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Bakgrund 
I samband med granskning av detaljplan för kv. Skepparen kontaktade 
länsstyrelsen kommunen och önskade att kommunen förtydligar följande frågor: 

- Skyfall och dagvattenhantering 
- Översvämning och samhällsviktig verksamhet 
- Påverkan av översämningsåtgärder på bebyggd miljö och verksamheter 

söder om Näbbgatan (utanför planområdet)  
- Geoteknik  
- Buller på skolgård 

 
Den 28 januari träffades kommunen och länsstyrelsen där kommunen redogjort hur 
bl.a. dagvatten och skyfallsvatten 100-årsregn och översvämningsrisker mm 
planeras enligt planförslaget att hanteras.   
 
Syfte 
Detta PM har tagits fram med syfte att skriftlig förtydliga hur bebyggelsen och 
infrastruktur har utformats och reglerats i plan med hänsyn till dagvatten och 
skyfallshantering, översvämning och hur samhällsviktig verksamhet kan 
upprätthållas vid beräknade högsta vattennivåer i Vänern. PM-et redovisar också 
påverkan av föreslagna översvämningssåtgärder på bebyggd miljö och 
verksamheter utanför plangränsen för Tullholmssågen och skepparen. 
 
Detaljplanens bestämmelser och beskrivning 
Detaljplanen för kv. Skepparen innebär byggrätter för bostäder och kontor. Planen 
bekräftar också skolverksamheten som pågår inom planområdet. Detaljplanen 
reglerar en lägsta nivå för tillkommande bebyggelse, skola och tekniska 
installationer för att säkra att byggnaden kan klara en översvämning vid beräknade 
högsta vattennivå i Vänern +47.07 (RH 2000).  Detta innebär att tillkommande 
byggelse och angöring till bebyggelsen klarar vattennivåer med beräknade högsta 
vattennivåer i Vänern BHN (+47.07 RH 2000). På så sätt kan byggnaden tex hållas 
varm och fungera (under förutsättning att stadens tekniska system utanför 
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byggnaden är i funktion) under översvämningssituationen så att boende inte 
behöver evakueras. 
Planen reglerar också att lokalgata inom planområdet höjdsätts minst till +47.00 
(RH 2000) vilken i princip innebär att trottoarer i direkt anslutning till lokalgator 
kommer att ligga på minst +47.07.  
Utöver det har kommunen genom detaljplan för Tullholmssågen som ligger direkt 
utanför planområdet höjdsatt Packhusallén inklusive cirkulationsplatsen 
(korsningen Tullhusgatan – Sjömansgatan – Packhusallén) till +47.07 och 
Tullhusgatan till +46.90 RH 2000. 
 

 
Figur 1 - Plankarta för kv. Skepparen och Tullholmssågen med föreskrivna gatuhöjder 
 
Skyfall och dagvattenhantering 

- Ansvarsförhållande dagvatten och hur hantering kommer att gå till. 
Kommunens VA-avdelningen (VA-huvudmannen) har ett ansvar för 
utformningen av VA-anläggningen upp till att det allmänna dagvattensystemet 
är fullt och dagvatten når markytan. Eftersom kv Skepparen anses som tät 
bostadsbebyggelse kommer dagvattensystemet, enligt svenskt vattens 
publikation P110, dimensioneras för att klara av ett regn med 20 års 
återkomsttid och klimatfaktor 1,25. För större regn har detaljplanen utformats 
så att avledning av ytvatten från planområdet sker till lågpunkter och allmän 
platsmark. 

I pågående entreprenader på Sjömansgatan och Timmergatan/Tullhusgatan 
byggs nya dagvattenledningar fram till planområdet. Dagvattenledningar finns 
även i Orrholmsgatan och Näbbgatan för avvattning från området.  

För att nå en hållbar dagvattenhantering krävs att dagvatten fördröjs inom 
planområdet. Karlstads nya dagvattenplan antas under våren och här föreslås 
att 10 mm nederbörd per kvm hårdgjord yta ska kunna omhändertas lokalt 
innan det avleds till det allmänna nätet, det gäller både för allmän mark och 
kvartersmark. Detta kommer vara en förutsättning vid projektering av allmän 
platsmark och kvartersmark. Anvisningar om fördröjning kommer anges i 
nybyggnadskarta i bygglovsskedet. 
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- Helhetsgrepp för skyfallshantering inom Tullholmssågen och 
Skepparen. 

Inledningsvis har kommunen i samband med detaljplanearbete för 
Tullholmssågen tagit fram skyfallsutredning1. Utredningen har kompletterats 
och utökats så att det kan omfatta bl.a. kv. Skepparen med anslutande gator så 
som Sjömansgatan, Orrholmsgatan och Näbbgatan.  

