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Oversvä mning Tullholmsså gen
Bakgrund och syfte
Som en del i arbetet med MKB för Tullholmssågen har detta PM om översvämningsrisk tagits
fram av Sweco Environment. Bakgrunden till behovet av en djupare analys lyftes vid
samrådsmöte med Länsstyrelsen den 20 februari 2019. Vid mötet lyftes att Boverkets riktlinjer
om att planera för översvämningsrisk med 10 000 års återkomsttid ska redovisas i planen.
Planen ska inte försämra för befintliga områden bredvid.
Enligt Boverkets riktlinjer (2018):
”Många av våra tätorter och städer har vuxit fram under lång tid i vattennära lägen vilket
inte är optimalt ur ett översvämningsperspektiv. Stora investeringar i bebyggelse och
infrastruktur har ofta gjorts under århundraden. Att vidareutveckla dessa investeringar
kan ofta anses vara i linje med plan- och bygglagens krav på långsiktigt god hushållning.
När ändringar sker i sådan bebyggelse bör den fysiska planeringen ha som mål att
minska sårbarheten för översvämningar.”
Översvämningsrisken för detaljplanens genomförande behöver utvärderas och beskrivas för en
10 000 årsnivå och enl. tabell redovisa för sannolikhet, värsta scenario, hoten, exponeringen för
olika aspekter som skolor, människor samt hur man hanterar detta och vilka ekonomiska
konsekvenser och åtgärder som behöver genomföras.
Detta PM syftar till att utreda översvämningsrisken för detaljplan Tullholmssågen.

Metod
I den här studien har detaljplanen utretts i förhållande till potentiella översvämningsrisker för att
bedöma hur detaljplanen påverkas om en översvämning inträffar. Sammanfattningsvis, kommer
översvämningsrisken fortsättningsvis i detta PM utgå från tre scenarier:
i.

200-årsnivå med vind (46,48 m)

ii.

Beräknad Högsta Vattennivå (BHW) utan vind (46,77 m) (10 000 årsåterkomsttid)
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iii.

Beräknad Högsta Vattennivå (BHW) med vind (47,07 m) (>10 000 årsåterkomsttid)

Sannolikheten för att scenarion med vindpåverkan inträffar är lägre än för scenarier utan vind
p.g.a. att starka vindar med en viss riktning har också en viss återkomsttid och måste
sammanträffa för att uppnå nivåerna i scenarion 200-årsnivå med vind och BHW med vind.
Dessutom är varaktigheten av dessa scenarion bara några timmar. För scenarion BHW utan
vind (46,77 m) kan det pågå troligen från några veckor och till kanske även månader.
Det noteras här att varken scenario ii eller iii ovan har beräknats enligt MSB:s definition för
beräknat högsta flöde:
Beräknat högsta flöde för dagens klimat: visar vilka områden som sätts under vatten när
alla naturliga faktorer som bidrar till ett högt flöde samverkar, till exempel snösmältning,
nederbörd, vattenmättad mark etc. (grovt uppskattat ett 10 000-årsflöde).
Alltså, det beräknat högsta flödet ska utgå ifrån dagens klimat. Beräkningarna för scenarion
ii och iii är inte beräknat enligt definitionen då de inkludera effekterna av klimatförändring om
100 år samt effekten av landhöjning, d.v.s. för framtidens klimat. Om dessa togs bort skulle
den beräknade högsta nivån för scenario ii, utan vind, vara 46,58 m samt det skulle för
scenario iii, med vind, vara 46,88 m.

