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Riskanalys vid ö versva mning fra n Va nern 
fö r fastighet Knappstad 2:8 

Bakgrund 

Som en del i planprocessen för fastigheten Knappstad 2:8, Karlstads kommun, har detta PM om 

risk för översvämning av Vänern tagits fram av Sweco. 

På planområdet planeras ca 40 villor, par- och radhus (Bilaga 1). Bakgrunden till behovet av en 

djupare analys för risk om översvämning från Vänern lyftes vid i ett yttrande från Länsstyrelsen i 

Värmland, hösten 2019. I yttrandet nämns det bl.a. att ny sammanhållen bebyggelse bör 

lokaliseras till områden som inte hotas av översvämning. Länsstyrelsen hänvisar till Boverkets 

vägledning och beräkningar gjorda av SMHI (2017). 

Syfte 

Syftet med detta PM är att presentera en riskanalys för översvämning från Vänern för 

fastigheten Knappstad 2:8, Karlstads kommun. Risk för översvämning från skyfall presenteras 

översiktlig. 

Underlag 

Följande underlag har använts för studien: 

• Plankarta, Knappstad 2:8, Samrådshandling Karlstad kommun (2019) 

• Planbeskrivning, Knappstad 2:8, Samrådshandling, Karlstad kommun (2019) 

• Dagvattenutredning, Knappstad, Sweco (2019) 

Läge 

Fastigheten Knappstad 2:8 ligger i Karlstads kommun längs med Margårdsvägen, söder om 

Zakrisdal och Bellevue. Planområdet är idag mestadels ängsmark med inslag av lövträd och 
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lövträddungar. Den befintliga marknivån i planområdet ligger mellan +45,7 m och +48,0 m 

(RH2000). Våtmarker finns både söder och norr om fastigheten. Mot väster finns 

Göteborgsudden, en liten skogtäckt kulle. Mot öster finns flack skogsmark som korsas av en 

järnväg samt Skoghallsvägen. 

Metod 

Riskanalysen är baserad på en figur framtagen av konsulten Jan-Olof Moberg, Moberg Water & 

Environment AB. Figuren sammanfattar vad som bör betraktas i en övervämningsriskanalys och 

är baserat på annat material, t.ex. Schanze (2006) och Översvämningsdirektivet (EU 

2007/60/EC). De följande avsnitt och delavsnitt är namngivna och strukturerad baserat på 

figuren. 

I den här analysen har detaljplanen utretts i förhållande till potentiella översvämningsrisker för 

olika vattennivåer i Vänern. Scenarion baseras på: 

• planeringsnivåer framtagna av Länsstyrelsen i Västra Götalands Län och 

Länsstyrelsen Värmland (2017) 

• nivåer baserat på Boverkets vägledning (2018) 

I båda fall är vattennivåerna baserade på SMHI:s beräkningar (2017). 

En karta som visar utbredningen för de olika vattennivåerna har tagits fram av Sweco baserat 

på befintliga marknivåer (höjddata: NH2011, 2m). 

Planerade åtgärder som minskar översvämningshotet inom planområdet beskrivs. Utifrån det 

görs en översiktlig bedömning av människors och andra angelägenheters exponering för 

översvämningshot. Därefter sammanfattas samhällets och individers förmåga att möta hot och 

återhämta sig. 

Översvämningshot från Vänern 

Sannolikhet 

Enligt Boverkets tillsynsvägledning för länsstyrelserna bör ny sammhållen bebyggelse 

lokaliseras till områden som inte hotas av översvämning från sjöar, vattendrag och hav. Som 

grundregel bör ny sammanhållen bebyggelse lokaliseras över beräknad högsta nivå. 

Samhällsfunktioner och bebyggelse av mindre vikt kan tillåtas lokaliseras till områden med 

måttlig sannolikhet för översvämning, i detta fall över 200-årsnivån. Endast enklare byggnader 

som garage och uthus får lokaliseras i områden som ligger under 200-årsnivån. 

Sannolikheten att en översvämning med en viss återkomsttid inträffar visas i Tabell 1. 
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Tabell 1: Sannolikheten att översvämningar med olika återkomsttider inträffar under olika 

tidsperioder. 

