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Sammanfattning 

Mariestads kommun har beslutat att ta fram en detaljplan för nya bostäder i 
Gummerstad i Mariestad. Planområdet är beläget väster om Mariestad på ett avstånd 
av ca 200 meter från Vänern och utgörs idag till största delen av skogsmark. Denna 
utredning syftar till att undersöka hur planområdet påverkas vid skyfall och höjda 
vattennivåer i Vänern. Skyfallsanalysen har gjorts i modelleringsverktyget Mike 21 och 
kontroll av hur planområdet påverkas av höjda nivåer i Vänern har gjorts i Scalgo Live. 
Kontrollen i Scalgo Live visar att området blir kraftigt översvämmat vid beräknad högsta 
nivå i Vänern. Vattendjupet uppgår på vissa ställen till över 1 meter. Med hjälp av vallar 
där vattnet rinner in på planområdet är det dock möjligt att skydda området från 
översvämning vid höga vattenstånd i Vänern. Skyfallsanalysen för befintlig situation 
visar att delar av området svämmar över med ett maximalt vattendjup mellan 0,1 och 
0,3 meter, men några mindre områden har ett vattendjup mellan 0,3 och 0,5 meter. 
Anläggandet av vallar innebär att skyfallssitutionen förvärras något, främst i de västra 
och sydliga delarna av området. Två alternativ har tagits fram för att avleda 
skyfallsvatten och därmed skydda planerad bebyggelse. Med föreslagna åtgärder 
minskar översvämningarna vid skyfall något, dock rekommenderas vidare arbete med 
höjdsättning för att avleda vatten från planområdet och säkra att nya byggnader inte 
tar skada. 

  



 

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Mariestads kommun har beslutat att ta fram en detaljplan för nya bostäder i 
Gummerstad i Mariestad. Planområdet är beläget väster om Mariestad på ett avstånd 
av ca 200 meter från Vänern och utgörs idag till största delen av skogsmark. 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av småhus (2-våningsvillor, rad-, par- 
och kedjehus) samt mindre flerbostadshus (2-3 våningar) med tillhörande teknisk 
infrastruktur såsom vägar, gång- och cykelbanor med mera. Bebyggelsen planeras 
utgöras av ca 85 småhus och resterande bostäder i flerbostadshus (totalt 100-150 
bostäder). I Figur 1 framgår planområdets placering.  

 

Figur 1. Planområdets placering väster om Mariestad. 

1.2 Syfte och uppdragsbeskrivning 
Syftet med utredningen är att undersöka hur planområdet påverkas vid skyfall och höjda 
vattennivåer i Vänern. 

Utredningen omfattar: 

• Översiktlig undersökning av hur planområdet påverkas vid skyfall, identifiering 
av rinnvägar och instängda områden. Skyfallsanalysen görs med utgångspunkt 
från befintliga markhöjder i programmet Mike 21. 

• Kontroll av hur höjda vattennivåer i Vänern påverkar planområdet. Kontrollen 
utförs i SCALGO-Live. 

• Eventuella åtgärder föreslås för att skydda ny bebyggelse och säkra 
framkomligheten. Planerad bebyggelse ska inte ta skada eller orsaka skada inom 
eller utanför planområdet vid ett 100-års regn med klimatfaktor 1,25 samt vid 
höjda vattennivåer i Vänern. 
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1.3 Underlag 
Följande underlag från beställaren har användts i denna utredning: 

Underlag Datum 
Geoteknisk undersökning, MITTA 2019-10-02 
Illustration planerad bebyggelse 2021-09-09 
Översvämningsutredning Mariestad Katthavsviken, SWECO 2019-05-16 
Översikt planområde 2021-09-09 
Faktablad - VÄNERN 2017-11-01 
Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall 2018-06-20 

 

Följande dokument och kartor/verktyg har användts i denna utredning: 

Underlag Utgivare Publikationsår 

Stigande vatten – En handbok för fysisk 
planering i översvämningshotade områden 

Länstyrelsen Västra Götalands 
och Värmlands län 

2011 

Jordartskarta SGU  
Genomsläpplighetskarta SGU  
Scalgo Live Scalgo  

 

  



 

 

2 Förutsättningar 

2.1 Höga vattenstånd - Vänern 
Områdets nivåer och närhet till Vänern innebär att höjda vattennivåer kan påverka 
planområdet. I rapporten ”Stigande vatten – En handbok för fysisk planering i 
översvämningshotade områden” finns en planeringsmodell för områden som kan 
påverkas av höjda vattennivåer i Vänern (Länsstyrelsen Västra Götaland och Värmlands 
län, 2011). Översvämningszonerna för Vänern är indelade i fyra zoner. Zon 4 utgörs av 
intervallet mellan medelvattennivån och 100-årsnivån, zon 3 av intervallet mellan 100-
årsnivån och 200-årsnivån och zon 2 mellan 200-årsnivån och beräknad högsta 
vattennivå. Zon 1 utgörs av all mark över nivån för beräknad högsta vattennivå 
(Länsstyrelsen Västra Götaland och Värmlands län, 2017).  

