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1 INLEDNING/BAKGRUND 

WSP fått i uppdrag av Mariestads kommun att utföra en skyfalls- och översvämningsanalys som 

underlag till detaljplanearbetet för två pågående detaljplaner (Äskekärr 1:9 m.fl. och Askeviks 

camping). Skyfalls- och översvämningsanalysen har som syfte att undersöka hur detaljplanerna bör 

utformas med hänsyn till skyfall och höga vattennivåer i Vänern. Detaljplanerna berör både nuvarande 

och framtida bebyggelse. 

Nuvarande och framtida förutsättningar i området kartläggs och undersöks. För att säkerställa en 

hållbar exploatering har planeringsnivåer från Faktablad Vänern (Länsstyrelsen Värmland och 

Länsstyrelsen Västra Götalands Län 2017) samt skyfall för ett 100-årsregn använts.  

2 OMRÅDESBESKRIVNING 

Askevik Camping ligger norr om Mariestad, vid Vänerns östra kust i Mariestads kommun, se Figur 1. 

 

Figur 1. Utredningsområdets ungefärliga placering markerat i rött (bakgrundskarta från Google Maps). 

I öster angränsar området till väg 26 och i väster till Vänern. Längs väg 26 finns flertalet kulvertar och 

inom området två kulvertar i norr med en diameter på 400 respektive 300 mm samt en i söder med en 

diameter på 200 mm. Inom området finns även två dammar med en ungefärlig volym på 150–200 m3 

samt två vallar. Utöver detta går det även ett dike parallellt med vägen i syd, se Figur 2.   



 
 

 

 
10334885 •  Skyfallsutredning Mariestad Askevik  | 5   

 

Figur 2. Askeviks camping, placering av Trafikverkets kulvertar markerade längs väg 26, kulvertar inom området markerade 
med blå sträck, dammar markerade med blå ringar, ett dike markerat i lila och vallarnas ungefärliga placering med röda sträck.  

3 METOD 

Scalgo Live (Scalgo 2022) har använts för att kartera nivåerna i Vänern och för att analysera risken för 

översvämning till följd av skyfall i samband med den tilltänkta exploateringen. Med verktyget simuleras 

olika regnmängder som visar hur lågpunkter fylls upp och avrinner till nästa lågpunkt. Ingen hänsyn 

tas till ledningsnätets kapacitet eller markens infiltrationsförmåga. Indata i simuleringen är befintlig 

bebyggelse och markhöjder, tilltänkt bebyggelse samt ett 100års-regn med en varaktighet på 30 min 

och en klimatfaktor på 1,3 vilket motsvarar 50 mm.  
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Avrinningsområdet till planområdet delas upp i två huvuddelar då den huvudsakliga tillrinningen sker 

från två områden. Det norra avrinningsområdet är 150 ha och det södra är 30 ha. Till den norra delen 

av planområdet rinner ett mindre vattendrag som via ett fördröjningsmagasin leds via en kulvert under 

planområdet ut till Vänern. Till den södra delen av planområdet leds vatten på ytan till en kulvert under 

planområdet och vidare ut i Vänern.  

 

Figur 3. Avrinningsområdena, (t.v.) det norra och (t.h.) det södra. 

För att avgöra om kulvertarna har tillräcklig kapacitet att avleda flödet eller om det finns risk att 

kulvertarnas kapacitet överskrids och om det skulle bidra till marköversvämning inom planområdet har 

flödet till kulvertarna beräknats samt kapaciteten på kulvertarna uppskattats.   

3.1 BERÄKNING AV FLÖDEN 

För att beräkna flödet till kulvertarna har Trafikverkets dokument för avvattning använts (Trafikverket, 

2020). Beroende på bland annat ett avrinningsområdes storlek, topografi och grad av urbanisering 

erhålls det dimensionerande flödet i vattendraget antingen av mer långvariga regn/vårflod eller mer 

intensiva regn/skyfall. Generellt gäller att för mindre kuperade avrinningsområden med hög andel 

urban yta så är det de mer intensiva regnen som är dimensionerande.  

Till följd av detta finns det i Trafikverkets dokument olika sätt att beräkna flödet på beroende på hur 

stort avrinningsområdet är. För de mindre avrinningsområdena (upp till 0,1 km2 eller med stor 

hårdgjord yta) beräknas flöden med rationella metoden. 

