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Rud Padelhall – PM Dagvatten 

I samband med arbetet för framtagande av detaljplan för ett planområde i Rud i Karlstad har ett 

kompletterande PM Dagvatten tagits fram. Detta PM syftar till att beskriva förutsättningar för 

flöden före och efter exploatering, möjligheter till fördröjning inom planområdet, samt att se hur 

ett översvämningsscenario i Klarälven skulle påverka planområdet.  

Förutsättningar 

Det har tidigare utförts en dagvattenutredning för planområdet (Sweco, 2013) där fokus legat på 

översvämningsberäkningar och en modellering av dagvattenflöden har utförts. När den tidigare 

utredningen utfördes planerades planområdet att bebyggas med en COOP-butik. Detta är inte 

längre fallet och det ska istället anläggas en padelhall, men resultatet från modellering bedöms 

fortfarande vara gällande. Efter avstämning med beställare har beslutet tagits att komplettera 

tidigare dagvattenutredning med flödesberäkningar och en analys av översvämningssituationen. 

Enligt resultat från tidigare utredning kommer det att ske översvämning av delar av planområdet 

och andra delar av Rud vid ett 100-årsregn. Detta bedöms inte vara ovanligt då ledningsnät inte 

är dimensionerande för avledning av 100-årsregn. I Figur 1 presenteras översvämnings-

utbredning vid ett 100-årsregn. 



   

 

 

2 (18) 
 
PM DAGVATTEN 

2020-10-16 

 

 

 

Figur 1: Översvämningsutbredning vid ett 100-årsregn enligt tidigare utförd ledningsnätsmodellering 
(Sweco, 2013). 

Utöver förutsättningar och resultat i tidigare utredning ligger också Svenskt Vattens publikation 

P110 (2016) till grund för beräkningar. För kartering av markanvändning har Lantmäteriets 

ortofoton använts, samt ett utkast på plangräns använts daterat 200922. 

Ytor och dimensionerande flöde 

För att beräkna flöden före och efter exploatering har karteringar gjorts av befintlig och 

kommande markanvändning. Då en stor del av planområdet utgörs av befintlig dagvattendamm 

och en del närliggande naturmark som inte kommer påverkas av exploateringen har två 

beräkningar utförts. Den första beräkningen tar hänsyn till hela planområdet, inkl. damm och 

naturmark, och den andra beräkningen tar enbart hänsyn till den mark som mest sannolikt 

kommer att exploateras.  

Föra båda scenarierna har befintlig dagvattendamm räknats som en yta där allt vatten rinner 

vidare. Befintlig markanvändning i båda scenarierna har tolkats som ängsmark i 
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flödesberäkningar och i före-scenariot har hela området antagits utgöras av ängsmark. I Figur 2 

presenteras markanvändningen inom planområdet efter exploatering.  

 

Figur 2: Uppskattad markanvändning efter exploatering för Padelhallen i Rud. Plangränserna kommer från 
ett utkast daterat 200922. Ortofotot tillhör Lantmäteriet. 

I Tabell 1 presenteras markanvändning för efter-scenariot. Det görs alltså ett antagande att all 

markyta förutom dammytan utgörs av ängsmark i före-scenariot. Notera att 

avrinningskoefficienten för dammytan är satt till 1,0 då all nederbörd som faller på dammytan 

antas rinna vidare. 

Tabell 1: Markanvändning för Padelhallen i Rud efter exploatering. 

Markanvändning Area (ha) Avrinningskoefficient Red. Area (ha) 

Dammyta 0,59 1 0,59 

Natur (ängsmark) 0,48 0,1 0,05 

Exploateringsyta 1,85 0,5 0,93 

  2,93 0,53 1,56 

 

Rinntider presenterade i Tabell 2 har använts. 
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Tabell 2: Rinnsträcka, -hastighet och -tid för planområdet, före och efter exploatering. Notera att för efter-
scenariot har 10 minuter använts då det är minsta möjliga rinntid för ekvationen. 