Utifrån den framtagna skyfallsutredningen har detaljplan Tullholmssågen 
höjdsatts så att Tullhusgatan ska fungera som en rygg där ytvatten vid 100-
årsregn ska kunna avledas österut till Tullholmsviken via tvärgator och östra 
delen av Näbbgatan. När kommunen sedan har projekterat är förutsättningen 
att fastighetsgräns mot kv Skepparen är högsta punkten.  

Komplettering/utökning av skyfallsutredningen2  förutsätter också att 
skyfallsvatten inom kv. Skepparen ska avledas via nord-sydlig lokalgata mot 
lågpunkter i parkstråket. När parkstråket blir fullt med vatten avleds det vidare 
till Orrholmsgatan och sedan västerut mot Mariebergsviken genom ett nytt 
skyfallstråk utmed Näbbgatan. Denna lösning förutsätter att minst ett nytt ytligt 
avrinningsstråk för avledning av dagvatten från Orrholmsgatan mot 
Mariebergsviken ska skapas. Olika alternativläge för den nya 
avrinningsvägen/ skyfallstråket har undersökts och diskuterats. Ett 
alternativläge som kommunen har rådighet över är ett läge utmed Näbbgatan. 
Avrinningsstråket planeras att utföras antingen som en skålning på Näbbgatan 
eller ett dike utmed Näbbgatan. Det ska noteras att utförande av skyfallsstråk 
säkerställs i planhandlingen under rubriken genomförandebeskrivning.    

Sammanfattningsvis förutsätter skyfallsutredningen att vatten vid 100-årsregn 
ska avledas genom Tullhusgatan österut mot Tullholmsviken och västerut mot 
Mariebergsviken. 

Översvämning och samhällsviktig verksamhet (fritidshem)  
Utgångspunkten enligt planen är att tillkommande byggrätter inkl. skolbyggnader 
och tekniska anläggningar (el, VA osv.) ska klara beräknade högsta vattennivåer i 
Vänern alltså +47,07 RH 2000. Utifrån skyfallskarteringen ställer planen också 
krav på att bl.a. nord-sydlig lokalgata ska höjdsättas till minst +47.00 vilket 
medför att trottoarer i anslutning till gatan kommer att ligga på en nivå som skulle 
kunna motsvara beräknade högsta vattennivå, alltså +47.07. Detta innebär att 
planområdet kan nås torrskodd vid högsta beräknade vattennivå +47.07 RH 2000. 
Det ska också noteras att direkt utanför skolan har kommunen redan genom 
detaljplan för Tullholmssågen ställt krav på att Tullhusgatan ska höjdsättas till 
minst +46.90 RH 2000. Höjdsättning av Tullhusgatan medför också att anslutande 
trottoarer kommer att ligga minst på +47.00. Kommunen menar att skolan via 
Tullhusgatan med tillfälliga åtgärder kan vara tillgänglig vid högsta beräknade 
vattennivå +47.07.  

Därutöver ska det uppmärksammas att det är endast 4 st. grundskolor utav de 31 
st. grundskolor som i dagsläget bedrivs inom kommungräns som saknar 
tillfartsvägar i händelse av +47.07. Dvs att det är en oerhört liten andel av 
grundskolorna som kan behöva evakuering vid höga nivåer i Vänern +47.07. 
Kommunen menar att det kommer finnas gott om evakueringslokaler för att 

 
1 PM dagvatten- och skyfallshantering för kv. Tullholmssågen – den 25 feb 2020 utförts av 
Ramböll i Karlstad 
2 PM dagvatten- och skyfallshantering för kv. Skepparen – den 8 november 2021 - Ramböll i 
Karlstad 
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fritidsverksamheten kan upprätthållas när händelsen av +47.07 skulle kunna 
träffa.  

Sammanfattning bedöms det att planen med nuvarande utformning och 
förutsättning klarar översvämningsrisker vid 100-årsregn och högsta beräknade 
vattennivå i Vänern så att skolverksamheten kan bedrivas. Genomförande av 
detaljplan för Skepparen och Tullholmssågen innebär ur en samhällsviktig funktion 
vid översvämningshändelse +47.07 en betydlig förbättring för en pågående 
skolverksamhet som existerat minst i 30 år. Kommunen gör också bedömning att 
det kommer finnas gott om evakueringslokaler för bef. fritidsverksamhet vid 
händelsen av +47.07 om behovet uppstår.   

Konsekvenser av översvämningsåtgärder på bebyggd miljö och 
verksamheter söder om Näbbgatan (utanför detaljplanerna) 

- Konsekvenser ur stigande vatten i Vänern 
Föreslagna översämningsåtgärder enligt dp för Tullholmssågen innebär en 
upphöjning av berörda gator såsom Tullhusgatans norra del, Timmergatan 
och Näbbgatans östra del till minst + 46.80 RH2000. Detta innebär att bef. 
bebyggd miljö och verksamheter söder om Näbbgatan kan nås antigen via 
Tullhusgatans norra del eller Timmergatan, Näbbgatans östra del och sedan 
söderut via trottoarer utmed Landgången. En höjdsättning av de berörda 
gatorna inom Tullholmssågen på +46.80 resulterar i att gc-väg och trottoar 
längs sträckan kommer att ligga lite högre kanske på +46.90 eller lite högre 
vilket betyder att stadsdelen Orrholmen inkl. pågående verksamheter, bl.a. 
fritidshem på Orrholmsskolan, kan nås torrskodd fram till +46.90 RH2000. 

