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SAMMANFATTNING
Kapaciteten i dagvattensystemet för Tingvallastaden är i dagsläget begränsad och åtgärder krävs för
att förbättra situationen och minska risken för översvämningar från dagvatten. I denna utredning har
dagvattenhanteringen i Tingvallastaden undersökts med hjälp av modelleringsprogrammen Mike Urban
och Mike Flood. Utifrån simuleringsresultat och markegenskap har fastigheterna skattats i fyra olika
riskkategorier. Hamngatan, Västra Kanalgatan, Kungsgatan, Norra Strandgatan, Löfbergsviadukten och
Klaraborgsviadukten har identifierats som specifika högriskområden för översvämningar från dagvatten.
Förslag på åtgärder har tagits fram för att sänka riskskattningen för dessa områden. För åtgärderna har
en översiktlig kostnadskalkyl tagits fram. Nya dimensioner samt två nya huvudutlopp föreslås för att
klara av ett 30-årsregn på Hamngatan. Åtgärderna på ledningsnätet har även stor effekt vid ett 100årsregn, men skulle kunna kompletteras med fördröjningsåtgärder. Vid Västra Kanalgatan samt
Kungsgatan föreslås större dimensioner på utloppsledningarna för att klara av ett 100-årsregn. För
Norra Strandgatan föreslås ytlig avrinning vid skyfall.
För viadukterna föreslås nya dimensioner på pumpar för att klara av tillkommande flöde.
Löfbergsviadukten dimensioneras för ett 30-årsregn. Klaraborgsviadukten dimensioneras för ett 100årsregn då vägen är viktig för framkomlighet av utryckningsfordon.
Med åtgärderna sänks risken för översvämningar så att riskklassningen ej anses som högriskområden
längre.
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ORDBOK
Avrinningskoefficient – ett mått på den maximala andel av ett avrinningsområde som bidrar till
avrinning. Ytor med stor andel hårdgjorda ytor, till exempel tak och asfalt, har en hög koefficient och ytor
med liten andel hårdgjorda ytor, till exempel grönytor, har en låg koefficient.
Avrinningsområde – ett ytområde dit marken avrinner mot samma lågpunkt.
CDS-regn – är ett simulerat regn med varierande intensitet som motsvara alla varaktigheter för specifika
återkomsttider.
Dagvatten – regn-, spol- och smältvatten som avleds från tak, gator, parkeringsytor och andra
hårdgjorda ytor.
Dimensionerande regn – är det regn som skapar maximalt flöde från ett område vid en bestämd
återkomsttid.
Instängda områden – kallas områden som ligger lågt jämfört med omkringliggande områden. Dessa
områden kan riskera vattenfyllas då dagvatten kan ansamlas i området och nivån stiger innan vattnet
hittar en ytlig väg ut från området.
Lågstråk – Stråk inom ett område dit vattnet söker sig då det avrinner på ytan.
Mike Flood – ett modelleringsprogram för att utifrån en höjdmodell simulera vattendjup och flöden vid
intensiva regn (t.ex. 100-årsregn) med eller utan att kapaciteten i dagvattenledningsnätet inkluderas.
Mike Urban – ett modelleringsprogram för att undersöka trycknivåer i ledningsnät utifrån valda regn.
Genom modelleringen i Mike Urban kan kapaciteten i ledningsnätet undersökas.
Regnvaraktighet och intensitet – Ett regntillfälle kan beskrivas med en varaktighet motsvarande hur
länge regnet pågår och en intensitet motsvarande regnets volym per tidsenhet, oftast angett i liter per
sekund per hektar.
Trycklinje – refererar i rapporten den nivå till vilket vattentrycket i en dagvattenledning kan stiga om
den var öppen mot atmosfären, t.ex. i en rännstensbrunn. Till exempel kan höga flöden i mindre
ledningar ge ett högt tryck och där trycklinjen stiger ovan marknivå, som följd kan vattnet ta sig upp ur
brunnar.
Återkomsttid – en specifik händelse inträffar enligt historiska uppmätningar i genomsnitt en gång under
den angivna tidsperioden. Ett regntillfälle definieras vanligen med en varaktighet och en intensitet
motsvarande en specifik återkomsttid. Ett regntillfälle med högre återkomsttid är större (har högre
intensitet per varaktighet) än ett regn med lägre återkomsttid.
Översvämning - mark som normal inte står under vatten tillfälligt däms upp med vatten.

6 | 10250432 • Dagvattenutredning Tingvallastaden

1

BAKGRUND

Karlstad kommuns hantering och planering för att minska risken för översvämningar blir allt viktigare.
Tingvallastaden riskerar översvämningar utifrån höga nivåer i Klarälven och Vänern, lokalt från stora
skyfall utan säkrade vattenvägar och underifrån genom bristande kapacitet i ledningsnät.
Klimatförändringar väntas innebära ökad sannolikhet för stora lokala skyfall och för höga nivåer i sjöar
och vattendrag. Vänerområdet har pekats ut som ett av de områden i Sverige som är allra mest utsatta
för effekter av framtida klimatförändringar (SMHI, 2007). Att öka kapaciteten för innerstaden att
omhänderta intensiva skyfall är en del i stadens klimatanpassning.
Denna utredning fokuserar på översvämningsrisker lokalt från skyfall och ledningsnätet. Problematiken
skapas eftersom innerstaden har stor andel hårdgjorda ytor vilket leder till att stora mängder dagvatten
skapas vid intensiv nederbörd. Därutöver är kapaciteten i befintligt ledningsnät begränsad och i vissa
delar av staden finns lågpunkter där dagvatten ansamlas. Exempelvis drabbas Hamngatan längs
järnvägsstationen, där framtida resecentrum planeras, frekvent av översvämningar från dagvatten, Figur
1.

Figur 1. Översvämning på Hamngatan/Järnvägsgatan i maj 2016. Foto: Ann-Britt Enochsson.

För att på bästa sätt rikta åtgärder för Tingvallastaden är det grundläggande att förstå befintligt
dagvattensystem, samt att undersöka vilka områden som riskerar att översvämmas vid skyfall och var
konsekvenserna blir störst. Eftersom dagvattenledningsnätet har flera utlopp till både Klarälven och
Vänern är systemet alltför komplext för manuella beräkningar. Det är därför angeläget att skapa modeller
av systemet för att bättre förstå begränsningar och testa möjliga åtgärder. Även modellerna har
begränsningar och är en förenklad bild av verkligheten, men de är viktiga komponenter för att förutse
risker och testa lösningar för Tingvallastadens dagvatten- och skyfallshantering. Åtgärder presenteras
utifrån en riskanalys med fokus på att bevara samhällsviktiga funktioner i området.
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1.1

SYFTE

Syftet med denna utredning är att föreslå åtgärder för att bättre undvika översvämningar från skyfall och
dimensionerande nederbörd för Tingvallastaden. För att kunna föreslå åtgärder så undersöker
utredningen kapaciteten i befintligt dagvattensystem med hänsyn till risk för översvämningar.

1.2

METOD

För att föreslå åtgärder har kapaciteten i dagvattenledningsnät och konsekvensen av olika typer av
åtgärder simulerats i programmen Mike Urban och Mike Flood. I Mike Urban simuleras trycklinjen i
ledningsnätet för dimensionerade nederbörd, se Figur 2. I Mike Flood-simuleras vilka flöden och nivåer
som skapas vid större skyfall. Det bör noteras att modellen ej har kalibrerats. För en större tillförlitlighet
till resultaten kan modellen kalibreras mot uppmätta flöden i ledningar och nederbördstillfällen.
Utifrån markanvändningen, platsbesök och simulerade resultat har en riskanalys tagits fram för att
identifiera högriskområden där åtgärder bör prioriteras. Utifrån de identifierade områdena med mycket
hög risk har ett antal åtgärdsförslag tagits fram. I rapporten redovisas även en översiktlig kostnadskalkyl
för åtgärdsförslagen. För mer information om modellerna och antaganden se den tekniska beskrivningen
på kapitel 8, sida 51.

Figur 2. Utredningen omfattar analys av befintlig kapacitet i ledningsnätet, scenario och riskanalys för skyfall,
samt åtgärder för ökad kapacitet och minskad risk.
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2

DAGVATTEN OCH
ÖVERSVÄMNINGSHANTERING

2.1

LEDNINGSNÄTET

Karlstad har likt många städer byggts upp och utvecklats över tid, vilket medför att VA-ledningsnätet har
varierande ålder. Samtidigt har normer och krav för ledningsnät utvecklats. Befintligt ledningsnät har
därför dimensionerats med olika förutsättningar. Vidare har andelen hårdgjorda ytor som avvattnas till
olika punkter troligtvis förändrats genom åren. Kommunen (som är VA-huvudmannen) har ett ansvar att
säkerställa en viss kvalitet på ledningsnätet för att undvika översvämningar och skador på fastigheter.
Därutöver har också fastighetsägaren ett ansvar att säkra sin fastighet.
Ledningsnät med begränsad kapacitet ökar risken för mark- och källaröversvämningar. När trycklinjen i
dagvattenledningar är ovan marknivå kan dagvatten pressas upp ur brunnar vilket kan skapa tillfälliga
marköversvämningar, se Figur 2. Vid hög trycklinje ökar också risken för källaröversvämningar och
översvämningar via grundmur.
När nya ledningsnät byggs krävs att ledningsnätet klarar dimensionerande regn utan att trycklinjen stiger
ovan marknivån. Enligt branschstandard gäller vid dimensionering av nya ledningar funktionskrav från
Svenskt Vattens publikation P110 och för befintliga ledningar Svenskt Vattens tidigare publikation P90:
·

·

Nya dagvattenledningsnät i Centrum- och affärsområden rekommenderas dimensioneras
med kapacitet motsvarande 30-års återkomsttid för trycklinje i marknivå, inkluderat en
klimatfaktor på 25%. (Utifrån Svenskt Vattens publikation P110)
Befintliga dagvattensystem ska ha kapacitet att klara ett regn med 10-års återkomsttid utan
klimatfaktor för trycklinje i marknivå. (Utifrån Svenskt Vattens publikation P90)

Vidare funktionskrav enligt P110 för nya dagvattensystem är bland annat att dagvattnet så långt som
möjligt ska fördröjas och renas, för att reducera både toppflöden och utsläpp av föroreningar.

2.2

SKYFALL

Vid stora skyfall som ett 100-årsregn klarar normalt sett inte ledningsnät att avleda allt dagvatten utan
dagvattnet avvattnas ytledes. Normalt dimensioneras inte ledningsnät för att omhänderta så pass stora
nederbördstillfällen. Ledningsnätets kapacitet vid ett skyfall påverkar också utfallet, men vid stora skyfall
flödar stora regnmängder på ytan och stora mängder dagvatten kan ansamlas på ytan i lågpunkter. Om
området har stor andel hårdgjorda ytor kan effekterna bli mycket snabba och få mycket stora
konsekvenser. Även gröna ytor kan mättas vid stora skyfall och regnvattnet från dessa ytor avrinner då
allt snabbare och motsvarar i större utsträckning flödet från hårdgjorda ytor.
·

Kommunens ansvar vid dimensionering av nya dagvattensystem för Centrum- och
affärsområden är >100-års återkomsttid för marköversvämningar som orsakar skador på
byggnader, enligt P110.

För att på bästa sett hantera stora skyfall krävs så kallade säkra ytvattenvägar och säker höjdsättning.
Infrastruktur som är känslig för översvämningar placeras i områden där risken för översvämning är
minimal. För skyfallshantering är det också viktigt med effektiva lutningar. Till exempel kan det vara
bättre att ett område längs en trottoargata tillfälligt vattenfylls än att dagvattnet flödar in mot en byggnad.
Gator kan planeras tillåta att delar av gatan kan vara vattenfylld till en viss nivå. En annan aspekt är att
begränsa avrinningsområdet mot känsliga lågområden.
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Skyfallshantering är en allt viktigare del av stadsplaneringen i och med att städer blir allt större och allt
tätare. Det bör finnas en plan inom varje delområde så att respektive stadsdel kan omhänderta och
minska effekten av skyfall. Ett sätt är att använda rekreations- och grönområden för tillfällig uppdämning
vid skyfall och resterande delar av året bidra med andra mervärden som sociala tjänster och
ekosystemtjänster. Dessa områden kan också bidra till rening av dagvattnet, temperaturreglering,
motverka luftföroreningar eller verka som tillfälliga snöavlastningsplatser.

