningssituation norr om
vallen vid skyfall.
-En förhöjd sockelvåning krävs. Dock kan
den förhöjda sockelvåningen döljas med
den förhöjda marken, vilket borde minska
de estetiska problemen

Bästa alternativet för
översvämningssäkring

-Markytan närmast skolbyggnaderna
behöver höjas för att vara tillgängliga vid
översvämning.

+Begränsad yta som behöver
höjas, då enbart området
närmast byggnaderna höjs så
tillträde säkerställs även vid en
översvämningssituation.
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5.2

DAGVATTEN

Dräneringsledningar ska anläggas i fyllnadsmassorna och inte i lerlagret som ligger på ca en
meters djup, där fyllnadsmassorna ovan leran är som grundast.
För att inte öka belastningen på dagvattennätet bör fördröjningsmagasin anläggas inne på
skolgården. Volymen magasinen ska kunna fördröja beror på hur skolgården utformas enligt
Tabell 3, 4, 5 och 6 i Bilaga 2 Dagvattenutredning Färjestadsskolan. Utflödet ska strypas till
befintligt flöde vilket betyder att skillnaden mellan det befintliga och blivande flödet är det som
fördröjs. Fördröjningsvolymen fördelas i två magasin enligt Bilaga 2.1 samt Figur 11 och 12 i
Bilaga 2 Dagvattenutredning Färjestadsskolan. Utflödet och inflödet till och från magasinen är
kopplade till arean de betjänar. Samtliga ledningar anläggs med minimilutning 0,5%.
Avvattningen av det befintliga skolområdet kommer ske på samma sätt som i nuläget men de
blivande flerfamiljehusen ska anpassas efter tvåhundraårsnivån på +48,2 meter RH2000. Detta
kan anpassas med en förhöjd vattentät sockel som en slänt dras upp mot för att minska dess
visuella intryck. Skolan ska antingen omges av en vall som kan skydda skolan från
tvåhundraårsnivån eller så ska skolbyggnaderna och den intilliggande marken utanför skolorna
förhöjas ovanför +48,2 meter RH2000 enligt ”Bilaga 1 Utredning översvämningsskydd skola och
bostäder”.
Vid ett klimatanpassat hundraårsregn med en varaktighet på 6 timmar med ett centralt block på
tio minuter kommer en volym på 7400 kubikmeter vatten stanna kvar på området. Hade det
regnat jämt i 6 timmar måste vatten pumpas med 343 liter per sekund ut från skolgården för att
förhindra att det blir stående vatten. Men då regnet antas peaka under tio minuter betyder det
att det mesta av vattnet skulle behöva pumpas bort inom den tidsramen. Att uppnå denna
kapacitet hos pumparna kommer kräva en enorm pumpstation. En pumpstation för regn som
statistiskt sett uppstår en gång var hundrade år kan anses vara en olämplig lösning. Förslagsvis
höjs byggnaderna på den nya skolgården eller så byggs en högre sockel som det släntas ut från.
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5.3

SKYFALL

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 regn med andra
återkomsttider.
Beräkningarna visar på ett antal områden där kraftig nederbörd 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 utjämningsvolymer med en höjdsättning som gör att de kan utnyttjas optimalt
bör utredas vidare.
Vallen stänger av flödesvägar norrifrån och hindrar vatten därifrån 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 2årsregn. 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. Det rekommenderas även att
möjligheten att avleda vatten mot Färjestadsbäcken via diken eller dräneringsledningar
utvärderas.
Denna skyfallskartering över Färjestaden 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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1

INLEDNING

I stadsdelen Färjestad i Karlstad planeras en ny skola samt nya bostäder. Planerade bostäder
ligger inom fastigheten Göken 2 samt del av Färjestad 2:1, och den planerade skolan inom del
av Färjestad 2:1, se figur 1.
Området ligger inom översvämningsområde från Klarälven och ska säkras för en 200 års
översvämningsnivå från Klarälven. Nuvarande förslag är att valla in skolfastigheten, där samma
vall ska användas som utrustning för skolgården. Den planerade bostadsbyggelsen ska säkras
från översvämning genom höjd marknivå eller höjd sockelvåning.

Översiktskarta området. Gul streckad linje visar ungefärlig utbredning på utredningsområdet,
inom vilket skola och bostäder planeras.
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2

UPPDRAG OCH SYFTE

På uppdrag av Karlstad kommun utreder Tyréns AB följande:
1) De hydrogeologiska förutsättningarna för en vall i området utreds.
2) Föreslagen valls lämplighet utvärderas.
3) En översiktlig bedömning av andra åtgärder för översvämningssäkring.
Skydd för övrig planerad bostadsbebyggelse i området söder om skolan genom höjd markyta
eller förhöjd sockelvåning utvärderas inte. Detta skydd förutsätts ingå tillsammans med den vall
som förslås för skydd av den planerade skolan.
Inga kostnadsbedömningar av föreslaget översvämningsskydd eller andra åtgärder utförs, utan
enbart en bedömning lämpligheten av översvämningsskydden.

3

FÖRUTSÄTTNINGAR

Förutsättningarna för uppdraget är att utreda översvämningsskydd för Klarälvens 200-årsflöde.
Klarälvens 200-årsnivå ligger i området på +48,2 (RH2000) vilket översvämmar i princip hela
området, se figur 2.
Utredningen baseras på befintliga fältundersökningar, inga nya fältundersökningar utförs inom
ramen för detta uppdrag.

Uppdrag: 292444 Färjestadsskolan
Beställare: Karlstad kommun

2019-05-13
Hydrogeologisk utredning

O:\GBG\292444\H\_Text\Översvämning\Bilaga 1 Utredning översvämningsskydd skola och bostäder Färjestad_20190513.docx

5(15)

Blönduosgatan

Översvämningsområde vid 200-årsflöde i Klarälven. Översvämningsområdet markerat som blått
rastrerat område. Den gula streckade linjen visar utredningsområdet, inom vilket skola och
bostäder planeras.

4

OMRÅDESBESKRIVNING

4.1

MARKANVÄNDNING

Området kännetecknas av befintlig skola samt öppna gräsytor och fotbollsplaner. Västerut och
norrut är området bebyggt med villor. Öster om området går en genomfartsgata (Blönduosgatan)
och öster om denna ligger naturområden, ett lokalt centrum med vårdcentral m.m. samt större
byggnader med lägenheter.
4.2

TOPOGRAFI

Områdets aktuella markyta ligger mellan cirka +47 till +50. Området lutar svagt västerut med
högst nivå generellt på östra sidan då det gränsar till Blönduosgatan (se figur 2), vars nivå ligger
på cirka +50 i norra delen av området och stiger svagt till +51,5 i södra delen av området. Öster
om Blönduosgatan ligger ett höjdparti med nivåer upp mot cirka +60.
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Lägsta delarna av området återfinns i nordvästra delen där nivån ligger något över +47. Söder
om det planerade skolområdet ligger nivån generellt mellan +47,5 - +48 i de västra delarna och
stiger svagt österut.
4.3

GEOLOGI OCH HYDROGEOLOGI

Geotekniska undersökningsborrningar har utförts i norra delen av området, på idrottsplatsen
(Sweco, 2018a och b). Undersökningarna visar på en jordlagerföljd bestående av fyllnadsmassor
med en mäktighet på upp till cirka 1,5 m som underlagras av lös siltig lera vars mäktighet
varierar mellan 1 till 11 m, med större mäktighet västerut. Leran underlagras av friktionsjord på
berg. Friktionsjorden har i tidigare geoteknisk utredning bedömts vara siltig morän (Sweco,
2018a).
Grundvattennivån är enbart mätt en gång som den fria vattenytan i de skruvhålen som utfördes.
Grundvattennivån i dessa hål ligger mellan +45,8 - +46,5, underkant av fyllnadsmassorna mot
leran. Grundvattennivån kan förväntas variera med nederbörd. Inga grundvattennivåer är mätta i
undre magasinet (friktionsjorden under leran). Tidigare undersökningar från 1965 nämner en
grundvattenyta cirka 0,2-0,7 m under markytan mätt i öppna borrhål (Sweco, 2018a)
Grundvattenflödet kan förväntas vara riktat mot väster från höjdpartiet i öster.
Grundvattenbildningen i undre magasinet är svår att uppskatta, men infiltrationsområde till
undre magasinet är bland annat höjdpartiet i öster samt speciellt övergången mellan berg och
lera vid östra delarna av området, - randzonen mellan övre och undre magasinet. Grundvattenbildningen i övre magasinet (fyllnadsmassorna över leran) kan den förväntas ligga på cirka 200300 mm/år (SMHI, 2019).

5

BEDÖMNING VALLALTERNATIVET

5.1

HYDROGEOLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Området består till stora delar av lågpermeabel lera som överlagras av en mindre mäktigt lager
av mer permeabla fyllnadsmassor. Leran är lös och relativt stora sättningar kan förväntas om en
vall anläggs, vilket innebär en lastökning på leran.
En vall behöver därför överhöjas för att ta höjd för den förväntade sättningen. Vallen kommer att
behöva besiktigas och mätas in med jämna mellanrum för att kunna bygga på om vallen sjunker
under erforderlig nivå.
En vall för översvämningssäkring kan utformas på olika sätt men för att undvika okontrollerat
läckage genom fyllningsmassorna under vallen behöver ett tätdike av packad tätjord anläggas
under vallen ned till tätare jordlager (t.ex. siltig sand, silt, eller lera). Ett sådant tätdike kan i
samband med höga grundvattennivåer i övre magasinet delvis dämma grundvattenflödet vilket
leder till blötare mark. Detta behöver hanteras med dräneringsledning på insidan av vallen, som
ansluter genom vallen med en backventil till befintliga dagvattennätet utanför det invallade
området. Se bilaga 2 för möjlig utformning av dräneringsledning.
I de delar där leran minskar mot höjdpartiet i öster kommer delar av vallen att hamna i områden
som inte kommer översvämmas. Detta för att vallens krönhöjd kommer hamna högre än
översvämningsnivån på grund av överhöjningen av vallen och att ett jämnt vallkrön för hela
vallen blir mer estetiskt anpassat till omgivningen. Vid schakt där leran övergår till friktionsjord
eller berg, den s.k. randzonen, behöver försiktighet och eventuellt skyddsåtgärder krävas om
grundvattnet behöver sänkas i samband med schakten. Vallen utformas som ett ”U” med den
öppna delen österut, vilket gör att ingen permanent påverkan bedöms ske på grundvattenbildningen i den s.k. randzonen mellan övre och undre magasinet.
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5.2

UTVÄRDERING AV FÖRESLAGEN VALLSTRÄCKNING

Nuvarande förslag är att valla in skolområdet och att använda vallen som utrustning på
skolgården.
Vid ett skyfall och vid kraftigare regn än 20 årsregn så kommer skolområdet att svämmas över,
och vattnet bli stående tills dagvattensystemet i området utanför töms, se bilaga 3. Detta skulle,
med dagens avrinning i närområdet, ske oavsett om skolan skyddades av vall eller inte, men en
vall medför en något förändrad översvämningssituation utanför vallen med mer översvämning
norr om vallen och mindre söder om vallen. En försämrad situation norr om området kan
eventuellt medföra tvister vid översvämningar orsakade av skyfall eller kraftiga regn.
Att valla in hela skolområdet ger en inramning av området, där vallen kan användas för lek eller
andra aktiviteter. Skulle vallen korsa skolgården kommer den fungera som en barriär och dela av
skolgården, och också skymma delar av skolgården från andra delar. När vallen ligger nära
byggnader behöver den sättning som vallen orsakar vid behov hanteras så att byggnaderna inte
skadas.
Föreslagen vallsträckning bedöms vara ett fungerande alternativ för att skydda från
översvämning från Klarälven och vallen ger en naturlig inramning av skolgården.
En skiss på föreslagen vallsträckning ges i figur 3.