Återkomsttid Årlig 

sannolikhet 

Ackumulerad sannolikhet under olika 

tidsperioder 

1 år 50 år 100 år 200 år 500 år 

100 år 1/100 1 % 39 % 63 % 87 % 99 % 

200 år 1/200 0,5 % 22 % 39 % 63 % 92 % 

10 000 år 1/10 000 0,01 % 0,5 % 1 % 2 % 5 % 

 

Planeringsnivåer för översvämningar med olika återkomsttider (Tabell 2) har tagits fram av 

Länsstyrelsen i Västra Götalands Län och Länsstyrelsen Värmland (2017), baserat på 

beräkningar gjorde av SMHI (2017). Beräkningarna inkluderar effekterna av: 

• Dagens tappningsstrategi för Vänern 

• Klimatförändringar år 2098 enligt klimatscenario RCP 8.5 

• Vinduppstuvning och kortvarig effekt vid kraftig vind (>20 m/s, stationär och dynamisk) 

• Landhöjning till år 2100 

Tabell 2: Planeringsnivåerna för Vänern (RH2000) i Karlstad med nuvarande tappningsstrategi, 

klimatpåverkan år 2100, vinduppstuvningseffekter och landhöjningseffekt år 2100 (Länstyrelsen 

Västra Götalands län och Länstyrelsen Värmland). 

Scenario Vänerns 

nivå (m) 

Klimat 

RCP 8.5 

2100 (m) 

Vind 

stationär 

(m) 

Vind 

dynamisk 

(m) 

Land-

höjning 

2100 (m) 

Planerings- 

nivå (m) 

100-årsnivå 45,63 0,49 0,20 0,10 -0,14 46,28 

200-årsnivå 45,78 0,54 0,20 0,10 -0,14 46,48 

Beräknad 

högsta nivå 
46,58 0,33 0,20 0,10 -0,14 47,07 

 

Planeringsnivåerna tar dock inte hänsyn till följande (beskrivs mer utförligt nedan): 

• Lokala förutsättningar för höjning av vattennivån p.g.a. vinduppstuvning vid 

planområdet jämfört med planeringsnivåerna för Karlstad. 

• Planeringsnivån för beräknad högsta nivå som inte har beräknats enligt Boverkets 

definition. 
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• Den sammanlagda sannolikheten för vinduppstuvning och årsnivåerna. 

Vinduppstuvningseffekten, vattennivå 

Vinduppstuvningseffekten i planeringsnivåerna (Tabell 2) avser översvämningar kring Karlstads 

centrum och inte vid planområdet, där förusättningarna inte är desamma. Enligt SMHI (2017, 

Bilaga E, Tabell E3) är den stationära vinduppstuvningen 0,15 m och den dynamiska 0,075 m 

vid Skoghall. Skoghall ligger närmare planområdet vid Knappstad och på samma sida av 

Hammarö. Skillnaden i vinduppstuvning (stationär och dynamisk) vid Skoghall jämfört med 

Karlstad är 0,075 m. Det innebär att om 200-års planeringsnivån i Karlstad är 46,48 m bör 

planeringsnivån vid Knappstad vara 46,41 m (avrundat). Planeringsnivån för den beräknade 

högsta nivån bör vara ca 47,00 m (avrundat) vid Knappstad. 

Beräknat högsta nivå enligt Boverket 

Planeringsnivån för beräknad högsta nivå i Tabell 2 har inte beräknats enligt Boverkets 

vägledning. För definitionen av beräknad högsta nivå för sjöar och vattendrag hänvisar 

Boverket (2018) till MSB:s definition (2019): 

Beräknat högsta flöde för dagens klimat: visar vilka områden som sätts under 

vatten när alla naturliga faktorer som bidrar till ett högt flöde samverkar, till exempel 

snösmältning, nederbörd, vattenmättad mark etc. (grovt uppskattat ett 10 000-

årsflöde). 

D.v.s. enligt Boverkets vägledning bör beräknad högsta nivå vara en 10 000-årsnivå, grovt 

uppskattat, baserat på en sammanlagd återkomsttid av olika samverkande faktorer. Det är 

dessutom tydligt att det inte ska inkludera klimatpåverkan och att detta skiljer sig från 

definitionerna för de andra nivåerna: 100-årsnivån för framtidens klimat och 200-årsnivån för 

framtidens klimat. Om beräknad högsta nivå beräknas enligt Boverkets vägledning bör 

vinduppstuvning inkluderas och den sammanlagda sannolikheten bör motsvara en 10 000-

årsnivå. Effekterna av klimatpåverkan och landhöjning bör inte inkluderas. 

Enligt Boverkets vägledning borde beräknad högsta nivå vid Knappstad därför vara 46,58 m 

(beräknad högsta nivå) + 0,15 m (stationär vinduppstuvning) + 0,075 m (dynamisk 

vinduppstuvning), totalt 46,81 m (beräknad högsta nivå plus vinduppstuvning). 

Däremot har sannolikheten att en vattennivå med en viss återkomsttid inträffar samtidigt som 

vinduppstuvningseffekten inte tagits med i beräkningen ovan. 