Enligt Stigande Vatten ska planförslaget, vilket kategoriseras som helårsboende, helst 
placeras i zon 1, vid placering i zon 2 krävs åtgärder och zon 3 och 4 skall undvikas. I 
”Faktablad – Vänern (version 2017.1)” har beräknade högvattennivåer i Mariestads 
kommun satts i relation till översvämningszonerna från ”Stigande vatten” enligt nedan: 

• Zon 4: lägre än +46,65 m 
• Zon 3: +46,65 till +46,85 m 
• Zon 2: +46,85 till +47,44 m 
• Zon 1: Högre än +47,44 m 

Nivåerna är baserade på den nuvarande tappningsstratergin (från 2008), klimatscenario 
RCP 8.5 för perioden 2069 – 2098, vinduppstuvning (20 m/s) inklusive 
säkerhetsmarginal och landhöjningen beräknad för år 2100. 

Ovan nämnda planeringsnivåer kan komma att ändras men i dagsläget får de antas gälla 
för Mariestad eftersom inga publicrade siffror finns för de förändringar som kan 
förväntas. Förväntade förändringar är en ny tappningsstratergi för Vänern och en 
uppdatering av klimateffekter. Information om en ny tappningsstartergi förväntas att 
vara tillgänglig tidigast i slutet av januari 2022. Publicerade resultat av nya 
klimatberäkningar för Vänern ligger längre fram i tiden.  

En ny tappningsstrategi kommer sannolikt att förändra både medelvattennivån och 
beräknad högsta nivå. Tillsvidare kan 100- och 200-årsnivåerna antas förbli 
oförändrade, vilket innebär att översvämningszon 3 inte kommer ändras. Övriga zoner 
kan snart behöva justeras när nytt underlag finns tillgängligt. En framtida uppdatering 
av lokala klimateffekter bedöms innebära större justeringar. 

Gällande vinduppstuvning gjordes beräkningar i SMHI Klimatologi 44 för vattennivåerna 
i Vänern (SMHI, 2017). Den vind som användes var 20 m/s i den mest ogynnsamma 
vindriktningen. Valet av vindstyrka och vindriktning följer riktlinjerna i ”Riktlinjer för 
bestämning av dimernsionernade flöden för dammanläggningar” utgåva 2015, vilken 
bedöms fortfarande vara aktuell då den går att hämta via Svenska Kraftnäts hemsida. 
Riktlinjerna nämner dock att hänsyn även ska tas till de vågor som bildas vid den mest 
ogynnsamma vindriktningen, vilket inte är gjort i ”Faktablad – Vänern”. I SMHI 
Klimatologi 44 noteras att studien inte tar hänsyn till korta vindgenerarade vågor, utan 
enbart den långa våg som representeras av den dynamiska vinduppstuvningen. Korta 
vågor kan ha två effekter. Den mest uppenbara är att de sköljer upp på stränderna. 
Brytande vågor som rullar in mot långgrunda stränder kan dessutom skapa så kallad 
våguppstuvning vilket kan ha viss statisk effekt vid stränderna vid Mariestad även om 
stränderna är relativt skyddade av skärgård. 



 

 

På grund av landhöjningen höjer sig hela Vänern. Effekten av landhöjningen är 
beräknad av lantmäteriet som en bilaga till SMHI Klimatologi 44. Denna siffra kan 
förväntas vara oförändrad. 

2.2 Skyfall 
Ny bebyggelse skall planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada för närliggande 
områden vid en översvämning från minst ett 100-årsregn. En klimatfaktor ska 
inkluderas för att bedöma översvämningsrisken i ett förändrat klimat. Enligt  faktabladet 
”Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall” är en lämplig 
klimatfaktor för ett 100-årsregn utifrån dagens kunskapsläge 1,2 – 1,4, vilket innebär 
att regnvolymen antas öka med 20 – 40 % fram till år 2100 (Länsstyrelsen i Stockholms 
och Västra Götalands län, 2018). I denna utredning har ett 100-årsregn med 
klimatfaktor 1,25 använts enligt ställningstaganden och målsättningar som kommunen 
antagit i samband med dagvattenpolicyn för Mariestads kommun (Mariestads kommun, 
2018). 