Beräkning av dimensionerande flödet, qdim, med rationella metoden beräknas enligt Ekvation 1:  

          qdim = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ kf                                           (1) 

där 

qdim = dimensionerande flöde (l/s),  

𝐴 = avrinningsområdets area (ha),  

𝜑 = avrinningskoefficient () 

𝑖(𝑡𝑟) för dimensionerande nederbördsintensitet (l/s∙ha)  

kf = klimatfaktor () 
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För beräkning av karakteristiska flöden för avrinningsområden större än 0,1 km2 men mindre än 10 

km2 beräknas medelvattenföringen MQ enligt Ekvation 2: 

                 𝑀𝑄 = 𝑁 ∗ 𝑀𝑞                                            (2) 

där  

N = avrinningsområdet area (km2) 

Mq = platsspecifik medelavrinning enligt Trafikverket (Trafikverket 2020).  

Med hjälp av medelvattenföringen kan sedan medelhögvattenföringen (MHQ), 50årsflöde och 
100årsflöde beräknas, se  

Tabell 1. Flöden och dess omvandlingsfaktorer. 

 
Omvandlings-

faktor 
MHQ 

Omvandlings-

faktor 
HQ50 

Omvandlings-

faktor 
HQ100 

𝑴𝑸 3 𝑴𝑸 ∗ 3 2,4 𝑴𝑯𝑸 ∗ 2,4 1,15 𝑯𝑸𝟓𝟎 ∗ 1,15 

 

De karakteristiska flödena motsvarar medelflödet under ett dygn och med hjälp en momentanfaktor 
kan en uppskattning på toppflödet under dygnet erhållas.  Rationella metoden ger toppflödet under 
den varaktighet på regnet som använts vid beräkningen. Rationella metoden har använts även om 
både det södra och det norra avrinningsområdet har en area >0,1 km2.  

3.2 KAPACITET PÅ KULVERTAR 

Inom området finns tre kulvertar och ett öppet dike, samt ett dike parallellt med vägen, se Figur 2. Två 

kulvertar går parallellt och ligger i den norra delen av området och en kulvert ligger i det södra 

området.  

Kulvertarnas kapacitet beräknas enligt ekvation 3: 

1

𝑛
∗ 𝑅ℎ

2

3 ∗ √𝑖                                      (3) 

där  

n = friktionskoefficient () 

Rh = våta perimetern (m) 

i = lutning (m/m) 

Kulvertarnas dimensioner och kapacitet redovisas i Tabell 2. 
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Tabell 2. Kulvertarnas placering, dimensioner och kapacitet (höjder antas vara i RH 2000). 

Typ Område Inlopp  Utlopp Längd [m] Lutning [%] 
Kapacitet 

[m3/s] 

400 PVC Norr +50,69 +46,77 161 2,4 3,4 

300 Betong Norr +50,69 +46,77 161 2,4 1,9 

200 PVC Söder +48,00 +44,90 178 1,74 1,8 

Kulvertarnas kapacitet är beräknade utan motdämning.  

3.3 NIVÅER I VÄNERN 

Faktablad Vänern är en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden. 

Planeringsnivåerna är baserade på fyra kriterier: 

➢ Den nuvarande tappningstrategien 

➢ Klimatscenario RCP 8,5 

➢ Vinduppstuvning (20 m/s) inkl. säkerhetsmarginal och klimatfaktor 

➢ Landhöjning beräknad för år 2100  

I denna analys har planeringsnivåer för Mariestad enligt 200-års vattennivå (200-års återkomsttid) 

samt beräknad högsta vattennivå i Vänern karterats, se Figur 4. Nivåerna är +46,85 m respektive 

+47,44  m (RH 2000).  

 

Figur 4. Planeringsnivåer Vänern, relevanta nivåer inringade i rött (Länsstyrelsen Värmland och Länsstyrelsen Västra Götalands 
Län 2017).  
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4 PLANERADE FÖRÄNDRINGAR 

Inom området planeras 60 hus av varierande storlekar, se Figur 5. Husen planeras primärt i norra 

delen av den norra detaljplanen och södra delen av den södra detaljplanen. 

 

Figur 5. Planerad exploatering inom området.  

5 FLÖDESBERÄKNINGAR 

Det är stora osäkerheter vid beräkning av flödet med Trafikverkets formler för små avrinningsområden. 