  Före Efter 

Rinnsträcka (m) 220 220 

Rinnhastighet (m/s) 0,1 0,5 

Rinntid (min) 37 7 (10) 

 

Med hjälp av karterade ytor i Tabell 1 och den uppskattade rinntiden i Tabell 2 har 

flödesberäkningar utförts med rationella metoden (ekvation 4.4 i Svenskt Vatten P110): 

𝑞𝑑𝑎𝑔 𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑘𝑓 

där: 

𝑞𝑑𝑎𝑔 𝑑𝑖𝑚 = dimensionerande flöde (l/s) 

𝐴 = avrinningsområdets area (ha) 

𝜑 = avrinningskoefficient (-) 

𝑖(𝑡𝑟) = dimensionerande nederbördsintensitet (l/s/ha) 

𝑡𝑟 = regnets varaktighet (min) 

𝑘𝑓 = klimatfaktor (1,25) 

 

I Tabell 3 presenteras flödesberäkningar för de båda scenarierna med ett antal olika 

återkomsttider. 
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Tabell 3: Dimensionerande flöden för planområdet, före och efter exploatering, beräknat både med och 
utan befintlig damm och med och utan naturmark*.  

Före, exkl. damm + naturmark   Efter, exkl. damm + naturmark 

Återkomsttid 
(år) 

Regnintensitet 
(l/s/ha) 

Flöde 
(l/s)   

Återkomsttid 
(år) 

Regnintensitet 
(l/s/ha) 

Flöde 
(l/s) 

2 74,4 13,8   2 167,7 155,3 

5 100,0 18,5   5 226,7 209,9 

10 125,4 23,2   10 284,9 263,8 

20 157,3 29,1   20 358,4 331,8 

              

Före, inkl. damm + naturmark   Efter, inkl. damm + naturmark 

Återkomsttid 
(år) 

Regnintensitet 
(l/s/ha) 

Flöde 
(l/s)   

Återkomsttid 
(år) 

Regnintensitet 
(l/s/ha) 

Flöde 
(l/s) 

2 74,4 21,8   2 167,7 262,3 

5 100,0 29,3   5 226,7 354,6 

10 125,4 36,7   10 284,9 445,7 

20 157,3 46,0   20 358,4 560,5 

*naturmarken kommer inte att förändras vid exploatering. 

Det går att utläsa att flödet ökar efter exploatering i båda beräkningsscenarierna. Det bedöms 

fullt naturligt att det dimensionerande flödet ökar vid hårdgörning av naturmark som leder till att 

mindre nederbörd har möjlighet att infiltrera. Utöver detta blir rinntiden för planområdet, dvs. 

tiden för hela planområdet att bidra till flöde vid ”utloppet”, kortare när mer intensiva regn bidrar 

till det dimensionerande flödet. 

Tidigare dagvattenutredning har inte räknat fram något dimensionerande flöde från 

planområdet.  

Flödesriktningar inom planområdet 

Det har utförts en analys av flödesriktningar inom planområdet, samt tagits fram ett förslag på 

flödesriktningar efter exploatering. I Figur 3 presenteras befintliga flödesvägar inom 

planområdet.  

Marielle Nilsson
Anteckning
:)
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Figur 3: Befintliga flödesriktningar inom planområdet. Ortofotot tillhör Lantmäteriet. 

Det noteras att den generella flödesriktningen är NÖ-SV och att det är något oklart hur avrinning 

sker på Mossgatan i anslutning till planområdet. Lågpunkten är den befintliga dammen inom 

området där det också syns att trumman under E18 inte är inlagd i modellen. 

Utifrån ovan flödesvägar har ett förslag tagits fram gällande hur höjdsättning kan göras av ny 

bebyggelse och parkeringsytor. I Figur 4 presenteras ett förslag på sekundära avrinningsvägar. 



   

 

 

7 (18) 
 

PM DAGVATTEN 

2020-10-16 

 

 

 

Figur 4: Förslag på sekundära avrinningsvägar, eller generella flödesriktningar inom planområdet. 
Ortofotot tillhör Lantmäteriet. 

I förslaget ovan behålls den generella flödesriktningen NÖ-SV, men den anpassas så att 

avrinning från byggnaden först sker rakt. Höjdsättning av byggnaden rekommenderas utformas 

enligt förslag i Figur 5. Rekommendationen, i enlighet med Svenskt Vattens publikation P105, 

görs för att förhindra att vatten rinner mot huskropp. I förslaget föreskrivs att marken närmast 

huset hårdgörs för att undvika belastning på byggnadens dräneringssystem, samt att det 

används utkastare på stuprören. Det rekommenderas också att marken 3 meter från huset lutas 

1:20 (5 %) och att marklutningen efter detta ligger på cirka 1–2 % för att inte riskera att 

dagvatten rinner in mot byggnaden.  
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Figur 5. Rekommenderad höjdsättning av mark närmast fasad. Figuren tillhör Sweco. 