  



 

 

3 Områdesspecifika förutsättningar 
Utredningsområdet omfattar en yta om cirka 12 hektar, utgörs huvudsakligen av 
skogsmark och är beläget ca 200 meter från Vänern. Markytan inom området sluttar 
huvudsakligen åt sydväst och nivåerna inom området varierar mellan cirka +45 och +50 
meter. Området är begränsat av Gummerstadsvägen i norr, Mariestads golfbana i väster 
och i söder och öster består områdena av skogsmark. 

3.1 Geotekniska förhållanden 
Marken inom området utgörs enligt SGUs jordartskarta av postglacial finsand, urberg, 
glacial lera och mindre områden med sandig morän, se Figur 2. Den geotekniska 
undersökningen visar dock att ytskiskiktet inom området huvudsaknligen utgörs av 
mulljord, mullhaltig silt och mullhaltig sand ner till mellan 0,1 och 0,6 m (MITTA, 2019). 
Enligt SGUs genomsläpplighetskarta har större delen av området medelhög till hög 
genomsläpplighet, vilket innebär relativt goda förutsättningar för infiltration i marken, 
de lertäckta områdena har dock låg genomsläpplighet (Figur 3). 

Grundvattennivårna inom området har noterats på nivåer mellan 1 och 2 meter under 
markytan (MITTA, 2019). 

 

Figur 2. Jordarter inom planområdet (SGU, 2021) 
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Figur 3. Genomsläpplighet inom planområdet enligt SGUs genomsläpplighetskarta (SGU, 2021). 

3.2 Avrinning 
Befintliga avrinningsvägar har analyserats i Scalgo. Inom planområdet sker avrinning 
huvudsakligen i sydvästlig riktning mot en rinnväg som löper från områdets sydliga delar 
i nordvästlig riktning för att sedan rinna västerut mot golfbanan (Figur 4). 
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Figur 4. Befintlig avrinning inom och i anslutning till planområdet. Flödespilar i blått visar 
ungefärlig flödesriktning (SCALGO Live, 2021). 
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4 Metod 

4.1 Scalgo Live 
Kontroll av hur höjda vattennivåer i Vänern påverkar planområdet gjordes i Scalgo Live. 
De nivåer som kontrollerades var högsta beräknade vattennivå (+47,44 m) och 100-
årsnivån (+46,65 m). Även åtgärder för att undvika översvämning till följd av höjda 
nivåer i Vänern analyserades. 

4.2 Skyfallsanalys i Mike 21 
Som grund för skyfallskarteringen ligger en markavrinningsmodell som byggdes upp i 
det tvådimensionella hydrodynamiska modellverktyget Mike 21. En beräkning gjordes 
med ett 100-årsregn av typ CDS med klimatfaktor 1,25.  

Eftersom jordarterna i området till stora delar har medelhög till hög genomsläpplighet 
spelar infiltrationen en stor roll i hur skyfallsvatten rinner av eller perkolerar ner i 
marken. En GIS-analys i Scalgo-Live av områden som riskerar att översvämmas 
kommer av det skälet att bli missvisande. Genom att istället använda 
modelleringsverktyget Mike 21 kan hänsyn tas till infiltration i marken. Scalgo Live 
lämpar sig i det här fallet emellertid till att identifiera rinnvägar på ytan. 

4.2.1 Höjdmodell 
Höjddata med upplösning 2x2 meter från Scalgo-Live nyttjades. Upplösningen bedöms 
vara bra nog för att kunna se var vatten ansamlas på ytan och för att bedöma eventuell 
påverkan på byggnader. I kombination med rinnvägar från Scalgo Live fås en mycket 
god bild av den beräknade skyfallssituationen. 

För framtida förhållanden redigerades höjdmodellen i Scalgo-Live för att sedan nyttjas i 
Mike 21. Vallar lades till och vissa justeringar i höjdsättning gjordes för att skydda 
planerad exploatering. 