Figur 3.

Planerad vallsträckning (blå linje) med planerad bebyggelse.
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5.3

FÖRSLAG PÅ UTFORMNING

En principskiss på en möjlig utformning av vallen ges i figur 4. Utformningen baseras på
beräkningar och dimensioneringskriterier angivna i bilaga 1.1. Vid behov av smalare vall kan
t.ex. anpassade L-stöd användas för att korta ner slänterna.
Krön på vallens tätjord har anlagts till +49. Detta ger 0,8 m möjlig sättning innan vallens tätjord
måste höjas. Tätjorden erosionsskyddas på vallslänterna med ett cirka en meter mäktigt lager1.
Vallen får därefter utformas på lämpligast sätt för att kunna användas som utrustning på
skolgården, t.ex. kan ett tunt lager med matjord läggas på och därefter kan vallen gräsbesås,
eller besås med annan växtlighet (träd och större buskars bör dock inte anläggas på vallen då
rötter kan skada tätjorden).
I samband med en översvämning uppskattas inläckaget under och genom vallen ligga på mellan
0,5-10 l/s (se bilaga 1.1 för läckageberäkningar). Detta läckage kan hanteras med temporära
pumpar vid en högvattensituation i Klarälven.
Den föreslagna vallen bedöms vara relativt enkel i sin utformning men ändå uppfylla tillräcklig
säkerhet för översvämningssäkring av området. Detta är dock ett översiktligt principförslag, en
mer detaljerad dimensionering och utvärdering av alternativa lösningar behöver göras i samband
med projektering av en vall runt skolan.
Vallarna behöver underhållas och kontrolleras, både eftersom det är ett krav enligt miljöbalken2
samt eftersom vallen kommer sätta sig.

Figur 4.

Principskiss vallutformning. Sektion vid befintlig marknivå på +47 och befintlig marknivå på
+48. Dränledning vid nedströms dammtå är inritad och beskrivs i dagvattenutredningen
(Bilaga 2). Ingen utformning av t.ex. matjord och växtlighet är inritad.

1

På norra delen av vallen behövs ett något mäktigare lager, eventuellt i två olika lager, för att både få ett erosionsskydd
mot vågor samt ett material som uppfyller filterkriterierna för inre erosion.
2
Vallen kommer sannolikt klassificeras till dammsäkerhetsklass B enligt miljöbalkens kriterier (om inte risken för förlust
av människoliv vid dammbrott är försumbar blir det lägst klass B). För en sådan dammanläggning krävs regelbunden
tillsyn, handlingsplaner och dokumentation.
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5.4

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS AV VALLALTERNATIVET

De hydrogeologiska förutsättningarna för att anlägga en vall är relativt bra, nackdelen är att
vallen måste överhöjas för att kompensera för sättningar.
En vall som översvämningsskydd enligt föreslagen vallsträckning har fördelar och nackdelar:
Fördelar:
Hydrogeologiska förutsättningarna är relativt bra för att anlägga en vall, och en relativt
enkel jordvall är tillräckligt för att översvämningssäkra området.
Vallen ger en naturlig inramning och invallning av skolområdet.
Vallen förbättrar översvämningssituationen söderut i samband med ett skyfall.
Nackdelar:
Området är sättningskänsligt, vilket innebär att en vall måste byggas högre än
översvämningsnivån för att ta höjd för de sättningar som kommer ske. Det innebär
också en extra kostnad för vallen då den behöver mätas in och kontrolleras så
krönhöjden inte sjunker under erforderlig nivå, och någon gång i framtiden kan vallens
tätjord behöva höjas för att klara översvämningskraven.
När vallen ligger nära byggnader behöver dessa dimensioneras för att säkras från
sättningsskador när vallen sätter sig.
I samband med skyfall och kraftiga regn (mer än 20 årsregn) kommer skolområdet att
översvämmas och även påverka skolbyggnaderna.
Vallen medför en försämrad översvämningssituation norr om vallen i samband med
skyfall, vilket potentiellt kan medföra tvister mot kommunen.
Dränering på insidan av vallen behövs om inte området ska bli blötare vid höga
grundvattennivåer.
Vallarna kräver regelbunden underhåll, tillsyn, handlingsplaner och dokumentation.

6

ALTERNATIVA SKYDDSÅTGÄRDER

Nuvarande förslag är att valla in skolfastigheten, där samma vall ska användas som utrustning
för skolgården. Den planerade bostadsbyggelsen ska säkras från översvämning genom höjd
marknivå eller höjd sockelvåning.
Två alternativ till dessa åtgärder utvärderas översiktligt:
1) att utöka vallen till att också omfatta bostäderna eller,
2) att höja marknivå eller höjd sockelvåning också för skolan.
6.1

UTÖKAD VALLSTRÄCKNING

En utökad vallsträckning som även innefattar de planerade bostadshusen, ges i figur 5. Nedan
ges en lista med följande fördelar och nackdelar för detta alternativet.
Fördelar:
Husen behöver inte anläggas med höjd marknivå eller höjd sockelvåning.
En och samma vall skyddar hela området.
Nackdelar:
Ska samma vallkonstruktion användas som för skolan, kräver det en inskränkning på
tomterna eller på Falkgatan för att få plats med vallen.
Tillträde till Falkgatan väster om planerade bostadshus begränsas av vallen.
Fordonstrafik måste sannolikt köra in på området från Blöndousgatan eller söderifrån,
vilket då kräver en genomfartsgata inne på området.
En längre vall medför högre drift- och underhållskostnader.
I samband med skyfall och kraftiga regn kommer skolområdet och potentiellt fler
områden innanför vallen att översvämmas.
Vallen medför en försämrad översvämningssituation norr om vallen i samband med
skyfall, vilket potentiellt kan medföra tvister mot kommunen.
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Figur 5.
6.2

Utökad vallsträckning (blå linje) som skyddar all planerad bebyggelse.

HÖJD MARKNIVÅ ELLER HÖJD SOCKELNIVÅ FÖR SKOLAN

En höjd sockelnivå är mer kostsam i drift och kan medföra estetiska problem och en höjning av
markytan är kostsamt (Karlstad kommun, 2019).
Befintlig marknivå vid skolan ligger normalt mellan cirka +47,3 - +47,6, men delar av omgivande
mark i östra delen av området för den planerade skolans byggnader ligger över översvämningsnivån +48,2, se figur 6.
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Figur 6.

Planerad skola och översvämning (blått rastrerat mönster) vid ungefär +48,2.

Ungefärlig sockelnivå behöver vara cirka 1 m över befintlig marknivå. Markytan utanför skolan
för tillträde till och mellan byggnaderna behöver vara på en nivå över +48,2.
Med lättfyllning av t.ex. lättklinker kan markytan höjas närmast skolan, där det behövs för att nå
över +48,2, utan att det innebär en lastökning på den sättningskänsliga leran. Den utfyllda
marken behöver schaktas ur och fyllas med lättfyllning, för att därefter återfyllas med
urschaktad fyllning i erforderlig grad för att nå rätt nivå utan en lastökning samtidigt som
lättfyllningen behöver överlast för att inte flyta iväg vid en översvämning. Marken kan därefter
släntas ned mot befintlig mark mot skolområdet. Se ett exempel i figur 7 på område med
förhöjd markyta för att ge alla skolbyggnader tillträde vid en översvämning och samtidigt dölja
den förhöjda sockelvåningen.
I samband med skyfall och kraftiga regn kommer skolområdet också att översvämmas, men
skolbyggnaderna klarar sig från översvämning.
Förslaget förutsätts vara genomförbart utan orimliga kostnader jämfört med andra
skyddsåtgärder. Men detta behöver kontrolleras med byggnadskonstruktörer.
Fördelar:
Bedöms vara relativt enkelt att utföra.
Markhöjningen medför inga driftskostnader.
Begränsad yta som behöver höjas, då enbart området närmast byggnaderna höjs så
tillträde säkerställs även vid en översvämningssituation.
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Ingen vall behöver anläggas, med de driftskostnader det innebär.
Skolans byggnader klarar sig från översvämning även vid skyfall och kraftiga regn, och
är tillgängliga vid den förhöjda marken.
Nackdelar:
En förhöjd sockelvåning krävs. Dock kan den förhöjda sockelvåningen döljas genom en
förhöjd markytan närmast byggnaderna, vilket borde minska de estetiska problemen.
En förhöjd markyta närmast byggnaderna krävs för att de ska vara tillgängliga i
samband med en översvämning från Klarälven.

Figur 7.

Exempel på hur markytan kan höjas för att skolan ska ha tillträde vid en översvämning
och den förhöjda sockelvåningen ska döljas. Förhöjd markyta är grönt rasterat område.

7

SLUTSATS OCH REKOMMENDATION

7.1

UTVÄRDERING AV FÖRESLAGET VALLALTERNATIV

De hydrogeologiska förtsättningarna för att anlägga en vall är relativt bra, nackdelen är att vallen
måste överhöjas för att kompensera för sättningar. Trots det kan en relativt enkel
vallkonstruktion fungera som översvämningsskydd för området.
Föreslagen vallsträckning bedöms vara ett fungerande alternativ för att skydda från
översvämning från Klarälven och vallen ger en naturlig inramning av skolgården. Vid skyfall och
kraftiga regn kommer dock skolgård och byggnader påverkas av översvämning.
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7.2

UTVÄRDERING AV ALTERNATIVA SKYDDSÅTGÄRDER

En invallning av hela området samt en förhöjd sockelvåning med höjning av omgivande mark
med lättfyllning har översiktligt utvärderats.
En invallning av hela området ger begränsningar i Falkgatan eller i tomterna, och Falkgatan får
begränsat tillträde för fordon från området.
En höjning av sockelvåning på skolan kan döljas och tillträde till skolan lösas genom att höja
närmast omgivande mark till skolan med lättfyllning. Skolan skyddas inte bara från
översvämning från Klarälven utan också från översvämning vid skyfall och kraftiga regn.
7.3

SLUTSATS OCH REKOMMENDATION

En sammanfattning av de olika skyddsåtgärderna ges i tabell 1. Dessa bedömningar baseras på
vilket alternativ som är lämpligast ur översvämningssynpunkt. Ingen kostnadsbedömning av de
olika alternativen har gjorts vid utvärderingen av alternativen.
Rekommendationen är att höja skolans sockelvåning och närmaste marken med lättfyllning.
Tabell 1.

Fördelar och nackdelar och en sammantagen bedömning av de olika skyddsåtgärderna.