Avgränsningar
I den här studien ligger fokus på detaljplaneområdet och planens påverkan på näraliggande
områden. Näraliggande områden har begränsats till övriga delar av Orrholmen.
Följande underlag har använts för studien:
-

Bedömningstabell från Länsstyrelsen utvecklad tillsammans med Jan-Olof Moberg

-

Översvämningsprogram för Karlstads kommun (2010)

-

Riktlinjer för Karlstads kommun (2018)

-

Boverket 2018 riktlinjer

-

Stigande vatten med tillhörande faktablad 2017

Översvämningsrisk utvärdering
Översvämningshot
Översvämningshot för detaljplaneområdet kan komma från skyfall eller från Vänern.
Dagvattenledningar kommer att dimensioneras för ett 10-årsregn plus 20 %, vilket motsvarar ett
20-årsregn. Översvämningshot mot ett 100-års skyfall kommer att klaras av genom att
höjdsättas marken i planområdet för att avleda vattnet mot sydost och ut i Tullholmsviken.
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Eftersom delar av planområdet ligger lägre än planeringsnivåerna för Vänern vid 200-årsnivå
och den beräknade högsta vattennivån (BHW) behöver det planeras för ett visst
översvämningshot. Karlstads kommun (2018) har tagit fram riktlinjer för planering och bygglov
med hänsyn till översvämningsrisk. Planeringsnivåerna för översvämningar med olika
återkomsttider, inklusive BHW som motsvarar en översvämning med 10 000 års återkomsttid,
visas i Tabell 1. Kommunen har baserat planeringsnivåerna på resultatet av LST Värmlands,
LST Västra Götalands samt SMHI:s rekommendationer publicerat i ett faktablad (LST Västra
Götaland och LST Värmland, 2017). SMHI:s beräkningar (2017) ligger till grund för de olika
översvämningsnivåerna som ska planeras för. Beräkningarna inkluderar effekterna av:


Dagens tappningsstrategi för Vänern



Klimatändringar år 2098, klimatscenario RCP 8.5



Vinduppstuvning och kortvarig vindeffekt vid kraftig vind (stationär och dynamisk)



Landhöjning till 2100

Tabell 1: Planeringsnivåerna i Vänern (m.ö.h., RH2000) för Karlstad med nuvarande tappningsstrategi
(Karlstads Kommun 2018).

Årsnivå

Vänerns
nivå

Klimat
RCP 8.5

Vindeffekt
stationär

Vindeffekt
dynamisk

Landhöjn. Beräknad
2100
nivå utan
vind

Beräknad
nivå med
vind

100

45,63

0,49

0,20

0,10

-0,14

45,98

46,28

200

45,78

0,54

0,20

0,10

-0,14

46,18

46,48

BHW
(10000)

46,58

0,33

0,20

0,10

-0,14

46,77

47,07

Sannolikheten
Sannolikheten att en översvämning med en viss återkomsttid inträffar för olika tidsperioder visas
i Tabell 2. Dessa sannolikheter representerar chansen att Vänerns nivå når över nivåerna
angivna längst t.v. i Tabell 1 under olika tidsperioder. Sannolikheten en översvämning når över
nivåerna i de sista två kolumnerna längst t.h. i Tabell 1 är mycket svår att beräkna då olika
faktorer påverkar dessa nivåer, bl.a. val av klimatscenario och vindeffekt. Det finns en osäkerhet
i vilken klimatscenario sker och dess påverkan. Vindeffekten har också en viss återkomsttid. Det
innebär att sannolikheten att de beräknade nivåerna med vindpåverkan (längst t.h. i Tabell 1)
inträffar är lägre än sannolikheterna angivna i Tabell 2. Till exempel, under perioden 1961–1996
blåste det mer än 20 m/s i en vindriktning som är ofördelaktig för Karlstad bara ca 1 timme
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vartannat år under vintern, 1 timme vart 12:e år under våren, aldrig på sommaren samt 1 timme
vart tredje år under hösten.1
Tabell 2: Sannolikheten att översvämningar med olika återkomsttider inträffar under olika tidsperioder.2

Återkomsttid

Årlig
sannolikhet

Ackumulerad sannolikhet under olika tidsperioder
1 år

50 år

100 år

200 år

500 år

100 år

1/100

1%

39 %

63 %

87 %

99 %

200 år

1/200

0,5 %

22 %

39 %

63 %

92 %

10 000 år

1/10 000

0,01 %

0,5 %

1%

2%

5%

Utbredning och vattendjup
Kartor har tagits fram som visar utbredning inom planområdet och närområdet för olika
översvämningsscenarior. För var och en av de tre scenarion visas utbredning för de befintliga
marknivåerna och för marknivåerna om planen genomförs. I kartorna är planområdet avgränsat
med en röd streckad linje.


