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Sammanfattning 
Lidköpings kommun avser att inrätta ett nytt planområde som tar jordbruksmark 
i anspråk för bostäder och verksamheter. 
Planområdets inverkan på dikningsföretagen har avgränsats och redovisas i 
utsträckning. Ett genomförande av planförslaget innebär ingen eller liten 
förändring för de undersökta dikningsföretagen och avledningen av brukad 
åkermark kan göras som idag. Idag avleds jordbruksmarken i dagvattenledningar, 
öppna diken eller via dagvattendammar som ligger i lägen som motsvarar den 
äldre dikningen. 
Vid inrättande av planförslagets norra delar sker en omvandling av jordbruksmark 
till områden för verksamhetsområde och till bostäder och en del av 
dikningsföretaget; från kanalen till strax efter rondellen vid Ringleden kan 
avvecklas då jordbruksdränering inte kommer finnas på denna del. För 
planområdets södra delar finns anslutande jordbruksmarker som brukas idag. De 
kommer inte påverkas och dikningsföretagets avledningen från åkermarken görs, 
som tidigare via ledningen i Skattegårdsvägen och sedan till Ågårdsledningen. 
Vid en utsläckning av dikningsföretagen (DF av 1930 (R-E1b-0420), DF av 1933 
(R-E1b-2262) och DF av 1951 (R-E1b-1475)) kommer jordbruksmarken kunna 
avledas som den görs idag. 
Undersökningen har inte bedömt inverkan av de så kallade U-områdena 
(Överenskommelse utan beslut). 
 

Foto. Åkermark i planområdets södra del. I bakgrunden syns skogsområdet. Marken dräneras 
idag till en stor dagvattenledning läängs  vägen.  
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Inledning 
På uppdrag av Lidköping kommun har Melica utrett markavvattningsföretag 
(dikningsföretag) inför en detaljplan för uppförande av bostäder och lättare 
industri i ett planområde inom fastigheten Råda 5:1.  
Omfattning och syfte  
Det föreslagna planområdets utsträckning redovisas i figur 1 och en omvandling 
görs till bostäder och verksamheter samt innebär att en skogsbeväxt del bibehålls 
som grönområde. Utredningen syftar att undersöka den nuvarande 
markanvändning och hur dikningsföretagen påverkas av den framtida 
bebyggelsen. 
Genomförande och metod 
Utredningen utfördes genom kartläggning av de äldre dikningsföretagen med 
digitalt material för att inventera nuvarande markanvändning, avrinning och 
nuvarande flödesriktningar. Inventeringen har omfattat äldre handlingar från 
länsstyrelsen och historiska flygfoton.  Utredningen har kompletterats med besök 
på plats och dokumenterat de ändrade förhållandena. 
 
Mark avvattningsföretagen (dikningsföretagen) redovisas i förhållande till båt-
nadsområden, nuvarande markanvändning, planerade bebyggelseplaner och 
nuvarande flöden.  
 
Under arbetet undersöktes även de tre U-områdena (Överenskommelse utan 
beslut) som syns som cirklar i figur 2. Enligt länsstyrelsens Vattenarkiv är detta 
planerade markavvattningsföretag. Handlingarna är inte digitaliserade utan finns 
på plastfilm i Skara. Detta material har inte studerats i denna undersökning. 
 

Figur 1 Planområdet olika delar inom streckad linje. 
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Kartläggning 
I utredningen har fyra dikningsföretag undersökts. Det äldsta är från 1930, R-E1b-
2262 och omfattar Silverbyn, Lillängen, östliga delar av Bräddegården och upp 
fram till Ringvalsvägen i norr. Även delar av Östergården, söder om järnvägen 
omfattas av företaget. Företaget är här benämnt DF av 1930 och visas översiktligt 
i figur 2. Större delen av det föreslagna planområdet utgörs idag av jordbruk och 
en mindre del skog. Skogsområdet var tidigare jordbruksmark och ingår i 
företaget. Idag är kommunen ägare till marken.  
Järnvägen fanns före 1930 och järnvägen avgränsar företaget på det sätt att 
åkermarken sydöst om järnvägen avleds till Lidan. Övriga delar avleds norr om 
rondellen vid Ringleden och vidare till Vänern. Dikningsföretagets handlingar 
renskrevs på skrivmaskin och infördes med nytt nummer R-E1b-2262, (DF av 
1933). En av de två planritningarna finns i bilaga A1. 
År 1939 kopplades ett nytt dikningsföretag in, på järnvägens sydöstra sida, R-E1b-
0805 (här benämnt DF av 1939).  Bilaga 2 visar den äldre planritningen. 