2.2.1

Kostnader kopplade till skyfall

Skyfall kan innebära risker för både hälsa och säkerhet, vidare kan kostnaderna bli höga för kommuner,
näringsidkare, försäkringsbolag och fastighetsägare. Översvämningar från skyfall medför både direkta
och indirekta kostnader, se exempel i Tabell 1. Vidare medför skyfall både kostnader som kan mätas
med ett marknadsvärde (tangibla) och kostnader som är svåra att mäta (intagibla).
Malmö drabbades 2014 av ett skyfall som på sex timmar orsakade skador för 300 miljoner kronor.
Skyfallet den 4 Augusti i Hagfors 2004 uppskattas ha kostat (tangibla kostnader) minst 49 miljoner
kronor (MSB, 2010). Hammarö kommun uppskattade kostnader på minst 4 miljoner för skyfallet 25
Augusti 2006 och sammantaget med kostnader för skolor och försäkringsbolag blev kostnaden ca 9
miljoner kr (MSB, 2010). Enligt Svensk Försäkring har kostnaden för översvämningsskador i Sverige
ökat från att ha legat på runt 150-300 miljoner kr årligen till att 2014 nå nivåer på 900 miljoner kronor
årligen (SVU, 2017).
Tabell 1. Direkta och indirekta kostnader av översvämningar till följd av Skyfall (Adapterad från MSB, 2010 och
SVU, 2017).

Tangibla kostnader

Intangibla kostnader

(har marknadsvärde)

(saknar marknadsvärde)

Fysisk skada på tillgångar:
à Byggnader

Direkta

à Fordon
à Inventarier

à Bräddning (ekosystemtjänster)
à Kulturarv

à Infrastruktur
à Produktionsförluster
à Trafikstörningar
à Utryckningskostnader

Indirekta

à Energi
à Dricksvatten
à Vård
à Utbildning
à Räddningstjänst
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à Ökad sårbarhet
à Hälsoeffekter
à Dödsfall
à Ekosystemtjänster

2.3

SAMHÄLLSVIKTIGA FUNKTIONER INOM OMRÅDET

Översvämningar kan i värsta fall påverka viktiga samhällsfunktioner. I möjligaste mån bör det finnas en
plan att fördröja och avleda vattnet mot mindre känsliga områden (som t.ex. parker, grönytor,
parkeringsplatser) eller säkerställa avvattning till recipient. Exempel på samhällsviktiga funktioner är
hälso- och sjukvård, energi- och kommunalteknisk försörjning (t.ex dricksvattenförsörjningen) och
utbildningslokaler. Inom Tingvallaområdet finns bland annat vårdboenden, vårdcentral och skolor. Det
är även viktigt att se till att transportvägar utan alternativa förbifarter ej översvämmas till en nivå så
transportvägen ej kan trafikeras. Detta för att säkra transportvägar för exempelvis räddningstjänst och
polis samt till hälsa- och sjukvård.
Rapporten Stigande Vatten (2011) från Länsstyrelsen Värmlands län och Länsstyrelsen i Västra
Götalands län är en handbok för fysik planering i översvämningshotade områden. Metoden är främst
framtagen för nyexploatering, men kan användas också som ett verktyg för befintlig bebyggelse. I
publikationen klassas vilken översvämningszon som är lämplig baserat på vilken huvudsaklig funktion
området har.
Samhällsviktiga funktioner bör placeras där sannolikheten för översvämning är som lägst. I Stigande
Vatten motsvarar detta inom zon 1, ovan dimensionerande nivå för Vänern och ovan högsta beräknade
flöde för Vattendrag, se Figur 3. Helårsboende och dagligvaruhandel kan placeras inom zon 2, förutsatt
att riskreducerande åtgärder skapas. Sällanvaruhandel och ej miljöfarliga verksamheter kan placeras
inom zon 2 eller 3, förutsatt att åtgärder skapas. Inom zon 4 är det passande att planera grönytor och
rekreationsområden, eller andra ytor där konsekvenser av översvämningar är låg.

Figur 3. Dimensioneringsanvisningar för översvämningsrisker från Vattendrag/Vänern. Illustration adapterad från:
Stigande Vatten 2011.

Översvämningar från Vänern, Klarälven och skyfall äger rum under olika lång tid. Översvämningar från
Vänern kan ha en varaktighet på upp till flera månader. Eftersom översvämningar från skyfall pågår
under en kortare tidperiod minskar omfattningen av många typer av konsekvenser, varvid en kortare
återkomsttid kan vara godtagbar till skillnad från dimensionerande återkomsttider för vattendrag och
sjöar.
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2.4

LÖFBERGSVIADUKTEN OCH KLARABORGSVIADUKTEN

Viadukterna under järnvägen, Löfbergsviadukten och Klaraborgsviadukten har i Karlstad kommuns
översvämningsprogram (2010) pekats ut som djupa lågpunkter som riskerar att översvämmas.
Löfbergsviadukten har vid flera tidigare skyfall varit utsatt för översvämningar, se exempel från 2014
och 2016 i Figur 4.
För Löfbergsviadukten har Karlstad kommun satt ett framtida dimensioneringskrav till ett 30-års regn för
att kunna avleda dagvattnet i dagvattenledningsnätet utan att vatten blir stående på ytan. Vid ett 100års regn kan kommunen enligt uppgift acceptera att dagvatten samlas i Löfbergsviadukten under en
begränsad tid.
Klaraborgsviadukten har högre frihöjd än vad Löfbergsviadukten och är viktig för framkomligheten för
utryckningsfordon. Därav vill Karlstad kommun säkerställa att det i Klaraborgsviadukten aldrig står
vatten vid ett 30-års regn samt att det vid ett 100-års regn max får stå 0,2 m vatten på ytan under en
begränsad tid.

Figur 4. Löfbergsviadukten under skyfall. Vänster: Augusti 2014. Foto: Sveriges Radio. Höger: Maj 2016 Sara
Johansson/Sveriges Radio.

2.5

KLARÄLVEN OCH VÄNERN

Tingvallastaden är beläget i deltaområdet mellan Klarälven och Vänern, se Figur 5. Dagvattenutlopp
finns mot Västra och Östra Älvgrenen, Pråmkanalen, Inre Hamn samt Mariebergsviken. Utredningen
fokuserar på översvämningar kopplade till skyfall och kapaciteten i ledningsnätet. Karlstad riskerar
också översvämningar från höga nivåer i omslutande vattendrag. Vidare påverkas kapaciteten i
dagvattensystemet negativt vid höga nivåer i recipienten om dagvattensystemet däms upp. Olika
översvämningstyper har olika konsekvenser och kräver ibland olika typer av åtgärder, se överblick i
Figur 6.
Översvämningar från Vänern pågår under längre tid, men vattennivåerna stiger inte lika snabbt som de
kan göra i Klarälven. Kraftig vind kan dock påverka en snabbare nivåökning i Vänern. Vid höga flöden i
Klarälven är vattnet starkt strömmande och erosionsrisken är hög. För Karlstad kommun bedöms en
100-årshändelse från Klarälven ge långt allvarligare konsekvenser än en 100-årshändelse från Vänern
(Karlstad kommun, 2010). Stora flöden från Klarälven kan skapas som en följd av stora vår, sommareller höstflöden eller dammbrott. På vintern finns också en risk att isproppar kan skapa hastiga
översvämningar.
Dagvatten från tätbefolkade områden kan innehålla stor mängd miljögifter. Föroreningsbelastningen
från dagvatten varierar beroende på vilka ytor dagvattnet rinner på. Källor är till exempel föroreningar
från luft som avsatts på ytor, byggnadsmaterial, fordon och vägbehandling, exkrementer från fåglar och
andra djur eller nedskräpning. Kommuner ansvarar för att vattenkvalitén, bland annat
miljökvalitetsnormer, för berörda vattenförekomster efterlevs. Mariebergsviken omfattas även av
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badvattendirektivet och ligger delvis inom Natura 2000 området för i Klarälvsdeltat (NFS 2007:1).
Klarälven och Vänern är också klassade fiskevatten (NFS 2002:6).

Figur 5. Översikt Tingvallastaden (rödmarkerad), Karlstad, Klarälven och Vänern. Foto: Google Earth.

Figur 6. Schemaskit indelning av översvämningsrisker för Tingvallastaden. Illustrationer från Svenskt Vatten
P110.
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3

ANALYS AV BEFINTLIG
DAGVATTENHANTERING

3.1

LEDNINGSNÄTET

Den upprättade Mike Urban-modellen för Tingvallastaden har simulerats med ett 10-års CDS-regn utan
klimatfaktor och ett 30-års CDS-regn med klimatfaktor på 25%. Utifrån simuleringarna har trycknivåerna
längs ledningsnätet studerats för att identifiera vilka sträckor som får en trycknivå över marknivån. I
analysen är nivåer i recipienter vid normalnivå. I Figur 7 visas trycknivån som uppstår vid ett 10-årsregn
och i Figur 8 visas trycknivån vid ett 30-årsregn.

Figur 7. Resultat av Mike Urban-simulering för ett 10-års CDS-regn utan klimatfaktor. För röda ledningar har
trycknivån stigit ovan marknivå och för gröna ledningar ligger trycknivån under marknivå.
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Figur 8. Resultat av Mike Urban-simulering för ett 30-årsregn med en klimatfaktor på 25 %. För röda ledningar har
trycknivån stigit ovan marknivå och för gröna ledningar ligger trycknivån under marknivå.

Resultaten visar att systemet, med undantag från vissa sträckor, ej har kapacitet för regn med varken
10 års eller 30 års återkomsttid. Ledningsnätet är generellt så pass underdimensionerat att kortare
ledningssträckor ej har tillräcklig kapacitet att leda undan det dagvatten som ansluts till just den
ledningssträckan. Därmed har det inte heller kapacitet att leda undan dagvatten som kommer från
uppströms ledningar. De har heller inte möjlighet att leda undan flödet till nedströms ledning i den
omfattning som krävs för att få ner trycknivån under marknivå.
En förenklad analys med handberäkningar har gjorts för tre korta ledningssträckor för att få en
uppfattning om vad ledningarna har för kapacitet och hur stora belastningarna är samt som en verifiering
av modellens resultat. Kapacitet har beräknats utifrån ledningens lutning, dimension och råhet.
·

Dagvattenledningen i Herrgårdsgatan mellan Västra Torggatan och Östra Torggatan har en
kapacitet på 24 l/s. Tillkommande flöde vid 10-årsregn är beräknat till 189 l/s och vid 1-årsregn
till 89 l/s. Ledningen i gatan har inte kapacitet för ett 10-årsregn vilket stämmer med modellerat
resultat. Kapaciteten understiger även ett 1-årsregn. Se bilaga 2 för beräkning.
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·

·

3.2

Dagvattenledningen i Västra Torggatan mellan soltorget och Tingvallagatan har en kapacitet på
80 l/s. Tillkommande flöde vid 10-årsregn är beräknat till 157 l/s och vid 1-årsregn till 74 l/s.
Ledningen i gatan har inte kapacitet för ett 10-årsregn vilket stämmer med modellerat resultat.
Kapaciteten motsvarar ett 1-årsregn. Se bilaga 3 för beräkning.
Dagvattenledningen i Älvbrinken har en kapacitet på 33 l/s. Tillkommande flöde vid 10-årsregn
är beräknat till 59 l/s och vid 1-årsregn till 28 l/s. Ledningen i gatan har inte kapacitet för ett 10årsregn vilket stämmer med modellerat resultat. Kapaciteten motsvarar ungefär ett 1-årsregn.
Se bilaga 4 för beräkning.

INSTÄNGDA OMRÅDEN OCH YTAVRINNING

Ytavrinning och lågpunkter (instängda områden) har analyserats baserat på topografin, se Figur 9.
Analysen visar till vilket djup lågpunkterna maximalt kan fyllas innan vattnet kan rinna vidare ytledes.
Analysen är ej kopplad till ett specifikt regn.

Figur 9. Ytavrinning (markerat i rött) och lågpunkter (markerade i blått). Analys i GIS baserat på höjdmodell.
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Ytavrinningen för Tingvallastaden kan översiktligt delas in i tre större avrinningsstråk. Det största
området har en avrinning söderut mot Hamngatan och vidare mot Löfbergsviadukten. Även
Klaraborgsviadukten har ett betydande avrinningsområde som även innefattar ytor söder om järnvägen.
Det tredje går längs Östra Torggatan ut mot östra älvfåran men passerar inga större lågpunkter.
Marknivån längs både östra och västra Älvfåran ligger generellt på en sådan nivå att endast mindre ytor
har en naturlig ytavrinning mot älven.