Översvämningsrisk till följd av höga flöden i Klarälven 

För att utreda risken för översvämning av planområdet till följd av höga vattennivåer i Klarälven 

har kartmaterial från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) använts. MSB 

tillhandahåller en tjänst vid namn Översvämningsportalen (MSB, 2020) som innehåller alla de 

översvämningskarteringar som tagits fram för att stödja kommuner och länsstyrelser i deras 

planeringsarbete. 

Översvämningskarteringarna är framtagna med Sveriges nya nationella höjddata (NNH) som 

underlag och visar vattnets utbredning för flera olika flödessituationer. Följande 

flödesutbredningar har analyserats och visas i figurerna nedan. 

• 50-årsflöde för dagens klimat: visar vilka områden som sätts under vatten vid en 

översvämning som statistiskt sett inträffar en gång på 50 år. Detta benämns som Q50 i 

figurerna nedan. 

• 100-årsflöde för framtidens klimat: visar vilka områden som sätts under vatten vid en 

översvämning som statistiskt sett inträffar en gång på 100 år. Detta benämns som 

Q100 i figurerna nedan. 

• 200-årsflöde för framtidens klimat: visar vilka områden som sätts under vatten vid en 

översvämning som statistiskt sett inträffar en gång på 200 år. Detta benämns som 

Q200 i figurerna nedan. 

• Beräknat högsta flöde (BHF) 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). 

Detta benämns som QBHF i figurerna nedan. 

Notera att karteringarna med klimatanpassade 100-årsflöden och 200-årsflöden visar en 

förväntad situation år 2100. Samtliga översvämningskarteringar är utförda med en hydraulisk 

modell. 

I Figur 6 visas översvämningsutbredningen i relation till planområdet och dess direkta 

närområde. I Figur 7 presenteras översvämningsutbredningen ur ett större perspektiv. 
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Figur 6: Översvämningsutbredningspåverkan på planområdet och dess direkta närområde vid flöden med 
olika återkomsttider. Översvämningskarteringen är hämtad från MSB och ortofotot tillhör Lantmäteriet. 
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Figur 7: Översvämningsutbredningspåverkan på planområdet och dess omgivningar vid flöden med olika 
återkomsttider. Översvämningskarteringen är hämtad från MSB och ortofotot tillhör Lantmäteriet. 

Enligt resultaten från MSB:s översvämningskartering på den föreslagna plangränsen kommer 

det endast att ske en översvämning vid flöden mellan det som motsvarar en statistisk 

återkomsttid på 200 år – BHF.  

Enligt Översvämningsrisk i Karlstad – Riktlinjer för planering och bygglov (Karlstad kommun, 

2018) ska byggnader för ”övrig verksamhet” (där sport- och fritidsaktiviteter inomhus ingår) inte 

lokaliseras till områden så att de riskerar att översvämmas oftare än en gång vart 200:e år (dvs. 

som resultat av ett 200-årsflöde/-nivå). Det presenteras också planeringsnivåer för 

verksamheter med översvämningsskydd där bestämmande nivå för planområdet blir nivån för 

ett 200-årsflöde i Klarälven. Enligt dokumentet blir bestämmande nivå för FG (färdigt golv) nivån 

i Klarälven vid ett flöde på 1628 m³/s, vilket i sig inte finns dokumenterat i riktlinjerna, men som 

efter avstämning mot Karlstad kommun1 identifierats som +48,01.  

Förslag till fördröjningsanläggningar 

Då det dimensionerande flödet ökar efter exploatering rekommenderas att fördröjnings-

anläggningar anläggs inom planområdet. Det finns en befintlig dagvattendamm inom 

 
1 Mailkonversation med Kristina Hedfors 201007. 

Karin Manner
Markering

Karin Manner
Markering
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planområdet, men då det saknas information om hur den är dimensionerad är det svårt att dra 

en slutsats kring dammens möjlighet att ta emot extra tillkommande flöde. Dagvattendammen 

har tidigare varit del av ett numera avvecklat markavvattningsföretag, så det är möjligt att det 

finns underlag att gå igenom för att se dimensioneringsförutsättningar, men i dagsläget är detta 

okänt. På grund av detta rekommenderas lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) inom 

fastigheten. 