Alternativ

Fördelar

Nackdelar

Sammantagen
bedömning

Vall för skydd av
skolan

+En relativt enkel jordvall är
tillräckligt för att
översvämningssäkra området.

-Vallen behöver överhöjas för att
kompensera för sättningar.

Näst bästa alternativet
för översvämningssäkring

+Vallen ger en naturlig
inramning och invallning av
skolområdet
+En något förbättrad
översvämningssituation söder
om vallen vid skyfall.

-Dränering behövs om inte området ska bli
blötare vid höga grundvattennivåer
-Området och skolbyggnaderna kommer
översvämmas vid skyfall och kraftiga regn.
-Försämrad översvämningssituation norr om
vallen vid skyfall.
-För en sådan dammanläggning krävs
regelbunden tillsyn, handlingsplaner och
dokumentation

Vall för skydd av
hela området

+Husen behöver inte anläggas
med höjd marknivå eller höjd
sockelvåning.
+En och samma vall skyddar
hela området.
Skydd av hela området

-Kan ge inskränkning på tomterna eller på
Falkgatan.

Sämsta alternativet för
översvämningssäkring.

-Fordonstrafik måste ske från
Blöndousgatan eller söderifrån via ny gata
inne på området.
-Längre vall med större drift- och underhållskostnader.
-Området och skolbyggnaderna kommer
översvämmas vid skyfall och kraftiga regn.

Höjd
sockelvåning på
skolan samt höjd
mark

+Bedöms vara relativt enkelt att
utföra.
+Markhöjningen medför inga
driftskostnader.
+Byggnaderna
översvämningssäkras också för
skyfall och kraftiga regn.

-Försämrad översvämningssituation norr om
vallen vid skyfall.
-En förhöjd sockelvåning krävs. Dock kan
den förhöjda sockelvåningen döljas med
den förhöjda marken, vilket borde minska
de estetiska problemen

Bästa alternativet för
översvämningssäkring

-Markytan närmast skolbyggnaderna
behöver höjas för att vara tillgängliga vid
översvämning.

+Begränsad yta som behöver
höjas, då enbart området
närmast byggnaderna höjs så
tillträde säkerställs även vid en
översvämningssituation.
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BILAGA 1.1 – GEOHYDROLOGISKA
BERÄKNINGAR
1

LÄCKAGEBERÄKNINGAR

Översiktliga läckageberäkningar utförs för att avgöra ungefärliga flöden som kan läcka genom vallen.
1.1

JORDLAGERFÖLJD

De geotekniska borrningar som utförts i området visar på fyllnadsmassor bestående av organiskt
material, grus, sand, siltig sand samt silt. Fyllnadsmassornas mäktighet är upp mot cirka 1,5 m (Sweco,
2018a). Under den översta metern av fyllnadsmassor visar de skruvborrningar som utförts (Sweco,
2018b) att jorden består av siltig sand, sandig silt, eller siltig lera.
Jordvallen förutsätts i dessa beräkningar byggas upp med packad tätjord med en hydraulisk
konduktivitet på cirka 10-6 m/s, t.ex. packad sandig morän eller packad stenmjöl.
1.2

BERÄKNINGAR

Beräkningar utförs för två sektioner, en med befintlig marknivå på +47 och en med befintlig marknivå
på +48, se figur 1. Tätjorden antas ha en hydraulisk konduktivitet på 10-6 m/s, det översta jordlagret av
fyllnadsmassor en konduktivitet på 10-4 till 10-3 m/s, det djupare lagret av siltig sand/sandig silt en
konduktivitet på mellan 5*10-5 till 1*10-6 m/s och leran antas ha en konduktivitet på 10-9 m/s.

Figur 1

Beräkningssektioner för vall med befintlig markyta på +47 och +48.

Beräkningar har utförts i sektionerna givna i figur 1, med en uppskattning att ca 150 m av vallen har en
marknivå på +47 och 300 m på +48 (mellan 47-47,5 antas tillhöra sektionen med +47 och resterande
del av vallen antas tillhöra sektionen med +48).
Det ger ett läckageflöde på mellan cirka 0,5 – 10 l/s. Flödena är översiktliga uppskattningar som ger
storleksordningen på läckageflödet. Behövs mer detaljerade flöden behöver mer undersökningar
utföras längs vallen.
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2

UTFORMNING AV VALLARNA

2.1

EROSIONSSKYDD

Erforderligt erosionsskydd har beräknats för skydd mot vågor.
2.1.1 VÅGEROSION
Ingen konsekvensklassificering utförs inom ramen för denna utredning, men då det skyddade området
är en skola görs beräkningar utifrån ett antagande att dammen klassas som dammsäkerhetsklass B.
Skydd mot vågerosion har följt de riktlinjer för dammsäkerhet, RIDAS, som vattenkraftsindustrin tagit
fram (Svensk Energi, 2011a).
Då vallen inte ligger i direkt anslutning till älven vid normalt vattenstånd, kommer beräkningar enbart
utföras för fallet med extremt höga vattenstånd. De beräkningarna utförs med en vindhastighet på 20
m/s. Den effektiva stryklängden har tagits fram i de delar där vallen inte skyddas av befintlig
bostadsbebyggelse. Detta gäller för ett mindre område norr om vallen.
Effektiv strykängd beräknas med Savilles metod:
Fe =

å (r * cos b )
å cos b
i

2

i

(ekv. 1)

i

där:
ri = längden hos delsektorns bisektris [m]. Figur 2 ger placeringen av bisektriserna.
βi = bisektrisens vinkel mot vindriktningen [°]. Sektorerna delas in i delsektorer på vanligen 6°
Den del av vallen som bedöms kunna utsättas för störst stryklängder redovisas i figur 2, och är det
beräkningsfall som utförs och dimensionerar erosionsskyddet för vågor. Dessa stryklängder ger en
effektiv stryklängd, Fe, på cirka 80 m. Framför del av vallen ligger idag en upplagd jordvall med krön på
runt +47,9, denna kommer till viss del bryta vågorna. Men i beräkningarna tas inte hänsyn till denna
vall då det är osäkert hur länge den blir kvar där.
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Figur 2

Stryklängder för beräkning av effektiv stryklängd. Stryklängder i rött och förslag på vallsträckning i
blått.

Med beräknad effektiv stryklängd beräknas den signifikanta våghöjden enligt Saville som:

H s = 7,76 *10-4 *V 1,06 * Fe0, 47

(ekv. 2)

där:

Fe = effektiva stryklängden i m
V = vindhastigheten i m/s
Därefter beräknas våguppspolningshöjd, Hupp, enligt ekvation 3. Våguppspolningen definieras som den
vertikala höjden från vattenytans medelnivå till högsta punkten på en dammslänt dit vågen kan nå.
H upp = 1,05 * R *1,95 * H s * sin a

(ekv. 3)

där:
R = uppspolningsfaktor, beror på uppströmssläntens råhet. R antas ligga på 1 på grund av att vallen
bedöms ha vegetation i uppströmsslänten som ökar släntens råhet, samt att området för stryklängder
är grunt och även har växtlighet som sannolikt reducerar djupet ytterligare.
α = vinkeln mellan vågornas rörelseriktning och dammaxeln, i detta fallet ger det en vinkel på cirka
90˚.
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Uppspolningshöjden, Hupp, blir cirka 0,3 m. Detta gäller för den norra delen av vallen. Övrig del av
vallen bedöms inte påverkas av annat än små vågor, mindre än för norra delen.
Erforderlig stenstorlek för erosionsskyddet beräknas med Hudsons ekvation för blockstorlek:
D50 = 1,3 *

Hs
æ gr
ö
ç
÷
ç g - 1÷
è w
ø

*3

1
K * k * cot a

(ekv. 4)

Där:
γr = tunghet för sten/block (26,7 kN/m3)
γw = tunghet för vatten (10 kN/m3)
K = dimensionslös konstant som tar hänsyn till bl.a. skadegrad, blockform, inre friktion (K = 2,5 om
inga skador accepteras och K = 3,5 om dammens säkerhet inte hotas av begränsade skador. I
beräkningarna har K = 2,5 använts)
k = konstant varierar mellan 0,45 för flata till ca 0,75 för kubiska block (0,6 används i beräkningarna)
α = vinkeln mellan slänten och horisontalplanet (antar en lutning på 1:1,5 vilket ger 33.5°)
Detta ger en blockstorlek, D50, på cirka 0,08 m. Tjockleken på erosionsskyddet bör vara minst 2*D50 för
en jordfyllnadsdamm och underlagras av ett övergångslager på minst 0,5 *D50. som uppfyller
filterkriterierna. Detta ger ett erosionsskydd som behöver totalt vara minst cirka 0,2 m.
Iskrafter bedöms inte vara ett vara ett dimensioneringskriterie för denna vall då varaktigheten på
översvämningen är kort. Därför tas ingen hänsyn till iskrafter vid dimensionering av stenstorlek på
erosionsskyddet.
Fribordet, Hfri, beräknas genom följande ekvation:
Hfri = Hdim + Hsned + Hupp

(ekv. 5)

Där
Hdim är dimensionerande nivå, vilket är +48,2.
Hsned är snedställningen av vattenytan. Snedställningen för den effektiva stryklängden blir i
storleksordningen 1 cm (beräknad med Zuider-Zee ekvationen) varför denna del kan bortses från.
Hupp är uppspolningshöjden vilken var 0,3 m.
Detta ger ett fribord på +48,5.
2.1.2 STRÖMNINGSEROSION
Flödeshastigheten längs vallen är obefintlig (MSB, 2017). Ingen strömningserosion kan därför förväntas
på vallen från Klarälven.
2.2

DIMENSIONERANDE LÄCKAGEFLÖDE OCH ERFORDERLIG STENSTORLEK

Beräkningar utförs för skador på tätjorden leder till att erosionsskydd/stödfyllning begränsar flödet.
2.2.1 METODIK
Beräkningar utförs enligt RIDAS tillämpningsanvisningar (Svensk Energi, 2011a) genom följande
metodik:
Strömningen genom jordfyllningsdammen kan antingen vara turbulent eller laminär eller en
kombination av dessa. Vilket strömningstillstånd det är i dammen kontrolleras genom att beräkna
Reynolds tal. Flödet vid turbulent flöde bestäms med ekvation (7) till (9):
q = u * Amedel

(ekv.7)

u = kt * i

(ekv. 8)

kt =

1,7 * d10 * g * n3
b 0 * (1 - n )

(ekv. 9)

där:
q = flöde per breddmeter (m3/s, m)
u = strömningshastighet (m/s)
Amedel = läckageflödets medelhöjd, vilket sätts till 2/3 av vattenhöjden uppströms.
kt = turbulent permeabilitetskoefficient (m2/s2)
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i = hydraulisk gradient (-)
d10 = siktöppning där 10 vikt% av materialet passerar
g = tyngdaccelerationen, sätts till 9,81 (m/s2)
n = porositet (-), antas vara 0,3
β10 = konformskoefficient, turbulent strömning (3,5 för kantiga korn).
Efter att flödet beräknats kontrolleras turbulensgraden med Reynolds tal genom ekvation (10):
u *1,7 * d10
Re =
(ekv. 10)
v
där:
v = vattnets kinematiska viskositet (m2/s)1.
Om Re är över 600 anses flödet vara fullt turbulent. Om Re är mellan 15 och 600 antas att strömningen
ligger i övergångszonen mellan turbulent och laminärt och om Re är under 15 anses flödet vara
laminärt.
Det laminära genomströmningsflödet beräknas med en förenklad metod för att få en översiktlig bild av
läckageflödet och erforderlig stenstorlek i nedströmsslänten. Det laminära flödet bestäms med Darcy’s
lag (ekv. 11):
q = Amedel * kl * i