4.2.2 Markklassning 
För att definiera hårda och genomsläppliga ytor samt dess tröghet (Mannings tal) har 
Naturvårdsverkets markklassificering använts som en grund. De klasser som finns har 
där simplifierats till vilka ytor som antas vara hårdgjorda och de som anses vara 
genomsläppliga. Beskrivningen av hårdgjorda ytor har sedan använts för att definiera 
vilka områden som är kopplade till ett ledningssystem och således belastar ledningsnätet 
och inte har någon infiltration. Alla hårdgjorda ytor antas då ha någon form av 
dagvattensystem som tar hand om volymer. Det är främst gator och hustak som utgör 
hårdgjorda ytor. I denna utredning består planområdet vid befintlig situation till allra 
största del av genomsläpplig mark, inom avrinningsområdet finns dock några vägar som 
har klassats som hårdgjorda ytor.  

4.2.3 Råhet 
Ytans råhet (flödesmotstånd) styr vattnets hastighet på markytan och påverkar därmed 
översvämningsförloppet. I modellen delades området upp mellan hårdgjorda och 
permeabla ytor. Hårdgjorda ytor beskrevs med Mannings tal 50, vilket motsvarar ett 
lågt flödesmotstånd. De övriga ytorna beskrevs med Mannings tal 2 motsvarande ett 
större flödesmotstånd med långsammare avrinning. 



 

 

4.2.4 Infiltration 
Infiltration över permeabla ytor beskrivs i modellen utifrån parametrar för respektive 
mark- och jorddjup. Här definieras infiltrationshastighet, effektiv porositet, 
infiltrationslagrets celldjup, perkolationshastighet till undre jordlager och initial 
vattenmängd. Utgångspunkt för att beskriva infiltration var SGU:s jordartskarta. 
Jordarterna klassades sedan enligt Tabell 1 nedan. Vid regnets start antas att marken 
klarar av att fördröja vatten som utgör förregnet, alltså innan regnintensiteten ökar 
kraftigt.  

Tabell 1. Infiltrationsparametrar. 

Jordtyp Infiltrationshastighet 
[mm/h] 

Porositet 
[-] 

Mäktighet 
[m] 

Läckage 
[mm/h] 

Initiell 
Volym 
[%] 

Silt och lera 4 0,4 0,3 0,4 65 
Inslag av silt, 
lera och torv 

18 0,4 0,3 2 60 

Inslag av sand 
och grus 

72 0,4 0,3 36 40 

Morän, 
Fyllning 

36 0,4 0,3 0,36 50 

Vatten 0 0,05 0,1 0 0 
Hårdgjord yta 0 0,05 0,1 0 0 

 

4.2.5 Nederbörd 
Modellen har körts med ett 6 timmars CDS-regn med återkomsttiden 100 år och 
klimatfaktorn 1,25. Den mest intensiva delen av regnet förekommer efter 2 timmar och 
10 minuter med en maxintensitet som varar i 10 minuter. CDS-regn är ett teoretiskt 
utformat regn där regnvolymen fördelas över tiden så att även lägre varaktigheter har 
en korrekt regnvolym. De intensivaste 10 minutrarna har alltså en regnvolym 
motsvarande ett 10 minuters blockregn, en 30-minutersperiod över maxvärdet har 
samma regnvolym som ett 30 minuters blockregn o.s.v. 

Ledningsnätet som antas finnas där marken är hårdgjord förutsätts ha kapacitet att 
hantera ett 2-årsregn och därför belastar intensiteter upp till 134 l/s och hektar 
ledningsnätet där marken är hårdgjord. Resterande regn tas emot av ytvattenmodellen. 
I områden som har definierats som genomsläppliga antas vattnet belasta ytmodellen i 
sin helhet. 

4.2.6 Trummor 
För framtida förhållanden lades även trummor till i modellen. För att modellera 
avvattningen av planområdet genom trummor användes modellverktyget Mike+. I 
Mike+ kan flöden i ledningssystem modelleras. Ytvattenmodellen i Mike 21 kopplades 
sedan med ledningsmodellen i Mike+ med hjälp av kopplingsverktyget Mike Flood. 

Analys av placering och höjdsättning av trummor gjordes först i Scalgo Live för att sedan 
användas i Mike+. Trummorna I Mike+ gavs stora dimensioner (2 meter i diameter). 
Dessa är överdimensionerade men ansattes till givna dimensioner för att säkerhetsställa 
att de inte går fulla i modellen. Vidare placerades trummorna så att det är möjligt att 
leda ut vatten från planområdet med självfall. 