Bilaga 1: 200-års återkomsttid plus vindpåverkan (46,48 m), befintliga marknivåer.



Bilaga 2: 200-års återkomsttid plus vindpåverkan (46,48 m), med marknivåer vid
genomförd detaljplan.



Bilaga 3: BHW utan vindpåverkan (46,77 m), befintliga marknivåer.



Bilaga 4: BHW utan vindpåverkan (46,77 m), med marknivåer vid genomförd detaljplan.



Bilaga 5: BHW med vindpåverkan (47,07 m), befintliga marknivåer.



Bilaga 6: BHW med vindpåverkan (47,07 m), med marknivåer vid genomförd detaljplan.

Stigningshastighet och vattenhastighet
Stigningshastigheten (och sänkningshastigheten) av vattennivån i Vänern utan vindpåverkan är
mycket långsam på grund av dess storlek. Som ett exempel, i den senaste stora
översvämningen, 2000–2001, steg Vänerns nivå ca 2 cm per dygn under oktober-december
2000 och sjönk ca 3,5 cm per vecka under januari-april 2001. Med vindpåverkan kan dock nivån
stiga mycket snabbt, vilket innebär att den delen av höjningen som beror på vindpåverkan
(ca 30 cm) kan ske under bara några timmar (Figur 21, SMHI 2017). Detta innebär att för

1

SMHI 2009

2

Boverket 2018
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scenarion utan vindpåverkan, kan man förvänta en långsam stigningshastighet. För scenarion
med vindpåverkan, får man först en långsam stigningshastighet följt av en snabb.
Vattenhastigheten förväntas vara lågt i planområdet om Vänern svämmar över.
Varaktigheten
Under en översvämning kan de beräknade maximala nivåerna utan vindpåverkan angivna i
Tabell 1 hålla under flera veckor och, i värsta fall, upp till månader. Detta kan ses i exemplet
ovan om översvämningen 2000–2001. Dock varaktigheten för en översvämning med
vindpåverkan är bara några timmar3.

Exponering och sårbarhet för översvämningshot
Människor
De som kan drabbas om en översvämning inträffar i området är boende, närboende, barn som
går på eventuell skola/förskolor i området samt deras föräldrar, de som har ett arbete inom
området, de som driver affärer i området, fastighetsägare och besökare.
Boenden inkluderar alla som har ett varaktigt boende i planområdet, inkl. helårsboende,
vårdboende, studentboende, seniorboende, o.s.v.
Närboende inkluderar de som bor på Orrholmen i andra områden kring planområdet.
Detaljplanen föreslår ett läge för en kommunal förskola (BS1) i direkt anslutning till Bagerihuset.
Det kommer att finnas verksamheter i området som kan vara t.ex. butiker, kontor, service,
restaurang, hantverk, gym, friskvård, frisör och hudvård. De som jobbar på dessa ställen, dess
ägare och deras besökare kan påverkas.
Besökare inkluderar de som besöker andra människor, butiker och andra verksamheter och
gröna ytor.
Vid 200-års översvämning (46,48 m) svämmas endast en del av park- och strandområde över.
Det enda sättet människor i området förväntas påverkas är att det blir minskad tillgång till
strandområdet och -promenaden. Eventuellt kan ett fåtal källare översvämmas och egendom
kan behövas flyttas för att undvika skador.
Vid BHW utan vind (10 000 års översvämning) är vattennivån 46,77 m. En något större del av
park- och strandområde översvämmas. Eventuellt kan ett fåtal källare översvämmas och
egendom kan behövas flyttas för att undvika skador. Då lokalgator i planområdet höjdsätts till
minst 46,77 m (Bilaga 7) kommer de inte att översvämmas. Genomförandet av planen gynnar

