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Sammanfattning
Norconsult AB har av Samhällsbyggnad Bergslagen fått i uppdrag att ta fram en riskutredning som
behandlar risker av översvämningar från höga flöden i sjöar och vattendrag samt vid skyfall.
Detaljplanen för Kristinaskolan är belägen vid södra entrén till Lindesberg. Utöver Kristinaskolan
innefattar planområdet även fastigheterna Hästen 12, Lejonet 10, Lejonet 17 och Lindesås 1:1. Syftet
är att omvandla Kristinaskolan till bostäder med möjlighet till kompletterande bostadsbebyggelse och
mindre verksamhetslokaler på det som idag är skolgård.
I Lindesbergs översiktsplan som antogs 2019 har riktlinjer för lägsta tillåtna golvnivå tagits fram för
bostäder och byggnader med samhällsviktiga funktioner. Denna nivå är satt till 0,8 m över vattenstånd
vid beräknat högsta flöde och i Lindesberg är lägsta tillåtna golvnivå då +65,75 m i höjdsystem
RH2000. MSB:s översvämningskartering av Arbogaån (2013) ligger till grund för riskutredningen av
översvämningar från sjöar och vattendrag. Resultatet från karteringen visar att de södra delarna av
planområden översvämmas inom fastigheten Lindesås 1:1 vid klimatkompenserat 100-års och 200årsflöde. Vatten tar sig vid dessa flöden in till planområdet via Örebrovägen som har en lågpunkt
belägen på nivå +62,93 m, genom en förändrad höjdsättning kan översvämningar vid dessa flöden
förhindras då beräknat vattenstånd från översvämningskarteringarna är +62,98 m samt +63,13 m. Vid
beräknat högsta flöde översvämmas samtliga fastigheter inom planområdet. Resultatet från
översvämningskarteringen visar att kraftverket i Dalkarlshyttan inte har kapacitet att avbörda de flöden
som uppstår. För att begränsa konsekvenserna vid beräknat högsta flöde behöver ytterligare
förebyggande åtgärder sättas in, detta kan exempelvis vara genom att förändra regleringen av sjöarna
för att skapa ytterligare magasinskapacitet när det finns indikationer som visar att dessa höga flöden
kan uppstå.
För att utreda risker från översvämningar till följd av skyfall har Norconsult genomfört en
skyfallskartering över detaljplanen Kristinaskolan. Resultatet från skyfallskarteringen visar att vatten
ansamlas i planområdet södra del inom fastigheten Lindesås 1:1 samt längs Fingerbogatan inom
Hästen 12. Den översvämning som uppstår inom Lindesås 1:1 har en yta på 628 m 2 som har
vattendjup större än 0,2 m. Längs Fingerbogatan är ytan för översvämning med vattendjup större än
0,2 m 40 m2. Åtgärder för att förbättra översvämningssituationen från skyfall är att reservera ytor inom
planområdet som översvämningsytor och höjdsätts för så att översvämningssituationen inte förvärras
inom planområdet eller för omkringliggande områden.
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Bakgrund
Planområde
Detaljplanen för Kristinaskolan är belägen vid södra entrén till Lindesberg, se Figur 1. Utöver
Kristinaskolan innefattar planområdet även fastigheterna Hästen 12, Lejonet 10, Lejonet 17 och
Lindesås 1:1. Syftet är att omvandla Kristinaskolan till bostäder med möjlighet till kompletterande
bostadsbebyggelse och mindre verksamhetslokaler på det som idag är skolgård.

Figur 1. Placering av planområdet och föreslagen bebyggelse för Kristinaskolan vid den södra entrén till
Lindesberg.

Översvämningsdirektivet
Till följd av flera stora översvämningar i Europa antog EU under 2007 översvämningsdirektivet
(2007/60/EG) [1] i syfte att reglera hantering av översvämningsrisker. Direktivet genomförs i Sverige
genom förordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956) [2] och Myndigheten för samhällsskydd
och beredskaps (MSB) föreskrifter om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1). MSB är ansvarig
myndighet för arbetet som genomförs tillsammans med länsstyrelserna. Förordningen genomförs i
cyklar om sex år, där varje cykel innefattar tre steg, se Figur 2 för flödesschema av arbetet.
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Figur 2. Flödesschema för arbetet med översvämningsdirektivet och förordningen och översvämningsrisker
(MSB, hämtad 2019-05-23).