3.3

SKYFALL

Ledningsnätsmodellen har simulerats i kombination med Mike Flood för ett 100-års blockregn med en
klimatfaktor på 25% för varaktigheterna 10 minuter, 30 minuter, 60 minuter respektive 120 minuter.
Resultaten visade att i stort sett alla delar av Tingvallastaden gav regnet med 30 minuters varaktighet
maximalt vattendjup, därför presenteras simuleringen med 30 minuter varaktighet. Vid viadukterna var
utbredningen något större vid ett 60 minuters regn, mer om viadukterna i avsnitt 3.5. Det största
vattendjupet och största flödet visas i Figur 10 respektive Figur 11.

Figur 10. Modellerat vattendjup, Mike Flood-resultat, för ett 100-årsregn, inkluderat ledningsnätets kapacitet.
Regnvaraktighet 30 min och klimatfaktor 25%.
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Figur 11. Modellerat maxflöde, Mike Flood-resultat, för ett 100-årsregn, inkluderat ledningsnätets kapacitet.
Regnvaraktighet 30 min och klimatfaktor 25%.

Resultaten från Mike Flood-simuleringarna visar att flera områden i Tingvallastaden riskerar att få
vattennivåer mellan 10-50 cm vid ett 100-årsregn. Områden som riskerar ännu större
översvämningsnivåer är viadukterna i Klaraborg och vid Löfbergs, samt GC-viadukten under järnvägen.
Hamngatan utmärker sig med stora områden med nivåer över 20 cm. Östra Torggatan visar främst
nivåer mellan 10-20 cm. I Västra Kanalgatan/Hamngatan visar resultaten också ett större översvämmat
område. Resultaten av flödessimuleringen visar att flödesvägarna som simulerats i Mike Flood
överensstämmer med de ytliga avrinningsvägarna från GIS-analysen, se Figur 9. De största flödena
uppstår på Hamngatan på väg ner mot Löfbergsviadukten, vilket också stämmer överens med det stora
avrinningsområdet mot viadukten som kan utläsas från GIS-analysen.
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Analys av Mike Flood-resultat visar att ca 1800 m fasader i Tingvallastaden ligger i anslutning till
områden som riskerar översvämmas över 10 cm vid ett 100-årsregn. Grovt uppskattat är det ca 600 m
fasad med verksamheter som restauranger, service och handel som ligger i direkt närhet till områden
som Mike Flood-analysen visat kan översvämmas. Skulle dessa översvämmas motsvarande 10 m in i
fastigheten motsvarar det en yta på ca 6000 m2 verksamhetsyta.

3.4

PLATSBESÖK

För att identifiera vilka fastigheter som har större sannolikhet att drabbas av översvämningar vid skyfall
och möjlig påverkan på fastigheten så har platsbesök utförts i områden där Mike Flood-simulering visar
vattennivåer nära fasader. Vid dessa områden har låga trösklar till dörrar och trottoarers lutning mot
dörrar undersöks. Platsbesöken används i sannolikhetsklassningen, kapitel 4.2 på sida 26, för att klassa
sannolikheten för att fastigheter drabbas vid skyfall.
Flera av verksamhetsutövarna längs Hamngatan har påverkats av översvämningar vid ett flertal tillfällen,
vissa med nivåer mot dörrarna och vissa med vatten in på markplan. Något som inte inkluderas i Mike
Flood-modellen är att när bilar kör förbi längs gatan skapas ”svallvågor” in mot byggnaderna. Många
verksamheter har en mindre trappa ner direkt efter dörren, och somliga har en öppen väg till källaren
från markplan, se Figur 12. Ett indirekt problem vid översvämningar är att verksamheten stannar av,
vilket kan vara kostsamt för företagaren. Vid platsbesök uppger näringsidkare att det i första hand
påverkats av förlorade intäkter vid översvämningar (så kallade tangibla indirekta kostnader, se Tabell
1). Vidare har tidigare översvämningar och risk för översvämningar orsakat stress och oro (så kallade
intangibla indirekta kostnader se Tabell 1). Exempel på tangibla direkta kostnader som nämndes var
omläggning av golv och vattenskador på varor.
Verksamheter vid södra delarna av Fredsgatan har drabbats av översvämningar in på markplan vid ett
antal tillfällen, se Figur 13. Marklutningarna är ofördelaktiga, och stora delar av gatan lutar mot
fasaderna.

Figur 12. På Hamngatan är det vanligt med verksamhetslokaler med trappa ner från gatan och i vissa fall direkt
en trappa mot källaren.

10250432 • Dagvattenutredning Tingvallastaden | 19

Figur 13. Fasader vid södra delarna av Fredsgatan en vanlig dag (vänster) och under skyfall i Maj 2016 (höger.
Foto: Peo Nilsson).

Ett antal garage har nedfarter som lutar ned från gata, se exempel Figur 14. Garage på lägre plan och
källare kan också drabbas när trycknivån är hög i dagvattenledningsnätet. Vid platsbesöket
identifierades ett ambulansintag vid Norra Strandgatan där Mike Flood-simuleringen visar ett vattendjup
på 10-20 cm på gatan vid ett 100-årsregn.

Figur 14. Exempel på garage som lutar ner från gatan och därför riskerar påverkas av översvämningar.
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3.5

LÖFBERGSVIADUKTEN OCH KLARABORGSVIADUKTEN

Löfbergsviadukten och Klaraborgsviadukten är lågt belägna och riskerar översvämmas vid skyfall.
Avrinningsområden till viadukterna är relativt stora och har stor andel hårdgjorda ytor, se Figur 15. I
befintlig pumpstation CKD24 vid Löfbergsviadukten sitter två pumpar dimensionerade var och en för 33
l/s och i Klaraborsviaduktens pumpstation CKD22 finns en pump dimensionerad för 33 l/s.
Utbredningen av översvämningen har modellerats i Mike Flood, se Figur 16. För Löfbergsviadukten gav
ett 60 minuters regn den största utbredningen. Översvämningens utbredning i Löfbergsviadukten
uppskattas till ca 1 600 m 2 vid 10 minuters regn och ca 2 400 m 2 vid ett 60 minuters regn med
återkomsttid 100-år.
Utbredningen vid Klaraborgsviadukten är 400-600 m 2 och största utbredningen är vid ett 60-minuters
regn. Figur 16 visar utbredning ovan 20 cm för ett 100-årsregn med olika varaktigheter.

Figur 15. Ytliga avrinningsområden för viadukterna Klaraborg (blå) och Löfbergsskrapan (rosa).

10250432 • Dagvattenutredning Tingvallastaden | 21

Figur 16. Utbredning av översvämning över 20 cm i Klaraborgsviadukten (vänster) och Löfbergsviadukten (höger)
vid olika regnvaraktigheter 10 min (blå), 30 min (grön), 60 min (rosa) och 120 min (gul) för ett 100-årsregn med
25% klimatfaktor.
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3.6

RECIPIENTER

I Mike Urban och Mike Flood-simuleringarna används medelvattenivåer i Klarälven och Vänern för
framtida klimat, se Figur 17. För dagvattenutlopp i Vänern uppskattas medelvattennivå till +44,65
(Stigande Vatten, 2011) och för utlopp i Klarälven vid Tingvallastaden beräknas medelvattennivån till
+45,25 (DHI, 2017).
I Figur 17 presenteras nivåer med olika återkomsttider för Klarälven och Vänern. Vid höga nivåer i
recipineterna minskas flödeskapaciteten i ledningarna dels eftersom delar av systemet däms upp och
dels eftersom tryckskillnanden mot utloppen minskar. Vissa dagvattenutlopp proppas igen för att
undvika att vatten tränger in i området. Många delar av dagvattensystemet kommer dock att vara
dämda. Detta medför bland annat att fastigheter vars dräneringssystem är kopplat till
dagvattenledningsnätet kan drabbas av översvämning. Som följd kan ett regntillfälle få större
konsekvenser om de sker när nivåerna i recipiterna är högre än normalt. Vid mycket höga flöden och
nivåer ligger delar av staden markmässigt under vattennivån.
Vid Inre Hamn finns sedan 2016 ett översvämningsskydd under väg 236 (Våghusbron). Enligt
förhandskopia på drift och underhållningsplan (2017-10-18) sker stängning av översvämningsskyddet
vid +45,20. Det finns också planer på att skapa ett översvämningsskydd i Mariebergsviken.

Figur 17. Recipienter för Tingvallastadens dagvattenledningsnät, samt höga nivåer med olika återkomsttid för de
olika recipienterna. Nivåer har erhållits av Karlstad kommun och presenteras i RH2000. Källor:
(1): Stigande Vatten, 2011. (2): Karlstads kommuns riktlinjer, Översvämningsrisker i Karlstad, Riktlinjer för
planering och bygglov, muntligen Kerstin Berg 2017-10-27. (3): DHI, 2017 Randvillkor är nivån i Vänern satt MHW
+45,03. (4): Nivåer vid Klarälven vid Museigatan V. Älvgrenen vid medelhögvattennivå i Vänern, KartVy 2017-1011. (5): Förhandskopia Drift och underhållningsplan (2017-10-18).
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4

RISKANALYS VID SKYFALL

Risk är en sammanvägd värdering av en händelses konsekvens och sannolikhet. En händelse som har
hög sannolikhet att inträffa och allvarlig konsekvens om den inträffar har en mycket hög risk.
Riskklassningen utgår från en riskmatris, i denna analys används matris enligt Figur 18. Riskanalysen i
denna rapport baseras på risker vid skyfall och ämnar främst vara ett översiktligt underlag för en
värdering av var åtgärder bör prioriteras. Värderingarna kan kompletteras med ny information eller
utifrån nya klassningar.
Målet med riskanalyser är att identifiera behov av sannolikhetsreducerande och konsekvenslindrande
åtgärder. Sannolikhetsreducerande åtgärder innebär att höjdsättning eller avvattningsvägar planeras så
att sannolikheten för översvämning minskar. Konsekvenslindrande åtgärder handlar om planering och
förebyggande eller akuta åtgärder som mildrar de negativa konsekvenserna av att området
översvämmas.
Sannolikhetsreducerande
Konsekvenslindrande
Figur 18. Sammanställning av ett områdes konsekvens och sannolikhet för att översvämmas kombineras för att
uppskatta risk.

Vad som klassas som konsekvenser baseras i denna analys på huruvida samhällsviktiga funktioner
påverkas. Den ekonomiska aspekten av översvämningar är inte direkt inkluderad i konsekvensanalysen
i detta skede. Utifrån resultaten från Mike Flood klassas sannolikheten för översvämningar. För områden
där Mike Flood-resultaten visar vattendjup eller höga flöden i närheten av byggnader har platsbesök
utförts för att översiktligt identifiera sannolikheten att dagvatten tar sig in ytligt. Karlstad kommun har
också lämnat synpunkter om vad som behöver tas hänsyn till, bland annat vad gäller risknivåer i
viadukten. Konsekvens- och sannolikhetsanalysen kombineras för att identifiera riskområden.
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4.1

MARKANVÄNDNING OCH KONSEKVENSANALYS

Utifrån markanvändningen på fastighetnivå har området översiktligt klassats från 1(försumbara) till 4
(allvarliga) i en konsekvensskala, Figur 19. Skalan är modifierad från figur 25 i rapporten Stigande
Vatten (2011) och den återfinns i bilaga 1. Markanvisningskategorier i Stigande Vatten utifrån vilken
markanvändning som är lämplig i olika sannolikhetszoner för översvämningar, se Figur 3. I klassningen
har samhällsviktiga funktioner fått klass 4 (allvarliga konsekvenser). Boende, handel och verksamheter
har fått klass 3 (betydande konsekvenser), parkeringar och vägar med alternativa förbifarter har fått
klass 2 (måttliga konsekvenser) och parker, grönområden klass 1 (försumbara konsekvenser).

Yta:
Område på fastighetnivå
Metod: Baserat på Stigande Vatten markanvändningsklassning för översvämningszoner
Grönytor, rekreationsområden
Enkla byggnader, parkeringsplatser, vägar med alternativa förbifarter
Verksamheter, handel, service, boende
Samhällsviktiga funktioner; utbildning, sjukvård, viktiga transportvägar utan alternativa
förbifarter, kollektivtrafik, skydd och säkerhet etc.