(ekv. 11)

där:
kl = laminär permeabilitetskoefficient (m/s).
Vid flöde i övergångszonen beräknas flödet som turbulent med en korrigerad permeabilitetskoefficient.
Korrigeringen görs enligt ekvation (12):
kr =

u * kl * kt
u * kl + kt

(ekv. 12)

där:
kr = korrigerad permeabilitetskoefficient (m2/s2)
u = strömningshastighet vid antagen turbulent strömning (m/s)
Erforderlig stenstorlek för att uppnå erosionsstabilitet vid genomströmning beräknas därefter med
följande samband ekvation:

D = 1,5 × q 2 / 3 × (sin g ) 7 / 9

(ekv. 13)

där:
D = erforderlig stenstorlek (D50, m)
q = utflöde (m3/s, m)
g = vinkeln mellan slänt och horisontalplanet
2.2.2 LÄCKAGE VID SKADA PÅ TÄTJORDEN
Enligt RIDAS tillämpningsanvisningar kan en uppfattning om möjligt läckage fås genom att anta att
endast dammens stödfyllning/erosionsskydds genomsläpplighet begränsar genomläckningen.
Den vall som utvärderas är i princip en homogen jordvall, med ett tunnare lager av erosionsskydd på
uppströms- och nedströmsslänten. Den viktigaste aspekten för erosionsskyddet ur läckagesynpunkt är
därför att det uppfyller filterkriterierna på både upp- och nedströmsslänten för att skydda mot inre
erosion vid en skada på tätjorden. På grund av de förväntade sättningarna av dammen bör uppströms
och nedströmsskyddet bestå av ett erosionsskydd som uppfyller filterkriterierna, och ha en horisontell
bredd på minst en meter. Ett rimligt värsta läckagefall bedöms vara att tätjordens permeabilitet på
någon del av dammen blir motsvarande permeabiliteten i det skyddande erosionsskyddet. Läckageberäkningar utförs för detta fallet.

1

Är 1,3*10-6 m 2/s för 10 gradigt vatten.
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Vid läckageberäkningarna ansätts den hydrauliska gradienten approximativt till vattenhöjden genom
horisontella avståndet mellan magasinet och nedströms dammtå/vattenyta. Genomströmningen antas
bara ske genom dammkroppen. Dessa approximationer är en förenkling av verkligheten som bedöms
vara acceptabel med tanke på osäkerheten i resterande parametrar i beräkningarna, bl.a. den
hydrauliska konduktiviteten. Detta ger en gradient på cirka 1/7 (baserat på en 7 meter bred vall räknat
från uppströms vattenyta till nedströms dammtå och i snitt 1 m mellan högvatten på uppströmssidan
och nedströms dammtå)
Stenfyllningen antas bestå av ett krossmaterial. Ett 0/16 slitlager används i beräkningarna, då det kan
uppfylla filterkriterierna beroende på vilken tätjord som används. I beräkningarna tas ingen hänsyn till
att krossmaterialet kommer täckas med matjord och kläs med gräs eller annan växtlighet.
Genomsläppligheten i ett sådant ytligt matjordslager bedöms vara tillräckligt hög för att inte dämma,
och växtligheten bedöms utgöra ett extra skydd mot erosion. Beräkningarna ligger med andra ord på
säkra sidan.
Slitlager 0/16 har högsta och lägsta tillåtna värdena på D10 som mellan ca 0,03 mm till 0,1 mm
(Trafikverket, 2015).
Utifrån siktkurvorna och Gustafsons ekvation (Gustafson, 1984) kommer den laminära hydrauliska
konduktiviteten ligga mellan 2*10-6 till 3*10-5 m/s för slitlagret 0/16. Det ger en erforderlig stenstorlek,
D50, i nedströms dammslänt på mellan 0,03-0,15 mm för slitlager 0/16. Detta uppfylls av materialen
själv, vilket innebär att uppfyller krossmaterialet filterkriterierna mot tätjorden kan detta material
fungera som nedströmsfyllning.
Ovanstående beräkningar är översiktliga och syftar till att ge en uppfattning av möjlig utformning, i ett
projekteringsskede behöver vallens uppbyggnad dimensioneras i detalj.
2.3

TJÄLE

Enligt RIDAS skulle tätjorden behöva isoleras eller täckas med 1,85 m jord för att undvika tjäle i
tätjorden. I denna vall kommer dock risken för att tjäle skadar och/eller luckrar upp tätjorden vara av
mindre betydelse då ett lager erosionsskydd av krossmaterial antas anläggas som tål ett eventuellt
ökat flöde genom tätjorden orsakat av tjäle. Samma gäller risken för läckage genom islinser på grund
av tjäle.
Med bakgrund av detta bedöms inget tjälskydd behöva anläggas på denna vall.
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1

INLEDNING

1.1

BAKGRUND

Karlstads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Göken 2, Färjestad 2:1 och Rud
2:1 för att möjliggöra för exploatering med bostadsbebyggelse och planerad ny skola.
Planområdet ligger i ett bostadsområde i stadsdelen Färjestad norr om centrala Karlstad
(Figur 1) mellan de två större gatorna Blönduosgatan och Norra Infarten.
I samband med detaljplanearbetet behöver dagvattenhantering inom området belysas.
Karlstads kommun har därför uppdragit åt Tyréns att genomföra en dagvattenutredning för
Färjestadsskolan.

N

Figur 1.
1.2

Översiktskarta. Det aktuella området är grovt markerad med en röd cirkel. Karta från
Hitta.se.

SYFTE

Syftet med dagvattenutredningen är att belysa förutsättningar för dagvattenhantering
Inom det aktuella området samt föreslå en hållbar principlösning som uppfyller de krav
som ställs.
1.3

OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING

Undersökningsområdet omfattar endast det område som avgränsas i Figur 2. Denna
utredning omfattar endast dagvattenhantering.
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N

Figur 2:

Karta över Befintliga förhållanden för Färjestadsskolan . Det aktuella området ramas in
med röda linjer.
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De utformningar av dagvattenhantering som beskrivs i rapporten är förslag innehållande
antaganden och skall därför inte förväxlas med en bygghandling. Alla ingående delar måste
därför detaljprojekteras och dimensioneras innan byggstart.

2

FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1

UNDERLAG

Följande underlag har legat till grund för denna rapport:
·
·
·
·
·
2.2

Kartunderlag, Karlstads kommun
Dagvattenpolicy för Karlstads kommun, Karlstads kommun
Befintliga VA-ledningar, Karlstads kommun
Översvämningskartering för Klarälven, Karlstads kommun
Beslut byggnivåer, Karlstads kommun
GÄLLANDE PLANER

2.2.1 ÖVERSIKTSPLAN

I översiktsplanen för Karlstad ingår Färjestad i ett större område som utpekas som
förtätningsområde. Området är markerat som ett grundvattenrikt område och åtgärder bör
tas för att inte sänka grundvattennivån i området.
Färjestadsskolan är placerat i ett område som kommer svämma över vid 200-års flöde i
Klarälven. Karlstads kommun har tagit fram riktlinjer som ska följas vid planering och
nybyggande:
·
·
·

Klass 3 = För särskilt samhällsviktiga funktioner måste återkomsttiden vara längre
än 1000 år.
Klass 2 = För vanliga bostäder, kontor och verksamheter m.m. accepteras en
återkomsttid på 200 år.
Klass 1 = För mindre känslig bebyggelse kan kortare återkomsttider accepteras.

Färjestadsskolan och bostadshusen kan anses tillhöra klass 2.
2.2.2 DETALJPLAN

Det finns tre gällande detaljplaner som täcker det aktuella området. Området där skolan är
belägen ingår i detaljplan 1780K-210 och upprättades 1951. Detaljplanen planlägger
området där skolan är belägen som ”Område för allmänt ändamål” medan området norr
skolan markerats som ”Allmän plats, park eller parkering”. Området norr om den befintliga
skolan ingår även i detaljplan 1780k-127 som upprättades 1970. I denna detaljplan
presenteras området där skolan ska byggas som ”Område för idrottsändamål”. Området
söder om den befintliga skolgården ingår i detaljplan 1780K-14 som etablerades 1986.
Enligt denna detaljplan ska området användas till park, allmänt ändamål och bostäder.
Detaljplanen som ska tas fram har syftet att möjliggöra för byggnation av ny skola och även
pröva möjligheten att åstadkomma byggrätter för nya bostäder på Färjestad.
Färjestadsskolan bedriver sin verksamhet i lokaler med för dåligt skick och kapacitet. För
att skapa tillräcklig kapacitet för Färjestadsskolans elever kommer en ny skola byggas på
sportfältet norr om den befintliga skolgården. Detta kommer lämna utrymme för bostäder
på det befintliga skolområdet.
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2.3

KRAV PÅ DAGVATTENHANTERING

2.3.1 DAGVATTENKRAV

Karlstads kommun har riktlinjer för hur Karlstadsborna och entreprenörer ska hantera sitt
dag- och dränvatten (Karlstads kommun, 2018). Kommunen har under en längre tid haft
problem med översvämningar i källare vilket har lett till att krav på dag- och
dränvattenseparering kommer att ställas i framtiden. Krav och riktlinjer som Karlstads
kommun ställer presenteras nedan:
·

Från att kommunen ställer krav på separation av dag- och dränvatten har
fastighetsägaren 12 månader på sig att uppfylla kravet.

·

Fastighetsägaren ansvarar själv för om dag- och dränvatten på fastigheten hanteras
lokalt eller förs vidare med kommunens dagvattennät.

·

Servisanmälan skickas in senast 8 veckor innan byte eller förläggning av ny servis.

·

Ha i åtanke vid förläggning av dränering att dämningsnivån för dagvatten är
gatunivå. Dränering som är förlagd lägre än gatunivån kan fyllas med vatten vid
höga flöden.

Denna dagvattenutredning har även fått som krav att utreda:
·

Beskrivning av områdets förutsättningar vad gäller avrinningsområden, befintligt
ledningsnät, topografiska förutsättningar och instängda områden.

·

Hydrauliska förutsättningar; dimensionerande flöden beräknas för både dagens
exploatering och med planförslaget. Beräkningar görs i ett
avrinningsområdesperspektiv enligt P110 med en klimatfaktor på 1,25 och 1,20.

·

Förslag till ledningsdragning och dimensionering av föreslagna dagvattenledningar
görs. Presenteras i form av planritningar.

·

Förslag till dagvattenhantering tas fram, med lämpliga metoder och placering för
fördröjning, avvattning, rening och ytanspråk för givna förslag.