Sannolikheten för vinduppstuvning och årsnivåerna 

Enligt Boverket bör sannolikheten att enstaka villor skadas vara mindre än 1/200. Ny 

sammanhållen bebyggelse bör lokaliseras över beräknad högsta nivå, som motsvarar ungefär 

en 10 000-årsnivå. Genom att lägga vinduppstuvningseffekten till de olika scenarion för Vänern 

(100-årsnivån, 200-årsnivån samt beräknat högsta nivå) är sannolikheten att planeringsnivåerna 

för Karlstad inträffar mindre än sannolikheten som rekommenderas enligt Boverkets vägledning. 
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Vinduppstuvningseffekten som planeringsnivåerna baseras på har modellerats för en vind där 

hastigheten ökar från 0 till 20 m/s under 6 timmar och därefter hålls konstant (SMHI 2017). 

Sannolikheten att en sådan händelse inträffar har inte beskrivits i underlaget.  

Det är svårt att beräkna exakta sannolikhetssiffror och återkomsttider för höga vattennivåer och 

vinduppstuvning p.g.a. antaganden och osäkerheter. Det är ändå möjligt att göra en 

uppskattning. Det är då rimligt att uppskatta sannolikheten för vinduppstuvning per årstid 

eftersom ett högt vattenstånd oftast inte varar mer än ca 3 månader. 

Här följer en uppskattning av sannolikheten och återkomsttid för att 200-årsnivån och 

vinduppstuvning ska inträffa samtidigt. SMHI (2009) har uppskattat återkomsttider för 200-

årsnivå uppdelat på årstider och SMHI (2010) har uppskattat återkomsttider för vind högre än 

20 m/s från söder (135-225 grader), vilket är ogynnsam för Karlstad uppdelat på årstider. Dessa 

presenteras i Tabell 3. Notera att sannolikheten för vind >20 m/s har uppskattats baserat på 

medelhastigheten under minst 1 timme. Sannolikheten att det uppstår under 6 timmar, som 

används i modellen för vinduppstuvning som planeringsnivåerna baseras på är ännu mindre. 

Sannolikheten per årstid för 200-årsnivån och vind >20 m/s från söder har beräknats separat 

samt sammantaget. Därefter har den sammtagen årsåterkomstid uppdelat per årstid beräknats. 

Tabell 3: Årsåterkomsttid och sannolikhet för vid Vänern: (i) 200-årsnivån; (ii) vind >20 m/s från söder; (iii) 

200-årsnivån och vind >20 m/s från söder. 

 Årsåterkomsttid per 

årstid 

Sannolikhet per årstid Sannolikhet 

per årstid 

för 200-

årsnivå och 

vind >20 m/s 

från söder 

(avrundat) 

Årsåterkomsttid 

per årstid för 

200-årsnivå och 

vind >20 m/s 

från söder 

(avrundat) 

200-

årsnivå 

Vänern 

(SMHI 

2009) 

Vind >20 

m/s från 

söder1 

(SMHI 

2010) 

200-

årsnivå 

Vänern 

Vind >20 

m/s från 

söder 

Vinter 180 5,6 0,0056 0,179 0,0009921 1 000 

Vår 380 50,0 0,0026 0,02 0,0000526 19 000 

Sommar 380 254,7 0,0026 0,0039 0,0000103 97 000 

Höst 280 14,7 0,0036 0,068 0,0002430 4 100 

1 Återkomstiderna har uppskattats på två sätt (SMHI 2010); i tabellen har den lägre återkomsttid valts ut. 

 

För att beräkna sannolikheten att 200-årsnivån och vind > 20 m/s från söder inträffar samtidigt 

under ett helt år (och inte uppdelat per årstid) kan följande teorem i sannolikhetsteori användas: 

Ekv. 1  𝑃(𝐴) = 1 − 𝑃(𝐴𝐶) 

Där A är en händelse och AC är dess komplement. 



    

 

 

6 (14) 

 PM 

2020-04-09 

 

 

Låt A vara den sammankopplade sannolikheten för 200-årsnivån och vind >20 m/s från söder. 

AC är därför sannolikheten att A inte händer under ett år. Sannolikheten AC är enkel att beräkna 

utifrån sannolikheten för att högt vattenstånd och vind >20 m/s inte sker per årstid. T.ex. från 

Ekv. 1 är sannolikheten att en 200-årsnivån och vind >20 m/s från söder inte sker under vinter: 

𝑃(𝐴𝑣𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟
𝐶 ) = 1 − 𝑃(𝐴𝑣𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟) 

Följdvis, kan man beräkna P(AC), sannolikheten att en 200-årsnivån och vind >20 m/s från 

söder inte inträffar under ett år på följande vis: 

𝑃(𝐴𝐶) = 𝑃(𝐴𝑣𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟
𝐶 ) ∙ 𝑃(𝐴𝑣å𝑟

𝐶 ) ∙ 𝑃(𝐴𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑟
𝐶 ) ∙ 𝑃(𝐴ℎö𝑠𝑡

𝐶 )