3

SMHI 2009
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närboende i områden kring planområdet eftersom Tullhusgatan höjs från dagens nivå och
förbättrar tillgängligheten under en BHW händelse utan vind.
Vid BHW med vind (>10 000 års översvämning) är vattennivån 47,07 m. Notera att
varaktigheten av en översvämning med vindpåverkan förväntas pågå under några timmar upp
till max några dagar. Gator inom planområdet översvämmas till en djup på 0–30 cm. Eftersom
gatorna höjdsätts till minst 46,77 m (Bilaga 7) kommer färdig golvnivå i bottenplanen i
byggnader i planområdet ligga på 47,07 m eller högre och förväntas inte översvämmas.
Verksamheter i källarplan riskeras översvämmas och verksamheter i bottenplan förhindras.
Detta kan påverka personer som jobbar eller driver affärer i planområdet. Boenden, närboende
och besökare som besöker sådana verksamheter kan påverkas. Förskolor och eventuell skola i
området behöver stängas, vilket påverkar barn och föräldrar.
Samhällsviktig verksamhet
Det finns ingen samhällsviktig verksamhet (enligt MSB:s definition) i området, varken befintligt
eller planerat.
Infrastruktur
Huvudgatan/Packhusgatan dimensioneras för att klara BHW med vind, 47,07 m, och är därmed
byggd för att klara översvämningar för nivåerna i alla scenarier enligt Tabell 1. Detta innebär att
räddningstjänst, ambulanspersonal och polis kan använda huvudgatan under en översvämning.
Övriga vägar i och genom planområdet, inklusive Tullhusgatan och lokala gator, dimensioneras
till minst 46,77 m för att klara BHW utan vind (10 000 års översvämning). Scenarion BHW med
vind skulle översvämma alla vägar i planområdet till en djup av ungefär 0–30 cm under några
timmar till maximalt några dygn, eftersom vindpåverkan har en begränsad varaktighet.
Tullhusgatan ska höjas vid planens genomföring. Från rondellen vid korsningen med
Packhusgatan till korsningen i söder med Näbbgatan, kommer det att slutta från 47,07 m till
46,80 m så att gatan inte blir översvämmat vid händelsen BHW utan vindpåverkan. Det blir
översvämmat ca. 0–30 cm vid händelsen BHW med vindpåverkan. Det finns flera motiveringar
till varför en höjning av hela sträckan till 47,07 m inte är önskvärd:


Gestaltningsmässigt skulle trädallén, kulturvärden (Industrispåret och Bagerihuset)
samt intilliggande bostadsområden påverkas av en höjning.



En höjning till 47,07 m av Tullhusgatan inom planområdet skulle innebära att sträckan
utanför planområdet, Näbbgatan och Orrholmsplan skulle också behövas höjas.



Längs Tullhusgatan finns platser, särskilt kring korsningen Tullhusgatan/Näbbgatan,
som är lågområden för skyfall. En höjning till 47,07 m skulle påverka
dagvattenavrinning mot intilliggande befintliga fastigheter kring korsningen utanför
planområdet under skyfall med risk för stora skador som följd.
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Dämningsnivå för befintliga fastigheter är redan idag utsatt utifrån dagens gatunivå. En
höjning till 47,07 m skulle kunna innebära stora negativa konsekvenser på
dräneringssystem för fastigheter längs vägen. Att motverka det skulle kräva en
noggrann analys och nya dräneringssystem för befintliga fastigheter utanför
planområdet. En juridisk punkt om dämningsnivå har redan lämnats in av kommunen
som anpassar till den befintliga gatunivån.



Om scenariot BHW med vind inträffar, översvämmas alla huvudgator som leder till
Orrholmen och området blir avskurit ändå. Dessa huvudgator är Orrholmsgatan,
Sjömansgatan vid Mariebergsviken, korsning Hamngatan/Tullhusgatan vid
järnvägsbron och Hammaröleden vid Lambergstjärnet.