Under steg 1 identifierades 18 geografiska områden med betydande översvämningsrisk, varav
Lindesberg pekades ut som ett av dessa områden.
Steg 2 innebar att hot- och riskkartor för översvämningar togs fram för alla områden. Hotkartor över
Lindesberg togs fram i samband med en översvämningskartering av Arbogaån (MSB, 2013). Utifrån
dessa hotkartor togs riskkartor fram för Lindesberg.
Steg 3 innebar att riskhanteringsplaner togs fram för respektive område. Länsstyrelsen i Örebro län
framställde riskhanteringsplanen för Lindesberg december 2015.

Riskhanteringsplan Lindesberg
Lindesbergs riskhanteringsplan syftar till att skapa förutsättningar för att minska risker med och
konsekvenser av översvämningar. Stor vikt har lagts på förebyggande arbete, kunskapshöjning samt
skydd och beredskap. Riskhanteringsplanen bygger på resultatet från de hot- och riskkartor som tagits
fram av MSB för flöden med återkomsttider på 50 år, 100 år, 200 år samt för beräknat högsta flöde.
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I riskhanteringsplanen har ett antal mål satts upp vid hantering av risker och konsekvenser av
översvämningar. Länsstyrelsen har valt att utgå från fyra övergripande mål som tagits fram av MSB.
För dessa har ett antal resultat-, åtgärds- och kunskapsmål satts upp och presenteras i Tabell 1 Tabell 3.
•
•
•
•

Människors hälsa ska inte påverkas väsentligt av en översvämning.
Miljön och naturvärden inom skyddade områden ska inte förorenas vid en översvämning.
Kulturarvet ska skyddas så att värdefulla lämnar och kunskap inte förloras vid en
översvämning.
Ekonomisk verksamhet som bidrar till samhällets funktion ska inte utsättas för långvariga
avbrott i verksamheten vid en översvämning.

Utöver de övergripande målen finns resultatmål, åtgärdsmål och kunskapsmål. Resultatmålen ska
identifiera behovet av åtgärder och anger bland annat vilken påverkan på samhället som kan
accepteras vid översvämningar. Åtgärdsmålen ska förenkla identifiering och prioritering av åtgärder
samt visa vilka samhällsviktiga funktioner i samhället som behöver förstärkas för att uppnå
resultatmålen. Kunskapsmålen syftar till att förtydliga vilka frågor som behöver studeras ytterligare för
att komplettera kunskapen kring vilka resultatmål som uppnås och prioritering mellan åtgärder.

Mål för människors hälsa
Tabell 1. Uppsatta resultatmål för människors hälsa enligt Lindesbergs riskhanteringsplan.

Översvämningar med låg
sannolikhet (BHF-flöde)

Inga prioriterade* byggnader
med samhällsfunktion ska
påverkas väsentligt av en
översvämning, oavsett
återkomsttid.
Ingen infrastruktur med
riksintresse ska påverkas av en
översvämning, oavsett
återkomsttid.
Översvämningar oavsett
återkomsttid beaktas vid
planering av nya större
infrastrukturprojekt (vägar,
järnvägar).
Högst 300 personers bostäder
ska beröras av en
översvämning enligt BHF.

Översvämningar med
medelhög sannolikhet (100årsflöde)
Inga dricksvattenresurser ska
påverkas vid en översvämning
med en återkomsttid på 100 år
eller oftare
Inga byggnader med
samhällsfunktion ska påverkas
väsentligt av en översvämning
med en återkomsttid på 100 år
eller oftare.
Ingen samhällsviktig
infrastruktur ska påverkas av
en översvämning med en
återkomsttid på 100 år eller
oftare.

Översvämningar med hög
sannolikhet (50-årsflöde)

Inga bostäder ska beröras av
en översvämning med en
återkomsttid på 100 år eller
oftare.

Inga bostäder ska behöva
evakueras vid en
översvämning med en
återkomsttid på 50 år eller
oftare.

Översvämningar oavsett
återkomsttid beaktas vid
planläggning av nya
bostadsområden.
*Prioriterade byggnader med samhällsfunktion är t.ex. vårdcentraler, skolor och
distributionsbyggnader.

n:\106\16\1061622\5 arbetsmaterial\01 dokument\n\190618 riskutredning översvämning.docx

2019-06-19 | 7(14)

Uppdragsnr: 106 16 22 Version: 2
Riskutredning Lindesberg | Detaljplan Kristinaskolan

Mål för miljön
Tabell 2. Uppsatta resultatmål för miljön enligt Lindesbergs riskhanteringsplan.