LOD leder bland annat till ett jämnare dagvattenflöde mot nedströms anläggningar, men bidrar 

också med en reningseffekt. Då hårdgörningen av ytorna till stor del består av parkeringsytor 

rekommenderas att någon lösning som passar in i parkeringsytor planeras. I detta kapitel 

presenteras ett antal förslag på möjliga lösningar. 

Nedsänkta växtbäddar 

Växtbäddar rekommenderas utformas som lokala lågpunkter i topografin för att kunna ta emot 

dagvatten från hårdgjorda ytor och samtidigt ge ett trevligt inslag i närområdet. Genom 

infiltration i mark, avdunstning och upptag i växtligheten hjälper anläggningarna till med såväl 

rening som fördröjning. Vid konstruktion bör växtbäddarna anpassas efter de specifika 

förhållandena som gäller för den plats där anläggningen ska placeras. Faktorer som spelar in är 

typ av växter (enklare växter, buskar, träd), omgivande marktyp samt djup och läge för 

anläggningen (solljus, nedtrampningsrisk, m.fl.). Önskad renings- och fördröjningseffekt beror 

på djup och materialval i växtbädden. För att säkerställa att dagvatten når anläggningen kan 

den med fördel placeras som utloppspunkt för dagvattenrännor, med nollad kantsten eller med 

en inloppsbrunn. Det finns idag flera olika typer av rännstensbrunnar som går att anpassa till 

kantstensmiljöer. 

Anläggningens area bör uppgå till 3-5 % av det reducerade tillrinningsområdet och bör kunna 

dräneras inom 24-48 timmar. Om anläggningen görs tät eller på mark med begränsade 

infiltrationsmöjligheter rekommenderas att den utformas med en dräneringsledning i botten.  

Stockholm Vatten och Avfall rekommenderar att jordlagret i anläggningen består av en 

sandbaserad växtjord med minst 0,5 m djup där porositeten ligger runt 15 %, men det går även 

att anlägga dem med en blandning av matjord och pimpsten (40/60) där porositeten blir högre, 

ca 25 %. Notera att växtvalet bör anpassas till substratet i växtbädden.  

Boverket rekommenderar att bräddmöjligheten anordnas så att vatten aldrig blir stående högre 

än 0,2 m. Nedsänkta växtbäddar föreslås anläggas i anslutning till hårdgjorda ytor. I Figur 8 

presenteras exempel på nedsänkta, upphöjda och vanliga växtbäddar i gatu- och bostadsmiljö. I 

Figur 9 visas en enkel tvärsektion på en utformning av en nedsänkt växtbädd. 

Karin Manner
Markering
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Figur 8. Till vänster visas en nedsänkt växtbädd på förgårdsmark i anslutning till lokalgata i Norra 
Djurgårdsstaden. Bilderna till höger visas växtbäddar i marknivå ovan bjälklag, den övre kommer från 
Östra Sala Backe och den nedre från Norra Djurgårdsstaden. Foto: Sweco. 

 
Figur 9. Principskiss för nedsänkt växtbädd med fördröjning ovanpå bädden. Illustration: Sweco. 
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Gröna tak 

Gröna tak är ett samlingsbegrepp för vegetationstäckta tak som hjälper till att minska och 

utjämna dagvattenflöden, samt rena dagvatten. Avrinningen beror på hur tjockt taket är, men 

även delvis på takets lutning. Kapaciteten ökar med tjockleken på substratet, men ett mäktigare 

tak blir också tyngre, varför eventuella ökade konstruktionskostnader för byggnation måste tas i 

beaktande. I Tabell 4 ges exempel på hur tjockleken på jordlagret påverkar 

avrinningskoefficienten. Ett mindre värde på avrinningskoefficienten innebär därmed en mindre 

avrinning från takytan och minskar avrinningen från fastigheten jämfört med konventionella tak. 

Tabell 4: Avrinningskoefficienter för gröna tak vid olika täckningsdjup och lutningar (Grönatakhandboken, 
2017). 