2.3.2 DIMENSIONERINGSPRINCIPER

Nytt ledningsnät inom området dimensioneras för att klara ett 20-årsregn med tio minuters
varaktighet vid fylld ledning i enlighet med riktlinjer för denna typ av bebyggelse i Svenskt
Vatten publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016). Regnintensiteten skall även modifieras
med hänsyn till klimatförändringar varför klimatfaktorer motsvarande 1,20 och 1,25 skall
användas vid dagvattenberäkningar.
Regn med längre återkomsttid än vad systemet är dimensionerat efter brukar vanligtvis
hanteras på ytan genom höjdsättning och avsättning av ytor som kan minska avrinningen
och fungera som översvämningsytor. Detta är en lämplig taktik för att hantera dagvattnet
för de blivande bostäderna men ytledes avledning kommer vara mer problematisk för den
blivande skolan. En lösning för att hantera höga vattennivåer i Klarälven är att anlägga en
vall kring skolgården för att skydda skolan från höga flöden. Vallen kommer även stänga in
vatten vid större regn. Det är därför viktigt att avsätta ett lämpligt område dit dagvatten
kan avledas, samlas och sedan hanteras på ett lämpligt sätt.
2.3.3 ÖVERSVÄMNINGSSÄKRING VID SAMHÄLLSPLANERING

Karlstads kommun har under 2012 fattat ett beslut om lägsta byggnivåer i översiktsplanen
med hänsyn till översvämningsrisker utifrån kunskapsunderlag och sammanställning
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framtaget av kommunen (Karlstads kommun, 2012). De generella riktlinjer som antagits
innebär att:
·
·

Bostäder ska anpassas efter 200-års flöden vilket ger en maximal vattennivå på
+48,2 m RH2000.
Skolan ska anpassas efter 200-års flöden vilket betyder att fastigheten ska anpassas
efter höjd +48,2 m.

3

NULÄGE

3.1

OMRÅDESBESKRIVNING

Tomterna omges av bostadsbebyggelse och är beläget ca 200 meter öst om recipienten
Färjestadsbäcken. Den norra delen av ytan består av grönområde och en grusplan medan
den mittersta delen av området är där Färjestadsskolan är belägen i nuläget. Den södra
delen av detaljplaneområdet består av skogsmark och parkeringsplatser. Tidigare stod det
fyra mindre byggnader i den sydvästra delen av området där förskoleverksamhet bedrevs.
Området illustreras i Figur 2.
Idag är området relativt jämt fördelat med grönytor i norr och söder samt hårdgjort med
tak, asfaltsytor och parkeringar i mitten av området. Bedömningen är att andelen hårdgjord
yta kommer öka något då större delar av det norra grönområdet kommer byggas om till
skolgård. Detta betyder att flödet ut från ytan kommer bli större efter ombyggnationen.
Detaljplanen innefattar ett område om totalt ca 6 ha.
3.2

HYDROLOGI OCH BEFINTLIG AVVATTNING

3.2.1 VATTENNIVÅER I KLARÄLVEN

Klarälvens utlopp i Vänern ligger strax söder om planområdet. Nivåerna i Klarälven kan på
grund av bland annat mycket långvarig nederbörd, mättade markförhållanden etc. stiga till
extrema nivåer. Risken för översvämningar på grund av höga vattenivåer är dessutom
generellt större i områden där vattendrag möts så kallade deltaområden där höga nivåer i
båda vattenförekomsterna kan inträffa samtidigt.
Enligt översvämningskarteringen som utförts av Länsstyrelsen ligger större delarna av det
aktuella området under vattennivån vid 200-årsnivå. 200-årsnivån är en vattennivå som
uppstår statistiskt sett vart tvåhundrade år i Klarälven och har inte med Vänerns maxflöden
att göra. Klarälvens tvåhundraårsflöden är kortsiktigt extrema som kan komma och gå
under en veckas tid medan större vattennivåer i Vänern kan finnas kvar i månader.
Vid 200-årsnivå kommer vattnet nå nivå +48.,2 meter enligt RH2000 och vattenytan i
området presenteras i Figur 3 nedan. För att undvika att vattnet skadar den blivande skolan
kommer den behöva anpassas efter 200-årsnivån enligt ”Bilaga 1 Utredning
översvämningsskydd skola och bostäder”.
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Figur 3:

Modellerad vattennivå i Klarälven vid 200-årsregn enligt Länsstyrelsens underlag.

Det blivande bostadsområdet som kommer byggas där Färjestadsskolan står i nuläget
behöver också anpassas efter nivån +48,2 meter enligt RH2000. Detta kan utföras med en
vattensäker förhöjd sockel upp till nivå +48,2 meter. För att minska sockelns visuella
intryck kan slänter anpassas mot sockeln. För att förhindra att vatten blir stående intill
husen ska området utformas så att husen blir högpunkter.
3.2.2 DAGVATTENLEDNINGSNÄT

Det befintliga dagvattennätet i området presenteras i Figur 4 nedan. Dagvatten sträcker sig
runt hela idrottsfältet i den norra delen av det aktuella området och sträcker sig in i mitten
av området i infarten direkt norr om den befintliga skolan. I Figuren markeras befintliga
anslutningspunkter samt blivande anslutningspunkter för dagvatten.
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A

B
C

Figur 4:

Illustrerar dagvattennätet i området och befintliga anslutningar som presenteras med röda
pilar. Eventuella framtida anslutningar för dagvatten presenteras med svarta pilar.

De planerade anslutningspunkterna som namngivits med olika bokstäver i Figur 4 har
enligt underlag från Karlstads kommun anslutningshöjderna som presenteras i Tabell 1
nedan.
Tabell 1:

Tabell över befintliga och blivande anslutningspunkter till dagvattennätet kring
Färjestadsskolan.

Anslutningspunkt
A
B
C

3.3

Marknivå RH2000
+48,21 m
+47,69 m
+47,94 m

Anslutningsnivå RH2000
+45,57 m
+45,59 m
+45,62 m

Dimension
400 mm
1000 mm
800 mm

RECIPIENT

Vattnet från det aktuella området avleds till Färjestadsbäcken som sedan mynnar i Klarälven
som leder vattnet till två olika delar av Vänern, Hammarösjön och Kattfjorden.
Färjestadsbäcken är ett mindre vattendrag som har sin början i Lindberget som sedan rör
sig söderut ner genom Färjestad.
3.3.1 KLARÄLVEN

Klarälven startar i Norge och rinner genom Värmland med utlopp i Vänern i Karlstad och
dess omgivning. Älven startar som bäck vid fjället Brändstöten och övergår till älv vid sjön
Rogen. Klarälven är reglerad och försedd med dammar varför den har problem med
morfologiska förändringar, konnektivitetsproblem och flödesförändringar.
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3.4

HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

3.4.1 GEOLOGI OCH GRUNDVATTEN NYA FÄRJESTADSSKOLAN

Den dominerande sammansättningen för marken inom fastigheten är fyllnadsmassor av
blandade jordmassor med upp till ca 1,5 m mäktighet. Fyllnadsmassorna utgörs av i
huvudsak grusig sand med inslag av silt och organisk jord, mull mm. Under
fyllnadsmassorna utgörs jorden av mycket lös siltig lera och lera med en mäktighet som
varierar mellan ca 1-11 m. Djup till definitiv bergnivå har ej bestämts i PM geoteknik
(Sweco, 2018)
Grundvattenytan varierar över året men uppmättes till ca 1,0-2,6 m under markytan enligt
Swecos mätningar under oktober 2018 som presenteras i PM geoteknik (Sweco, 2018).
Grundvattennivåerna kan variera kraftig under året och kan således vara både högre och
lägre än vid undersökningstillfället.
3.4.2 GEOLOGI OCH GRUNDVATTEN NYA BYGGRÄTTER

Enligt Swecos PM Geoteknik bedöms det översta jordlagret, med mäktighet upp till ca 0,5-1
m, vara fyllnadsmassor som uppstod vid byggnation av skolan. Därefter utgörs jorden
generellt av ca 2 m sand- och siltjord som ligger ovanpå upp till ca 10 meter lös lera. Leran
underlagras av 0,5-2 m friktionsjord, morän, på berg enligt PM geoteknik (Sweco, 2018).
Grundvattenytan inom området uppmättes 1965 till ca 0,2-0,7 m under markytan enligt
VIAK AB:s utredning 1965 som beskrivs i PM geoteknik (Sweco 2018). Grundvattennivåerna
kan variera kraftig under året och kan således vara både högre och lägre än vid
undersökningstillfället.
3.4.3 GENERELL GEOLOGI FÖR DETALJPLANEOMRÅDET

Leran och den ytliga grundvattennivån i marken innebär att förutsättningarna för LOD inte
är optimala. Infiltrationskapaciteten hos lera är väldigt dålig vilket betyder att infiltration av
vatten via till exempel infiltrationsmagasin inte rekommenderas.
Enligt SGUs jordartskarta som presenteras i Figur 5 består jordartslagret i det aktuella
området av älvsediment av typen sand och grovsilt-finsand samt urberg. Väst om området
består jordarten av sandig älvsediment och öst om området består jordarten av urberg.
Sand ger god möjlighet för infiltration medan finsand-grovsilts infiltrationskapacitet är
sämre.
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Figur 5.

Jordartskarta där det aktuella området markerats med gula linjer.
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4

FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN

4.1

PLANERAD UTFORMNING OCH MARKANVÄNDNING

Inom det aktuella området planeras en ny skola med kapacitet för ca 750 elever samt flera
nya bostadshus där Färjestadsskolan i nuläget är lokaliserad. En översikt presenteras i Figur
6.

N

Figur 6.

Samrådsutkast för Göken 2, Färjestad 2:1 och Rud 2:1 antagen av SBN 2015-03-18.
Planerad utfomrning och markanvändning inom det aktuella området. Området markeras
med röda linjer.
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4.2

DAGVATTENFLÖDEN OCH BEHOV AV UTJÄMNING

Vid förändringar av markytans egenskaper samt implementeringen av nya byggnader i
området kommer dagvattenflödet att förändras. När mer grönytor tas i anspråk och görs
om till hårdgjorda ytor kommer avrinningen öka då mindre vatten tillåts infiltrera.
I rapporten ”Bilaga 3 Skyfallsutredning vid planområde Färjestadsskolan” modelleras
volymen vatten och djupet som kommer uppstå efter exploatering på det nya skolområdet.
Det befintliga skolområdet är idag mestadels hårdgjort vilket betyder att ombyggnationen
av det befintliga skolområdet inte kommer leda till några större förändringar av flöde.
För det nya skolområdet kommer ökningen av dagvattenflöde leda till en belastning på
intilliggande dagvattennät. Skillnaden i flöde kommer beräknas med metoder enligt Svenskt
Vattens P110 med klimatkoefficienterna 1,2 och 1,25 användas. För att beräkna flödet
kommer areorna, koefficienterna, tjugoårsregn samt tvåårsregn med tio minuters
varaktighet enligt Tabell 2, 3, 4, 5 och 6 användas. För befintliga flöden kommer ett regn
med två års återkomsttid användas. Detta är återkomsttiden som det omkringliggande
dagvattennätet är dimensionerat efter och detta flöde bör behållas i framtiden. För blivande
förhållanden används ett tjugoårsregn med tio minuters återkomsttid eftersom att det är
detta flöde som skolan bör dimensioneras efter enligt svenskt vatten P110. Skillnaden
mellan volymerna som uppstår från dessa flöden är volymen som ska magasineras.
I Tabell 4 har parkeringsplatserna utrustats med permeabla ytor, i Tabell 5 har alla hus
sedumtak, i Tabell 6 har samtliga hus sedumtak och parkeringen är permabel och i Tabell 3
är taken och parkeringen hårdgjord. Anledningen varför olika alternativ har tagits fram med
sedumtak och permeabla ytor på parkeringen är att minska skillnaden mellan befintliga och
blivande flöden. Minskar skillnaden i flöde minskar även volymen som måste magasineras.
Skötsel av permeabla parkeringsytor och sedumtak tas upp under avsnitt 4.4 och 4.5.
Tabell 2.