Översvämningar med låg
sannolikhet (BHF-flöde)

Översvämningar med
medelhög sannolikhet (100årsflöde)

Översvämningar med hög
sannolikhet (50-årsflöde)

Översvämningar oavsett
återkomsttid ska inte förhindra
att god kemisk eller ekologisk
status i vatten kan uppnås.
Inga miljöfarliga verksamheter
(A-, B-, IPPC- och
Sevesoanläggningar) eller
förorenade områden (riskklass
1) ska påverkas av en
översvämning, oavsett
återkomsttid.
Inga skyddade områden
(naturreservat, natura 2000område, vattenskyddsområde,
skyddat område för
dricksvatten) ska skadas av en
översvämning, oavsett
återkomsttid.

Mål för ekonomisk verksamhet
Tabell 3. Uppsatta resultatmål för ekonomisk verksamhet enligt Lindesbergs riskhanteringsplan.

Översvämningar med låg
sannolikhet (BHF-flöde)
Ingen infrastruktur med
riksintresse ska påverkas av en
översvämning, oavsett
återkomsttid.

Översvämningar med
medelhög sannolikhet (100årsflöde)
Ingen samhällsviktig
infrastruktur ska påverkas av
en översvämning med en
återkomsttid på 100 år eller
oftare.

Översvämningar med hög
sannolikhet (50-årsflöde)

Inga industrier-/arbetsställen
ska utsättas för ett långvarigt
avbrott i verksamheten på
grund av en översvämning
oavsett återkomsttid.
Inga prioriterade* byggnader
Inga byggnader med
med samhällsfunktion ska
samhällsfunktion ska påverkas
påverkas väsentligt av en
väsentligt av en översvämning
översvämning, oavsett
med en återkomsttid på 100 år
återkomsttid.
eller oftare.
*Prioriterade byggnader med samhällsfunktion är t.ex. vårdcentraler, skolor och
distributionsbyggnader.
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Mål för kulturarvet
Tabell 4. Uppsatta resultatmål för kulturarvet enligt Lindesbergs riskhanteringsplan.

Översvämningar med låg
sannolikhet (BHF-flöde)

Översvämningar med
medelhög sannolikhet (100årsflöde)

Översvämningar med hög
sannolikhet (50-årsflöde)

Inga områden som klassas
som riksintresse för
kulturmiljövården ska ta stora
permanenta skador av en
översvämning, oavsett
återkomsttid.

Föreslagna åtgärder och prioritering
Föreslagna åtgärder i Lindesberg för att nå uppsatta resultatmål beskrivs i Tabell 5. Prioritering av
åtgärder för uppsatta resultatmål görs i två kategorier. Åtgärder som är kopplade till risk för
människors hälsa och samhällsviktiga verksamheter har högst prioritet.
Tabell 5. Beskrivning av föreslagna åtgärdskategorier som används i Lindesbergs riskhanteringsplan.

Förebyggande åtgärder
M21

M22

M24
Skyddsåtgärder
M35

Beredskapsåtgärder
M42

M43

Beskrivning
Separerar översvämningsrisken och det hotade värdet, exempelvis flytt
av hotad verksamhet.
Åtgärd för att undvika översvämningshotat område. Åtgärd vidtas för
att förhindra placering av nya eller kompletterande verksamheter och
bebyggelse i översvämningshotade områden, t.ex. fysisk planering,
politiska beslut eller annan relevant reglering.
Borttagning eller flytt av byggnad eller verksamhet. Åtgärder för att
avlägsna verksamheter från översvämningshotade områden eller
byggnader. Kan vara att flytta verksamheter till områden med lägre
sannolikhet för översvämningar och/eller lägre risknivå.
Förebyggande åtgärd övrigt. Annan åtgärd för att förbättra
förebyggande av översvämningsrisker.
Vidtar skyddsåtgärder för att reducera översvämningshot, sårbarhet
eller konsekvens.
Skydd övrigt. Annan åtgärd för att förbättra skyddet mot
översvämningar, vilket kan omfatta program för översvämningsskydd
via underhåll eller politiska inriktningsbeslut.
Förberedelser för en översvämningshändelse i form av tidig varning,
planer, övningar och utbildningar.
Räddningstjänst och beredskapsplanering. Åtgärd för att upprätta eller
förbättra beredskapen för en översvämning, institutionell planering,
planering och förberedelse för räddningsinsatser.
Allmänhetens medvetenhet och beredskap. Åtgärd för att upprätta eller
förstärka allmänhetens medvetenhet och beredskap för
översvämningar.