 

 

5 Resultat 

5.1 Befintliga förhållanden 

5.1.1 Höjda nivåer i Vänern 
Eftersom nivåerna inom planområdet varierar mellan cirka +45 och +50 meter, innebär 
det att området spänner över alla fyra zoner enligt Faktablad – Vänern. Delar av området 
tillhör zon 4 (lägre än 100-årsnivån, +46,65 m), medan andra delar tillhör zon 1 (högre 
än beräknad högsta nivå, +47,44). Figur 5 illustrerar zonindelningen av planområdet. 
Gröna ytor tillhör zon 2, mellan beräknad högsta nivå och 200-årsnivån, gula ytor 
representerar zon 3, mellan 200-årsnivån och 100-årsnivån, och röda ytor tillhör zon 4, 
under 100-årsnivån. Övriga ytor tillhör zon 1, över beräknad högsta nivå. 

 

Figur 5. Zonindelning av planområdet enligt ”Faktablad – Vänern”. Gröna ytor representerar zon 2, 
gula ytor zon 3 och röda ytor zon 4. Övriga ytor tillhör zon 1. 

Analysen i SCALGO visar att höjda vattennivåer i Vänern påverkar och kommer 
översvämma stora delar av planområdet med befintliga förhållanden (SCALGO Live, 
2021). Figur 6 visar resultatet vid högsta beräknad vattennivå (+47,44 m) och Figur 7 
visar resultatet vid 100-årsnivån (+46,65 m). Med beräknad högsta vattennivå uppgår 
vattendjupet till över 1 meter inom stora delar av området, värst drabbat är de västliga, 
sydliga och nordostliga delarna. Vid 100-årsnivån blir den översvämmade ytan mindre 
och begränsad till de västliga och sydliga delarna och vattendjupet överstiger endast 1 
meter i några mindre områden.  

Även vägen fram till planområdet svämmar över både vid beräknad högsta vattennivå 
och 100-årsnivån. Vattendjupet på vägen uppgår i några punkter till över 1 meter vid 
beräknat största vattendjup, detta innebär en begränsning i framkomligheten till 



 

 

planområdet. Golfbanan öster om planområdet blir även den kraftigt översvämmad vid 
höga vattennivåer. 

 

Figur 6. Översvämmade områden vid beräknad högsta vattennivå i Vänern (+47,44). 
Planområdet är markerat i svart. 

 

Figur 7. Översvämmade områden vid 100-årsnivå i Vänern (+46,65). Planområdet är markerat i 
svart. 

5.1.2 Skyfall 
Figur 8 visar resultat av skyfallsanalysen i Mike 21 för ett 100-årsregn med klimatfaktor 
1,25 och befintliga förhållanden. Vattendjupen är redovisade som maximalt vattendjup 
i meter. Redovisat är också ytliga rinnvägar hämtade från Scalgo (SCALO Live, 2021). 

N 
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Översvämmade ytor inom planområdet har generellt ett vattendjup i intervallet 0,1-0,3 
meter, men några mindre områden med vattendjup mellan 0,3 och 0,5 meter 
förekommer.   

 

Figur 8. Resultat av skyfallsanalys för befintliga förhållanden. Redovisat är maximalt vattendjup i 
meter, mindre än 0,1 meter redovisas ej. Ungefärlig riktning på rinnvägar är presenterat i 
ljusblått.  

5.2 Efter exploatering 

5.2.1 Höjda nivåer i Vänern 
Den enda möjligheten att hindra vatten från att översvämma planområdet vid höjda 
vattenstånd i Vänern och göra området byggbart anses vara genom att anlägga vallar 
längs de plangränser där vatten rinner in. Vallarna måste vara täta och tillräckligt höga 
för att vatten ej skall rinna över. Skulle en vall någonstans punkteras eller vara lägre än 
vattennivån i Vänern kommer området fyllas upp med vatten till rådande vattennivå i 
Vänern. Fördelen med vallar är att om de utformas och placeras rätt stoppas vatten helt 
från att översvämma området vid höga vattenstånd. Nackdelen med att anlägga vallar 
är att det skapas instängda områden inom planområdet vilket kan leda till en försämrad 
skyfallssituation.  

Vallar lades till i höjdmodellen i Scalgo längs de delar av plangränsen där vatten kommer 
in. Vallarna anlades med en marginal på 20 cm till beräknat högsta vattenstånd i Vänern. 
Figur 9 redovisar föreslagen placering av vallar samt resultat av analys med beräknad 
högsta vattennivå i Vänern (SCALGO Live, 2021). Med föreslagen placering av vallar 
hindras vatten helt från att rinna in på planområdet. 
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Figur 9. Resultat av analys med högsta beräknad vattennivå i Vänern med föreslagen placering av 
vallar i svart längs plangränsen. 