Till följd av detta har WSP beräknat flödet enligt de två metoderna för att få en uppskattning av 

storleksordningen på flödet. Avrinningsområdena till Askeviks camping är större än vad som 

rekommenderas för att använda rationella metoden. Dessutom har WSP jämfört beräknade flöden 

med uppmätta flöden i Hulubäcken.    
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5.1 RATIONELLA METODEN 

För det södra avrinningsområdet beräknat med rationella metoden samt en klimatfaktor på 1,3 blir 

beräkningarna enligt Ekvation 1: 

qdim syd = 30 ℎ𝑎 ∗  0,2 ∗  116
𝑙

𝑠∗ℎ𝑎
∗ 1,3 = 0,9

𝑚3

𝑠
 

För det norra avrinningsområdet beräknat med rationella metoden samt en klimatfaktor på 1,3 blir 

beräkningarna enligt Ekvation 1: 

qdim norr =151 ℎ𝑎 ∗  0,2 ∗  116
𝑙

𝑠∗ℎ𝑎
∗ 1,3 = 4,55 

𝑚3

𝑠
 

5.2 KARAKTERISTISKA FLÖDEN 

De karakteristiska flödena beräknas enligt Trafikverkets ekvationer och presenteras i Tabell 3. 

Tabell 3. MQ, MHQ, HQ50 och HQ100 (m3/s) med momentanfaktor och klimatfaktor för norra och södra avrinningsområdet. 

Område Norr Söder  

MQ 0,02 0,004 

MHQ 0,05 0,011 

HQ50 0,13 0,026 

HQ100 0,15 0,030 

Med momentanfaktor (1,7) 

MQ 0,03 0,006 

MHQ 0,09 0,018 

HQ50 0,26 0,044 

HQ100 0,30 0,055 

Med momentanflöde och klimatfaktor (1,3) 

MQ 0,04 0,008 

MHQ 0,12 0,024 

HQ50 0,34 0,057 

HQ100 0,39 0,066 

 

5.3 HULUBÄCKEN 

Hulubäcken (stationsnummer 2305) ligger väster om Jönköping, avrinningsområdet uppströms 

mätstationen är ca 3,8 km2 och området har liten sjöprocent. Området har likande egenskaper som 

avrinningsområdena till Askeviks camping. Mätserien är ca 40 år lång. Det högsta uppmätta flödet i 

Hulubäcken är 1,75 m3/s. Enligt SMHI:s vattenwebb är HQ50 är 1,45 m3/s. För att beräkna HQ100 

multipliceras HQ50 med en faktor på 1,15. Med en momentanfaktor på 1,7 samt klimatfaktor blir HQ100 

1,45 ∗ 1,15 ∗ 1,7 ∗ 1,3 = 3,68 m3/s. Areaviktat blir referensflödet för norra avrinningsområdet 1,46 m3/s 

och för södra avrinningsområdet 0,29 m3/s. 
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5.4 SAMMANFATTNING  

Tabell 4 visar en sammanfattning av de beräknade flödena med rationella metoden (5.1 Rationella 

metoden) och de karakteristiska flödena (enligt 5.2 Karakteristiska flöden). Som visas i Tabell 4 så 

skiljer sig flödena mycket från varandra. En anledning till detta är att den rationella metoden visar ett 

toppflöde under regnets varaktighet medan det karakteristiska flödet visar dygnsmedelvärden. 

Tabell 4. Sammanfattning av flödena för de tre metoderna. 

Beräknings-

metod 

Flöde 

[m3/s] 

Kulvert-

kapacitet 

[m3/s] 

qdim syd 0,90 1,79 

qdim norr 4,55 5,21 

HQ100syd 0,066 1,79 

HQ100norr 0,63 5,21 

Hulubäckensyd 0,29 1,79 

Hulubäckennorr 1,46 5,21 
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6 RESULTAT 

Nuvarande och framtida förutsättningar i området undersöks nedan och flödesstråk och nivåer för 

området med och utan åtgärder presenteras. 

6.1 UTAN ÅTGÄRDER-ÖVERSVÄMMNING FRÅN VÄNERN 

Nedan visas figurer över hur en höjd vattennivå i Vänern påverkar befintlig och planerad bebyggelse 

samt en uppskattning var det finns riskområden samt över hur stor risk för skada den medför.  

Figur 6 visar nuvarande bebyggelse vid karterad 200-årsnivå (+46,85 m) (Scalgo Live, 2022).  

 

Figur 6. Nuvarande bebyggelse vid 200-årsnivå (+46,85 m). 