Konsekvens
försumbar
måttlig
betydande

Klass
1
2
3

allvarlig

4

Figur 19. Översiktlig konsekvensklassning baserat på markanvändning på fastighetnivå för Tingvallastaden.
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Inom Tingvallastaden finns två sjukvård- och hälsofunktioner som fått klass 4. Den ena är vårdcentralen
Gripen, där framkomligheten till och från vårdcentralen och från ambulansintag är viktiga funktioner.
Den andra är vårdboendet Gruvan. Inom Tingvallaområdet finns även följande utbildningslokaler;
Tingvallagymnasiet, Tingvalla särskola, Nybacka skolan och Affärsgymnasiet. Skolbyggnader vilka
också fått klass 4. Tingsrätten klassades också till 4 eftersom den skulle kunna klassas som
samhällsviktigt funktion.
I brist på mer lokal information har större delen av vägarna i Tingvallastaden endast satts till klass 2,
vilket motsvarar vägar med alternativa förbifarter. Eventuellt skulle också kollektivtrafik (exempelvis det
nya BRT-stråket), gång- och cykelstråk behöva inkluderas. Klaraborgsviadukten har fått klass 4
eftersom den pekats ut som en mycket viktig transportväg, bland annat för räddningsfordon.
Löfbergsviadukten har fått klass 2 i och med att den uppskattas ha alternativa förbifarter.
Löfbergsviadukten kan dock komma att bli viktigare i framtiden i och med att trafiken väntas omledas
från Hamngatan i samband med byggandet av nya resecentrum.
Större delar av Tingvallastadens fastigheter har fått klassning 3; boende, service, handel och
verksamheter. Näringsverksamheter påverkas direkt av möjlighet för transportvägar (personal, varor,
kunder etc.), samt el och avlopp och därigenom påverkas ekonomiskt. Detta leder till att verksamheten
eventuellt får stänga tillfälligt vilket då har en ekonomisk påverkan.

4.2

SANNOLIKHETSANALYS

Sannolikheten för översvämningar på öppna ytor har klassats baserat på modellerat djup och flöde från
Mike Flood-analysen för ett 100-årsregn med 30 minuters varaktighet. Där inget eller mindre än 10 cm
vattendjup blir stående och där heller inget markant flöde visats i simuleringen klassas sannolikheten
som låg. Där delar av området visar vattendjup mellan 10-20 cm och/eller visst flöde klassas
sannolikheten som medelhög. Nästa nivå 20 - 50 cm vattendjup klassas som hög. Vid simulerat
vattendjup som är över 50 cm och eller/mycket högt flöde klassas sannolikheten mycket hög. Gator med
upp till 20 cm vattendjup är tillgängliga för trafik.
Sannolikheten för översvämningar i byggnader har klassats på fastighetsnivå dels baserat på Mike
Flood-resultat, dels baserat på platsbesök. Områden har besökts där Mike Flood-resultatet visat
potentiell vattennivå mot byggnader. Vid platsbesöket har trottoarnivå, nivå mot dörrar och lutning in
eller bort från dörrar betraktats översiktligt för att analysera sannolikheten för ytligt flöde in i byggnaden.
På vissa platser med verksamheter där en sannolik översvämningsrisk identifierats har personalen
frågats om hur det ser ut på gatan när det regnar mycket.

Figur 20. Exempel på byggnader där skyfallsmodelleringen visar risk för vattennivåer utanför byggnaden. Vänster:
Fasaden bedöms ha gynnsam lutning. Höger: Fasaden ligger ogynnsamt lågt i förhållande till gatan.
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Yta:

Öppna ytor (t.ex. gata, park)
Mike Flood-resultat 100-årsregn
Metod:
med klimatfaktor
Ingen vattennivå och inte flöde
Viss chans för vatten 10-20 cm
och/eller visst flöde
Vattendjup 20-50 cm och/eller
högt flöde
Vattendjup >50 cm och
eller/mycket högt flöde

Fastigheter med byggnad
Platsbesök och Mike Flood-resultat 100-årsregn med
klimatfaktor
Ingen vattennivå och inget flöde utanför byggnad
Vattendjup eller flöde men inte mot fasader
Vattendjup eller flöde mot fasader men högre
trösklar/trottoar/lutning från dörren
Vattendjup eller flöde mot fasader och lägre
trösklar/trottoar/lutning mot dörren

Sannolikhet Klass
låg

1

medelhög

2

hög

3

mycket hög

4

Figur 21. Sannolikhetklassning för påverkan vid Skyfall, baserat på Mike Flood-resultat för ett 100-årsregn och
delvis på platsbesök.
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4.3

RISKANALYS

Genom att kombinera konsekvens- och sannolikhetsanalysen har en riskkarta tagits fram, se Figur 22.
Analysen utreder således översiktligt riskområden för skyfall med avseende på både sannolikhet och
konsekvens, se exempel i Tabell 2. Riskklassningen för till exempel Klaraborgsviadukten och
Löfbergsviadukten utfaller olika i och med att konsekvenser av skyfall i viadukten har klassas olika högt.

Norra
Strandgatan

Västra
Kanalgatan

Kungsgatan
Klaraborgsviadukten

Hamngatan
Löfbergsviadukt
en
Figur 22. Riskanalys för skyfall Tingvallastaden, baserat på konsekvens- och Sannolikhetsanalysen.

Områden som klassats med mycket hög risk är Klaraborgsviadukten, Hamngatan, Västra Kanalgatan
och Kungsgatan. Eftersom dessa har identifierats som områden med mycket hög risk har de valts ut
som fokusområden för åtgärdsförslag. Löfbergsviadukten är kopplad till situationen i Hamngatan och
har också valts ut för åtgärder. Norra Strandgatan med vårdcentralen Gripen har också valts ut eftersom
det är viktigt att vägen till vårdcentralen alltid kan nås.
Riskanalysen i Figur 22 baseras på risker för översvämning vid skyfall. Fler parametrar skulle kunna
inkluderas i analysen och värderingen är inte definitiv utan kan uppdateras med ny information. Bland
annat skulle mer information om viktiga transportvägar vara önskvärt. Utifrån riskanalysen så finns det
ett flertal områden som både är känsliga baserat på markanvändningen och som också riskerar höga
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djup eller flöden vid skyfall. Områden som Hamngatan har likt större delar av Tingvallastaden
underdimensionerat ledningsnät, men riskerar också översvämmas ytligt.
Tabell 2. Exempel på områden, klassning i konsekvens (K) och sannolikhet (S), samt den sammanvägda
uppskattade risken.
K K klassningsfaktor
S S klassningsfaktor Risk
Muséeparken
A Klaraborgsviadukten
Viktiga
Vattendjup >50
transportvägar utan
cm och
4
4
16 Mycket hög
alternativa
eller/mycket högt
förbifarter
flöde
B Löfbergsviadukten
Vägar med
Vattendjup >50
alternativa
cm och
2
4
8 Hög risk
förbifarter
eller/mycket högt
flöde
C Järnväg
Kollektivtrafik,
Ingen vattennivå
viktiga
och inte flöde
4 transportvägar utan 1
4 Medelhög risk
alternativa
förbifarter
D Muséeparken
Grönytor,
Vattendjup 25-50
1
3
3 Låg risk
rekreationsområden
cm

C

A
B
D

Liknande riskanalys skulle kunna göras med avseende på ledningsnätet och källaröversvämningar,
höga nivåer i Klarälven eller höga nivåer i Vänern. För att göra det skulle sannolikhetskartor och
klassningar behöva tas fram för dessa företeelser. För Vänern och Klarälven kan klassningar göras
utifrån zonerna i Figur 3. Vidare kan sannolikhetsanalysen kopplas till en konsekvensanalys med fokus
på ekonomiska konsekvenser för att identifiera områden med stora ekonomiska risker.
Med avseende på brister i kapaciteten för ledningsnätet finns stor risk för källaröversvämningar, varvid
studier kopplat till källarnivåer och eventuellt känslighet skulle vara önskvärt. För att mer detaljerat
utreda risker med avseende på ledningsnätet skulle det vara bra att inkludera spillvattenkopplingar och
överkopplingsnivåer, vidare skulle det vara bra att samla in information om tidigare
översvämningsärenden. Hur en översvämning påverkar en byggnad beror på byggnadens
grundläggningssystem, dräneringssystem, sockelhöjd, placering av känsliga installationer och möjlighet
till invallning och pumpning.
Påverkan på avloppssystem, drickvattensystem, eldistribution eller potentiella förorenade områden har
inte inkluderats i konsekvensanalysen i detta skede, men skulle vara intressant att ta med.
Spillvattensystemet kan påverkas vid översvämningar, t.ex. på grund av höga grundvattennivåer och
otäta ledningar eller brunnar. Det finns då en bräddningsrisk, eftersom det kan vara nödvändigt att
spillvattnet bräddas orenat till recipient för att minska risken att spillvattnet tar sig in bakvägen i källare.
T.ex. vid översvämningen vid höga nivåer i Vänern 2000/2001 var det nödvändigt att göra nödbräddning
av spillvatten. Trots detta översvämmades ett flertal källare.
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5

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Utifrån analysen av dagvattenhanteringen i kapitel 3 finns stora brister över hela Tingvalla. Utifrån
riskanalysen har 6 områden pekats som har prioriterade för behov av åtgärder. Områdena är
Hamngatan, Västra Kanalgatan, Kungsgatan, Löfbergsviadukten, Klaraborgsviadukten och Norra
Strandgatan. Områdena visas i Figur 22. För dessa områden har olika principlösningar tagits fram för
att öka kapaciteten i dagvattensystemet och minska risken vid skyfall.

5.1

HAMNGATAN

5.1.1

Ledningsnätet

Befintliga dagvattenledningsnät och utlopp från avrinningsområdet kring Hamngatan och Drottninggatan
har begränsad kapacitet. Att enbart dimensionera upp befintliga dagvattenledningar och utlopp räcker
inte till för att lösa problemet utan fler utloppsalternativ måste tas fram. För att dagvattenledningsnätet i
Hamngatan och Drottninggatan skall klara av ett regn med återkomsttid 30 år och en klimatfaktor på
25% måste ett antal åtgärder på ledningsnätet vidtas, se Figur 23. Föreslagna dimensioner är
dimensionerade för att även klara av framtida utbyggnad av dagvattenätet. Framtagna sträckningar är
ej detaljstuderade utan måste anpassas i ett senare skede, framför allt till resecentrums framtida
utformning.

Figur 23. Åtgärdsförslag för dagvattenledningar i Hamngatan. Siffror hänvisas i profiler Figur 24 - Figur 26.

Åtgärdsförslag sträckor A-F:
A. För att komplettera befintligt dagvattenutlopp (Di 800 mm) i den västra delen av Hamngatan
föreslås ett nytt utlopp (A) anläggas söderut, under järnvägen, från Hamngatan i höjd med
busstationen, via Wennbergsparken och ut till Mariebergsviken. En stor fördel med att anlägga
utlopp söderut från Hamngatan till Mariebergsviken är att man genom Wennbergsparken kan
anlägga ledningen i grönytan och på så sätt undvika schaktning i gator på stor del av sträckan.
Dessutom är det fördelaktigt höjdmässigt att leda dagvattnet söderut. Erforderlig dimension Di
1200 mm. Profil visas i Figur 24.
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Figur 24. Profil av föreslagen dagvattenutloppsledning från Drottninggatan mot Mariebergsviken.

B. För att skapa bättre kapacitet i den befintlig dagvattenledning och utlopp (Di 600 mm) väster
om Wennbergsparken rekommenderas att befintlig ledning kopplas till nytt dagvattenutlopp (B)
i höjd med Vikengatan. På detta sätt minskar man belastningen och frigör kapacitet i befintligt
utlopp till Mariebergsviken. Erforderlig dimension överkoppling är Di 1000 mm.
C. Kapaciteten på befintlig dagvattenledning i Hamngatan (C) är underdimensionerad och behöver
dimensioneras upp. I och med ombyggnationen av Hamngatan i samband med byggnationen
av Karlstad Resecentrum ges tillfälle att kunna utföra detta arbete. Då delar av området kring
Hamngatan, främst kring korsningen Drottninggatan/Fredsgatan vid återkommande tillfällen
svämmas över vid kraftiga regn är föreslagna åtgärder i Hamngatan av hög prioritet. Befintlig
dagvattenledning dimensioneras upp på sträckan busstationen till Östra Torggatan (ca 655 m)
till en Di 1000 mm ledning.
D. För att fördela dagvatten från Drottninggatan söderut till Hamngatan föreslås att dagvattennäten
kopplas ihop via en Di 1200 mm ledning i Västra Torggatan (D). På så sätt avlastas det tungt
belastade dagvattennätet i Drottninggatan och dagvatten kan istället ledas söderut via
föreslagen ny dagvattenledning under järnvägen mot Inre Hamn.
E. Ett nytt dagvattenutlopp (E) föreslås även anläggs från Hamngatan, från strax öster om Västra
Torggatan, söderut under järnvägen, och sedan österut via Trädgårdsgatan till Inre Hamn.
Erforderlig dimension Di 1400 mm. Profil visas i Figur 25. Detta utlopp skall ersätta befintlig Di
600 mm ledning under järnvägen som enligt uppgift från kommunen ej är i funktionsdugligt skick.