  Avrinningskoefficient 

Djup (mm) 15 ° lutning  >15 ° lutning 

>500 0,1 - 

250-500 0,2 - 

150-250 0,3 - 

100-150 0,4 0,5 

60-100 0,5 0,6 

40-60 0,6 0,7 

20-40 0,7 0,8 

 

Skötselmässigt kan gröna tak delas in i tre kategorier: extensiva, semi-intensiva och intensiva 

gröna tak. Med extensiva tak menar att skötsel ska vara mycket begränsad, där de normalt 

behöver renas på ogräs och gödslas 1 – 2 gånger per år. Sedumtak är den vanligaste sorten. 

På semi-intensiva tak planteras gräs, perenner och buskar. Dessa kräver en mer omfattande 

skötsel, men den är ändå mindre omfattande än skötsel av en vanlig trädgård. Skötsel omfattar 

bevattning och tillförsel av gödning.  

Intensiva tak kallas så för att de är arbetsintensiva. De kan bestå av rabatter, buskar och 

gräsmattor. Taken kräver regelbunden bevattning, gödning och annat underhåll som till 

exempel klippning.  

Alla gröna tak kan behöva lagning av kala fläckar, där skott kan tas från tätvuxna delar. Detta 

ska göras i maj-september. Krattning rekommenderas och takbrunnar och hängrännor ska 

hållas fria från skräp. I Figur 10 visas ett exempel på hur ett extensivt grönt tak kan se ut. Det är 

även värt att nämna att samtliga gröna tak kan ha en negativ reningseffekt gällande framför allt 

fosfor- och kvävehalter i avrinnande dagvatten. Detta beror på att det alltid sker en viss gödning 

av gröna tak och för att minimera läckage av näringsämnen rekommenderas att en plan för 

underhåll tas fram. På så sätt kan gödsling hållas på en minimal nivå för att undvika ytterligare 

belastning nedströms. Gröna tak som dagvattenanläggning fyller för det mesta funktion av 

fördröjningsanläggning för att minska avrinning från takytor. 
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Figur 10. Exempel på ett extensivt tak på en byggnad. Foto: Sweco. 

Trädplantering, skelettjord och luftigt bärlager 

Om det finns ytor inom planområdet där det planeras för trädplanteringar rekommenderas att 

uppbyggnaden görs med skelettjordar. Skelettjordar är uppbyggda med makadam och de kan 

själva utgöra bärlager för vägar och trottoar. Skelettjorden är yteffektiv eftersom den till största 

delen anläggs under hårdgjorda ytor. I och med att den ligger under hårdgjorda ytor behöver 

tillgång till luft och vatten byggas in i systemet. Detta åtgärdas genom att luftbrunnar sätts i det 

så kallade luftiga bärlagret som tar in luft och som också släpper in vatten. Luftbrunnar kan med 

fördel placeras i slutet av en ränndal. Skelettjorden kan utformas på flera olika sätt, men mest 

vanligt är följande tre: 

1. med finjord nerspolad i skelettet,  

2. helt utan finjord, eller  

3. med biokol istället för finjord.  

Utformning 1 innebär att den huvudsakliga utjämningsvolymen ligger i det luftiga bärlagret, men 

det är viktigt att tänka på att endast 1/3 av det luftiga bärlagret kan användas som 

utjämningsvolym och ca 12 % i den delen som också är fylld med jord. Skelettjordar har stor 

kapacitet för infiltration och genomsläppligheten har uppmätts till 100 mm/h (enligt 

Trafikkontoret på Stockholms stad). Skelettjordars förmåga att rena dagvatten bedöms vara 

mycket goda. 
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På grund av svårigheten med att spola ned jord i skelettjorden har varianter utan jord 

(utformning 2) provats i ett flertal anläggningar. Det ger en större utjämningsvolym, men lägre 

uppehållstid då genomsläppligheten ökar i och med avsaknaden av finjord. Att ta bort finjorden 

minskar även reningseffekten och förmågan att leverera vatten och näring till träden. Detta kan 

kompenseras genom att man utför skelettjorden med en liten dämning i botten som håller kvar 

vatten. 

Stockholms Stad har arbetat mycket med skelettjordar och hoppas på ökad prestanda genom 

inblandning av biokol (utformning 3). Biokolen fungerar som ett reningsfilter, men skapar också 

goda förutsättningar för mykhorriza och mikroliv i substratet. Om skelettet fylls med biokol blir 

utjämningsvolymen i skelettjorden större än vid nedspolning av jord. 