= (1 − 0,0009921) ∙ (1 − 0,0000526) ∙ (1 − 0,0000103) ∙ (1 − 0,0002430)

= 0,9987 

Och från Ekv. 1, är sannolikheten för att 200-årsnivån och vind >20 m/s från söder inträffar 

minst en gång under ett år: 

𝑃(𝐴) = 1 − 0,9987 = 0,00130 ≈ 770 år återkomsttid 

Även om det finns antaganden (som t.ex. att händelserna troligen inte är helt oberoende) och 

osäkerheter, är återkomsttiden för 200-årsnivån samt vinduppstuvningseffekten flera gånger 

återkomstiden för bara 200-årsnivån. Det finns alltså en god säkerhetsmarginal. Detta gäller 

även för händelsen beräknat högsta nivån och vinduppstuvning. 

Sammanfattningsvis, att summera effekten av höga vattennivåer och vinduppstuvning utan att 

ta hänsyn till den sammanlagda sannolikheten resulterar i en relativ stor säkerhetsmarginal. 

Översvämningsscenarion 

Baserat på det som har presenterats ovan, kommer översvämningsrisken fortsättningsvis utgå 

ifrån tre vattennivåer i detta PM: 

i. 200-årsnivån med vind (46,41 m) (≈770 års återkomsttid) 

ii. Beräknad högsta nivå enligt Boverkets vägledning med vind, utan klimatpåverkan 

(46,81 m) (flera gånger 10 000 års återkomsttid) 

iii. Beräknad högsta nivå enligt länsstyrelsernas planeringsnivåer för Knappstad med vind 

och klimatpåverkan (47,00 m) (flera gånger 10 000 års återkomsttid) 

Eftersom återkomsttiderna för alla dessa vattennivåer är minst några gånger mer än 

återkomsttiderna som rekommenderas i Boverkets vägledning finns det mycket goda 

säkerhetsmarginaler till de uppskattade vattennivåerna. 

Utbredning och vattendjup 

En karta (Bilaga 2) har tagits fram av Sweco för detta uppdrag som visar utbredning inom 

planområdet och närliggande områden under dagens förusättningar för olika 
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översvämningsscenarior från Vänern. Datakällan är den nationella höjdmodellen från 2011 

(SWEREF99 1330, RH2000). 

Stigningshastighet och vattenhastighet 

Stigningshastigheten (och sänkningshastigheten) av vattennivån i Vänern utan vindpåverkan är 

mycket långsam på grund av sjöns storlek. Vattenhastigheten på grund av översvämning vid 

Vänern förväntas vara lågt i planområdet. 

Som ett exempel på den låga stigningshastigheten, under den senaste stora översvämningen, 

2000–2001, steg Vänerns nivå ca 2 cm per dygn under oktober-december 2000 och sjönk ca 

3,5 cm per vecka under januari-april 2001. Med vindpåverkan kan dock nivån stiga relativt 

snabbt, vilket innebär att den delen av höjningen som beror på vindpåverkan (ca 0,225 m vid 

Knappstad) kan ske under bara några timmar (Figur 21, SMHI 2017). Detta innebär att för 

scenarion utan vindpåverkan kan man förvänta en långsam stigningshastighet. För scenarion 

med vindpåverkan blir det först en långsam stigningshastighet följt av en relativ snabb hastighet. 

Planområdet skyddas till viss del från snabba förändringar i Vänerns vattennivå p.g.a. att den är 

omgiven av Margårdsvägen, Skoghallsvägen samt järnvägen. Så länge vattennivån inte når 

över vägarna eller järnvägen blir stigningshastigheten begränsad av vattenflödet genom 

trummor under dessa. Den relativ korta varaktigheten av en översvämning med vindpåverkan 

(timmar), kan även innebära att den högsta nivån p.g.a. vinduppstuvning inte uppnås inom 

planområdet innan vattnet börjar dra sig tillbaka. 

Varaktighet 

Under en översvämning kan höga nivåer utan vindpåverkan (Tabell 2) vara under flera veckor 

och, i värsta fall, flera månader. Detta kan ses i exemplet beskrivit ovan om översvämningen 

2000–2001. Varaktigheten för en översvämning med vindpåverkan är bara några timmar upp till 

maximalt ett par dagar (SMHI 2009). 

Historiska översvämningar 

Den högsta nivån för Vänern sedan reglering av Vänern påbörjades 1937 uppmättes januari 

2001 till 45,98 m.ö.h. (RH2000) (Karlstad kommun 2019, SMHI 2012). Utbredningsområdet för 

denna historiska översvämning presenteras också i Bilaga 2. 