5.2.2 Skyfall 
Den nya höjdmodellen med vallar som skapades i Scalgo nyttjades sedan för 
skyfallsanalys i Mike 21. Figur 10 redovisar resultat av skyfallsanalys i Mike 21 för ett 
100-årsregn med klimatfaktor 1,25 och föreslagen placering av vallar. Redovisat är 
också placering av byggnader enligt planförslag och nya rinnvägar hämtade från Scalgo. 

Vid jämförelse mellan skyfallsanalysen för befintlig situation (Figur 8) och med vallar 
(Figur 10) går det att se en viss ökning av översvämningarnas utbredning och djup för 
resultatet med vallar. En ny översvämning har skapats i det nordvästra hörnet som på 
de djupaste ställena uppgår till mellan 0,5 och 1 meter. I denna delen av området 
planeras dock ingen bebyggelse och översvämningen orsakar därför ingen skada på 
byggnader. Längs den västra sidan av planområdet har en lågpunkt skapats där 
översvämningen ökat. Även intill vallen i söder har översvämningen ökat. I de östra 
delarna ses ingen skillnad mellan befintlig situation och situtionen med vallar. Vallen i 
den nordöstra delen av plaområdet verkar inte bidra till någon försämring av 
skyfallsituationen inom planområdet. Detta eftersom de naturliga rinnvägarna är i 
sydvästlig riktning och vatten stoppas istället uppströms området.  

Generellt är skillnaden i översvämning mot befintlig situation relativt liten, vilket 
troligtvis förklaras av de geotekniska förhållandena där markgenomsläppligheten är 
medelhög till hög inom större delen av planområdet. Enligt resultatet i Figur 10 kommer 
översvämningen intill fasad på vissa byggnader uppgå till 0,1 - 0,3 meter. Ett fåtal 
byggnader har även ett vattendjup på 0,3 – 0,5 meter intill fasad. 
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Figur 10. Resultat av skyfallsanalys med vall. Vallar är redovisat i svart. Maximalt vattendjup är 
redovisat i meter, mindre än 0,1 meter redovisas ej. Placering av planerad bebyggelse är också 
redovisad. 

I skyfallsanalysen efter exploatering har inte hänsyn tagits till eventuella effekter till 
följd av ändrad markanvändning vid exploatering. Ökad andel hårdgjord yta vid 
anläggning av gator och byggnader kan leda till ökad avrinning och minskad infiltration. 
Vidare har dagvattensystem som troligtvis kommer anläggas i samband med 
exploatering inte tagits hänsyn till. Enligt genomförd dagvattenutredning för 
planområdet har beräkningar gjorts enligt Svenskt Vattens publikation P110 för ett 20-
årsregn med klimatfaktor 1,25 för att dimensionera ett dagvattensystem. Anläggning av 
ett dagvattensystem skulle således innebära att en att en regnvolym motsvarande ett 
20-årsregn kan subtraheras från 100-årsregnet för de ytor som ansluts till 
dagvattensystem. 

5.3 Åtgärdförslag 
För att motverka översvämning till följd av höjda vattennivåer i Vänern föreslås vallar 
längs de delar av plangränsen där vatten kommer in. Vallarna bör anläggas med en 
marginal till beräknat högsta vattenstånd i Vänern för att vatten ej skall rinna över.  

Anläggning av vallar innebär att det skapas instängda områden vilket förvärrar 
skyfallssituationen för vissa delar av planområdet (Figur 10). För att motverka att 
skyfallsituationen försämras och för att skydda planerad exploatering har två alternativ 
för att avleda vatten tagits fram. 

Alternativ 1 innebär att marknivån i ett område i den nordvästra delen av planområdet 
sänks för att skapa en skyfallsyta dit vatten kan ledas. I det nordvästra hörnet föreslås 
sedan en trumma genom vallen för att leda vatten ut från planområdet. Trumman bör 
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förses med backventil för att motverka att vatten rinner in på området vid höjda 
vattennivåer i Vänern. Figur 11 redovisar resultat av skyfallsanalys i Mike 21 med 
justerad höjdsättning, vallar och föreslagen placering av trumma genom vall. 