Dessutom bedöms det inte vara rimligt att höja hela sträckan till 47,07 m med tanke på
effekterna ovan när händelsen BHW med vind bara inträffar under en begränsad tid, från några
timmar till maximalt några dagar. Jämfört mot idag, kommer det planerade utförande att
förbättra tillgängligheten till övriga delar av Orrholmen vid scenarion BHW med och utan vind då
det blir möjligt att gå längs sträckan samt blåljusverksamhet kan ta sig fram.
Kollektivtrafik (buss nr 7 och 52) på Tullhusgatan påverkas vid scenarion BHW med vind
(timmar till maximalt ett fåtal dagar) och troligen behöver ställas in, dock lokaltrafik på
Packhusgatan kan hållas igång.
Trottoarer och cykelvägar påverkas av scenarion BHW med vind (timmar till dagar). Då dessa
ligger högre än vägarna inom området förväntas de inte översvämmas djupare än ungefär 0–
15 cm.
Parkeringsytor på gatorna påverkas vid scenarion BHW med vind (timmar till dagar). Garage i
halvplan kan påverkas under flera veckor i värsta fall.
El, VA, dagvatten och övriga tekniska anläggningar kommer att planeras för att klara BHW med
vind, 47,07 m.
Miljö
Naturmiljö
Trädallén längs med Tullhusgatan, Näbbgatan och utmed cykelvägen intill Tullholmsviken kan
eventuellt påverkas av en översvämning.
Träden i de biotopskyddade alléerna kan ha svårt att under lång tid överleva ett förhöjt
vattenstånd, då det kan medföra att träden ruttnar. Detaljplanen innebär ingen skada på
befintlig allé. Vid en varaktig översvämning (t.ex. BHW utan vind, 46,77 m) skulle träden
påverkas negativt och kan ruttna. Men eftersom vägnätet inom planområdet höjs till minst
46,77 m förväntas inte de översvämmas. Under en kort översvämning, timmar till dagar (BHW
med vind, 47,07 m) skulle träden sannolikt klara sig.
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Kulturvärde
Kulturvärdet i området består av Bagerihuset och Industrispåret. Industrispåret påverkas inte vid
200-årsflöde (46,48 m), men vid BHW med och utan vind (47,07 m och 46,77 m). Bagerihuset
påverkas inte av BHW utan vind, men påverkas av BHW med vind.
Om vägar och ytor i planområdet åtgärdas för att klara av BHW med vind (47,07 m) påverkas
kulturarvet inom planområdet då bagerihuset och industrispåret ligger lägre än den nivån. Det
nuvarande kulturvärdet som finns i industrispår och det gamla bagerihuset, är värden som ingår
i befintlig infrastruktur och befintliga nivåer inom området. Sårbarheten är stor om omgivande
mark skulle planeras om för en för en mycket högre nivå (t.ex. 47,07 m) än nuvarande och
kulturvärdet påverkas negativt om hela planområdet dimensionerades på en förhöjd nivå.
Förorenad mark
I samband med detaljplanens genomförande kommer mark och sediment att saneras. Det är en
positiv utveckling av området ur översvämningsrisk synpunkt att förorenade områden kommer
att saneras, vilket minskar risken att flödesvatten för med sig föroreningar. Risken att vidare
läckage sker ut i Tullholmsviken minskar därför.
Föroreningar som kommer av spill från fordon och som finns anrikade i nya eller gamla
vägdiken riskerar att läcka ut i vattenområdet och spridas vidare ut i Tullholmsviken vid
scenarion BHW med vind.
Avloppssystem
I och med detaljplanens genomförande kommer avloppsbrunnar och -ledningar att skyddas och
dimensioneras för att klara av scenarion BHW med vind (47,07 m). En översvämning skulle inte
påverka nybyggda avloppssystem och sårbarheten bedöms därför vara obetydlig för
avloppssystemet.
Fysisk egendom
Då bottenplan i fastigheter i planområdet kommer att ligga på 47,07 m eller högre p.g.a.
gatunivån är minst 46,7 m, kommer ingen egendom som ligger i bottenplan påverkas vid
scenarion BHW med vind. Eventuellt kan källare (inklusive verksamheter i dessa) och garage
översvämmas.
Skador på fysisk egendom kan minimeras genom att förvarna ägare i god tid att det finns risk
för översvämning. Eftersom stigningshastigheten i Vänern är långsam kan människor förvarnas
med god marginal om scenarion BHW utan vind. Det är även möjligt att ge en förvarning om
BHW med vind kommer att inträffa, då folk kommer att vara redan beredd p.g.a. den
långsamma stigningen av vattennivån i Vänern samt väderprognoser kan förutse risken att en
stark sydlig vind påverkar vattennivån ytterligare.
I den fysiska konstruktionen av byggnader kommer hänsyn till en eventuell översvämning tas.
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Näringsverksamhet och ekonomisk
Handel kan påverkas. COOP butiken som ligger i nordvästra delen av planområdet påverkas
inte av BHW utan vind, och kommer inte att översvämmas i bottenplan vid scenarion BHW med
vind men om området och närområdet, inklusive gator och parkeringsytor är det troligt att det
blir färre besökare.
Verksamheter i källarplan kan påverkas och innebära förlust av intäkter under tiden
översvämningen pågår och, eventuellt, skador på fysisk egendom som inte kan flyttas.