 
Figur 2 Översikt över dikningsföretagen med tillhörande båtnadsområden i blått. Utflödet är 
till Vänern. Åkermarker i sydöst avleds längs järnvägens dike, igenom Ågårdsskogen, till 
Lidan.  
Följande företag visas i figuren: 
DF av 1930 (R-E1b-0420).  
DF av 1933 (R-E1b-2262) samma företag men renskrivet 1933. 
DF av 1939 (R-E1b-0805) -separat företag från 1939 som kopplats på.  
DF av 1951 (R-E1b-1475) i stort sett samma som de tidigare, men bland annat har öppna 
diken kulverterats och ett dike tagits bort. 
DF av 1954 (R-E1b-0368) är utanför aktuellt område, har kontrollerats och påverkas inte av 
planerad exploatering. Så kallade U-områden visas i figuren som större cirklar. 
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Figur 3 visar åkermarken år 1964 och en påbörjad bostadsbebyggelse. Redan 
under början av 50-talet pågick förmodligen planer för fler bostäder och 
dikningsföretaget, DF av 1951 (R-E1b-1475), kom nu ledningar att ersätta de 
öppna dikena. Idag ligger delar av de äldre, förhållandevis klena ledningarna kvar 
och rester av det bredare diket, kanalen är också synligt än idag. Så som de två 
tidigare dikningsföretagen, DF av 1930 och 1933 så inkluderas mark i norr fram 
till Ringvalsvägen in i företaget DF av 1951, se äldre planritning i Bilaga A3. 
Under 1970-talet grävs en stor dagvattenledning igenom Ågårdsskogen och delar 
av dikningsföretagen leddes om till den. Vid omkring den tiden anlades den 800 – 
1 000 mm stora dagvattenledningen längsmed Skattegårdsvägen och jordbruks-
dräneringen anslöts till den.  
Senare kom också ett större dagvattenprojekt med flera dammar att anläggas i 
samband med bostadsexploateringen i företagets norra delar. Detta kom att 
förändra avledningen av de östliga delarna av Bräddegården. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 Översikt av markanvändningen fram till 1964. (Efter Skogsstyrelsens öppna 
karttjänst). 
 
 

DF av 1939 

DF av 1930 

DF av 1951 
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I följande tre figurer; 4, 5 och 6 redovisar den förändrade markanvändningen 
som bostadsbebyggelsen inneburit för företaget, som här indelats i tre delar; 
Norr, Mitt och Södra. Nuvarande flödesriktningar har undersökts och markeras i 
figurerna med gröna pilar. De delar av båtnadsområdena som fortfarande är 
jordbruksmark redovisas i figurerna och presenteras även i tabell med fastighets-
beteckning, se tabell 1. 
 
De markavvattningsföretag som berörts är: DF av 1939 (R-E1b-0805), DF av 
1930 (R-E1b-0420), DF av 1951 (R-E1b-1475) och DF av 1933 (R-E1b-2262). Av 
dessa är DF av 1939 som ett separat företag som idag bedrivs med jordbruk. De 
övriga tre nämnda är i praktiken ett och samma företag som ändrats allt 
eftersom. En renskrivning (år 1933) och en omläggning av diken till rörförlagda 
ledningar (år 1951) innbar att företaget förts in under nya arkivnummer. De 
äldre handlingarna för de kartlagda dikningsföretagen från länsstyrelsen är 
sammanställda i en separat bilaga, Bilaga B. 
 

Dikningsföretagets Del Norr 
 I dagsläget bedrivs jordbruk i Bräddegårdens östra delar. Företaget i denna del 
bedöms helt vara överfört till de anlagda dagvattendammarna som syns centralt i 
figur 4 och leds i en mer nordlig sträckning till Vänern.  Övriga delar har upphört 
att nyttjas för jordbruk.   

 
Figur 4 Del Norr. Dikningsföretaget visas med röd linje. Den förändrade avledningen för 
Bräddegården visas med gröna pilar. I dagsläget är företaget i dessa norra delar helt överfört 
till de anlagda dagvattendammarna och leds mer norröver mot Vänern. Kryss markerar delar 
som inte används för jordbruksändamål, och som delvis inte heller finns kvar. 
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Dikningsföretagets Del Mitt 
  Jordbruk bedrivs inom mark som syns som gult i figur 5. I dagsläget bedöms  
åkermarkens dränering söder om B helt vara överförd till en stor dagvattenledning 
längsmed Skattegårdsvägen. För åkermarken norr om B avleds jordbruksdräne-
ringen till en parallell ledning längs kanalen (A) och vidare till dagvattenledning 
förlagd i Karlstorpsvägen för att sedan ledas mer norröver, mot Vänern.  
Planområdets skogsområde är en före detta jordbruksmark och avleds idag 
möjligen av en ej identifierad jordbruksdränering till kanalen eller till 
Ågårdsledningens stora brunn, nära kanalen. Alternativ avvattnas skogsmarken 
mot omgivande åkermarkers öppna diken och till järnvägens västra dike. 
 Vid inrättande av planförslagets sker för de norra delarna en omvandling av jord-
bruksmark till verksamhetsområde och till bostäder. Samtidigt kan en del av 
dikningsföretaget; från kanalen till strax efter rondellen vid Ringleden avvecklas 
då ingen jordbruksdränering kommer att ansluta till denna del av 
dikningsföretaget. För planområdets södra delar finns anslutande jordbruksmark 
som brukas idag. Den kommer inte påverkas; dikningsföretagets avledningen från 
åkermarken sker, som tidigare via ledningen längsmed Skattegårdsvägen och 
sedan till Ågårdsledningen. 