Figur 7 visar nuvarande bebyggelse med en nivå i Vänern på +47,44 m, nivån vid beräknat högsta 

flöde (Scalgo Live 2022). 
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Figur 7. Nuvarande bebyggelse vid beräknad högsta vattennivå (+47,44 m). 

Figur 8 visar planerad bebyggelse vid karterad 200-årsnivå (+46,85 m) (Scalgo Live, 2022).  

 

Figur 8. Planerad bebyggelse vid 200-årsnivå (+46,85 m). 

Figur 9 visar planerad bebyggelse med en nivå i Vänern på +47,44 m, nivån vid beräknat högsta flöde 

(Scalgo Live 2022). 
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Figur 9. Planerad bebyggelse vid beräknad högsta vattennivå (47,44 m). 

6.2 UTAN ÅTGÄRDER-SKYFALL 

Nedan visas figurer över hur skyfall påverkar befintlig och planerad bebyggelse.  

Figur 10 visar nuvarande bebyggelse, flöden och lågpunkter vid ett 100års-regn. 

 

Figur 10. Nuvarande bebyggelse vid ett 100års-regn.  

Figur 11 visar planerad bebyggelse, flöden och lågpunkter vid ett 100års-regn. 
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Figur 11. Planerad bebyggelse (markerat i svart) vid ett 100års-regn. 
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6.3 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

Åtgärdsförslag som har diskuterats är murar, diken, vallar och höjdsättning. I denna rapport föreslås 

höjdsättning av mark vid planerad exploatering sådan att utsatta planerade hus hamnar på en höjd på 

minst +47,50 m (i nuläget varierar höjderna mellan cirka +45 och +48 m i norr och +45 och +48,5 m i 

syd). Vid viss befintlig bebyggelse rekommenderas vallar längs med strandremsan, även dessa på en 

höjd på minst +47,50 m. Vallarna kan anläggas med kulvertar med backventiler eller pumpar för att 

minska risken för översvämning vid skyfall då vallarna skapar instängda områden. Åtgärdsförslagen är 

dimensionerade och placerad för att skydda mot både höga nivåer i Vänern och skyfall. Detta innebär 

att åtgärder för höga nivåer i Vänern behöver utformas med hänsyn till avrinningsstråk vid skyfall. För 

att undvika att flödesvägar/avrinningstråk vid skyfall orsakar skada på byggnader krävs en genomtänkt 

höjdsättning där marken intill huskropparna anläggs högre än omgivande mark och sådan att flödena i 

högre utsträckning passerar utbyggnadshusen än de större husen. 

Figur 12 visar åtgärdsförslaget för planerad bebyggelse i norra planområdet samt en markprofil. 

Föreslagen åtgärd (markhöjning till minst +47,50 m samt en släntlutning på 1:4) erfordrar en 

utfyllnadsmassa på ca 5800 m3.  

 

Figur 12 Till höger, åtgärdsförslag för den nya bebyggelsen i det norra planområdet, röda streckade rektanglar visar område 
som behöver fyllas ut, svarta pilar visar flödesstråk som behöver hållas öppna för att leda vatten vid skyfall. Blå cirkel markerar 
läge för dagvattendamm. Röd linje visar läge för profil över utfyllnaden, till vänster profil över utfyllnaden.  
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Figur 13 visar åtgärdsförslaget för befintlig bebyggelse i norra planområdet samt en markprofil. 

Föreslagen åtgärd (en vall med en höjd på minst +47,50 m) erfordrar en utfyllnadsmassa på 4700 m3. 

Även förslag på placeringar av kulvertar med backventiler visas. Det rekommenderas även ett 

svackdike i södra delen av området för att leda bort vattnet som kommer uppströms ifrån och därmed 

minska risken för översvämning vid skyfall.  

 

 

Figur 13. Till höger visas åtgärdsförslag för den befintliga bebyggelsen i det norra planområdet, röd streckad linje visar vallens 
placering, svarta pilar visar flödesstråk som behöver hållas öppna för att leda vatten vid skyfall, lila linjer visar förslag på 
placering på kulvertar och brun linje visar förslag på placering av svackdike. I mitten visas vallens skydd mot höga vattennivåer, 
röd linje visar läge för profil över utfyllnaden, till vänster profil över utfyllnad. 
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Figur 14 visar åtgärdsförslaget för planerad bebyggelse i södra planområdet samt en markprofil. 

Föreslagen åtgärd (markhöjning till minst +47,50 m samt en släntlutning på 1:4) erfordrar en 

utfyllnadsmassa på 10 000 m3. Tillrinnande vatten österifrån rekommenderas ledas i befintligt dike 

söderut.  