   

Figur 2 - Övresvämningskartering med Vänerns vattennivå +46.80 innan förslagna 
översvämningsåtgärder enligt dp Tullholmssågen är utförda  
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Figur 2 – Övresvämningskartering med Vänerns vattennivå +46.80 med tillgängliga 
stråk när översvämningsåtgärder enligt dp Tullholmssågen är utförda 

Återigen bedömer kommunen att det kommer finnas gott om evakuerings-
lokaler för pågående fritidshem inom stadsdelen Orrholmen vid händelsen av 
+47.07 om behovet uppstår. I dagsläget handlar det om 4 st. fritidshem utav de 
31 st. grundskolor som bedrivs inom kommungräns som saknar tillfartsvägar i 
händelse av +47.07.  

- Konsekvenser ur skyfall 100-årsregn  
Genomförande av dp för kv. Skepparen innebär utförande av nytt 
dagvattenmagasin och ett nytt ytligt avrinningsstråk för avledning av dagvatten 
från Orrholmsgatan västerut mot Mariebergsviken utmed Näbbgatans västra 
del. Utförande av föreslagna åtgärder bedöms inte medföra någon försämring 
för den bebyggda miljön och verksamheter söder om Näbbgatan, se figur 4 och 
5 nedan. 
Genomförande av dp för Tullholmssågen innebär också att avledning av 
skyfallsvatten från lågpunkten utmed korsning Näbbgatan – Tullhusgatan i 
fortsättning kommer ske på samma sätt som idag. Höjdsättning av Näbbgatans 
östra del i enlighet med dp Tullholmssågen har utgått med hänsyn till att 
skyfallsvatten från lågpunkten ska kunna avledas fritt österut till 
Tullholmsviken. Upphöjning av gatan innebär att den befintliga lågpunkten 
runt korsningen Tullhusgatan – Näbbgatan i fortsättningen ska vara lågpunkt 
vilket inte innebär någon försämring för den bebyggda miljön och 
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verksamheter söder om Näbbgatan. Det ska notera att marken runt lågpunkten 
idag är parkeringsplats vilket gör det inte kommer skada några byggnader i 
direkt anslutning till lågpunkten. När den parkeringsplatsen blir aktuell för en 
stadsutveckling skulle kommunen se till att avledning av skyfallsvågen inte ska 
försämras utan det ska förbättras.  

  

  
Figur 4 – Skyfallskartering 100-årsregn med instängt dagvatten med bef, 
bebyggelse och markförhållanden (kartan från skyfallsutredning för kv. Skepparen – 
den 8 november 2021) 

 
Figur 5 – Skyfallskartering 100-årsregn med instängt dagvatten med förslagen 
byggelse samt gatuhöjder enligt dp Tullholmssågen och Skepparen (kartan från 
skyfallsutredning för kv. Skepparen – den 8 november 2021)  
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Sammanfattning är konsekvenser på den byggda miljön och verksamhet söder 
om Näbbgatan en förbättring ur stigande vatten och heller ingen försämring ur 
skyfall vid 100-årsregn. Det kommer också att finnas tillräckliga lokaler inom 
kommunen för att upprätthålla fritidsverksamheter vid värsta scenarion BHN 
+47.07. 
- Förbättringsmöjlighet ur skyfall 100-årsregn 
Kommunen vill också lyfta fram att hantering och avledning av skyfallsvatten 
från berörda lågpunkter (lågpunkten utmed korsning Näbbgatan – 
Tullhusgatan resp. Orrholmsgatan) kommer studeras vidare när områdena blir 
aktuella för stadsutveckling.  
 

Geoteknik 
PM geoteknik har redan skickats till Länsstyrelsen. 

Bullerbestämmelse i skolgård 
Enligt bullerutredning3  kommer 90% av skolgården där lek och pedagogiska 
verksamheter anläggs klara 50 d(B)A ekvivalent och 70 d(B)A max vilket stämmer 
väl med bullerförordningen. Meningen med bestämmelsen är att skolgård ska 
anordnas eller utformas på så sätt att 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA 
maximal ljudnivå inte överskrids för de delar som är avsedda för lek, vila och 
pedagogisk verksamhet. Planbestämmelsen kommer att förtydligas. 

Figur 6 - Bullerkarta med skolgården streckad linje - mörkgrön är mindre än 50 d(B)A 

(kartan från bullerutredning för kv. Skepparen – den 25 maj 2020) 

 
3 Trafikbullerutredning den 25 maj 2020, reviderad den 8 okt 2021 - Akustikverkstad i 
Lidköping 