Beräknade flöden för det befintliga området med ett regn med två års återkomsttid och tio
minuters varaktighet.

Områdestyp

Area
(ha)

Avrinningskoefficient

Intensitet
l/(s*ha)

Gräs
Grus
Tak
Summa

2,33
0,43
0,07
2,83

0,1
0,4
0,9
0,16

134,1
134,1
134,1
134,1

Tabell 3.

Flöde (l/s)
klimatkoefficient
1,2
37,5
27,8
9,7
74,9

Flöde (l/s)
klimatkoefficient
1,25
39,0
28,9
10,1
78,0

Beräknade flöden för det blivande området med ett regn med tjugo års återkomsttid och
tio minuters varaktighet.

Områdestyp

Area
(ha)

Avrinningskoefficient

Intensitet
l/(s*ha)

Gräs
Asfalt
Tak
Summa

1,70
0,55
0,50
2,83

0,1
0,8
0,9
0,38

286,7
286,7
286,7
286,7

Flöde (l/s)
klimatkoefficient
1,2
61,0
150,7
156,2
367,9
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Tabell 4.

Områdestyp
Gräs
Asfalt
Permeabel
parkering
Tak
Summa
Tabell 5.

Beräknade flöden för det blivande området med ett regn med tjugo års återkomsttid och
tio minuters varaktighet med permeabel yta på parkering.

286,7
286,7

Flöde (l/s)
klimatkoefficient
1,2
61,0
78,7

Flöde (l/s)
klimatkoefficient
1,25
63,6
82,0

0,4

286,7

36,0

37,5

0,9
0,34

286,7
286,7

156,2
331,9

162,7
345,8

Area
(ha)

Avrinningskoefficient

Intensitet
l/(s*ha)

1,70
0,29

0,1
0,8

0,26
0,50
2,83

Beräknade flöden för det blivande området med ett regn med tjugo års återkomsttid och
tio minuters varaktighet med sedumtak på byggnaderna.

Områdestyp

Area
(ha)

Avrinningskoefficient

Intensitet
l/(s*ha)

Gräs
Asfalt
Parkering
Sedumtak
Summa

1,70
0,29
0,26
0,50
2,83

0,1
0,8
0,8
0,6
0,32

286,7
286,7
286,7
286,7
286,7

Tabell 6.

Områdestyp
Gräs
Asfalt
Permeabel
asfalt
Sedumtak
Summa

Flöde (l/s)
klimatkoefficient
1,2
61,0
78,7
72,0
104,1
315,9

Flöde (l/s)
klimatkoefficient
1,25
63,6
82,0
75,0
108,5
329,0

Beräknade flöden för det blivande området med ett regn med tjugo års återkomsttid och
tio minuters varaktighet med både sedumtak och permeabel yta på parkeringen.

286,7
286,7

Flöde (l/s)
klimatkoefficient
1,2
61,0
78,7

Flöde (l/s)
klimatkoefficient
1,25
63,6
82,0

0,4

286,7

36,0

37,5

0,6
0,29

286,7
286,7

104,1
279,9

108,5
291,5

Area
(ha)

Avrinningskoefficient

Intensitet
l/(s*ha)

1,70
0,29

0,1
0,8

0,26
0,50
2,83

Skillnaden mellan de befintliga och blivande flödena bör magasineras för att minska
belastningen på det befintliga nätet. Eftersom att området är stort har en fördelning av
området valts för att dela upp magasineringen i två magasin enligt Bilaga 2.1, Figur 10 och
11. Delas inte magasinen upp kommer magasinet behöva anläggas djupt för att alla
ledningar ska kunna anslutas med en minimilutning på 0,5%.
För att bestämma magasineringsvolymen behöver även inflöden och utflöden beräknas
fram. Inflöden och utflöden presenteras i Tabell 7 och flödena har beräknats utifrån de
olika förutsättningarna från Tabell 3, 4, 5 och 6. Området har fördelats i norr och söder och
områdena har olika egenskaper. Befintliga och blivande flöden till norra och södra
magasinet är därför anpassade beroende på bidragande ytor. Utflödet från magasinen
beror på de befintliga ytornas egenskaper och presenteras som ”Från norra magasinet” och
”Från södra magasinet” i Tabell 7.
Nedan i Tabell 8 har de två olika magasinens volymer beroende på utformning enligt Tabell
3, 4, 5 och 6 tagits fram. Skillnaden i flöden och resulterande volym tas fram genom att
jämföra med befintliga förhållanden enligt Tabell 2 med klimatkoefficient 1,25. Möjlig
placering av magasin presenteras nedan i Figur 10, 11 och Bilaga 2.1.
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Tabell 7.

Enligt Tabell
3
4
5
6
Tabell 8.

Enligt Tabell
3
4
5
6

Flöden in och ut ur magasinen enligt Tabell 2, 3, 4, 5 och 6. Flödena är framtagna med
klimatkoefficient 1,25.

Till norra
magasinet
172 l/s
135 l/s
158 l/s
120 l/s

Från norra
magasinet
13 l/s
13 l/s
13 l/s
13 l/s

Till södra
magasinet
107 l/s
107 l/s
88 l/s
88 l/s

Från södra
magasinet
56 l/s
56 l/s
56 l/s
56 l/s

Volymer i de två olika magasinen beroende på utformning av skolgården enligt Tabell 3, 4,
5 och 6 med in och utflöden enligt Tabell 7.

Norra
magasinet m3
95
73
86
64

Södra
magasinet m3
30
30
19
19

Flerfamiljehusområdet som kommer byggas på den befintliga skolgården kommer inte
ändra egenskaperna hos ytorna på området. Mängden hårdgjorda ytor uppskattas vara
samma innan och efter byggnation och detta är varför tvåårsregn kommer att användas för
att dimensionera området. Implementeras grönytor enligt Figur 7 uppskattas flödena till
och med bli mindre vid byggnation av flerfamiljehusen. Dimensionerande flöden innan och
efter exploatering av det befintliga skolområdet presenteras nedan i Tabell 9 och 10.
Tabell 9.

Beräknade flöden för det befintliga området med ett regn på två års återkomsttid och tio
minuters varaktighet.

Områdestyp

Area
(ha)

Avrinningskoefficient

Intensitet
l/(s*ha)

Gräs
Asfalt
Tak
Summa

0,18
0,76
0,36
1,29

0,1
0,8
0,9
0,73

134,1
134,1
134,1
134,1

Tabell 10.

Flöde (l/s)
klimatkoefficient
1,2
3 l/s
98 l/s
52 l/s
153 l/s

Flöde (l/s)
klimatkoefficient
1,25
3 l/s
103 l/s
54 l/s
159 l/s

Beräknade flöden för det blivande området med ett regn på två års återkomsttid och tio
minuters varaktighet.

Områdestyp

Area
(ha)

Avrinningskoefficient

Intensitet
l/(s*ha)

Gräs
Asfalt
Tak
Summa

0,28
0,63
0,38
1,3

0,1
0,8
0,9
0,68

134,1
134,1
134,1
134,1

Flöde
klimatkoefficient
1,2
5 l/s
82 l/s
55 l/s
142 l/s

Flöde
klimatkoefficient
1,25
5 l/s
85 l/s
58 l/s
147 l/s

Enligt beräkningarna som presenteras i Tabell 9 och 10 anses det inte att någon
fördröjning behövs. Flödena från Tabell 3 och 10 har använts för att dimensionera
ledningarna inom området.
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4.3

GRÖNYTOR OCH AVLEDNING

4.3.1 TILLGÄNGLIGA YTOR

För att ansamla dagvatten från hårdgjorda ytor i området rekommenderas det att de
hårdgjorda ytorna riktas mot grönytor. Grönytorna kan utformas som tex regnträdgårdar,
infiltrationsdiken eller svackdiken enligt Figur 8 och 9. Ytorna skapar möjlighet till
fördröjning och infiltration som minskar belastningen på dagvattensystemet. Möjlig
lokalisering för grönytor presenteras nedan i Figur 7.
Grönytan längst upp i norr enligt Figur 7 är ett område som fungerar som
översvämningsyta i nuläget. För att öka dagvattenvolymen som kan fördröjas i området kan
grönytan grävas ur enligt Bilaga 3 Skyfallsutredning vid planområde Färjestadsskolan. Vid
en eventuell urschaktning av området är det viktigt att ha befintliga ledningar i åtanke samt
det grundvattenfyllda lerlagret. Schaktas det för djupt kommer det bli stående vatten i
dagvattendammen vilket leder till att dammen måste ringas in med staket. Enligt Swecos
PM geoteknik (Sweco 2018) bör området kunna schaktas ur maximalt en meter utan att nå
grundvattennivån.
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Figur 7.

Lokalisering för grönområde för rening av dagvatten där de lila områdena är områden som
skulle kunna utformas som infiltrations-/svackdike. Diket skulle kunna utrustas med en
förhöjd brunn för att ge utrymme för fördröjning av dagvatten på området för att minska
belastningen på dagvattennätet. Det aktuella området ringas in av röda linjer. Eventuell
valls ungefärliga dragning enligt ”Bilaga 1 Utredning översvämningsskydd skola och
bostäder” följer den gula linjen. Grönområdet längst i norr kan grävas ur för att ge
utrymme till ett ytvattenmagasin enligt Bilaga 3 Skyfallsutredning vid planområde
Färjestadsskolan.
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Figur 8.

Exempel på regnträdgård i gata i ett bostadsområde. Källa: VegTech (2017).

Figur 9.

Principsektion utformning av regnträdgård/infiltrationsdike med infiltration och kupolbrunn.
Källa: Klimatanpassningsportalen (2017).