 

 

Figur 14. Till höger åtgärdsförslag för den nya bebyggelsen i det södra planområdet, röd streckad rektangel visar område som 
behöver fyllas ut, svarta pilar visar flödesstråk som behöver hållas öppna för att leda vatten vid skyfall. Röd linje visar läge för 
profil över utfyllnaden, till vänster profil över utfyllnaden.  
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Figur 15 visar åtgärdsförslaget för befintlig bebyggelse i södra planområdet samt en markprofil. 
Föreslagen åtgärd (en vall med en höjd på minst +47,50 m) erfordrar en utfyllnadsmassa på 5100 m3. 
Även förslag på placeringar av kulvertar med backventiler visas. I mitten av planområdet ligger ett 
antal byggnader i en lågpunkt med risk för översvämning vid skyfall. För att minska risken bör det 
undersökas om det går att leda vattnet som rinner till lågpunkten antingen norrut eller söderut. 

 

 

 

Figur 15. Till höger visas åtgärdsförslag för den befintliga bebyggelsen i det norra planområdet, röd streckad linje visar vallens 
placering, svarta pilar visar flödesstråk som behöver hållas öppna för att leda vatten vid skyfall, lila linjer visar förslag på 
placering på kulvertar och brun linje förslag på dikesplacering. I mitten visas vallens skydd mot höga vattennivåer, röd linje visar 
läge för profil över utfyllnaden, till vänster profil över utfyllnad. 

Som visas i Figur 16 leder föreslagna åtgärder till översvämning innanför vallen vid ett 100års-regn om 

kulvertar ej adderas.  

 

Figur 16. Ansamlat vatten innanför vallarna vid befintlig bebyggelse vid ett 100års-regn, norra planområdet till höger och södra 
till vänster. 
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En ungefärlig sammanfattning av erforderliga volym utfyllnadsmassa presenteras i Tabell 5. 

Tabell 5. Sammanställning erforderliga utfyllnadsmassor för de olika åtgärderna. 

Åtgärd 
Ungefärlig volym 

utfyllnadsmassa [m3] 

Markhöjningnorr 5800 

Vallnorr 4700 

Markhöjningsyd 10 000 

Vallsyd 5100 

Totalt 25 600 

7 DISKUSSION  

Flera byggnader inom planområdet ligger i riskzonen att översvämmas till följd av höga vattennivåer i 

Vänern samt till följd av skyfall. Åtgärder behövs för att skydda befintliga byggnader samt planerad 

exploatering från översvämning. I denna utredning har de rekommenderade åtgärdsförslagen legat på 

+47,50 m (6 cm högre än beräknad högsta nivå i Vänern), men önskas en större säkerhetsmarginal är 

det möjligt. 

Tabell 4 visar en sammanfattning av beräknade flöden och kulvertkapaciteter och ur den framgår att 

kulvertkapaciteten tillräcklig för alla flöden. Kulvertarnas kapacitet är beräknade utan motdämning då 

det ej får anses troligt att höga vattennivåer i Vänern sammanfaller med skyfall. Skulle flödena vid 

enstaka tillfälle ändå överstiga kulvertarnas kapacitet finns det både i norr och söder en 

översvämningsyta som fylls innan bebyggelsen påverkas. Det är av vikt att dikena markerade i Figur 2 

hålls i gott skikt så att de fortsätter att fylla sin funktion.  

Som visas i Figur 10 och Figur 11 blir flera hus översvämmade vid ett 100års-regn. Detta visar på 

vikten av att hålla flödesstråken öppna så att avledning av vatten sker säkert utan risk för byggnader. 

Figur 16 visar på vikten av dräneringsmöjligheter kring vallarna för att undvika att vatten blir ståendes 

kring husen. Exakt placering samt dimensionering av dessa kulvertar eller pumpar bör fastställas i 

projekteringsstadiet.       

8 ATT SÄKERSTÄLLA INFÖR VIDARE ARBETE 

➢ En detaljerad undersökning för att avgöra hur markhöjningen ska ske, så att exploateringen 

passar in i landskapet och anläggningen av byggnader sker utan risk. 

➢ Dimensionering och exakt placering av kulvertar med backventiler (eller pumpar) så att 

kapaciteten är tillräcklig för att inte riskera översvämning där vallarna dämmer vid skyfall.   
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