Med föreslagna åtgärder minskar djupet något i översvämningen längs den västra sidan 
av planområdet. Detta innebär att byggnaderna i denna delen nu har ett vattendjup på 
mellan 0,1 – 0,3 m vid fasad. I de sydliga och östra delarna av området ses dock ingen 
förbättring av skyfallsituationen med dessa åtgärder. 

För att ytterligare förbättra avrinningen till skyfallsytan och ut ur planområdet hade 
skyfallsytan behövt sänkas ytterligare. Detta var dock inte möjligt förutsatt att vattnet 
ska ledas ut ur området med självfall. Vid nedsänkning av en yta bör även 
grundvattennivåer has i åtanke. 

 

Figur 11. Resultat av skyfallsanalys (maximalt vattendjup) med vallar, med föreslagna åtgärder 
enligt alternativ 1. 

Alternativ 2 innebär ingen justering i höjdsättning men placering av två trummor genom 
vallarna, en längs den västra plangränsen och en i sydväst. Placering av den västra 
trumman innebär att befintlig rinnväg ut ur planområdet behålls. Figur 12 redovisar 
resultatet av skyfallsanalysen med dessa åtgärder. Skyfallsituationen inom planområdet 
blir med dessa åtgärder något bättre jämfört med alternativ 1. 

Trumman i väster leder till att övervämningen längs den västra plangränsen minskar i 
djup och utbredning och trumman i söder bidrar till att översvämningen minskar något 
i de sydliga delarna. I öster är översvämningen densamma som för befintlig situation. 
Vattendjup intill fasad för påverkade byggnader ligger generellt i intervallet 0,1 till 0,3 
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meter, med några undantag i de östra och sydöstra delarna där vattendjupet på vissa 
platser uppgår till 0,3 - 0,5 meter. 

 

Figur 12. Resultat av skyfallanalys med föreslagna åtgärder enligt alternativ 2. 

Trots föreslagna åtgärder drabbas ett fåtal byggnader av vattendjup djupare än 0,2 
meter intill fasad. Dessa bör höjdsättas för att undvika att ny bebyggelse tar skada och 
säkra tillgängligheten till entréer. För att en byggnad inte ska ta skada av fukt skall 
marken invid byggnaden ges en lutning för avrinning av dagvatten eller förses med 
anordningar för uppsamling och avledning av dagvatten, såvida byggnaden inte är 
utformad för att klara vattentryck. Enligt Boverket bör markytan invid byggnaden luta 
från byggnaden med en lutning om 1:20 inom 3 meters avstånd (Boverket, 2021). I de 
fall en sådan lutning inte går att åstadkomma bör ett avskärande dike finnas. 

5.3.1 Samordning dagvattenutredning 
Enligt genomförd dagvattenutredning för området föreslås två dagvattendammar för 
fördröjning och rening inom planområdet. En damm föreslås placeras precis söder om 
föreslagen skyfallsyta enligt alternativ 1 och ha sin utsläppspunkt i det befintliga diket i 
de västra delarna av planområdet. Den andra dammen föreslås även den ha sin 
utsläppspunkt i befintligt dike och sedan ledas ut ur planområdet via diket.  

Viss samordning kan behövas för att dagvattenhanteringen och skyfallslösningen enligt 
alternativ 1 skall fungera. Enligt alternativ 1 leds inte vatten ut ur planområdet igenom 
befintlig rinnväg för diket utan vatten leds istället norrut mot en skyfallsyta för att sedan 
ledas ut ur planområdet genom trumman i det nordvästra hörnet av området (Figur 11). 
Detta innebär att om skyfallsalternativ 1 väljs som skyfallslösning bör utsläppspunkten 
för den föreslagna norra dagvattendammen inte gå mot befintligt dike utan istället bör 
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vatten ledas vidare mot skyfallsytan för att sedan ledas ut ur området genom trumman 
i det nordvästra hörnet av området. 

Eftersom båda dammarna som föreslås i dagvattenutredningen har sin utsläppspunkt i 
det befintliga diket anses dagvattenutredningen sammanfalla väl med föreslagen 
skyfallshantering enligt alternativ 2. Detta eftersom en trumma föreslås genom vallen 
där befintligt dike rinner ut ur planområdet och dagvattenhanteringen påverkas således 
inte. 