Planerade åtgärder som minskar översvämningshot 

Den befintliga marknivån där hus planeras byggas inom planområdet ligger idag från ca 

+45,8 m eller högre. Standard L-element för gjuten platta är 400-600 mm höga, vilket innebär 

att om hus byggdes på nuvarande marknivå skulle den färdiga golvnivån vara minst +46,4 m, 

vilket klarar 200-årsnivån med vindpåverkan. 
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För att klara högre vattennivåer planeras följande åtgärder för att minska påverkan av en 

översvämning: 

• Alla lokalvägar samt en GC-väg längs med Margårdsvägen höjs till +46,8 m (Bilaga 1). 

• Marknivån kring byggnader höjs till minst +46,4-46,6 m. Med standard L-element för 

gjuten platta (400-600 mm), kommer den färdiga golvnivån vara minst +47,0 m (övriga 

byggnader som garage, förråd och uthus medges under denna nivå). 

• Källare får ej anordnas. 

• Tekniska installationer höjdsätts till minst +47,0 m. 

Dessa åtgärder inkluderas i plankartan. Höjningen av marknivåer och vägar inom planområdet 

presenteras i Bilaga 3. 

Hur planområdet påverkas av en översvämning med vattennivå 46,6 m efter marknivåer höjs 

presenteras i Bilaga 4. Vattennivån 46,6 m har valts p.g.a. att det motsvarar den beräknade 

högsta nivån enligt Boverkets riktlinjer utan vindpåverkan (d.v.s. 46,8 m minus 0,225). 

Vattennivån utan vindpåverkan har valts eftersom planområdet skyddas av Skoghallsvägen och 

järnvägen mot sydost samt kommer att skyddas av GC-vägen mot norr. Trummor under dessa 

stryper vattenflödet mot planområdet och innebär att vattennivåerna troligen inte når upp till 

nivåerna med vindpåverkan. Kartan i Bilaga 4 presenterar ungefär hur en utfyllnad kan bli. 

Marknivåer och översvämmande ytor inom fastighetsgränserna är inte en exakt representation 

av hur utfyllnaden kommer att göras. 

Exponering och sårbarhet för översvämningshot 

Bedömningarna i de följande delavsnitt sammanfattas i Bilaga 5. 

Människor 

De som påverkas av en översvämning i planområdet är huvudsakligen boenden. Påverkan 

p.g.a. vattendjup kan delas in baserat på riktvärden framtagna av DHI (DHI, 2014), enligt:  

• 0,1 – 0,3 m: besvärande framkomlighet. 

• 0,3 – 0,5 m: ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada. 

• 0,5 m: stora materiella skador, risk för hälsa och liv. 

Människors rörlighet påverkas marginellt vid 200-årsnivån vid Knappstad (46,41 m). 

Översvämning på delar av Margårdsvägen kan försvåra användning av motordrivna fordon för 

att ta sig till och från planområdet (se Infrastruktur nedan). GC-vägen blir dock inte 

översvämmat och kan användas i nödfall. Parken i mitten av planområdet, planerad som 

översvämingsyta, blir översvämmad vid 200-årsnivån. 
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Vid beräknad högsta nivå enligt Boverkets vägledning (46,81 m) med vindpåverkan och utan 

klimatpåverkan översvämmas möjligen annan öppen mark och delar av fastigheter i en liten 

omfattning. Boendens rörlighet påverkas i ungefär samman utsträckning som för 200-årsnivån. 

Eftersom detta scenario inkluderar vindpåverkan blir varaktigheten begränsad till några timmar. 

Vid beräknad högsta nivå enligt planeringsnivåerna (47,0 m) översvämmas en del av 

planområdet. Människor kan bo kvar då färdig golvnivå och tekniska installationer höjdsätts till 

minst 47,0 m. Framkomligheten i planområdet blir besvärande, då vattennivån blir ca 0-0,3 m  

kring ett antal bostäder. Detta kan eventuellt orsaka större besvär för vissa utsatta grupper som 

barn, äldre och rörelsehindrade. Rörligheten till och från planområdet förhindras av vatten på 

lokala gator och Margårdsvägen. Beräknad högsta nivå enligt planeringsnivåerna (47,0 m) 

inkluderar vindpåverkan och varaktigheten är därför begränsad till några timmar. Det finns goda 

anledningar att tro att denna nivå inte kommer att uppnås även vid ett 10 000-årsnivå i Vänern, 

som beskrivs i avsnitten Sannolikhet samt Stigningshastighet och vattenhastighet ovan. 

Boenden i befintliga hus sydväst om och utanför planområdet bedöms inte påverkas, eller 

eventuellt gynnas då tillkommande GC-väg förbättrar rörligheten längs med Margårdsvägen vid 

översvämningar upp till beräknad högsta nivå enligt Boverkets vägledning (46,81 m). 