Dagvatten från trafikerade ytor innehåller höga halter föroreningar och bör renas och fördröjas, 

vilket gör skelettjordar till en optimal lösning i väg- och parkeringsytor. I Figur 11 visas exempel 

på hur skelettjordar kan installeras på torgytor och vid gator.  

  
Figur 11. Exempel på trädplanteringar i skelettjordar vid torg och vid gata. Foto: Sweco.  

I Figur 12 presenteras en sektionsritning av en skelettjord med ett träd. Det går även att utforma 

skelettjord under hårdgjorda ytor utan träd. Skelettjordar utformas med fördel som en 

längsgående sammanhållen anläggning längs med en väg, mellan rader med parkeringsplatser 

eller längs GC-banor (Stockholm stad, 2017). 
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Figur 12. Principsektion av skelettjord med trädplantering (Stockholm stad, 2017). 

För att ytterligare öka reningseffekten rekommenderas att någon form av samlingsbrunn med ett 

tunnelmagasin används som inlopp till anläggningen. Tunnelmagasinet ökar 

fördröjningsvolymen, men kan också öka reningseffekten genom att man lägger en geotextil i 

botten som dagvattnet måste ta sig igenom för att nå anläggningen. Vatten kommer utan 

problem att kunna rinna igenom geotextilen, men föroreningspartiklar kommer att fastna 

(beroende på deras storlek). Att utforma anläggningen med någon form av tunnelmagasin som 
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inlopp möjliggör också för underhåll av magasinet. I vanliga fall är det mycket svårt att 

underhålla skelettkonstruktioner då det inte finns någon samlingsplats för sediment i 

standardiserade anläggningar. Detta leder till att underhåll endast kan utföras genom spolning, 

vilket också kan vara en svårighet om makadamen satt igen. På grund av detta rekommenderas 

ett tunnelmagasin som inlopp till anläggningen då det går att slamsuga i röret och man undviker 

igensättning. I Figur 13 visas en bild från anläggning av ett tunnelmagasin som 

avsättningsmagasin.  

 

Figur 13. Anläggning av ett tunnelmagasin. Bilden tillhör Milford (Milford, 2020). 

Det rekommenderas inte att anläggningar tätas för att främja perkolation. 

Underjordiskt makadammagasin / Stenkista  

En stenkista är en grop som fylls med stenar (makadam) och som sedan täcks över. 

Husdränering och stuprör kopplas vanligtvis på magasinet som kopplas till det kommunala 

dagvattennätet. Det är viktigt att magasinet förses med ett bräddavlopp som ser till att vattnet 

har möjlighet att brädda när fördröjningsvolymen överskrider dimensionerad volym. Det 

rekommenderas också att utloppsledningen ligger 10-15 cm ovanför botten för att ytterligare 

öka sedimentationsmöjligheterna. 

Då denna typ av magasin är underjordiska tar de ingen eller mycket liten markyta i anspråk och 

volymen i magasinet kan enkelt utformas efter behov. Reningsförmågan i magasinen uppstår 

främst genom att suspenderat material och partikelbundna föroreningar sedimenterar. Graden 

av rening beror på flödesförhållandena i magasinet, men avskiljningsförmågan kan i bästa fall 



   

 

 

18 (18) 
 
PM DAGVATTEN 

2020-10-16 

 

 

ligga på 30 – 652 % för totalhalt av metaller och upp till 50 procent för totalfosfor. Anläggningen 

renar inga lösta föroreningar.  

Slutsats 

Det dimensionerande flödet från planområdet kommer att öka i och med exploatering av 

padelhallen i Rud. Det bedöms vara fullkomligt normalt då andelen hårdgjord yta ökar. Det 

rekommenderas att dagvattnet tas om hand lokalt inom planområdet (LOD) med någon av de 

föreslagna anläggningarna som presenterats: skelettjordar, växtbäddar eller underjordiskt 

makadammagasin. För att minska det dimensionerande flödet, och då även 

fördröjningsvolymen, kan det utredas om det är intressant att anlägga gröna tak på padelhallen.  

Det finns en översvämningsrisk inom planområdet vid 200-års och BHF-flöden i Klarälven enligt 

kartering utförd av MSB. Med hänsyn översvämningsrisken och Karlstad kommuns riktlinjer för 

planering rekommenderas det att FG-nivån inte underskrider 48,01. 
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