Förmåga att kunna förutse och möta hot samt att kunna återhämta sig
Samhälle
Karlstad kommun arbetar med hur man som individ och grupp kan möta översvämningsrisker
och ger förslag på hur i sitt översvämningsprogram (Karlstad kommun 2018). Även om
scenarion BHW med vind kan inträffa relativt snabbt, finns det goda förutsättningar att förvarna
människor i området i god tid då även detta scenario har som förutsättning en hög vattennivå i
Vänern, vilket har en långsam stigningshastigheten. I samband med väderprognoser som kan
förutse om en stark sydlig vind kommer att inträffa, kan människor förvarnas så att vissa
egendomar (t.ex. bilar, verksamhets- och affärsägor) kan flyttas innan området kan påverkas.
Kommunen har redan en egen hemsida med egna översvämningskartor och en anställd
översvämningssamordnare. Vid risk för översvämning kan information nå ut till samhället via
hemsidan, bl.a. Kommunen jobbar aktivt med översvämningsfrågor och har nära samarbeten
med olika aktörer, så som räddningstjänsten, Centrum för Klimat och säkerhet m.fl. I Karlstad
kommuns översvämningsprogram pekas de största samhällsriskerna ut, som översvämning,
långvarigt elkraftsbortfall och risker med vattenförsörjning.
I scenarierna 200-års översvämning med vind, BHW utan vind kan räddningstjänstefordon ta sig
fram i området helt obehindrat, förutom längs med en del av strandområdet. I scenarion BHW
med vind översvämmas alla gator. Räddningstjänstefordon och -personal kan ändå ta sig fram i
större delen av området då gator översvämmas till en djup 0–30 cm och trottoarer bara 0–
15 cm.
Grupp
De grupper som bedöms finnas i detaljplaneområdet är bostadsrättförening, fastighetsägare,
och verksamhetsutövare. Grupper kan nås via hemsida.
Individ
På individnivå kan information nå ut genom beredskap och via hemsida. På kommunens
hemsida finns översvämningskartor och råd för enskilda fastighetsägare.
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Sammanfattande bedömning
Genom olika åtgärder som tas (se ovan), minskas sårbarheten för översvämningsscenarion
(Tabell 1). En sammanfattning av översvämningshotet, exponeringen och sårbarheten för de tre
scenarion presenteras i Tabell 3. Som kan ses i tabellen, klarar planområdet en 200årshändelse samt BHW utan vind (en 10 000-årshändelse) utan större påverkan. Vid BHW med
vind, som har en återkomsttid större än 10 000 år, blir en del av området påverkat (Bilaga 7).
Det bedöms dock inte rimligt att säkra hela området i enlighet med Boverkets tillsynsvägledning