 
Figur 5 Del Mitt. Dikningsföretaget visas med röd linje. Den nuvarande avledningen visas med 
gröna pilar. Den äldre öppna kanalen är delvis överlagd och är hydrologiskt delad.  
A = Denna del av kanalen avleds via strypt utlopp till ledning i Karlstorpsvägen och sedan 
norrut, till Vänern. Planområdets norra åkermark dräneras via äldre dränering i åkermark till 
dikningsföretagets ledning, parallell med kanalen. 
B = Avledning av åkermark i söder görs numera till den stora dagvattenledningen i Skatte-
gårdsvägen och förs via Ågårdsledningen (ø 1 000 mm) under järnvägen och ut till Lidan. 

Rondellen 
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Dikningsföretagets Del Söder 
Jordbruksmarken kring Östergården brukas idag inom dikningsföretaget DF av 
1939. I dagsläget är avvattningen från åkermark i söder, via diket längs järnvägen 
helt överfört (vid A) till den stora dagvattenledningen i Ågårdsskogen.  Plan-
områdets utbyggnad bedöms ha ingen eller liten inverkan på dikningsföretaget.  

 Figur 6 Del Söder. Dikningsföretaget visas med röd linje. Den förändrade avledningen visas 
med gröna pilar. Markavvattningsföretaget ansluter till järnvägens östra dike. Detta dike är 
numera infört i Ågårdsledningen (vid A) och utloppet är som tidigare till Lidan. Kryss markerar 
delar som inte används för jordbruksändamål, och som delvis inte heller finns kvar. 
 

Markanvändning idag 
 Figur 4–6 redovisar dikningsföretagen uppdelat på tre områden; Norr, Mitt och 
Söder och redovisar båtnadsområden för de fastigheter som idag har åkermark.  
 I tabell 1 sammanställs de fastigheter i det norra, mittersta och södra området som 
idag bedriver jordbruk. Arealen på dessa kan sammanställas vid behov. 
Tabell 1 Fastigheter med jordbruk som idag är anslutna till dikningsföretaget.  

Område  Fastighetsbeteckning Areal 
Norr LIDKÖPING RÅDA 12:1 

LIDKÖPING RÅDA 1:19 
LIDKÖPING RÅDA 1:16 
 

 

Mitten LIDKÖPING RÅDA 5:1  
Söder LIDKÖPING RÅDA 5:1 

LIDKÖPING ÅGÅRDEN 3:2 
 

 

Östergården 
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Avgränsning 
 Planområdets inverkan på dikningsföretag har avgränsats och företag berörs av 
det föreslagna planområdet enbart i de delar som beskrivs under rubriken 
Dikningsföretagets Del Mitt och visas i figur 5.  
Ett genomförande av planförslaget innebär ingen eller liten förändring för de 
undersökta dikningsföretagen och avledningen av brukad åkermark kan göras 
som idag. Idag avleds jordbruksmarken i dagvattenledningar, öppna diken eller via 
dagvattendammar som ligger i lägen som motsvarar den äldre dikningen.  
Vid en utsläckning av dikningsföretagen (DF av 1930 (R-E1b-0420), DF av 1933 
(R-E1b-2262) och DF av 1951 (R-E1b-1475)) kommer jordbruksmarken kunna 
avledas som den görs idag.  
Dikningsföretaget DF av 1939, R-E1b-0805 upprätthålls idag och ska bibehållas. 
Undersökningen har inte bedömt inverkan av de så kallade U-områdena 
(Överenskomna utan beslut) som enligt uppgift från Vattenarkivet är material 
som inte har digitaliserats. U-områdena syns som cirklar i figur 2. 
 

GIS-material 
Aktuella kartor har hämtats från lantmäteriets och länsstyrelsen i Västra Göta-
lands öppna karttjänster.  
Fastighetsgränserna är hämtade hos lantmäteriets öppna karttjänst. 
 
Underlag för de olika markavvattningsföretagen har hämtats från länsstyrelsens 
Vattenarkiv, med hjälp av Anna Dahllöf, Mats Rydgård och Tobias Allvin. 
 
De äldre handlingarna för de kartlagda dikningsföretagen från länsstyrelsen är 
sammanställda i en separat bilaga, Bilaga B. 
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Bilaga A1. DF av 1933 (R-E1b-2262) 
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Bilaga A2. DF av 1939 (R-E1b-0805) 
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Bilaga A3. DF av 1951 (R-E1b-1475) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