Åtgärder som är relevanta i översvämningsutredningen för detaljplanen i Kristinaskolan enligt
riskhanteringsplanen tillhör åtgärdskategorier M24 med högsta prioritet.
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Riktlinjer enligt ÖP
De riktlinjer som tagits fram för Lindesberg avseende översvämningsrisker är baserade på de
översvämningskarteringar som genomförts av MSB [4] för flöden med 50-års, 100-års, 200-års
återkomsttid samt för beräknat högsta flöde. I karteringarna från MSB har 100-års och 200-årsflöden
klimatkompenserats för att motsvarande förhållanden i nästa sekelskifte.
Enligt ÖP [5] ska lägsta golvnivå inom riskområden för högt vattenstånd anläggas minst 0,8 m över
nivå vid beräknat högsta flöde i bostadsutrymmen för ny sammanhållen bebyggelse, samhällsviktiga
verksamheter samt för verksamheter med stor miljöpåverkan. Den lägsta tillåtna golvnivån blir då i
höjdsystem RH2000 +65,75 m.
För bostadsutrymmen och verksamheter med ingen eller liten miljöpåverkan på förtätning eller
komplettering i kommunens tätorter ska lägsta golvnivå vara 0,8 m över nivå vid 200-årsflöde för
dagens klimat. I dagsläget finns ingen beräknad nivå för 200-årsflöde i dagens klimat utan ska enligt
ÖP tas fram av kommunen. I MSB:s kartering för klimatanpassat 200-årsflöde är beräknat vattenstånd
i Lindesjöarna +63,13 m i höjdsystem RH2000.
Utöver höjdsättning av golvnivåer ska ny bebyggelse planeras så att framkomligheten inte påverkas till
eller från byggnader. Vid ny bebyggelse under ovanstående tillåtna nivåer krävs utredningar för
hantering av risk för höga vattenstånd i form av skyddsåtgärder som säkerställer säkerheten för
människor, byggnader och miljö.
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Översvämningar från sjöar och vattendrag
Resultatet från översvämningskarteringen som genomförts av MSB [4] visar översvämningarnas
utbredning, vattendjup och vattenhastighet för flöden med återkomsttider på 50 år, 100 år, 200 år och
vid beräknat högsta flöde. Vatten som når planområdet kommer från Lilla Lindessjön och strömmar
över Örebrovägen. Beräknade maximala vattennivåer i Lindessjön från den detaljerad karteringen
presenteras i Tabell 6.
Tabell 6. Beräknade vattennivåer i Lindessjön från den detaljerade översvämningskarteringen av Lindesberg.

Flödesscenario
Nivå RH2000 [m]
50-årsflöde
+62,90
100-årsflöde*
+62,98
200-årsflöde*
+63,13
Beräknat högsta flöde
+64,95
100-årsflöde
+63,67
*Klimatkompenserat flöde för år 2098.

Nivå RH00 [m]
+62,34
+62,42
+62,57
+64,39
+63,11

Vid 50-årsflöde påverkas inte planområdet av översvämningar. Vid 100-års och 200-årsflöden
påverkas planområdets södra del av översvämningar inom fastigheten Lindesås 1:1. Fastigheten
Hästen 12 påverkas även av översvämningar vid 200-årsflödet. Vid beräknat högsta flöde påverkas
alla fastigheter inom planområdet av översvämningar som täcker en stor del av områdets yta.
Översvämningsutbredningen för 50-årsflödet, klimatkompenserade 100- och 200-årsflöden samt
beräknat högsta flöde presenteras i Figur 3.