Som tidigare nämnts kan föreslaget dagvattensystem ha viss påverkan på 
skyfallsanalysen efter exploatering, då ett 20-årsregn kommer tas om hand av 
dagvattensystemet för de ytor som ansluts. Detta innebär således att ett 20-årsregn 
skulle kunna subtraheras från 100-årsregnet i skyfallsmodellen för dessa ytor. 

5.3.2 Framkomlighet till planområdet 
Eftersom Gummerstadsvägen, vilken är befintlig tillfartsväg till området, drabbas av 
kraftig översvämning vid höjda vattenstånd i Vänern (Figur 6, och Figur 7), bör 
framkomligheten till planområdet ses över. 

Figur 13 redovisar en schematisk skiss på förslag på nya tillfartsvägar till området. 
Förslagsvis kan vägen öster om planområdet nyttjas, tillfart kan ske via Västra vägen 
och Tranvägen, alternativt direkt från korsningen med Gummerstadsvägen. I anslutning 
till korsningen med Gummerstadsvägen svämmas dock vägen över och om denna 
sträcka väljs som tillfart behöver troligtvis åtgärder vidtas i anslutning till korsningen för 
att säkra framkomligheten. 

Från befintlig väg föreslås sedan anläggning av en ny väg med infart till planområdet 
längs den östra alternativt södra plangränsen. Infarten bör ske där inga vallar är belägna 
och tillräckligt högt för att inte drabbas av översvämning vid höjda vattenstånd i Vänern. 
Två olika schematiskt placerade alternativ är redovisade i Figur 13. Ett alternativ innebär 
utnyttjande av befintlig väg via Rödjan, medan det andra alternativet innebär en 
sydligare väg. 

 

Figur 13. Scematisk skiss på nya tillfartsvägar till planområdet. Grovt föreslagen dragning på nya 
vägar är presenterat i rött streckat. 
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6 Fortsatt arbete 
För fortsatt arbete rekommenderas att höjdsättning inom området utreds vidare. Både 
höjdsättning av byggnader för att skydda dessa vid översvämning men även för att på 
bästa sätt avleda vattnet mot föreslagna trummor alternativt skyfallsyta. I de östra 
delarna av planområdet är skyfallsituationen oförandrad vid anläggandet av vallar och 
föreslagna åtgärder. Möjligheterna att jobba med höjdsättning här för att förbättra 
skyfallssituationen bör undersökas vidare. Vidare eftersom trummorna i denna utredning 
har överdimensionerats bör även dimensionerande flöde till trummorna utredas för att 
optimera dimensionerna. 

Eventuell påverkan av ändrad markanvändning och anläggning av dagvattensystem vid 
exploatering bör utredas vidare.  

Framkomligheten till planområdet bör utredas vidare. I nuläget svämmar tillfartsvägen 
till planområdet över vid höjda vattennivåer i Vänern och begränsar således 
framkomligheten. 

Med hänsyn till eventuella förändringar i planeringsnivåer enligt avsnitt 2.1 
rekommenderas även att placering och utformning av vallar utreds vidare om nuvarande 
placeringsnivåer uppdateras. 

  



 

 

7 Slutsats 
Höjda vattennivåer i Vänern 

• Enligt analys i Scalgo och ”Faktablad – Vänern” är delar av området beläget i 
Zon 3 och 4, vilket enligt ”Stigande vatten – En handbok för fysisk planering i 
översvämningshotade områden” skall undvikas för helårsboende. 

• Utan åtgärder uppgår vattendjupet inom planområdet till över 1 meter i vissa 
områden vid beräknad högsta nivå i Vänern. Med föreslagna vallar enligt avsnitt 
5.2.1 där vattnet rinner in på planområdet är det dock möjligt att skydda 
området från översvämning vid höga vattenstånd i Vänern. 

Skyfall 

• För befintliga förhållanden har översvämmade ytor generellt ett vattendjup i 
intervallet 0,1 – 0,3 meter, men några mindre områden med djup mellan 0,3 – 
0,5 meter förekommer (Figur 8). 

• Anläggadnet av vallar innebär att skyfallssituationen förvärras något, främst i 
de västra och sydliga delarna av planområdet. Ett fåtal byggnader har ett 
vattendjup på 0,3 – 0,5 meter intill fasad. 

• Med föreslagna åtgärder går det att minska översvämningen både i de västra 
och södra delarna av planområdet. Enligt skyfallsmodelleringen ger föreslagna 
åtgärder enligt alternativ 2 ett något bättre resultat. Vidare arbete med med 
höjdsättning rekommenderas dock för att säkra att nya byggnader inte tar 
skada. 
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