för scenarion BHW med vind. Planområdet ansluter till befintliga områden och bebyggelse som
ligger lägre än vattennivån i scenariot BHW med vind. Att höja hela Tullhusgatans sträckning
bedöms inte heller vara rimligt: existerande värden som trädallén, industrispåret och
bagerihuset skulle påverkas samt vägar utanför planområdet skulle också behöva höjas och VA
skulle behöva byggas om. Planområdet och övriga delar av Orrholmen blir ändå avskurit då
omkringliggande stadsdelar också blir översvämmande vid scenariot BHW med vind.
Dessutom, att anpassa planområdet och omkringliggande områden för att klara detta skulle
också innebära en stor kostnad.
Eftersom viktig infrastruktur, såsom Huvudgatan, Packhusgatan, el, VA och övriga tekniska
anläggningar samt golvnivå i bottenplan i fastigheter dimensioneras för att klara BHW med
vindpåverkan, 47,07 m, kan människor ändå bo kvar i området. Dessutom pågår denna
påverkan under bara några timmar till, som högst, några dagar eftersom det krävs en stark
sydlig vind för att påverkan på vattennivån har effekt.
Även om det blir en del besvär eftersom gator, trottoarer, cykelvägar, källare (inklusive
verksamheter i källarplan) och garage översvämmas samt kollektivtrafik behöver ställas in på
Tullhusgatan bedöms förmågan att kunna förutse, bemöta och återhämta sig vid en BHW
händelse med vindpåverkan vara god. Vattennivån i Vänern stiger långsamt vilket ger samhället
god tid på sig att förvarna och förberedda sig. Därtill kan korttids väderprognoser förutse risken
att en stark vind inträffar samtidigt under en BHW händelse, vilket ger människor tid att reagera.
Packhusgatan blir inte översvämmad och kan användas för att nå området. Övriga gator,
inklusive Tullhusgatan, bli översvämmad ca 0–30 cm, vilket innebär att människor samt
räddningstjänstpersonal och -fordon kan ändå ta sig runt i området. Då BHW bara inträffar
under max några timmar kan återhämtningsarbetet snabbt komma i gång efter händelsen.
Sammanfattningsvis har det inte bedömts vara rimligt att höja hela planområdet och
omkringliggande områden för att klara scenariot BHW med vind. En förtätning och utveckling av
stadsområdet är önskvärd och nya bostäder behövs. Avvägningar mellan att anpassa
planområdet för att klara BHW med vind och lösningarnas påverkan på intilliggande områden
har gjorts. Jämfört med idag, minskar planområdets och intilliggande områdenas sårbarhet för
översvämningar.
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Tabell 3: Sammanfattning av översvämningshotet, exponeringen och sårbarheten för de tre scenarion som presenteras i Metod.