Figur 25. Profil av föreslagen dagvattenutloppsledning från Drottninggatan mot Inre Hamn

F. Befintlig dagvattenledning från korsningen Drottninggatan/Eneströmsgatan till utlopp i
Pråmkanalen dimensioneras upp till en Di 1400 mm. Att lägga om denna sträcka är fördelaktigt
då stora delar av sträckan ligger i grönyta och inte påverkar trafiksituationen. För att sänka
trycknivån ytterligare och förbättra möjligheterna för att leda bort dagvattnet uppströms
Drottninggatan från bland annat Stora Torget föreslås även sträckan i Drottninggatan mellan
Södra Kyrkogatan och Eneströmsgatan byggas om då befintlig dimension även där är
underdimensionerad. Profil visas i Figur 26.
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Figur 26. Profil av föreslagen dagvattenutloppsledning från Drottninggatan mot Pråmkanalen.

Trycknivåer för befintligt ledningsnät och med åtgärder vid ett 10-årsregn utan klimatfaktor visas i Figur
27. För åtgärder visas även vilka ledningar som klarar ett 30-årsregn med klimatfaktor 25%. Med
beskrivna åtgärder förbättras kapaciteten avsevärt för ledningssystemet som Hamngatan ingår i. Hela
Hamngatan och stora delar av Drottninggatan kommer klara av ett 30-årsregn. Fredsgatan, Östra
Torggatan och Södra Kyrkogatan får en trycknivå under mark vid ett 10-årsregn utan att några åtgärder
har gjorts på sträckorna.

Figur 27. Simulerad trycknivå över eller under marknivå för befintligt ledningsnät och med åtgärder vid ett 10-års
CDS-regn utan klimatfaktor samt 30-års CDS-regn med klimatfaktor 25% för ledningsnät med åtgärder.
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5.1.2

Skyfall

För att skapa goda förutsättningar för att skyfall ej ska orsaka skada på byggnader är säkra
ytvattenvägar det mest fördelaktiga. Hamngatan ligger dock i en lågpunkt med stort avrinningsområde
vilket gör det svårt att skapa säkra ytvattenvägar. En alternativ lösning är därför att leda undan ytvattnet
med ledningsnätet. I utredningen har två förslag på åtgärder undersökts: ytlig avrinning och avledning
med ledningsnät.

5.1.2.1 Åtgärd - Ytlig avrinning
Ytlig avrinng behöver lösas från lågpunkten på Hamngatan. Längs Hamngatan från Fredsgatan till
Järnvägsgatan finns idag ett stort instängt område som syns tydligt i både GIS-analysen och Floodsimuleringen. Att leda ytvattnet till den västra älvfåran via Pihlgrensgatan är den mest fördelaktiga
sträckan, se Figur 28. Längs sträckan finns en högpunkt som är ca 0,7 m högre en lågpunkten i
Hamngatan. Ett förslag på en ny gatuprofil för denna sträcka visas i bilaga 5. Förslaget innebär att
gatuprofilen behöver sänkas upp emot 0,9 m. Översvämningsåtgärder intill Klarälven behöver utredas
på grund av sänkt gatuprofil.
En annan lösning är att leda vattnet från lågpunkten i Hamngatan mot Löfbergsviadukten, se Figur 28.
Det innebär dock att det leds mot en annan instängd lågpunkt. Den största höjdskillnaden för denna
sträcka är ca 0,3 m. Ett förslag på en profil för denna sträcka visas i bilaga 6. I detta förslag behöver
gatuprofilen sänkas upp emot 0,5 m.

Figur 28. Två förslag på ytlig avrinning från lågpunkterna på Hamngatan. Instängda områden är framtagna från
höjdmodell, tidigare presenterade under kap 3.2.

Förslagen kräver stora åtgärder i form av flytt av VA-ledningar/brunnar, fjärrvärmeledningar,
fjärrvärmekamrar, elkablar etc. Att man sänker gatuprofilen med upp till ca 90 cm i Pihlgrensgatan måste
studeras vidare om det är möjligt med hänsyn till omkringliggande byggnader, träd, servisanslutningar
till fastigheter mm. Detta har inte gjorts i denna utredning utan kräver en närmare och mer detaljerad
utredning.
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5.1.2.2 Åtgärd - Avledning med ledningsnät
Ett alternativ till att leda undan dagvattnet ytledes är att använda det föreslagna ledningsnät som har
dimensionerats för att klara ett 30-årsregn. Flödet som ska ledas undan blir dock större vilket medför att
det kommer behövas fördröjningsmöjligheter.
En simulering av åtgärdsförslaget med 100-årsregn har gjorts med ledningsnätsmodellen i kombination
med Mike Flood med föreslagna åtgärder på ledningsnätet för 30-årsregn. Figur 29 visar jämförelse av
vattendjup mellan befintligt ledningsnät och efter åtgärd på ledningsnätet.

Figur 29. Modellerat vattendjup, Mike Flood-resultat, för ett 100-årsregn med klimatfaktor 25%, inkluderat
ledningsnätets kapacitet. Den övre bilden visar situationen med befintligt ledningsnät och den undre bilden visar
situationen med åtgärder för Hamngatans ledningsnät.

Resultatet från simuleringen visar att ledningsnätet leder undan stora delar av det som tidigare fastnade
på Hamngatan eller rann ner i Löfbergsviadukten. En stor osäkerhet i modellen är hur snabbt vattnet tar
sig längs markytan ner till Hamngatan. Ytterligare en stor osäkerhet är antaganden kring hur stort flödet
är som lyckas ledas ner i ledningsnätet.
En handberäkning med förenklade antaganden har gjorts för att uppskatta hur stora volymer det skulle
kunna bli. Om det dimensionerade ledningsnätet förutsätts klara av att leda undan ett 30-årsregn med
varaktighet 10 min och klimatfaktor 25%, motsvarar det 410 l/s,ha. Motsvarande 100-årsregn har en
intensitet på 611 l/s,ha. Ett 100-årsregn med varaktighet 20 min och klimatfaktor 25% har en intensitet
på 404 l/s,ha.
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Därmed kan det antas att det uppdimensionerande ledningsnätet har tillräcklig kapacitet att leda undan
ett 100-årsregn om varaktigheten är 20 min eller längre. Vidare kan volymen som ej får rum i
ledningsnätet uppskattas genom skillnaden på intensitet mellan ett 100- och 30-årsregn med varaktighet
10 min och klimatfaktor 25% multiplicerat med avrinningsområdets reducerade area och regnets
varaktighet. Hamngatans avrinningsområde har delats in i tre delar, se Figur 30, för att se hur en
ungefärlig fördelning av fördröjningsvolymerna ser ut.
V1 = (611-410)l/s,ha x 0,85 x 4,6 ha x 600 s = 470 m 3
V2 = (611-410)l/s,ha x 0,85 x 4,4 ha x 600 s = 450 m 3
V3 = (611-410)l/s,ha x 0,85 x 4,2 ha x 600 s = 430 m 3
Avrinning från Östra Torggatan antas vara svår och ej nödvändig att fördröja på Hamngatan då markytan
lutar kraftigt mot Löfbergsviadukten.

omr1

omr2

omr3

Figur 30. Föreslagen fördröjning i Hamngatan för att omhänderta ett 100-årsregn med klimatfaktor 25% och ett
ledningsnät med kapacitet för ett 30-årsregn.

Handberäkningen är en större förenkling av verkligheten än vid en simulering i Mike Flood. Den
förutsätter att regnet som motsvarar ett 30-årsregn leds ned i ledningsnätet helt obehindrat och att
resterande dagvatten hamnar på Hamngatan direkt. Med ett ledningsnät med så pass hög kapacitet har
rinntiden på markytan stor betydelse. Beräkningen tar heller inte hänsyn till att en del vatten fastnar i
lokala lågpunkter på markytan.
Volymerna kan ses som ett tak för vad som kan behövas vid ett 100-årsregn. Det kan ändå anses vara
fördelaktigt att använda dessa volymer även om de kan anses som överdimensionerade då området
fortsatt bör ses som ett instängt område. Enligt P110 ska kommunen ansvara för att regn med även
högre återkomsttid än 100 år ej ger skador på byggnader. Den eventuella extra volymen kan ses som
en buffert för än mer extrema regn.
Placering av fördröjningsvolymer i Hamngatan skulle till exempel kunna ske under de planerade
bussperrongerna som rektangulära kulvertar. Sektionsskiss för principlösningen visas i Figur 31. Måtten
har erhållits muntligt från Karlstads kommun 2018-02-20 och förslaget är inte detaljstuderat. Om
betongkulverten har ett invändigt mått på 3x1m behövs ca 150 m vardera för de tre delområdena.
Förslag på ungefärlig placering av magasinen kan ses i Figur 30. Utöver volymen kan kulverterna
användas för att effektivt leda in dagvattnet till ledningsnätet via ränna längs med kantsten.
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Figur 31. Principskiss av Hamngatan med betongkulvert under bussperrong. Mått enligt muntlig information med
Karlstads kommun 2018-02-20.

Andra alternativ för att skapa ökad kapacitet och fördröjning i Hamngatan är en större öppen
dagvattenränna, se Figur 32. Rännan placerar förslagsvis i mittremsan mellan vägkörbanorna och
mellan korsningar. Nackdelen med lösningen är att den tar större ytlig plats. En fördel med lösningen är
att intaget till rännan fungerar effektivt.

Figur 32. Principskiss av Hamngatan med öppen dagvattenränna.

Ett annat förslag är att anlägga en ledning i mittfåran som är direkt kopplad till intagen i gatan. För att
öka fördröjningen kan det till exempel bräddas till fördröjningsmagasin under vägytan, se Figur 33.
Ledningen skulle kunna vara äggformad ledning för ökad kapacitet och självrensningsförmåga.
De stora flödena mot Hamngatan härstammar från uppströms områden, varvid ett ytterligare alternativ
är att också skapa fördröjning i uppströms anslutande gator innan dagvattnet når Hamngatan.
Skyfallssituationen för Hamngatan bör alltså beaktas också vid planering av till exempel Drottninggatan.
Det är av vikt att ytliga flöden från uppströms gator på ett bra sätt omhändertas och kopplas mot
hanteringen på Hamngatan.
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Figur 33. Principskiss av Hamngatan med intag direkt mot ledning och fördröjning under vägytan.

5.2

VÄSTRA KANALGATAN

Västra Kanalgatan ligger lågt jämfört med allén längs Pråmkanalen. Området är instängt och Mike
Flood-simuleringen visar att det riskerar översvämmas vid skyfall. Befintligt utlopp (Di 300) vid
korsningen Västra Kanalgatan/Herrgårdsgatan föreslås dimensioneras för att klara ett 100-årsregn
vilket resulterar i en ny dagvattenledning med Di 800 mm. Det är viktigt att intaget till denna ledning
konstrueras så att det inte sker en strypning av flödet till ledningen. Resultat av förslaget finns i Figur 35
och förslaget finns även redovisat i bilaga 7. Det instängda området mot parkeringen/garaget på
innegården riskerar dock fortfarande att översvämmas och förslagsvis avskärmas parkeringen i
möjligaste mån. Då utloppet är placerat uppströms slussarna mot Inre Hamn kan det behöva skyddas
från höga flöden i Klarälven.

Figur 34. Bild från Västra Kanalgatan där ett större utlopp mot pråmkanalen föreslås.
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Figur 35. Resultat från Mike Flood före och efter föreslagen åtgärd på ledningsnätet för Västra Kanalgatan och
Kungsgatan.

5.3

KUNGSGATAN

För att hantera ett skyfall för Kungsgatan föreslås antingen att ledningsnätet dimensioneras för ett 100årsregn eller att dagvattnet kan fördröjas ytligt.

5.3.1

Åtgärd – Avledning via ledningsnätet

Ny utloppsledning till Pråmkanalen byts till dim 800 mm och längs Kungsgatan läggs en ledning med
dim 800 mm, se Figur 35. Även här krävs erforderliga dagvattenbrunnar eller intag för att klara de flöden
som kommer vid ett skyfall.