Infrastruktur 

Vid 200-årsnivån (46,41 m) och beräknad högsta nivå enligt Boverkets definition (46,81 m) 

översvämmas delar av Margårdsvägen längs med norra delen av planområdet. I detta fall finns 

det möjlighet för trafikanter som kör motorfordon att använda GC-vägen, som höjdsätts till 

46,8 m, för att kunna köra till och från planområdet. Lokalvägar inom planområdet 

översvämmas inte eftersom de höjdsätts till minst 46,8 m. 

Vid beräknad högsta nivå enligt planeringsnivåerna (47,0 m) blir lokalvägar och GC-vägen 

översvämmade med 0-0,2 m, vilket besvärar framkomligheten. I detta fall är varaktigheten 

begränsad av vinduppstuvnings varaktighet som pågår under några timmar. Margårdsvägen 

översvämmas upp till 0,5 m och det innebär att den inte kan användas av motorfordon. 

Miljö 

Parken i mitten av planområdet höjdsätts för att fungera som översvämningsyta. Det innebär att 

den blir otillgängligt under en pågående översvämning. 

I övrigt bedöms naturmiljöer inom området och andra närliggande miljöer inte påverkas av 

översvämningar om planen genomföras. 

Fysisk egendom 

Vid beräknad högsta nivå enligt planeringsnivåerna för Knappstad (47,0 m) kan hela eller delar 

av lägre liggande fastighetsmark inom planområdet översvämmas. Sidobyggnader och lös 

egendom  som inte kan flyttas, eller inte hinner flyttas, kan eventuellt få vattenskador. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Vid 200-årsnivån och beräknat högsta nivå enligt Boverkets riktlinjer förväntas inga ekonomiska 

konsekvenser. 

Vid beräknad högsta nivå enligt planeringsnivåerna för Knappstad (47,0 m) kan resor till 

arbetsplatser, m.m. försvåras. Detta sker dock under en begränsad tid p.g.a. att 

vinduppstuvningseffekten endast pågår under några timmar till maximalt några dagar. 

Kostnader och försäkringskostnader för reparationer av eventuellt skadad fysisk egendom kan 

uppkomma. Kostnadersna är dock troligen små p.g.a. att  hus och bilar inte påverkas. 

Förmåga att kunna förutse och möta hot samt att kunna 
återhämta sig 

Samhälle 

Karlstad kommun arbetar med hur man som individ kan möta översvämningsrisker och ger 

förslag på detta i sitt översvämningsprogram (Karlstad kommun 2018). Det finns goda 

förutsättningar att förvarna människor i god tid eftersom stigningshastigheten i Vänern är 

långsam. I samband med väderprognoser som kan förutse om en stark sydlig vind kommer att 

inträffa och leda till vinduppstuvning, kan människor förvarnas så att viss egendom (t.ex. bilar) 

kan flyttas innan området påverkas. 

På kommunens  hemsida finns egna översvämningskartor. Kommunen har även en anställd 

översvämningssamordnare. Vid risk för översvämning kan information nå ut till samhället via 

bl.a. hemsidan och ”Mitt Karlstad”. Kommunen jobbar aktivt med översvämningsfrågor och har 

nära samarbeten med olika aktörer, så som räddningstjänsten, Centrum för klimat och säkerhet 

m.fl.  

I scenariot för en 200-års översvämning och beräknad högsta nivå enligt Boverkets vägledning 

kan räddningstjänstfordon ta sig fram i området obehindrat. I scenariot med beräknad högsta 

nivå enligt Boverkets vägledning är planområdet tillgängligt via GC-vägen och lokala gator. Vid 

beräknad högsta nivå enligt planeringsnivåerna översvämmas GC-vägen och lokala gator till ett 

djup på 0-0,2 m. Räddningstjänstfordon och -personal kan ändå ta sig fram då räddningsfordon 

klarar detta vattendjup. Som beskrivs i avsnitten Sannolikhet samt Stigningshastighet och 

vattenhastighet är sannolikheten låg att ett sådant högt vattenstånd nås även vid en 10 000-

årsnivå i Vänern. 

Individ 

Individer kan ta del av information från kommunen via appen ”Mitt Karlstad” och kommunens 

hemsida. Viktiga meddelanden skickas till mobiler via appen ”Mitt Karlstad”. Nyheter läggs upp 

på hemsidan. På hemsidan finns även översvämningskartor och råd för enskilda 

fastighetsägare om hur de kan möta översvämningshot. 
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Det finns därmed goda förutsättningar för individer att kunna förbereda sig för en kommande 

översvämning och eftersom golvnivån och tekniska installationer höjdsätts till 47,0 m finns det 

möjlighet att bo kvar inom området under och efter en översvämning. 

Översiktlig bedömning av översvämningsrisk från skyfall 

Här presenteras en översiktlig bedömning av översvämningsrisken från skyfall. 