Figur 3. Översvämningsutbredning vid planområdet Kristinaskolan för 50-års flöde, klimatkompenserade 100- och
200-årsflöden samt beräknat högsta flöde.
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Skyfall
För att utreda översvämningsrisker i planområdet från skyfall har en skyfallskartering genomförts.
Detaljerad beskrivning av metodik och antaganden finns i separat PM [6]. Resultatet från
skyfallskarteringen presenteras i Figur 4. De översvämmade ytorna inom planområdet är främst
belägna inom fastigheten Lindesås 1:1 med vattendjup upp till 0,5 m samt med Fingerbogatan inom
Hästen 12 med djup upp till 0,3 m.
Arean som översvämmas inom Lindesås 1:1 är totalt 2145 m 2 stort varav det största översvämmade
området är 1641 m2 stor och området längs Örebrovägen är 300 m 2 stort. Områden med vattendjup
över 0,2 m är inom Lindesås 1:1 totalt 628 m 2 där 464 m2 är inom det översvämmade området vid
planområdets västra gräns och 164 m 2 längs Örebrovägen. Inom Hästen 12 har det översvämmade
området längs Fingerbogatan en yta på 364 m 2 och 40 m2 med djup över 0,2 m.

Figur 4. Maximalt vattendjup från skyfallskartering genomförd för ett regn med 100 års återkomsttid och 30
minuters varaktighet.
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Slutsatser
Detaljplanen för Kristinaskolan omfattas främst av resultatmålen uppsatta för människors hälsa samt
för ekonomisk verksamhet då området planeras att byggas om till bostäder och mindre
verksamhetslokaler. De uppsatta resultatmålen för människors hälsa vid olika flöden finns listade
nedan.
•
•
•
•

Vid ett 50-årsflöde ska inga bostäder behöva evakueras.
Vid ett 100-årsflöde ska inga bostäder beröras av en översvämning.
Vid ett 100-årsflöde ska inga byggnader med samhällsfunktion påverkas väsentligt av en
översvämning.
Vid beräknat högsta flöde ska högst 300 personers bostäder påverkas av en översvämning.

Översvämningar från sjöar och vattendrag
För att uppfylla de riktlinjer som satts upp i ÖP för Lindesberg ska nya bostäder höjdsättas så att
lägsta golvnivån inte understiger +65,75 m (RH2000) som är 0,8 m över vattenstånd vid beräknat
högsta flöde. Hela planområdet Kristinaskolan ligger på nivåer under +65,75 m vilket innebär att
skyddsåtgärder behövs för att säkerställa säkerheten för människor, byggnader och miljö. Enligt
MSB:s översvämningskarteringar kommer vatten in till planområdet via Örebrovägen för både 100årsflöde och 200-årsflöde. Enligt inmätningar har Örebrovägen en höjd på +62,93 m där vatten tar sig
in till planområdet, skyddande åtgärder mot höga vattenstånd är nödvändigt för att skydda
planområdet och kringliggande områden från översvämningar med 200-års återkomsttid eller flöden
med lägre återkomsttid.
Vid beräknat högsta flöde är utskovskapaciteten i Dalkarlshyttan för låg för att klara av att avbörda de
flöden som uppstår och leder till omfattande översvämningar i Lindesberg, även de broar som går
över Lindessjöarna intill planområdet har en dämmande effekt. De flöden som uppstår vid beräknat
högsta flöde är svåra att ge en återkomsttid men brukar uppskattas till 10 000-årsflöden. Flödet är en
kombination av flera värsta tänkbara scenarier avseende bland annat snösmältning och nederbörd
inom avrinningsområdet. För att begränsa konsekvenserna vid dessa höga flöden behöver
förebyggande åtgärder sättas in. Detta kan exempelvis vara att förändra regleringen av sjöarna vid för
att öka magasinskapaciteten inför höga flöden.

Skyfall
Översvämningar i planområdet till följd av skyfall med 100 års återkomsttid påverkar främst de södra
delarna av planområdet. Vid exploatering är det viktigt att dessa planläggs för att undvika stående
vatten mot entréer till bostäder och byggnader. Det får heller inte ha en negativ effekt på områden
belägna nedströms planområdet. Föreslagen bebyggelse i planområdet får med dagens terräng
stående vatten med djup upp till 0,2 m intill den södra byggnaden.
Som en förebyggande åtgärd mot översvämningar från skyfall med 100 års återkomsttid kan den
lågpunkt som finns i planområdets södra del reserveras som översvämningsyta då denna även
översvämmas vid höga flöden. I skyfallskarteringen är arean av översvämmade områden inom
fastigheten Lindesås 1:1 med vattendjup över 0,2 m 628 m2 stort och belägna vid planområdets västra
gräns samt längs Örebrovägen.
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