5.3.2

Åtgärd – Ytlig fördröjning

Alternativt skapas fördröjning och ytlig avledning till fördröjningen och dagvattenledningarna
dimensioneras inte upp. Fördröjningen skulle i så fall kunna placeras i Frödingsparkens norra del, se
Figur 36. Om befintliga ledningar i ledningsnätet bevaras uppskattas att kapaciteten i befintlig ledning i
Kungsgatan maximalt avleder ca 130 l/s. Dimensionerade 100-årsregn för fördröjningsvolymen blir ett
regn med 40 minuters varaktighet vilket motsvarar ett flöde på ca 450 l/s. Volymen som krävs uppskattas
till 770 m2.
V = (450 – 130) l/s x 40 min x 60 s/min / 1000 l/m3 = 770 m3
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Åtgärder kräver att dagvatten från Kungsgatan effektivt kan ta sig till fördröjningen, lämpligen ytligt.
Volymen blir relativt stor jämfört med parken eftersom kapaciteten i befintliga ledningar är begränsade,
i exempelytan som markerats i Figuren är ca 770 m 2 utmarkerat, varvid ett medeldjup på 1 m krävs för
att skapa erforderlig volym. Eventuellt kan åtgärden kombineras med underjordisk fördröjning i gatan.

Figur 36. Åtgärdsförslag med ytlig avrinning till fördröjning i Frödingsparken.

5.4

LÖFBERGSVIADUKTEN, TULLHUSGATAN

Löfbergsviadukten har idag ett avrinningsområde som utgörs av stora delar av Tingvallastaden.
Uppskattningsvis täcker avrinningsområdet ca 29 ha och täcker stora delar av hela Tingvallastaden,
även om vissa delar troligtvis aldrig eller mycket sällan avrinner mot viadukten på grund av lokala
lågpunkter och att ledningsnätet leder undan en del av dagvattnet. Efter åtgärder som föreslås för
Hamngatan, Kungsgatan och Västra Torggatan kan avrinningsområdet minskas till en uppskattad yta
på ca 11 ha, se Figur 37.

Figur 37. Avrinningsområde till Löfbergsviadukten.

Karlstads kommun har som mål att klara av ett 30-årsregn med klimatfaktor 25% utan att få stående
vatten i Löfbergsviadukten. Med det stora avrinningsområdet och med dagens ledningsnät med
bristfällig kapacitet kan detta anses orimligt. Dock med förutsättning att även ledningsnätet skall klara
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av att leda undan ett 30-årsregn i framtiden kan det därmed antas att endast den närmsta markytan,
som ej leds till ledningsnätet, bidrar till att ytavrinning mot viadukten. Denna yta uppskattas till en area
på ca 1,2 ha.
Med en area på 1,2 ha, en avrinningskoefficient på 85% och ett 30-årsregn med varaktighet på 10 min
och klimatfaktor 25% beräknas flödet till viadukten till 420 l/s, vilket är den kapacitet en pump behöver
för att ej få stående vatten i viadukten.
Vid mer intensiva regn kommer även avrinningsområdet med ledningsnät att bidra med flöde till
viadukten. Utöver flödet från avrinningsområdet utan ledningsnät antas området med ledningsnät bidra
med den intensitet på regn som överstiger ett 30-årsregn med 10 min varaktighet och klimatfaktor 25%.
Vid ett 100-årsregn med varaktighet 10 min och klimatfaktor 25% beräknas det inkommande flödet till
viadukten till 2300 l/s.
För att jämföra konsekvensen av olika pumpkapaciteter har tre scenarier testats för både ett 30-årsregn
och ett 100-årsregn.
·
·

·

Scen1: Behåll befintlig pump med kapacitet 33 l/s
Scen2: Upprusta befintlig pumpstation. Endast en grovt antagande på en maxkapacitet på 150
l/s har gjorts utifrån dimension på befintlig tryckledning. Pumpstation behöver utredas
noggrannare för säkrare uppskattning.
Scen3: Ny pumpstation med kapacitet för att hålla viadukten fri från vatten vid ett 30-årsregn.
Nödvändig kapacitet 420 l/s.

Vid ett 30-årsregn har vald pumpkapaciteten en stor betydelse för volym och utbredning av vatten i
viadukten. Med befintlig pump finns risk att delar av körfälten på Hamngatan hamnar under vatten.
Vid ett 100-årsregn har inte pumpkapaciteten lika stor betydelse. Eftersom bidragande yta vid ett 100årsregn antas bli betydligt större blir tillkommande flöde också betydligt större. De tre pumpkapaciteterna
är betydligt mindre än inkommande flöde och har därmed en mindre betydelse för volymen och
utbredningen i viadukten. Däremot spelar pumpkapaciteten stor roll för tiden det tar att få bort vattnet. I
scen1 tar det ca 12 timmar och i scen3 tar det knappt en timme. En sammanställning av beräkningar för
de tre scenarierna visas i Figur 38 och Tabell 3.

Figur 38. Volym och utbredning vid 30-årsregn och 100-årsregn för tre pumpscenarier i Löfbergsviadukten.
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Tabell 3. Sammanställning av de tre pumpscenarierna i Löfbergsviadukten vid 30-årsregn och 100-årsregn.

30-årsregn

100-årsregn

Scen1 Scen 2 Scen 3

Scen1 Scen 2 Scen 3

Dim varaktighet
Qpump
Volym
Djup

min
l/s
m3
m

70
33
350
0,8

10
150
160
0,6

10
420
0
0

10
33
1360
1,5

10
150
1290
1,4

10
420
1130
1,4

Tid för tömning

h

2,9

0,3

0

11,5

2,4

0,8

5.4.1

Förslag på ny pumpstation för 30-årsregn

Ett förslag på ny pumplösning har tagits fram för att klara av att pumpa bort dimensionerande flöde för
ett 30-års regn med klimatfaktor 25%.
Två stycken propellerpumpar som vardera klarar 420 l/s föreslås med utgående tryckledning med
dimension DN 450. Stora fördelen med en propellerpump är att de är lätta och därav enkla att hantera.
Nackdelen däremot är att de krångligare att installera än till exempel centrifugalpumpar då locket
kommer vara trycksatt. Dessutom är det två tryckrör samt att de är känsligare för inströmning i
pumpstationen vilket innebär större dimension på inkommande ledning alternativt en förkammare.
Placeringen av ny pumpstation får utredas vidare. Ett alternativ är att anlägga ny pumpstation i samma
läge som befintlig station på den östra sidan om viadukten, se alternativ A i Figur 39. Ledningssträckan
för tryckledning till recipient blir cirka 125 meter. En fördel med detta alternativ är att systemet ej påverkar
någon annan del av ledningsnätet.
Ett annat alternativ är att anlägga ny pumpstation väster om viadukten och då ansluta tryckledning till
ny föreslagen dagvattenledning, se alternativ B i Figur 39. Ledningssträckan blir då cirka 75 meter.
Fördelen är en kortare tryckledning men man påverkar kapaciteten i föreslagen ny dagvattenledning.

Figur 39. Två förslag på placering av pumpstation och ledningsdragning för pumplösning vid Löfbergsviadukten.

5.5

KLARABORGSVIADUKTEN, KLARABORGSGATAN

Uppskattningsvis skulle ca 9,6 ha markyta kunna avrinna mot viadukten utifrån befintlig marknivå, se
Figur 40. Stora delar av avrinningsområdet har ledningsnät som leder undan en del av dagvattnet och
det är inte säkert att alla ytor i praktiken kommer ledas till viadukten vid skyfall. En del dagvatten fastnar
i mindre lågpunkter och vid korsningen Klaraborgsgatan/Kvarngatan skulle avrinningen kunna ske både
mot viadukten och Mariebergsviken. Trots detta är den viktigaste åtgärden för att undvika stående vatten
i viadukten att avgränsa det område som kan ledas dit. För att minska avrinningsområdet föreslås
följande åtgärder:
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·

Höj markytan vid korsningen Klaraborgsgatan/Kvarngatan söder om viadukten för att
säkerställa att avrinning ej går mot viadukten utan styrs mot Jungmansgatan och vidare ner
mot Mariebergsviken. Åtgärden säkerställer att ett område på drygt 3 ha ej har möjlighet att
rinna mot viadukten. Åtgärden skapar inga nya instängda områden.

·

Höj markytan vid korsningen Klaraborgsgatan/Drottninggatan norr om viadukten. Åtgärden
säkerställer att ett område på ca 3,5 ha ej kan rinna mot viadukten. Åtgärden skapar ett mer
instängt område än tidigare men vid simuleringar av 100-årsregn har dock inget flöde passerat
ner mot viadukten från Drottninggatan. På sikt rekommenderas dock att byta ut ledningsnätet
längs Drottninggatan och Grevgatan.

·

Använd lågpunkt vid kulturskolan innergård och höj markytan något vid sydöstra hörnet på
byggnaden. Detta kräver dock en förbättrad avledning av dagvatten från lågpunkten. Idag ser
dagvattnet ut att vara kopplat på spillvattennätet. Förslagsvis leds dagvattnet mot ledningen i
GC-tunneln under Klaraborgsgatan. Kapaciteten har ej undersökts.

·

Använd lågpunkt på parkering mellan Drottninggatan 47 och Hamngatan. Byt ut ledning ut till
Hamngatan med dim 400 för att säkerställa att ledningen har tillräcklig kapacitet så att det
instängda området ej skapar problem.

Figur 40. Åtgärdsförslag för Klaraborgsviadukten.

Efter föreslagna åtgärder kvarstår ett avrinningsområde på ca 1,6 ha. Denna yta lutar kraftigt mot
viaduktens lägsta punkt och är svår att leda undan. Utifrån uppskattade avrinningskoefficienter i
ledningsnätsmodellen blir den sammanvägda avrinningskoefficienten ca 50 % för området. På grund av
ytans lutning samt att de gräsytor som finns bör antas med en högre avrinningskoefficient vid intensiva
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skyfall kan det antas att avrinningskoefficienten är högre. Därför har ett antagande med en
avrinningskoefficient på 85% gjorts för avrinningsområdet vid skyfall.
För att säkerställa att det inte blir stående vatten i viadukten behövs en pumpstation som klarar av ett
100-årsregn med 10 minuters varaktighet, vilket motsvarar 860 l/s. Med lägre kapacitet i pumpstationen
finns risk för stående vatten i viadukten. För att kunna jämföra konsekvensen av olika pumpkapaciteter
har fyra scenarier testats för både ett 30-årsregn och ett 100-årsregn.
·
·

·
·

Scen1: Behåll befintlig pump med kapacitet 33 l/s
Scen2: Upprusta befintlig pumpstation. Endast en grovt antagande på en maxkapacitet på 120
l/s har gjorts utifrån dimension på befintlig tryckledning. Pumpstation behöver utredas
noggrannare för säkrare uppskattning.
Scen3: Ny pumpstation med kapacitet för att hålla viadukten fri från vatten vid ett 30-årsregn.
Nödvändig kapacitet 575 l/s.
Scen4: Ny pumpstation med kapacitet för att hålla viadukten fri från vatten vid ett 100-årsregn.
Nödvändig kapacitet 860 l/s.

Vid jämförelse visas att den stora skillnaden mellan scenarierna är tömningstiden. Även vattendjupet
skiljer men inte lika dramatiskt. Vid ett 100-årsregn behöver befintlig pump ca 8h för att tömma viadukten
och får ett vattendjup på ca 1,4 m medan en pump för 30-årsregnet tömmer viadukten på ca 10 min och
får ett vattendjup kring 0,6m. En sammanställning av beräkningar för de fyra scenarierna visas i Figur
41 och Tabell 4.

Figur 41. Volym och utbredning vid 30-årsregn och 100-årsregn för tre pumpscenarier i Klarabergsviadukten.
Tabell 4. Sammanställning av de tre pumpscenarierna i Klarabergsviadukten vid 30-årsregn och 100-årsregn.