Enligt Boverkets tillsynsvägledning för länsstyrelserna bör ny sammanhållen bebyggelse 

planläggas så att den årliga sannolikheten för att bebyggelse tar skada vid översvämning är 

mindre än 1/100 (100-års regn). 

Planområdet ligger precis utanför området som ingår i skyfallskartering i Värmlands län, som 

presenterar översvämning p.g.a. 100-års skyfall och även ett ”Köpenhamnsregn”. 

Risk för översvämning eller påverkan vid 100-års skyfall uppskattas vara låg p.g.a följande 

befintliga förusättningar och planerade åtgärder: 

• Planområdet ligger på en vattendelare. Avrinningsområdet mot norr leder till 

Margårdsängarna och i de södra delarna av planområdet rinner vattnet till en våtmark. 

• Avrinningsområdena som leder mot planområdet är relativt små – totalt ungefär samma 

storlek som planområdet. Avrinningsområdet mot nordost begränsas av järnvägen och 

en höjd. Mot väst och sydväst begränsas avrinningsområdet av höjder (Bilaga 1). 

• Planområdet avskärmas från vatten som uppstår utanför området av befintliga och 

tillkommande diken längs med vägar mot nordväst, norr och nordost (Bilaga 1). Vattnet 

leds eller kommer att ledas i diken till trumman under Margårdsvägen. Diken finns eller 

anläggs längs med planområdets gränser (d.v.s. mellan Margårdsvägen och den nya 

GC-vägen i norr samt längs med den lokala gatan i den nordostra delen av 

planområdet). 

• Naturmarken i mitten av planområdet behålls som översvämningsyta (Bilaga 1). Större 

delen av vattnet som uppstår inom planområdet, och eventuellt vatten som rinner in i 

området, leds till dagvattendammen och naturområdet som tillåts översvämmas. Vattnet 

leds dit dels via dagvattensystemet (Sweco 2019), dels p.g.a. markens lutning. 

• Vatten som uppstår i de södra delarna av planområdet kommer att rinna mot våtmarken 

i söder (Bilaga 1). 
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Ytterligare åtgärder för att minska översvämningsrisk eller 
skada 

Följande åtgärder föreslås utöver de som redan finns på plankartan: 

• Drunkningsrisk kan undvikas genom att anlägga flacka slänter mot områden som 

riskeras översvämmas. Om eventuellt branta slänter anläggs i områden som riskeras 

översvämmas bör staket uppföras. 

Sammanfattning 

Översvämningshotet från Vänern har beskrivits för olika vattennivåer och kombinationer av 

faktorer som leder till höga vattenstånd. Jämfört med sannolikheter/återkomsttider som 

rekommederas av Boverkets vägledning, finns det goda säkerhetsmarginaler för 

planeringsnivåerna för Vänern framtagna av Länsstyrelsen i Västra Götalands Län och 

Länsstyrelsen Värmland (2017). Det är alltså flera gånger mindre sannolikt att 

planeringsnivåerna sker än översvämningsnivåerna enligt Boverkets vägledning. 

Planerade åtgärder skyddar fastigheter inom planområdet mot översvämningar. Dessutom är 

planområdet skyddat av snabba förändringar i vattennivån (t.ex. vinduppstuvning) eftersom det 

ligger instängt mellan vägar och en järnväg. Vattenflödet mot planområdet är därför begränsat 

av flödet genom trummor.  

Utifrån detta är bedömningen att för 200-årsnivån med vindpåverkan (46,41 m, ~770 års 

återkomsttid) är påverkan huvudsakligen: 

• Del av Margårdsvägen översvämmas, GC-väg kan användas istället för framkomlighet 

tillfälligt under översvämning. 

För beräknad högsta nivå med vinduppstuvning (46,81 m, några gånger > 10 000 års 

återkomsttid är påverkan huvudsakligen: 

• Del av Margårdsvägen översvämmas, GC-väg kan tillfälligt användas för 

framkomlighet under översvämning. 

För beräknad högsta nivå enligt planeringsnivåerna för Knappstad (47,00 m, några gånger > 

10 000 års återkomsttid) är påverkan huvudsakligen: 

• Begränsad tillgänglighet till, från och inom området 

o Del av Margårdsvägen översvämmas 

o GC-väg översvämmas 0-0,2 m under den begränsade tiden 

vinduppstuvning pågår (timmar till maximalt ett par dagar). 

• Vatten kan nå huvudbyggnader på vissa fastigheter (det är dock möjligt att bo kvar då 

färdigt golv höjdsätts över 47,0 m) 

• Eventuella skador på sidobyggnader och övrig fysisk egendom  
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• Eventuell förlorad arbetsinkomst (max ett par dagar) samt reparations- och 

försäkringskostnader 

Varaktigheten för sista andelen av vattennivåerna i scenarion är relativt kort eftersom 

vinduppstuvningseffekten (ca 0,225 m) pågår under bara några timmar, maximalt ett par dagar i 

sällsynta fall. 