4.4

SEDUMTAK

Sedumtak eller gröna tak implementeras för att fördröja och minska avrinningen. Att
implementera gröna tak ger även fördelar biologiskt sett men eftersom att det är just
växter som implementeras krävs det att det gröna taket vårdas. Enligt Grönatakhandboken
(Vinnova, 2017) bör taket bevattnas vid extrem torka, avvattningssystem bör inspekteras 12 gånger per år för att se till att löv och dylikt inte har satt igen systemen och eventuella
vegetationsfria zoner bör kontrolleras och rensas. Bekämpningsmedel bör aldrig användas
då gifter följer med dagvattensystemet. Det är även viktigt att rensa bort invasiva arter från
taket med jämna mellanrum.
4.5

PERMEABLA YTOR

Permeabla parkeringsytor kan användas för att öka infiltrationen inom ett område.
Parkeringsytorna kan konstrueras med till exempel permeabel asfalt eller genomsläpplig
beläggning. Dessa ytor måste underhållas med vakumdamsugning 1-2 gånger per år
medan genomsläpplig beläggning kan även behöva gräsklippning och ogräsrensning.
Omhändertas inte ytorna kan de sätta igen vilket minskar infiltrationen och hämmar
funktionen. (Stockholms stad, 2016).
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4.6

HÖJDSÄTTNING

Höjdsättningen av området är en mycket viktig faktor ur dagvattensynpunkt. Den avgör
bl.a. vart dagvattnet kommer att avrinna och ansamlas och således vart det skall
omhändertas/avledas. Höjdsättningen avgör även vart det är lämpligast att placera
grönytor, hur djupt dagvattenledningar kan förläggas och vart dessa skall anslutas samt
hur väl man kan skydda sig mot skador till följd av översvämning vid höga nivåer och/eller
skyfall.
Utöver dagvattenhanteringen behöver höjdsättningen även samsas med
tillgänglighetsfrågor, gestaltning av området, planerade byggnader m.m. Den höjdsättning
som genomförts för området i detta skede är en kompromiss mellan alla de ovan nämnda
faktorerna.

5

PRINCIPFÖRSLAG DAGVATTENHANTERING

5.1

AVVATTNING

Dagvattnet avleds på ytan till de tillgängliga grönytorna inom området till så stor grad som
möjligt. Vid mindre intensiva regn upp till ett 2-årsregn (huvuddelen av årsnederbörden)
omhändertas dagvattnet av dagvattenanläggningar i grönytorna t.ex. infiltrationsdiken,
regnträdgårdar eller svackdiken. Dessa grönytor skulle kunna utrustas med en förhöjd
kupolbrunn som avleder vattnet vid större regn. På detta sätt kan vatten fördröjas och
infiltrera på plats för att minska belastningen på dagvattennätet.
Dränering kring byggnader och eventuell vall eller upphöjning av byggnader med sockel
alternativt markhöjning kommer att vara nödvändigt för att avleda vatten och skydda
konstruktioner i området. Dräneringen vid vallen är ämnad att samla upp och avleda både
vatten som infiltrerar och vatten som passerar i fyllnadslagret under vallen vid
tvåhundraårsflöden i Klarälven.
Det vatten som samlas upp i ledningar via dränering, rännstens- och kupolbrunnar leds
sedan till ett dagvattenmagasin som fördröjer det tillkommande flödet som uppstår tack
vare byggnationen av den nya skolan. Vattnet avleds sedan ut under vallen där ledningen
utrustas med en backventil eller vanlig avstängningsventil för att inte vatten ska kunna ta
sig in under större flöden i Klarälven.
5.1.1 HÖJDSÄTTNING

Den övergripande höjdsättningen för området är en kompromiss mellan flera olika faktorer.
Enligt beslut från Karlstads kommun ska skolan och flerfamiljshusen anpassas för att klara
av en vattennivå på +48,2 m (RH200). Det bästa skyddet mot skador på byggnaden till följd
av översvämning är en höjdsättning som innebär att skolan och flerfamiljshusen skall
uppföras över nivå +48,2 m (RH2000). Kan nivån höjas ytterligare är det positivt ur
översvämningssynpunkt. Generellt ska inte mark lutas in mot byggnader utan ska lutas bort
för att förhindra att vatten ansamlas invid huslivet.
För att skydda skolan har ett förslag tagits fram där en vall byggs runt skolgården som ska
vara högre än nivå +48,2 m enligt ”Bilaga 1 Utredning översvämningsskydd skola och
bostäder” för att förhindra att skolan svämmar över vid höga flöden i Klarälven. Problemet
med vallen kring skolområdet är att den både stänger ute och inne vatten. Vid höga flöden i
Klarälven kommer inte vatten kunna avledas bort från området vilket betyder att
höjdsättning måste anpassas inom fastigheten för att ansamla vatten i områden som inte
kan påverka skolan negativt. Skolan föreslås därför anläggas något högre än den planerade
skolgården enligt Figur 10 för att skapa en plats där dagvatten kan samlas upp och avledas.
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Flerfamiljehusen konstrueras med en förhöjd sockel eller på förhöjd mark som en slänt
dras upp mot för att minska det visuella intrycket av sockeln alternativt förhöjningen,
samtidigt som slänten förhindrar att stående vatten uppstår intill huslivet.
5.1.2 DRÄNERING

Nivå på dräneringen för byggnader är i allmänhet beroende av flera olika saker som t.ex.
behov av isolering, betongsulans tjocklek och nivå för färdigt golv. Traditionell dränering
antas kunna läggas ca 0,5 meter under markytan.
Då det är viktigt att behålla grundvattenbalansen i området bör inte dräneringen anläggas i
det befintliga lerlagret som ligger på ca 1 meters djup. Problem har tidigare uppstått i ett
närliggande område i Karlstad där grundvattensänkningar har lett till problem för befintliga
byggnader med pålad grund. Dräneringen kommer periodvis att stå dämd på grund av
höga flöden vid skyfall i kombination med den ytliga grundvattennivån.
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5.1.3 FÖRSLAG PÅ AVLEDNING FÖR DAGVATTEN MED VALL

Figur 10

Förslag på utformning av ytledes dagvattenavledning för det aktuella området. De blåa
pilarna illustrerar åt vilket håll avrinningen bör ske vilket betyder att marken bör anpassas
så att marken lutar neråt längsmed pilarna. De orangea strecken följer fasaden och bör
vara höjdpunkten på området för att undvika att vatten tar sig in till huslivet. Eventuell valls
ungefärliga dragning enligt ”Bilaga 1 Utredning översvämningsskydd skola och bostäder”
markeras med gula linjer. Det aktuella området markeras med tjocka röda linjer. Möjliga
lokaliseringar för dagvattenmagasin markeras med lila rutor. Grönområdet längst i norr
kan grävas ur för att ge utrymme till ett ytvattenmagasin enligt Bilaga 3 Skyfallsutredning
vid planområde Färjestadsskolan.
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Figur 10 illustrerar en möjlig lösning för ytledes avvattning för det aktuella området. Fler
grönytor implementeras för att öka infiltration, fördröjning och magasinering inom
området vid mindre regn. Grönytorna utformas som svackdiken, infiltrationsdiken eller
regnträdgårdar med en kupolbrunn som kan brädda regnvattnet vid kraftigare regn. Enligt
förslaget avleds överskottsvatten från flerfamiljehusområdet på samma sätt som i nuläget.
När systemet går fullt vid större flöden avleds vattnet längs gatorna mot grönområdet norr
om den blivande skolgården samt söderut till korsningen mellan Falkgatan och
Skoghemsgatan.
Grönområdet norr om den blivande skolgården är en naturlig lågpunkt där vatten ansamlas.
För att skapa mer utrymme för dagvatten att magasineras skulle detta område kunna
grävas ur enligt Bilaga 3 Skyfallsutredning vid planområde Färjestadsskolan.
Dagvattnet från skolgården avleds mot grönytan inom området. Då en vall kan konstrueras
runt skolgården krävs det att lokalt omhändertagande av dagvatten utnyttjas för att lagra,
fördröja och infiltrera dagvatten. Vid större flöden i Klarälven kommer inte vatten kunna
avledas bort från skolområdet vilket betyder att vatten kommer behöva fördröjas inne på
skolområdet. Eftersom att skolområdet kommer ligga under vattenytan utanför vallen vid
översvämning kan inte dagvattenledningar från skolgården anslutas direkt på ledningsnätet
utan någon form av ventil eller backventil.
Dagvattnet på skolområdet föreslås först ledas till olika grönområden för att sedan samlas
upp med rännstensbrunnar och kupolbrunnar. Från brunnarna leds vattnet till magasin
under mark som kopplas till det befintliga dagvattensystemet. Magasinen dimensioneras
med strypt utlopp och backventil alternativt vanlig ventil så att de kan fyllas av vatten från
skolgården vid större regn och ej fylls av vatten från dagvattennätet utifrån vid höga nivåer
i Klarälven. En mer detaljerad ritning med ledningsdragningar och dimensioner för
ledningarna presenteras i Bilaga 2.1 VA-Plan. Samtliga ledningar anläggs med
minimilutning 0,5%.
En lågpunkt i den norra delen av skolgården med kupolbrunnar rekommenderas för att
samla upp vatten som inte tas upp tidigare i systemet. Vid större flöden i Klarälven
kombinerat med större regn kommer vattenansamling på innergården vara oundvikligt men
med hjälp av magasin kan volymen minskas något.
Problemet med att anlägga flertalet ledningar och magasin i marken är att inläckage i
systemet kan leda till grundvattensänkningar. Implementeringen av fyllnadsmassor,
ledningsbädd och dylikt leder även till en ändrad geologi som kan påverka vattnets
konduktivitet i marken. Ledningarna måste därför antingen anläggas på material med låg
konduktivitet eller så måste en sorts barriär placeras där ledningarna går ut från lerområdet
och ansluter på befintligt nät för att undvika att vatten leds iväg via ledningsbädden och
fyllnadsmaterial med högre konduktivitet. Barriären kan bestå av lera som fyller upp
schakten till toppen av befintligt lerlager för att förhindra att vatten leds iväg.
Vid större flöden i Klarälven i kombination med stora regn kommer dagvattennätet inne på
och utanför skolgården att gå fullt. En backventil eller ventil är ämnad att förhindra att
vatten trycker in utifrån på skolgården. Fördelen med en backventil är att vatten kan tryckas
igenom den men den kan även fela om tex något fastnar i ventilen och hindrar dess
funktion vilket blir svårt att göra något åt när backventilen ligger i marken. En vanlig ventil
måste stängas manuellt när höga vattennivåer uppstår vilket betyder att ventilens funktion
kan bekräftas. Problemet med en vanlig ventil är att när den är stängd så måste vattnet
avlägsnas på annat vis. Ett alternativ kan vara att kombinera beckventil med en nivåstyrd
pump som pumpar ut dagvattnet vid höga nivåer i Klarälven när dagvattennätet utanför
skolan är fullt.
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Vid ett klimatanpassat hundraårsregn med en varaktighet på 6 timmar med ett centralt
block på tio minuter kommer en volym på 7400 kubikmeter vatten stanna kvar på området.
Hade det regnat jämt i 6 timmar måste vatten pumpas med 343 liter per sekund ut från
skolgården för att förhindra att det blir stående vatten. Men då regnet antas peaka under
tio minuter betyder det att det mesta av vattnet skulle behöva pumpas bort inom den
tidsramen. Att uppnå denna kapacitet hos pumparna kommer kräva en enorm pumpstation.
En pumpstation för regn som statistiskt sett uppstår en gång var hundrade år kan anses
vara en olämplig lösning. Förslagsvis höjs byggnaderna på den nya skolgården eller så
byggs en högre sockel som det släntas ut från för att skydda skolan från större regn och
höga flöden i Klarälven. Vallen skulle skydda området från 200-års flöden och förhöjningen
av skolan skulle skydda skolan från större regn.
Dagvatten och dränering föreslås anläggas enligt Figur 11 nedan där backventiler eller
ventiler måste kopplas på dagvattennätet för att förhindra att vatten trycks in från
dagvattennätet när systemet går fullt vid större regnevent.
De blivande bostadshusen i området söder om den befintliga skolan ska ges separata
serviser för dagvatten. Dessa kan sedan bostädernas dränering och dagvatten anslutas till.
Det är även viktigt att dessa tomter anpassas efter nivå +48,2 m RH2000 för att inte
tomterna ska skadas av vatten vid stora flöden i Klarälven.
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Figur 11.