30-årsregn

100-årsregn

Scen1

Scen 2

Scen 3

Scen4

Scen1 Scen 2

Scen 3

Scen4

Dim varaktighet
Qpump
Volym

min
l/s
m3

100
33
540

20
120
310

10
575
0

10
860
0

150
33
910

40
120
560

10
575
170

10
860
0

Djup

m

1,1

0,8

0

0

1,4

1,1

0,6

0

Tid för tömning

h

4,6

0,7

0

0

7,7

1,3

0,1

0
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5.5.1

Förslag på ny pumpstation för 100-årsregn

En pumpstation som ska klara av ett 100-årsregn och därmed det uppskattade flödet på 860 l/s utformas
förslagsvis med fyra stycken centrifugalpumpar. Genom att använda flera pumpar kan flödet regleras
på ett bättre sätt vid mindre flöden. Fördelen med centrifugalpumpar är att de är lätta att installera,
mindre känsliga för inströmning till stationen och klarar uppstart mot ett trycksatt system utan problem.
För pumpstationen krävs en bottenyta som uppgår till 17 m 2 för att klara av det dimensionerande flödet.
Med denna lösning föreslås en tryckledning med dimension 600 mm.
Ett alternativ till pumplösning är att använda en centrifugalpump och en propellerpump. Denna lösning
lyfter en kort sträcka och kan släppas i en självfallsledning. Den stora fördelen med en propellerpump
är att den är betydligt lättare än en centrifugalpump. Nackdelen är däremot att det behövs två tryckrör,
det är krångligare att installera då locket kommer vara trycksatt och att den är mer känslig för inströmning
i stationen. Detta skulle innebära större dimension på inkommande ledning och eventuellt en
förkammare.
Pumpstationen placeras förslagsvis bredvid transformatorstationen i nordvästra delen av viadukten med
en tryckledning som dras rakt norr ut till Klarälven, se alt A i Figur 40. Detta alternativ ger en
ledningssträcka till recipient på ca 190 m. Systemet påverkar inte heller något annat ledningsnät som
då riskerar att överbelastas.
Alternativt kan en ny självfallsledning läggas från strax intill pumpstationen via Drottninggatan och
Grevgatan till Klarälven, se alt B i Figur 40. På så sätt kan även underdimensionerat ledningsnät och
instängda områden längs Drottninggatan och Grevgatan åtgärdas. Åtgärden innebär en längre
ledningsdragning än alt A. Lösningen kan också innebära problem vid höga nivåer i Klarälven då risken
finns att trycknivån hamnar ovan mark och vattnet till viss del pumpas ut på markytan. Med en
tryckledning hela vägen till recipient blir det ett större motstånd att trycka ut vattnet vid en hög vattennivå
i Klarälven, men det går fortfarande att få ut vattnet från viadukten och riskerar ej att påverka
självfallsledningen.
Ett ytterligare alternativ är att lägga en tryckledning till Wennbergsparken, ansluta till självfallsledning
och vidare till Mariebergsviken, se alt C i Figur 40. Pumpstationen kan då placeras där befintlig
pumpstation står. En fördel är att Maribergsviken har en lägre vattennivå än Klarälven. Dock blir
tryckledningen ungefär lika lång som för alt A och belastar sedan ett självfallssystem som bör
dimensioneras för att även hantera flödet från pumpstationen.

5.6

NORRA STRANDGATAN/GRIPEN

I västra delen av Norra strandgatan finns Vårdcentralen Gripen med en ambulansinfart/utfart mot Norra
Strandgatan, Figur 43. Vårdcentralen är viktig eftersom den står för jourhavande verksamhet. Det är
viktigt att säkerställa att patienter, logistik och personal kan transportera sig till och från vårdcentralen.
I Mike Flood-resultaten visar att det finns risk för vattendjup mellan 10-20 cm längst gatan och risk med
instängt område i rondellen Norra Strandgatan/Östra Torggatan, med nivåer upp mot 30 cm. För att
minska mängden dagvatten mot gatan utanför ambulansintaget förestås en avskärmning längs med
norra delen av gatan, vidare förslås att ett lågstråk längs GC vägen väster om Östra
Torggatan/Tingvallabron, se Figur 42. Det föreslås också att en höjdpunkt i gatan ses över för at
säkerställa en effektiv avvattning av gatan. Åtgärderna uppskattas skapa ytliga vägar som motverkar
risken att vatten bli stående vid rondellen eller längs gatan.
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Lågstråk längs GC-väg för
att säkerställa ytlig
avrinningsväg från väg

Ränna i norra delen av
gatan för att minska
belastning mot gatan.
Avvattning från gata och
rondell.

Se över och ta bort lokal
höjdpunkt.

Figur 42. Åtgärder som föreslås för Norra Strandgatan och för att säkerställa avvattning från rondellen.

Figur 43. Ambulansintag på Norra Strandgatan.

5.7

DAGVATTENUTLOPP

För Tingvallastaden kan det om kapacitet finns vara fördelaktigt att minska antalet utlopp eftersom
utloppspunkter behöver åtgärdas vid höga nivåer i Vänern eller Klarälven. Utlopp mot Inre hamn är inte
lika problematiska i och med att nivåer begränsas med hjälp av översvämningsskyddet. I
Mariebergsviken planeras också ett översvämningsskydd.
20 stycken dagvattenutlopp är belägna längs Klarälven från Pråmkanalen och upp till Klaraborgsbron.
Dessa riskerar dämmas upp och översvämmas vid 200-årsflöde i Klarälven, se Figur 17, + 47.68.
Eftersom det innebär stora investeringskostnader att anlägga översvämningsskydd i form av
pumpstationer är det om möjligt fördelaktigt att minimera antalet utlopp. 5 stycken utlopp mynnar till
Mariebergsviken som i dagsläget inte heller är översvämningsskyddat. Utredningen har inte omfattat
lösningar för att minimera antalet utlopp, då detta behöver detaljstuderas, speciellt eftersom kapaciteten
i ledningsnätet i dagsläget är begränsad.
Eventuellt behöver inte pumpstationer placeras vid varje utlopp utan kanske kan pumpstationerna
anläggas längre in i systemet och utloppen endast avskärmas. Denna typ av lösning kräver förmodligen
större fördröjningsmagasin, samt mer ingående studie på var detta skulle kunna vara en möjlig lösning.
En analys av källarnivåer för att identifiera riskområden för trycklinjen i ledningsnätet mer ingående
skulle eventuellt i så fall vara lämpligt.
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5.8

RESULTAT AV ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Olika åtgärdsalternativ har presenterats. Figur 44 visar principiella flödesvägar för Tingvallastaden efter
föreslagna åtgärder med fokus på de ytliga vattenvägar som finns och föreslås säkerställas. Vid
instängda områden krävs större ingrepp och där föreslås åtgärder i form av nya dagvattenledningar från
lågpunkter. Detta gäller vid tex viadukterna, delar av Hamngatan, Västra Kanalgatan och Kungsgatan.

Figur 44. Principiella ytliga flödesvägar som behöver säkerställas samt lågpunkter som behöver lösas genom
åtgärder under mark.

En Mike Flood-simulering visar resultat efter presenterade åtgärder, se Figur 45. Figuren baseras på
resultat efter åtgärderna på ledningsnätet för Hamngatan (kap 5.1.1 på sida 30), samt punktåtgärden
på ledningsnätet för Västra Kanalgatan (kap 5.2 sida 37), Kungsgatan (5.3.1 sida 38) och
Klaraborgsviadukten (kap 5.5 sida 41). Simuleringen presenteras utifrån ett 10 minuters regn till skillnad
från befintligt, Figur 10, som presenterades utifrån ett 30 minuters regn. Detta eftersom ett 10 minuters
regn efter åtgärder gav en högre vattennivå än vid ett 30 minuters regn. Ledningsnätet som
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dimensionerats upp fångar upp mycket av vattnet vid ett 30 minuters regn då intensiteten för ett 30årsregn är lägre.

Figur 45. Modellerat vattendjup efter åtgärdsförslag Mike Flood-resultat, för ett 100-årsregn, inkluderat
ledningsnätets kapacitet. Regnvaraktighet 10 min och klimatfaktor 25%.

Riskklassningen, Figur 46, uppdateras efter åtgärder utifrån Figur 45 och den konsekvensanalys som
presenterats i Figur 19. Efter åtgärder har alla områden med klassningen mycket hög risk reducerats.
Åtgärderna vid Norra Strandgatan är inte inkluderade i Mike Flood-simuleringen och därför syns inte
heller en förbättring. Klaraborgsviadukten klassas som medelhög risk eftersom konsekvensklassningen
fortfarande är hög men åtgärderna som tagits fram har minskat sannolikheten för översvämning i
viadukten.
För Hamngatan inkluderas i Mike Flood-simuleringen endast åtgärder på ledningsnätet för ett 30årsregn. Enligt analysen och i simuleringen finns fortfarande en risk att dagvatten påverkar vissa
byggnader ytligt, varvid åtgärder också för säkra att ytliga vattenvägar eller fördröjning krävs för skyfall.
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Norra
Strandgatan

Västra
Kanalgatan

Kungsgatan
Klaraborgsviadukten

Hamngatan
Löfbergsviadukt
en
Figur 46. Resultat av riskanalys efter åtgärder, utifrån Mike Flood-simulering Figur 45, i kombination med den
konsekvensanalys som presenteras i Figur 19.

Riskanalysen undersöker risken utifrån ytlig översvämning. Herrgårdsgatan klarade inte ett 6-månaders
regn enligt handberäkningarna. Detta område är inte ensamt om att vara underdimensionerat och risken
för återkommande källaröversvämningar kan vara hög i flera delar av Tingvallastaden. Det är därför
viktigt att i större delen av ledningsnätet se över de åtgärder som presenterats i denna utredning.
Åtgärder har inte presenterats för Östra Torggatan, dock bidrar åtgärderna för Hamngatan till att
nivåerna vid Östra Torggatan söder om Stora Torget minskar. För Östra Torggatan bör det säkerställas
ytliga vägar då dagvatten kan ansamlas i från högre områden i korsningar och i rondellen.
Åtgärden på ledningsnätet vid Västra Kanalgatan minskar risken för översvämning. Det bör dock
säkerställas att det instängda området mot garaget inte riskerar översvämmas. Detta gäller flera
parkeringar mot källarplan i Tingvallastaden som genom lokal höjdsättning bör avskärmas.
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6

KOSTNADSKALKYL

En översiktlig kostnadskalkyl har tagits fram på föreslagna åtgärder. Den totala kostnaden för att
bygga om dagvattensystem för att klara ett 30-års regn ligger på ca 41 miljoner kronor. För att se mer
detaljerat vilka åtgärder som ingår i denna kalkyl, se bilaga 9. Notera att det ej ingår åtgärder i denna
kalkyl för Västra Kanalgatan, Kungsgatan, Norra Strandgatan samt Klaraborgsviadukten. Dessa
områden hanteras via åtgärdsförslag för skyfall istället.
För att klara ett skyfall så finns det flera förslag framtagna. Förslaget med att kunna leda bort ett
skyfall med ledningar/kulvert är kalkylerat till ca 67 miljoner kronor. Notera att i denna kalkyl ingår även
åtgärder för ett 30-års regn som tillsammans med ytterligare åtgärder utformar ett dagvattensystem för
att klara ett skyfall.
Att bygga om gator för att ytledes kunna leda bort ett skyfall är kalkylerat 12 miljoner för sträckan
Hamngatan/Fredsgatan till Pihlgrensgatan/Älvgatan och 14,4 miljoner för sträckan
Hamngatan/Fredsgatan till Hamngatan/Tullhusgatan.
Utredningen vill poängtera att det finns stora osäkerheter med dessa kalkyler då det ej är utrett hur man
löser korsning under järnväg, ev. grundläggningsproblematik med omkringliggande hus mm. Det kan
finnas stora kostnadsdrivande poster som ej är upptagna i kalkylen. I och med att Resecentrum planeras
med stora ombyggnationer kan det även finnas samordningsvinster, bland annat med avseende på
återställningsarbetet och korsning av järnväg.