Översvämningshot

200-årshändelse 46,48 m

Beräknad högsta vattennivå utan
vind (10000-årshändelse) 46,77 m

Beräknad högsta vattennivå med
vind (>10000 årshändelse) 47,07 m

Årlig sannolikhet

0,5%

0,01%

<0,01%

Utbredning i planområdet

Liten

Liten

Stor

Mycket långsam, sen snabbt

Mycket långsam

Mycket långsam, sen snabbt

Timmar

Veckor-månader

Timmar

Stigningshastighet
Varaktighet
Boenden

Enstaka källare riskeras översvämmas.

Närboenden

Trottoarer, vissa källare och garage
översvämmas. Dock bottenplan ok.

Förskole- skolbarn

Exponering och sårbarhet

Människor

Skolor stängs

Arbetstagare
Affärsägare

Enstaka verksamheter i källarplan riskeras översvämmas.

Verksamheter i källarplan riskeras
översvämmas. Dock bottenplan ok.

Fastighetsägare
Besökare

Samhällsviktig
verksamhet

Undviker området

Huvudgatan/Packhusgatan

Infrastruktur

Ingen samhällsviktig verksamhet finns i området
Dimensioneras för att klara BHW med vind, 47,07 m

Tullhusgatan

Dimensioneras för att klara BHW utan vind, 46,77 m

Översvämmas, 0-30 cm djupt

Lokala gator

Dimensioneras för att klara BHW utan vind, 46,77 m

Översvämmas, 0-30 cm djupt
Ställs in mot Orrholmen, dock fungerar
längs med Packhusgatan

Kollektivtrafik
Trottoarer/cykelvägar

Dimensioneras för att klara BHW utan vind, 46,77 m

Översvämmas, 0-20 cm djupt

Parkeringsytor, utomhus

Dimensioneras för att klara BHW utan vind, 46,77 m

Översvämmas, 0-30 cm djupt

Garage i halvplan
El, VA, övriga tekniska anl.
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Vissa översvämmas
Dimensioneras för att klara BHW med vind, 47,07 m

Trädallén, Tullhusg.

Risk att träd skadas

Park- och strandområde

Miljö

Delvis översvämmad

Kulturvärden

Översvämmas, otillgängliga

Förorenad mark
Avloppssystem
Fastigheter, bottenplan
Fastigheter, källare, garage

Fysisk egendom

Översvämmas, otillgängliga

Förorenade områden saneras vid genomförandet av detaljplanen
Dimensioneras för att klara BHW med vind, 46,77 m

I och med gator höjdsätts till minst 46,7 m kommer färdig golvnivå hamnar på en nivå högre än 47,07 m
Enstaka källare riskeras översvämmas

Fastigheters struktur
Flyttbar egendom

Viss bakflöde från öppna brunnar

Vissa källare och garage översvämmas

Byggs för att klara bli översvämmad
Liten risk att egendom behöver flyttas, ev. skador på egendom som inte
flyttas

Behöver flyttas, ev. skador på egendom
som inte flyttas

Coop butik

Näringsverksamhet
Övriga i bottenplan
och ekonomisk
Övriga i källarplan

Färgskalan:
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Färre besökare
Färre besökare
Enstaka verksamheter i källarplan riskeras översvämmas.

Riskeras översvämmas

Ingen påverkan

(eller försumbar)

Ringa påverkan, lite besvär

Hindrar ett fåtal aktiviteter och orsakar begränsade skador

Påverkan, besvär

Hindrar aktiviteter och verksamheter

Referenser
Boverket (2018). Begrepp och termer. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledning_naturolyckor/tillsynsvagledningoversvamning/begrepp-och-termer/ Hämtad 2019-03-21.
Karlstad kommun (2018) översvämningsprogram
Länsstyrelsen Västra Götalands län och Länsstyrelsen Värmland (2017) Faktablad – Vänern
(version 2017.1) Faktablad till rapporten Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i
översvämningshotade områden.
SMHI (2017) Klimatologi nr 44, 2017-10-12: Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer och is
i Vänern, beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden.
SMHI (2009) Analys av samvariationen mellan faktorer som påverkar vattennivåerna i Karlstad,
rapport nr 54.
https://karlstad.se/Miljo-och-Energi/sjoar-vattendrag-grundvatten/Oversvamning/Kommunensarbete-mot-oversvamningar/

Bilagor
1. 200-års återkomsttid plus vindpåverkan (46,48 m), befintliga marknivåer.
2. 200-års återkomsttid plus vindpåverkan (46,48 m), med marknivåer vid genomförd
detaljplan.
3. BHW utan vindpåverkan (46,77 m), befintliga marknivåer.
4. BHW utan vindpåverkan (46,77 m), med marknivåer vid genomförd detaljplan.
5. BHW med vindpåverkan (47,07 m), befintliga marknivåer.
6. BHW med vindpåverkan (47,07 m), med marknivåer vid genomförd detaljplan.
7. Principsektion eller gatusektion som visar gatuhöjd och färdig golvnivå på tillkommande
bebyggelse vid både +46.77 och + 47,07 m i Vänern (RH2000 Karlstad) enligt
planförslaget.
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