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Orientering
Denna rapport beskriver ett par vägdiken intill en del av Trafikverkets väg 2578, Ringleden i 
Lidköping. Den aktuella sträckan är ca 380 m, mellan Rådarondellen och järnvägskorsningen 
för  Kinnekullebanan.  Dikena  leder dagvatten norrut  mot Rådarondellen (se  figur  1  nedan) 
Rapporten redogör även för förutsättningarna att avleda dagvatten från två nya planområden i 
dikena tillsammans med vägdagvatten.

Lidköpings  kommun  upprättar  nya  detaljplaner  för  två  närliggande  markområden,  ett  på 
vardera sida av Ringleden. Båda områdena har förhållanden som innebär att dagvatten som 
uppstår där svårligen kan avledas i någon annan riktning. Därför har kommunen för avsikt leda 
små, strypta flöden av dagvatten från ytorna, genom delar av vägdikena så att vattnet når det 
kommunala ledningsnätet vid dikenas slut.

Konsekvenser ifall vägdikena svämmar över beskrivs och skyddsåtgärder föreslås. Beräkningar 
görs enligt vedertagna metoder redovisade i Svenskt Vatten P110 eller Trafikverkets TDOK 
2014:0051 (MB 310). Klimatfaktor 1,25 har använts.

Sammanfattning
Även de största flödena som kan förväntas till det västra av de två vägdikena förs vidare till 
genom tre vägtrummor till det östra vägdiket, som ligger en aning lägre än det västra. Det 
innebär att dagvatten kommer att brädda över kanten från det östra diket men inte från det 
västra, ifall dagvatten rinner till med tillräckligt stora flöden under tillräckligt lång tid. Det har 
beräknats ske i dagsläget med en återkomsttid på minst 19 år.

Förändringen vid anslutning av utflödena från de två nya planområdena blir att den statistiska 
återkomsttiden för bräddning minskar från 19 år till 15 år.

Konsekvenserna när bräddning inträffar blir att vatten rinner över det östra vägdikets kanter 
åt två håll: dels till en gångtunnel under Ringleden och dels till en förgård utanför ett garage 
som  används  av  Räddningstjänsten.  Översvämning  mot  Räddningstjänstens  förgård  kan 
undvikas genom att sänka och säkra rinnvägen mot gångtunneln. Gångtunneln drabbas ibland 
av översvämning även utan att något vatten ifrån vägdikena rinner till.  Den fungerar alltså 
som en buffrande, säker översvämningszon vid skyfall. Ett något ökat utnyttjande av den är 
enligt Lidköpings kommun acceptabelt.



Vägdiket vid Ringledens västra sida
Det västra av de två vägdikena har rent topografiskt ett avrinningsområde som omfattar 79 
hektar bestående av skog och bostadsområden med villabebyggelse. Området har ett system 
av dagvattenledningar och diken, som leder merparten av områdets dagvatten söderut mot 
Lidan,  utan  att  passera  Ringledens  vägdiken.  En  mindre  del  av  avrinningsområdet  har 
dagvattenledningar som däremot mynnar ut i Ringledens västra vägdike. En vägtrumma leder 
ut vatten från vägdiket, under Ringleden och mot en dagvattenledning som även avvattnar det 
motsatta, östra diket.

Figur 1: översikt över aktuell del av Ringleden med vägdikena. Bakgrund: ortofoto © ESRI.

Belastning mot västra vägdiket
Vägdikets  vattenlast  har  beräknats  enligt  rationella  metoden.  Avrinningsområdet  har 
avgränsats till  540 m rinnsträcka. Rinnsträckan motsvarar en rinntid (tillika varaktighet för 
dimensionerande regn) på 45 minuter. Vid skyfall överbelastas områdets ledningsnät så att 
vatten  istället  rinner  fram  över  mark,  vilket  är  ett  trögare  förlopp.  Regn  med  längre 
varaktigheter  än 45 minuter  bedöms ha tillräckligt  låg  intensitet  för  dagvattnet  att  kunna 
avledas i ledningsnätet. De ledningar som ligger längre bort än 540 m leder bort vattnet utan 
att belasta Ringledens vägdiken.



Avgränsningen ger 24 hektar som faktiskt avrinningsområde till västra vägdiket vid skyfall. 
Resulterande reducerad area och dagvattenflöden redovisas i tabell 1.

Tabell 1: avrinningsområde och resulterande flöden för västra vägdiket

Avr.omr. Red. Area Rinnsträcka Rinntid 50-årsflöde 100-årsflöde

24 4,9 540 45 608 764

hektar hektar meter minuter l/s l/s

Den yta som vid skyfall avrinner ytledes mot västra vägdiket bedöms vara densamma som i 
normalfallet avvattnas till diket genom ledningsnätet. För västra vägdikets totala vattenlast vid 
skyfall är det därför oväsentligt hur mycket av vattnet som rinner i ledningar respektive över 
ytan.