Enligt en översiktlig bedömning, bedöms inte planområdet riskeras översvämmas av 100-års 

skyfall eftersom det ligger vid en vattendelare samt att planområdet skyddas från avrinning från 

angränsade ytor av befintliga och planerade vägar samt diken. Naturmarken i mitten av området 

fungerar som översvämningsyta vid skyfall. 

Slutsatserna är att planområdet: 

• klarar 200-årsnivån med vind (46,41 m) med inga eller ringa påverkan 

• klarar beräknad högsta nivå med vinduppstuvning (46,81 m) med inga eller ringa 

påverkan 

• utsätts för liten/måttlig påverkan/besvär vid beräknad högsta nivå enligt 

planeringsnivåerna (47,00 m). Det bedöms dock vara möjligt att bo kvar under och 

efter en översvämning. 

Bilagor 

 Bilaga 1 Plankarta 

 Bilaga 2 Översvämningsscenarion 

 Bilaga 3 Marknivåer 

 Bilaga 4 Översvämning efter utfyllning 

 Bilaga 5 Tabell, Exponering och sårbarhet  
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Bilaga 2: Översvämning av Vänern vid fastigheten Knappstad 2:8

45,98 m Högsta högvattenytan januari 2001

46,41 m 200 årsnivån med vindpåverkan enligt planeringsnivåerna (återkomsttid ~ 770 år)

46,81 m Beräknat högsta nivå enligt Boverket med vindpåverkan (återkomsttid > 10 000 år)

47,00 m Beräknat högsta nivå enligt planeringsnivåerna (återkomsttid > 10 000 år)

Planområdet

Befintliga marknivåer
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Bilaga 4: Översvämning av Vänern vid fastigheten Knappstad 2:8

46,6 m Beräknat högsta nivå utan vindpåverkan (Återkomsttid ~10 000 år)

Planområdet och fastigheter

Marknivåer efter utfyllnad
Utan vindpåverkan

Notera att marknivåer och översvämmande ytor inom fastighetsgränserna är inte en
exakt representation av hur utfyllnaden kommer att göras.



200-årshändelse  

Planeringsnivån för Knappstad 

46,4 m

Beräknat högsta vattennivå 

Boverkets vägledning 46,8 m

Beräknat högsta vattennivå 

Planeringsnivån för Knappstad 47,0 

m

Årlig sannolikhet mindre än 0,5% några gånger mindre än 0,01% flera gånger mindre än 0,01%

Utbredning i planområdet Liten Liten Medelstor

Stigningshastighet Mycket långsam, sen snabbt Mycket långsam, sen snabbt Mycket långsam, sen snabbt

Varaktighet
Vindeffekt, 0,225 m, timmar till dagar 

Resten: månader

Vindeffekt, 0,225 m, timmar till dagar 

Resten: månader

Vindeffekt, 0,225 m, timmar till dagar 

Resten: månader

Boenden
Begränsad tillgänglighet till, från och i 

området, särskilt för utsatta individer. Ev. 

skador på fysisk egendom

Närboenden (inte i området) Begränsad tillgänglighet

Margårdsvägen
Margårdsvägen översvämmas 0,3-0,5m GC-

vägen översvämmas 0-0,2m 

Lokala gator Översvämmas, 0-0,2m

Trottoarer/cykelvägar Översvämmas, 0-0,2m

El, VA, övriga tekniska anl.

Miljö Park- och strandområde

Fastigheter, huvudbyggnader

Fastighetsmark Kan översvämmas marginellt
Delar av lägre liggande fastigheter 

översvämmas 

Fastigheter, övriga byggnader Kan översvämmas marginellt
Delar av lägre liggande fastigheter 

översvämmas 

Arbetsinkomster Resa till arbetsplats försvåras, max. dagar

Reparationer och försäkring Ev. skador på fysisk egendom

Ingen påverkan 

Ringa påverkan, lite besvär

Påverkan, besvär Hindrar aktiviteter och verksamheter

Hindrar ett fåtal aktiviteter och orsakar begränsade skador

(eller försumbar)

Dimensionerad för 47,0 m

Rörlighet till och från området kan påverkas av översvämning på Margårdsvägen

Färdig golvnivå höjdsätts till 47,0 m

Påverkas inte av planen, eventuellt gynnas av förbättrad tillgänglighet

Dimensioneras för att klara BHW enligt Boverkets vägledning, 46,8 m

Dimensioneras för att klara BHW enligt Boverkets vägledning, 46,8 m

Fysisk egendom

Delvis översvämmas. GC-vägen kan användas istället

Planeras som översvämningsyta

Människor

Bilaga 5: Bedömning av exponering för översvämningshot för olika vattennivåer i planområdet
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