Exempel på hur ledningsdragningen bör utföras i området för att samla in dagvattnet. I
Figuren presenteras magasin som en grön rektangel, dagvattenledningar som gröna hela
linjer och dränering som streckade gröna linjer. Figuren inkluderar inte dränering kring hus
och stuprörsanslutningar. Den röda punkten är en oljeavskiljare alternativt en grönyta, den
lila punkten är en dräneringsbrunn och de orangea punkterna är kupolbrunnar som kan
samla upp dränvatten. En mer detaljerad planritning med dimensioner bifogas som Bilaga
2.1 VA-Plan.
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5.1.4 FÖRSLAG PÅ AVLEDNING FÖR DAGVATTEN UTAN VALL

Ett alternativ till att konstruera en vall kring skolgården är att förhöja byggnaderna med en
sockel som det dras en slänt upp mot för att minska sockelns visuella intryck. På detta sätt
kommer endast skolans byggnader och marken direkt utanför byggnaderna skyddas mot
höga vattennivåer i Klarälven. I detta alternativ kommer dränering kring vallen och
pumpning av vatten från brunnar inte behövas. Resterande delar av dagvattensystemet
samt grönytor bör konstrueras enligt förslaget med vall. Vid större flöden i Klarälven
kommer dagvattennätet fyllas och höjdsättningen kommer verka för att avleda vattnet bort
från byggnaderna i området. Då skolgården kommer stå vattenfylld under denna period får
den ej användas av eleverna.

6

SAMMANFATTANDE SLUTSATSER
·

Dräneringsledningar ska anläggas i fyllnadsmassorna och inte i lerlagret som ligger
på ca en meters djup, där fyllnadsmassorna ovan leran är som grundast.

·

För att inte öka belastningen på dagvattennätet bör fördröjningsmagasin anläggas
inne på skolgården. Volymen magasinen ska kunna fördröja beror på hur
skolgården utformas enligt Tabell 3, 4, 5 och 6. Utflödet ska strypas till befintligt
flöde vilket betyder att skillnaden mellan det befintliga och blivande flödet är det
som fördröjs. Fördröjningsvolymen fördelas i två magasin enligt Bilaga 2.1 samt
Figur 10 och 11. Utflödet och inflödet till och från magasinen är kopplade till arean
de betjänar. Samtliga ledningar anläggs med minimilutning 0,5%.

·

Avvattningen av det befintliga skolområdet kommer ske på samma sätt som i
nuläget men de blivande flerfamiljehusen ska anpassas efter tvåhundraårsnivån på
+48,2 meter RH2000. Detta kan anpassas med en förhöjd vattentät sockel som en
slänt dras upp mot för att minska dess visuella intryck. Skolan ska antingen omges
av en vall som kan skydda skolan från tvåhundraårsnivån eller så ska
skolbyggnaderna och den intilliggande marken utanför skolorna förhöjas ovanför
+48,2 meter RH2000 enligt ”Bilaga 1 Utredning översvämningsskydd skola och
bostäder”.

·

Vid ett klimatanpassat hundraårsregn med en varaktighet på 6 timmar med ett
centralt block på tio minuter kommer en volym på 7400 kubikmeter vatten stanna
kvar på området. Hade det regnat jämt i 6 timmar måste vatten pumpas med 343
liter per sekund ut från skolgården för att förhindra att det blir stående vatten. Men
då regnet antas peaka under tio minuter betyder det att det mesta av vattnet skulle
behöva pumpas bort inom den tidsramen. Att uppnå denna kapacitet hos pumparna
kommer kräva en enorm pumpstation. En pumpstation för regn som statistiskt sett
uppstår en gång var hundrade år kan anses vara en olämplig lösning. Förslagsvis
höjs byggnaderna på den nya skolgården eller så byggs en högre sockel som det
släntas ut från.
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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 sockelvåning.
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.

Inom planområdet och inom det invallade området skall effekten av skyfall beskrivas och
maximala vattendjup, avrinningsvägar och översvämningsvolymer beskrivas. Översiktliga
åtgärder för att minska eventuella negativa konsekvenser av planens genomförande på
omkringliggande områden skall beaktas.
Denna utredning 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
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högre detaljnivå på indata) och bearbetats för att beskriva planområdet både för befintliga
förhållanden och med planerad exploatering och föreslagen invallning.
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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.
3.1

UNDERLAG

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







3.2

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

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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±

Modellområde Färjestaden, avgränsat enligt NNH
Planförslag Färjestaden

Utbredning och topografi, 4m modell över Karlstad
m (RH2000)
110

0 5001 000

42

Figur 3.

3.3

2 000

3 000

4 000
Meter

Modellutbredning och topografi i ursprungsmodellen över Karlstad (4 m grid), samt lokal
modellavgränsning enligt svart område med planområdet markerat.

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 +48,2 (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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±

Modellområde Färjestaden, avgränsat enligt NNH
Planförslag Färjestaden

Höjdmodell (2m), med upphöjda byggnader enligt planförslaget
m (RH2000)

High : 102
0 50 100

Low : 45

Figur 4

200

300

Meter
400

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).
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 Figur 5 visas en schematisk bild över dagvattensystemets kapacitet jämfört med ett 100årsregn. Volymen som överstiger ledningsnätets kapacitet motsvarar den regnmängd som vid
skyfall kommer rinna av direkt på markytan och belasta modellen.
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mm/h

Dagvattensystemets kapacitet
100-årsregn

Tid

Figur 5.

3.7

Schematisk bild som visar dagvattensystemets kapacitet jämfört med ett 100-årsregn.
Regnvolymen som överstiger dagvattennätets kapacitet bildar ytavrinning.

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-min 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. 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.
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.
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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)
<0.1
0.1 - 0.3
0.3 - 0.5
> 0.5

Konsekvens
Ingen betydande konsekvens
Besvärande framkomlighet med vanliga motorfordon
Ej möjligt att ta sig fram med vanliga motorfordon, risk för stor skada
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 BEFINTLIG EXPLOATERING

I Figur 7 redovisas beräknade maximala vattendjup under regnförloppet. 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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Modellområde Färjestaden

±

Bebyggelse

Beräknat maximalt vattendjup under regnförloppet, klimatanpassat 100-årsregn, befintlig exploatering
<0,1 m
0,1-0,3
0,3 - 0,5
0,5 - 1

0 50 100

>1

Figur 7.
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Maximalt beräknade vattendjup under simuleringen vid ett klimatanpassat 100-årsregn,
med befintlig exploatering.
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4.3

MAXIMALA VATTENDJUP UNDER REGNFÖRLOPPET VID ETT KLIMATANPASSAT
100ÅRS-REGN MED PLANFÖRSLAG OCH VALL

I Figur 8 redovisas beräknade maximala vattendjup under regnförloppet med planförslagets
förutsättningar samt invallning inkluderade. 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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Modellområde Färjestaden

±

Förslag till sträckning av skyddsvall (nivå +48,2)
bebyggelse, planförslag

Beräknat maximalt vattendjup under regnförloppet, klimatanpassat 100-årsregn, planförslag 1
<0,1 m
0,1-0,3
0,3 - 0,5

0 50 100

0,5 - 1

200
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>1

Figur 8.

Maximalt beräknade vattendjup under simuleringen vid ett klimatanpassat 100-årsregn,
med planerad exploatering samt vall kring skolområdet.
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4.4

PLANFÖRSLAGETS OCH VALLENS PÅVERKAN PÅ BERÄKNADE MAXIMALA
ÖVERSVÄMNINGSDJUP

En jämförelse mellan beräknade maximala översvämningsdjup vid befintlig bebyggelse och
vägnät och med planförslaget samt invallningen görs i Figur 9. I figuren kan man utläsa var
översvämningsdjupet 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 invallninngen minskar vattendjupet med drygt 1 dm till följd
av att vallen bromsar avrinningen norrifrån.
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Modellområde Färjestaden

Planförslagets påverkan på beräknade maximala vattendjup

Förslag till sträckning av skyddsvall (nivå +48,2)

Påverkan av planförslaget på beräknade vattendjup vid klimatanpassat 100-årsregn

Bebyggelse, planförslag

< -0,5 m (minskning av vattendjup)

±

-0,5 - -0,3
-0,3 - -0,1
-0,1 - -0,05
<0,05
0,05 - 0,1
0,1-0,3

0 50 100

0,3 - 0,5

200
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400

>0,5 m (ökning av vattendjup)

Figur 9.

Planförslagets och vallens påverkan på beräknade maximala vattendjup vid ett
klimatanpassat 100-årsregn.
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4.5

VATTENVÄGAR OCH VATTENHASTIGHETER VID ETT KLIMATANPASSAT 100ÅRS-REGN,
PLANFÖRSLAG OCH VALL

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 10 och Figur 11 redovisas en detalj över vattendjup och flödesvektorer ca 1,5 h efter efter
100-årsregnets maximala intensitet för planerad exploatering och invallning av skolområdet.
Observera att planförslaget inte innehåller några projekterade markhöjder.
På en övergripande skala är det svårt att se detaljer i figurerna, men det är tydligt genom att se
på längd och densitet av flödesvektorerna vilka de mest betydande vattenvägarna är och vart
vattenhastigheterna är som störst. 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 10.

Beräknade vattendjup, flödesriktning och flödeshastighet 1,5 h efter det klimatanpassade
100-årsregnets maximala intensitet.
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Figur 11.

4.6

Beräknade vattendjup, flödesriktning och flödeshastighet 1,5 h efter det klimatanpassade
100-årsregnets maximala intensitet, detalj kring planområdet.

FÖRDRÖJNINGSBEHOV OCH ÅTGÄRDER

Ett antal möjliga åtgärder för att minska belastningen på skolområdet vid skyfall samt för att
minska de negativa effekternas av planen 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 12. 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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±

Modellområde Färjestaden
Förslag till sträckning av skyddsvall (nivå +48,2)
Bebyggelse, planförslag
Förslag till åtgärd, höjdsättning/flödeshinder
Förslag till åtgärd, utjämning/magasinering

0 50 100

Figur 12.
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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 13 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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Modellområde Färjestaden
Förslag till sträckning av skyddsvall (nivå +48,2)

±

Bebyggelse, planförslag

Beräknat maximalt vattendjup under regnförloppet, klimatanpassat 100-årsregn, planförslag 1 med åtgärder
<0,1 m
0,1-0,3
0,3 - 0,5
0,5 - 1
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>1

Figur 13.

200

300

Meter
400

Maximalt beräknade vattendjup under simuleringen vid ett klimatanpassat 100-årsregn,
med planerad exploatering samt vall kring skolområdet, med åtgärder i form av utjämning
och höjdsättning.
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4.7

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 bör utvärderas.
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. Det rekommenderas även att
möjligheten att avleda vatten mot Färjestadsbäcken via diken eller dräneringsledningar
utvärderas.
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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