Vägdiket  ska  eventuellt  tillföras  ett  strypt  dagvattenflöde  på  20  l/s  ifrån  planerade 
fördröjningsmagasin för ett planområde inom fastigheten Råda 5:1, som ligger nära dikets 
uppströmsände, vid järnvägen. Planområdets utlopp mot diket läggs i nivå omkring +49,00 
och  kan  därifrån  behöva  ledas  parallellt  med  vägdiket  en  sträcka  för  att  nå  tillräckligt 
dikesdjup.  Kommunen  äger  mark  intill  vägdiket  som  borde  kunna  användas  för  sådan 
ledningsdragning.

Kapacitet genom västra vägdiket
Västra vägdiket mynnar i tre vägtrummor, som för vattnet under Ringleden och till det östra 
vägdiket.  Två  av  trummorna  ligger  intill  varandra  vid  dikets  norra  ände,  närmast 
Rådarondellen.  De har  500 respektive  400 mm diameter. Den tredje  trumman är  belägen 
ungefär mitt på dikets sträckning och har diametern 1 000 mm.

Dikets  tre utlopp tillsammans bedöms med god marginal  kunna hantera även den största 
belastning som rimligen kan förväntas under anläggningarnas tekniska livslängd. Det innebär 
att  västra  och  östra  vägdikena  ur  hydrologiskt  perspektiv  kan  betraktas  som  en 
sammanhängande enhet.

Vägdiket vid Ringledens östra sida
Det  östra  vägdiket  liknar  det  västra  men har  i  sig  ett  väldigt  litet  avrinningsområde.  En 
dominerande del  av dikets  vattenlast  är  inflödena ifrån västra vägdiket  genom Ringledens 
vägtrummor.  Östra  vägdikets  utlopp  är  till  en  dagvattenledning  (800  mm)  öster  om 
Rådarondellen.  Vägdiket  korsas  av  en  utfartsväg  från  ett  garage  som  används  av 
Räddningstjänsten. Diket är kulverterat i en 600 mm rörtrumma under utfartsvägen.

Belastning mot östra vägdiket
Omgivningarna lutar generellt, om än mycket svagt åt nordöst, mot Vänern. Det innebär att 
det  östra  vägdiket  ytledes  endast  avvattnar  Ringleden  och  marken  närmast  diket. 
Avrinningsområdet bedöms uppgå till  ca 8 000 m², varav 1 900 m² utgörs av Ringledens 
vägyta. Ytlig tillrinning och resulterande flöden redovisas i tabell 2.

Tabell 2: avrinningsområde och resulterande ytlig tillrinning till östra vägdiket

Avr.omr. Red. Area Rinnsträcka Rinntid 50-årsflöde 100-årsflöde

8 000 2 320 300 <10 90 141

m² m² meter minuter l/s l/s



Utöver  den  ytliga  tillrinningen  finns  en  kommunal  dagvattenledning  som  mynnar  i  diket. 
Ledningens kapacitet har efter uppgifter erhållna av kommunen och enligt Colebrooks ekvation 
för fyllda avloppsrör beräknats till 16 l/s.

Det  västra  vägdiket  ansluter  genom tre  vägtrummor  under  Ringleden.  Vägtrummorna  har 
sammantaget  stor  kapacitet,  vilket  vid  riklig  nederbörd  innebär  att  hela  västra  vägdikets 
vattenlast överförs till östra vägdiket.

Utöver  ovanstående  tillkommer  eventuellt  ett  ytterligare  flöde  på  20  l/s  från  planerade 
fördröjningsanläggningar i ett planområde inom fastigheten Tömmen. Fördröjningens utlopp 
ligger på nivån +49,30 och kan ansluta till vägdiket där dikesdjupet är tillräckligt.

Tabell 3: belastning mot östra vägdiket

Vattenlast från 
V vägdiket

Planområdet 
inom Råda

Bef. dv-ledning 
från Tömmen

Ny dv-ledning 
från Tömmen

Avrinning 
50-årsflöde

Avrinning 
100-årsflöde

Summa 
100-årsflöde

764 20 16 20 90 141 961

l/s l/s l/s  l/s l/s l/s l/s

Kapacitet genom östra vägdiket
Rörtrumman under Räddningstjänstens utfartsväg har diameter 600 mm bedöms med god 
marginal  klara  ett  sammanlagt  100-årsflöde  från  nederbörd,  från  den  nu  anslutna 
dagvattenledningen samt tillkommande flöde från de nya planområdena. 

Utloppsledningens (800 mm) kapacitet har enligt Colebrooks ekvation beräknats till 512 l/s (se 
tabell 4).