7

DISKUSSION

För en effektiv klimatanpassning av städer behövs både strukturella och icke-strukturella lösningar. En
strukturell lösning är, t.ex lösningar som presenterats i utredningen, utbyggnad av dagvattenledningsnätet. Icke-strukturella lösningar handlar om förändrade beteenden och skulle till exempel
kunna vara att omleda trafiken vid skyfall eller anpassa områdets funktion efter accepterad risk.
Strukturella åtgärder utformas för en teknisk livstid, medan icke-strukturella åtgärder kan vara temporära
åtgärder.
Mike Urban-analysen visar att större delar av dagvattensystemet inte har kapacitet för ett 10-årsregn,
se Figur 7. För att möta behovet att klara dimensionerande nederbörd behövs omfattande åtgärder för
stora delar av Tingvallastadens ledningsnät, eventuellt i kombination med lokala fördröjningsåtgärder.
Att stora delar av systemet är underdimensionerat bör tas i beaktning vid varje nybyggnation och
ombyggnation i staden. Vidare bör hänsyn tas vid nybyggnationer både med avseende på skyfall och
höga nivåer i recipienter.
Det är viktigt för Tingvallastaden att väga in de olika typerna av översvämningsrisker i varje fysiskt
ingrepp i stadsplaneringen. Vissa åtgärder med fokus på höga nivåer i recipienter, som invallningar, kan
ha en negativ effekt vad gäller skyfallshantering om nya instängda områden skapas. Vidare kan ytliga
vattenvägar ut mot recipient, för bättre skyfallshantering, öka risken för översvämningar från höga nivåer
i recipienten. Det är därför viktigt att ta med olika aspekter i den fysiska planeringen och väga riskerna.
Ytterligare parametrar, som ej är i fokus i denna utredning, för att säkerställa en hållbar
dagvattenhantering är rening av dagvattnet. Dagvatten från Tingvallastaden som i dagsläget spolas
direkt mot recipient utan rening innehåller troligen metaller så som bly, koppar, zink och kadmium. För
rening av dagvatten är fokus inte på dimensionerande och extrema skyfall, utan mindre och oftare
förekommande regn. En ökad flödeskapacitet krävs för att minska risken för översvämningar, men
åtgärder behövs också för att mindre regn bättre renas och omhändertas mer lokalt. Åtgärder som gröna
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tak, växtbäddar och skelettjordar har en positiv effekt för rening av dagvatten. Genomsläppliga ytor och
regnbäddar är andra exempel.
Åtgärder kan skapas inte bara där vi utesluter vattnet utan också genom anpassning och omfamning så
att vi drar nytta av variationer i väder och nivåer i omslutande vattendrag och sjö. I anpassningen till de
högre krav som ställs på staden kan också fler mervärden skapas så som gestaltning, rening av vattnet,
ökade ekosystemtjänster, pedagogik (vattnets kretslopp, hydrologi in action, årstider och klimat),
bevattning (gröna tak, rain gardens) och vattenlek (lekplats, kanalsystem, vattenorgel). Denna typ av
åtgärder är ett komplement och är snarare för mindre och oftare förekommande regn.
Vidare eftersom det ytmässigt kan vara mindre attraktivt att i en innerstad använda en större yta endast
för dagvattenhantering (som damm eller våtmarksåtgärd) är det mer lämpligt med så kallade
multifunktionella ytor, områden som tillåts svämmas över vid stora skyfall men som vanliga dagar har
andra funktioner. Till exempel skulle Löfbergsviadukten som normalt är en högt trafikerad gata, vid
skyfall agera i princip som ett fördröjningsmagasin om trafiken effektivt kan ledas om. Andra alternativ
är underjordiska magasin, t.ex. i form av stora rörmagasin. I möjligast mån bör fördröjning och rening
av dagvattnen ske så nära källan som möjligt.

7.1

RISKER ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Då fokus i utredningen inte har legat på detaljnivå har ett antal risker identifierats som måste studeras
vidare för att säkerställa att åtgärdsförslagen är genomförbara.
I Vikengatan norr om Wennbergsparken ligger en befintlig spillvattenledning dimension 800 mm. För att
anlägga ett dagvattenutlopp från Hamngatan, söderut under järnvägen till Mariebergsviken måste
spillvattenledningen korsas.
Samma sak gäller för föreslaget dagvattenutlopp i östra delen av Hamngatan som skall ledas under
järnvägen och österut mot Inre hamn. Även där måste nytt dagvattenutlopp korsa en befintlig
spillvattenledning, dimension 1000 mm.
En annan risk är hur föreslagna korsningar av järnvägen skall utföras. Finns möjlighet att anlägga
dagvattenledningarna genom traditionell schakt i samband med ombyggnationen av tågstationen och
spåren eller behöver man borra? Vilka geotekniska förutsättningar som råder har inte kontrollerats utan
måste utredas vidare. Hur påverkas grundläggning av byggnader behöver också kontrolleras.
På föreslagna sträckor finns även korsande fjärrvärme som måste beaktas vid anläggning av nya
dagvattenutlopp. I alternativet med ombyggnation av gata för att kunna leda dagvatten ytledes till
recipient vid 100-års regn kan även fjärrvärmen vara ett problem då flera fjärrvärmekammare finns längs
sträckan.
Analys av påverkan på recipienter har inte inkluderats i utredningen, till exempel åtgärder för att minska
områdets föroreningsbelastning. Miljökvalitetsnormer för recipienterna Västra Älvgrenen, Östra
Älvgrenen, Mariebergsviken och Vänern bör beaktas, samt för Mariebergsviken även
badvattendirektivet och Natura 2000 området.
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8

TEKNISK BESKRIVNING

8.1

BEFINTLIG MODELL

Modellen över Tingvallastaden utgår från en tidigare Mike Urban-modell upprättad av WSP som senast
användes 2015. Modellen har tidigare använts för att utreda flöde till Inre hamn samt utreda
kapacitetsbrister i ledningsnät till Viken i samband med förslag till invallning av Sjömansgatan. Modellen
sträcker sig över Tingvallastaden, Viken, delar av Kvarnberget samt områdena runt Inre hamn, se Figur
47.

Figur 47. Modellen över dagvattenledningsnätet i Tingvallastaden och andra sammankopplade delar av staden.
Avrinningskoefficienterna visas från hög andel hårdgjorda ytor i rött till låg andel hårdgjorda ytor i grönt.

Ledningsnätet längs Hamngatan har i befintlig modell fyra utlopp fördelade på Viken, Inre hamn,
Pråmkanalen samt västra älvgrenen. Det gör att modellen behöver täcka ett stort område för att få med
de områden som påverkar ledningsnätet i Tingvallastaden. Det finns dock områden i modellen som ej
påverkar utredningsområdet. Dessa är kvar men ingen större analys har gjorts på dessa områden.
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8.2

UPPDATERING AV BEFINTLIG MODELL

Sedan modellen upprättades har förändringar skett på ledningsnätet. Tre områden med större
förändringar har identifierats och uppdaterats i modellen: Almentorget/Älvgatan, Östra Torggatan och
Bryggudden. Områdena visas i Figur 48. Inga ändringar har gjorts i modellen mellan Packhusallén och
Kanikenäsbanken då området under utredningen fortfarande var i byggskeende samt att det ej påverkar
utredningens frågeställningar.

Figur 48. Röda ytor visar områden där ledningsnätet har uppdaterats i modellen.

Som höjdmodell för utredningen har laserskanning från 2009 används. För Almentorget och Östra
Torggatan har markytan förändrats sedan dess. Markytan i dessa områden har ansetts vara av
betydelse för utredningen och en ny inmätning har gjorts som komplement till laserskanningen.
Hamngatans befintliga utlopp till Inre hamn har tagits bort ur modellen då kulverten under
järnvägsbanken enligt uppgift antas vara ur funktion.
Modellens avrinningsområden har behållits med undantag för de tre områden där ledningsnätet har
uppdaterats. Dock har avrinningskoefficienterna uppdaterats för hela modellen för att ta hänsyn till
eventuella förändringar i markanvändning. Markanvändning har delats in i fem klasser utifrån den
grundkarta som använts i utredningen. Varje klass har en avrinningskoefficient som grundats på Svenskt
vattens P110, se Tabell 5. Utifrån markanvändningen har en avrinningskoefficient tagits fram för varje
avrinningsområde i modellen, se Figur 47.
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Tabell 5. Markanvändningar med avrinningskoefficienter som använts i modellen.

Markanvändning
Tak
Väg, parkering, asfalt
JVG
Park
Övrigt

8.3

Avrinningskoefficient
0,9
0,8
0,2
0,1
0,1

YTMODELL

För att simulera skyfall har en ytmodell (Mike Flood) kopplats till ledningsnätsmodellen. Modellerna är
kopplade till varandra i de noder som finns i ledningsnätsmodellen. I dessa punkter kan modellerna
utväxla vatten. En begränsning i modelluppsättningen är att rännstensbrunnar ej är beskrivna i
modellen. Ett antal extra noder har lagts till i lågpunkter med rännstensbrunnar då
nedstigningsbrunnarna i vissa fall ej ligger i flödesvägarna på ytan, se Figur 49. Dessa extra noder är ej
med i rena ledningsnätssimuleringar.

Figur 49. Extra noder för att öka punkter där utbyte av vatten kan ske mellan ledningsnät och ytmodell. Noderna
är placerade i relevanta lågpunkter där det finns rännstensbrunnar.

Varje nod har beskrivits i modellen med en kapacitet på att utbyta 200 l/s. Det är normalt inte realistiskt
för en nod men bör ses som en summering av flera rännstensbrunnar. I simuleringarna är det ytterst få
noder som utbyter upp till 200 l/s.
Markens råhet styr hur snabbt vatten kan rinna över ytan och kan beskrivas med Mannings tal, M. Ett
lågt tal innebär att det är svårt för vattnet att rinna över ytan medan ett högt medför att vattnet rinner lätt.
I modellen har hårdgjorda ytor antagits ha ett Mannings tal på 50 och ej hårdgjorda ytor ett Mannings
tal på 4.
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8.4

NEDERBÖRDSBELASTNING

Modellen har belastats med både CDS-regn och blockregn vid simuleringar. CDS-regn har använts för
kapacitetsutredning av ledningsnätet vid 1-, 10- och 30-årsregn samt vid dimensionering av
åtgärdsförslag för Hamngatan vid 30-årsregn. CDS-regnet är uppbyggt enligt exempel i P104 med
varaktigheter från 5 min till 360 min med en skevhetsfaktor på 0,37.
Blockregn har använts vid Mike Flood-simuleringar. Vid dessa simuleringar har ett 100-årsregn med
varaktigheterna 10 min, 30 min, 60 min och 120 min använts. Blockregn har även använts i simuleringar
för analys av systemet för att enklare kombinera resultat från modellen med handberäkningar.
Regn med återkomsttid 1 år och 10 år har använts för att visa hur ledningarna klarar tidigare
dimensioneringskrav. För dessa regn har ingen klimatfaktor använts. Regn med återkomsttider 30 år
och 100 år har använts för att utreda konsekvenser i nutid och framtid samt för dimensionering för att
klara framtida regn. Därför har en klimatfaktor på 25% använts för dessa regn.
Vid modellering av Mike Flood har blockregnen delats upp så att motsvarande ett 10-årsregn belastas
direkt på ledningsnätet och kvarvarande intensitet upp till ett 100-årsregn belastas på markytan. Detta
regn har i utredningen benämnts 100-10år. Uppdelningen motsvarar ca 50 % på ledningsnät och 50 %
direkt på ytan. Anledningen till detta är att ledningsnätet i modellen är förenklat och saknar
rännstensbrunnar, vilket gör att utbytet mellan ledningsnät och ytmodell blir förenklat. Dessutom antas
stora takytor vara direkt kopplade till ledningsnätet då stuprören saknar utkastare.
I modellens utlopp har två olika normalvattennivåer använts. I utloppen till Klarälven och i Pråmkanalen
norr om slussen har en konstant vattenyta på +45,25 m använts. I utloppen till Mariebergsviken, Inre
Hamn och Pråmkanalen söder om slussen har en konstant vattenyta på +44,65 m använts.

8.5

KONSEKVENSANALYS

Klassningen för Tingvallastaden med avseende på konsekvenser för skyfall överensstämmer till större
del med klassningen med avseende på markanvändning och godtagbar återkomsttid som Karlstad
kommun klassat i Översvämningsprogrammet (2010). I Karlstad kommuns Översvämningsprogram
delas områden in i tre klasser för vilken återkomsttid som kan anses vara ett godtagbart risktagande.
Klassningen baserar på de norska riktlinjerna (NVE, 2009) där klass 3 avser ”områden med bebyggelse
och anläggningar för särskilt sårbara samhällsfunktioner”. Här nämns bland annat sjukhus,
räddningstjänst, polis, infrastruktur av stor samhällsbetydelse och förorenade deponier. Enligt de norska
risklinjerna bör dessa placeras med ”god marginal över” beräknad händelse.
I klass 2 i den norska klassningen inkluderas områden där de flesta typer av byggnader där människor
uppehåller sig: bostäder, industri och kontor. Vidare inkluderas i klass 2 också skolor och infrastruktur,
vilket i denna rapport klassas 4 respektive 2. Ekonomiska konsekvenser kan vara stora vid skador på
dessa byggnader, men de klassas inte sätta kritiska samhällsfunktioner i spel. Byggnader och
anläggningar där få uppehåller sig och som ger små ekonomiska konsekvenser eller andra
samhällskonsekvenser klassas i de norska riktlinjerna som klass 1. . I klassningen för Tingvallastaden
inkluderas också en ännu lägre klassning för grönytor och rekreationsområden, klass 1 (försumbara
konsekvenser).
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