
1. Flian  
Flian blir vid 1000-årsregn en 
större skyfallsled. Flian som 
är ett biflöde till Lidan rinner 
i nordvästlig riktning mot 
Lidköping och ner i Vänern. 
Vid 1000-årsregn stiger 
vattennivåerna i ån vilket 
skapar konsekvenser för om-
givningarna. Såväl jordbruket 
som skogsbruket drabbas 
ekonomiskt av skadorna och 
förlusterna som översvämning 
medför. Hur länge grödorna är 
under vatten är avgörande för 
hur stor skadan blir. 

2. Märskabäcken  
Märskabäcken bildar en större 
skyfallsled. Det innebär att 
vattennivån stiger och skapar 
konsekvenser för boende i 
närheten samt för jordbru-
kare. Fastighetsskador och 
skadade skördar är de främsta 
bieffekterna.

3. Infrastruktur  
Viktig infrastruktur som väg 
49, 184 och E20 blir okörbara 
vid 1000-årsregn till följd av 
översvämning. Även lands-
bygdsvägar som många invå-
nare färdas på för att ta sig till 
sina hem drabbas. Exempelvis 
Uddetorp, Petersburg-Björk-
haga, Axevallavägen m.fl. 
översämmas och förhindrar 
trafik att passera. Räddnings-
tjänst får därmed svårt att ta 
sig fram vid olycka. 

4. Valleområdets naturmiljö 
Kamelandskapet i Valle 
varvars med sjöar, skog och 
jordbruk om vartannat med 
många värdefulla arter som 
riskerar att ta skada till förljd 
av höga vattennivåer och 
stående vatten. Terrängen 
är kuperad varpå sänkorna, 
som ligger lågt, snabbt blir 
vattenfyllda. 
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5. Varnhem
I Varnhem finns en handfull riskfyll-
da områden där låglänta områden 
fylls med vatten vid 1000-årsregn. 
Väg 49 har två låglänta tillrinnings-
områden som utgör förhöjd risk 
att översvämmas. Även delar av 
Simmesgården, Pickagården och 
förskolan Lindängen har en förhöjd 
risk att översämmas. Vatten på 
fastigheter kan leda till att vatten 
tränger in i huskonstruktioner och 
källare. Källa Sweco (2014). 

6. Axvall 
De mest kritsika platser med förhöjd 
översvämningsrisk som påträffas i 
Axvall bidrar främst med konse-
kvenser för fastighetsägare men 
även framkomlighetsvårigheter för 
trafik och räddningstjänst. Rinnvägar 
med regnvatten uppstår och rinner 
ytledes främst ner mot Vingsjön. Vid 
1000-årsrgn kommer Valleskolan 
svämmas över, vilket kan medfö-
ra konskevenser på fastigheten 
samt framkomstsvårigheter för 
trafik. Andra riskfyllda platser är 
bostadsområdena på Mejerigatan, 
Tranumsvägen, Husargatan, Dra-
gongatan, Dammgatan, Parkgatan 
samt Södra vägen. Vidare blockeras 
även skaravägen på två partier (vid 
Askeberget samt vd Axvalla Hed). 
Källa Sweco (2014).

7. Eggby
I närheten av Eggby finns hundratals 
småsjöar som vid 1000-årsregn får 
ta emot stora mängder regn som 
rinner nerför Billingen. Framkom-
lighet på landsbygdens vägar, 
framförallt Vallevägen, blir mycket 
begränsad. Friluftslivet påverkas 
kraftigt då många vandringsle-
der översvämmas. I Eggby tätort 
påträffas två platser med förhöjd 
översvämningsrisk som kan genere-
ra skada på fastiheter: dalvägen och 
höjentorpvägen.

8. Hornborgasjön
Sjön, som utgör en av Europas vikti-
gaste fågelsjöar, är ett upptagnings-
område för flertalet mindre vatten-
drag vilket gör att sjön kommer att 
svämmas över vid 1000-årsregn. 
Stora ytor i närområdet kommer 
också svämmas över tillföljd av det 
extrema regnet. 

Bild X. Kommunövergripande karta som påvisar ett 1000-årsregn (worst case scenario). Kartan är baserad på det stora avrinningsområdet som bl.a. täcker Skara kommun, 
hela Vänern och mer därtill norrut. Allt regn vid 1000-årsscenario hamnar eller rinner mot Vänern liksom fyller upp sänkor på vägen dit. Eftersom avrinningsområdet är myck-
et omfattande bör kartan ovan ses som övergripande och indikativ. Ytterligare detaljerade karteringar kan behöva tas fram utifrån delavrinningsområde för vissa områden 
utanför Skara tätort i ett senare skede vid behov.