Tabell 4: parametrar och beräknad flödeskapacitet för östra dikets utloppsledning

Diameter Längd Nivå inlopp Nivå utlopp Fall Råhet Kapacitet

800 84 + 47,84 + 47,22 1,4 1 512

mm m m ö h  m ö h ‰ mm l/s

Resulterande vattenlast för utloppsledningen uppgår till en samlat flöde på 961 l/s (se tabell 
3). Det samlade flödet överstiger utloppsledningens flödeskapacitet (512 l/s), vilket innebär att 
vatten kan dämmas upp i vägdikena. Stående vatten kan då ansamlas i båda vägdikena och 
på båda sidor av rörtrumman i Räddningstjänstens utfart. Dikena fungerar vid sådana tillfällen 
i praktiken som en fördröjningsdamm och kan beräknas enligt magasinsberäkning med hänsyn 
till rinntid.

Ifall vägdikenas vattenlast överstiger utloppets kapacitet under en tillräckligt lång varaktighet, 
kommer vatten brädda över östra vägdikets kanter. Hur ofta det kan förväntas ske beror på 
hur mycket vatten som kan rymmas i vägdikena innan de svämmar över. Vägdikenas exakta 
volymkapacitet (upp till  bräddningsnivå) har inte kunnat fastställas och därmed inte heller 
återkomsttid för bräddning. Dikena ligger i plan mark och en sammanlagd volymkapacitet på 
minst 150 m3 bedöms vara ett säkert antagande. Det ger att bräddning statistiskt sett inträffar 
i genomsnitt en gång per 19 år.



Förändringen ifall 20 l/s tillförs från vardera två nya planområden, har beräknats genom att i 
ovanstående kalkyl reducera dikets tillgängliga avtappningskapacitet med 40 l/s. Resultatet 
blir att, ifall planområdets dagvattenflöden ansluts, kan bräddning förväntas en aning oftare: 
återkomsttiden förändras från 19 år till 15 år.

Konsekvenser vid överbelastning av östra vägdiket
När dikena fylls till brädden kan vatten börja flöda över kanterna åt åt två håll: dels till en 
gång- och cykelväg (GC-väg) som ligger i skärning under Ringleden och dels till en asfalterad 
förgård  utanför  Räddningstjänstens  garage  (se  figur  1). Nivån  där  vatten  kan  rinna  åt 
respektive håll är enligt Lantmäteriets markhöjdmodell omkring +49,20 - +49,30 (RH2000). 
Eftersom båda rinnvägar ligger i nästan samma höjdnivå är det svårt att förutsäga vilken som 
blir vattenförande först eller hur mycket som kan rinna åt respektive håll.

Vägytan inom aktuell del av Ringleden har i sin lägsta punkt nivån +49,80. Ringleden riskerar 
därmed inte under några omständigheter att översvämmas av dagvatten.

GC-vägen avvattnas medelst pumpning med okänd kapacitet. Pumpanordningar för dagvatten 
är sällan dimensionerade för kraftigaste tänkbara skyfall. I dagsläget riskerar GC-vägen att (i 
mer eller mindre sällsynta fall) bli tillfälligt blockerad av stående dagvatten, även utan något 
tillflöde  från  Ringledens  vägdike.  Beräkning  av  vattendjup  eller  återkomsttid  för 
översvämningar i  GC-vägen fordrar ytterligare undersökningar som inte rymts inom denna 
utredning.

Tänkbara åtgärder för risk- och skademinimering vid östra vägdiket
Risken att dagvatten från östra vägdiket ska brädda över till Räddningstjänstens förgård kan 
enkelt motverkas genom att utnyttja GC-vägen som översvämningszon. Det kan göras utan 
några större anpassningar av befintliga förhållanden, genom att godta att botten av GC-vägen 
i genomsnitt en gång vart 15e år översvämmas under något längre tid på grund av bräddande 
vatten ifrån vägdiket.

Ifall den lösningen väljs bör en erosionssäker rinnväg anordnas som ett bräddutlopp från östra 
vägdiket  till  botten  av  slänten  ner  till  GC-vägen.  Rinnvägen  kan  utformas  som  en 
erosionsskyddad ränna från dikeskrönet vid dikets norra ände. Rännan görs bred men endast 
tillräckligt  djup  för  att  det  bräddande  vattnet  ska  rinna  den  vägen  istället  för  till 
Räddningstjänstens  förgård (lämplig  nivå:  ca  +49,10).  Görs  bräddutloppet  för  lågt  i  diket 
minskar dikets volymkapacitet, vilket kan leda till att bräddning sker onödigt ofta. Istället för 
en  öppen  rinnväg  kan  vattnet  alternativt  ledas  i  rörledningar  via  en  störtbrunn  eller 
motsvarande.

Att istället hindra vatten att brädda till Räddningstjänstens förgård genom att valla eller höja 
marken längs den rinnvägen avråds. Räddningstjänstens förgård kan där i vissa situationer 
behöva avvattnas i motsatt riktning, till vägdiket.

Styrningen av pumpen som avvattnar GC-vägen kan behöva kontrolleras. Pumpen ska inte 
avbörda  med  ett  flöde  som överstiger  den  mottagande  ledningens  tillgängliga  kapacitet  i 
samband med skyfallssituationer.
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