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SAMMANFATTNING 
Inom delar av Stråvalla har hanteringen av dagvatten inte fungerat och man har därför 

beslutat att utreda ifall området bör ingå i det kommunala verksamhetsområdet (VO). I detta 

arbete har det inom området identifierats ett behov av VO vilket innebär att ett 

lösningsförslag för området behöver tas fram.  

I denna rapport har ett förslag för avledning, fördröjning och rening av dagvatten för 

utredningsområdet tagits fram. Inom utredningsområdet förekommer även problem med 

vatten från omgivande naturmark som man behöver ta hänsyn till. 

Inom området uppkommer ett dimensionerande flöde om kring 4 500 l/s och ett fördröjnings-

behov av omkring 6 240 m3. Kan naturmarken som rinner längs med Långamossevägen och 

Svartemossevägen ledas förbi eller bräddas i anläggningarna kan fördröjningsbehovet minska 

till 4 400 m³. Fördröjningsvolymen ökar med om kring 40 m³ då förskolan byggs ut.   

Föroreningsberäkningarna visar att belastningen är med god marginal under riktvärdena för 

utsläpp. De åtgärdsförslag som föreslås kommer endast förbättra detta och minska 

belastningen ifrån området med rening i de fördröjningsanläggningar som föreslås.  

Föreslagen lösning innebär att fördröjning sker så nära källan som möjligt, men det finns 

även utrymme att låta vattnet ledas ner och fördröjas i grönstråket nedströms 

utredningsområdet.  

De problem som förekommer i områdets östra delar idag kommer kunna hanteras i och med 

att en helhetslösnings tas fram för dagvattenhanteringen. Hanteringen av tillskottsvatten 

ifrån uppströms skogsområdet verksamhetsområdet kan behöva fortsätta utredas. 

Tillskottsvattnet rinner idag till svårlösta punkter där det finns lite utrymme för att genomföra 

en bra lösning för hanteringen. Finns fler intressenter för de uppströms området öppnar det 

upp för att bygga bort problemet genom att krav ställa att vattnet ifrån området leds på ett 

bättre sätt mot grönområdet mellan Svartemosse- och Långamossevägen. För att det ska 

kunna genomföras behövs en strukturerad lösning för området som idag har flertalet 

provisoriska lösningar. Denna strukturerade lösning kan ha sin grund i denna utredning med 

möjlighet till mindre modifikationer t.ex. trumman för att hantera den västra dalgången inom 

AO1 kan utgå om vattnet leds om uppe i det som idag är skogsområde.  

Det framtagna systemet är uppgjort för att kunna klara av visst inflöde från naturmarken. 

Historiskt har det visat sig svårt att uppskatta hur mycket vatten som kan uppkomma 

eftersom förutsättningarna kan variera mycket från plats till plats. I samband med att arbetet 

tas framåt, om t.ex. en systemhandling upprättas, bör möjlig mätning i befintligt system 

genomföras och även en känslighetsanalys för att fundera på hur systemet reagerar på olika 

flöden. 

Om ett dike görs och det endast omhändertar vattnet från naturmarken blir det en fråga om 

markavvattning som måste prövas. Om diket även skulle omhänderta vatten från fastigheter 

blir det också en fråga om utsläppande av avloppsvatten till markavvattningsföretaget, vilket 

kan prövas samtidigt. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Stråvalla ligger i Varbergs kommuns nordvästra del. I det aktuella utredningsområdet har 

hanteringen av dagvatten inte fungerat och man har därför beslutat att utreda ifall området 

bör ingå i det kommunala verksamhetsområdet (VO). Avrinningsområdet för området visas i 

Figur 1 och är denna rapports utredningsområde. I detta arbete har det inom området 

identifierats behov av VO vilket innebär att ett lösningsförslag för området behöver tas fram. 

 

Figur 1. Utredningsområdet. 

1.2 Syfte 

AFRY har fått i uppdrag att ta fram ett förslag för avledning, fördröjning och rening av 

dagvatten för de område där man ser behov att införa kommunalt verksamhetsområde. Inom 

utredningsområdet förekommer även problem med vatten från omgivande naturmark som 

man behöver ta hänsyn till. 

1.3 Avgränsningar 

Dagvattenutredningen har baserats på underlag som har tillhandahållits av Varbergs 

kommun. Inga provtagningar har utförts och föroreningskoncentrationer- och mängder 

baseras därför på schablonvärden.  
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1.4 Underlag 

Följande underlag från beställaren har använts i denna utredning: 

Underlag Datum 

Uppdragsbeskrivning och offert 2020-03-24 
Grundkarta över utredningsområdet (Vivab) 2020-04-15 
Laserscannad höjddata (Vivab) 2020-04-15 
Underlag av VA-ledningar (allmänna VA-ledningar / fastighetens 
ledningar) 

 

Översiktlig dagvattenplan för del av Stråvalla 2020-04-07* 
Detaljplaner 2020-05-28** 
Ortofoto (Vivab) 2020-04-07* 
GIS-underlag (dikningsföretag, fastighetskarta etc.) 2020-04-07* 
VISS, Vatteninformationssytem Sverige 2020-06-01** 
Genomsläpplighetskarta, SGU 2020-04-15** 

Jordartskarta, SGU 2020-04-15** 
Jorddjupskarta, SGU 2020-04-15** 
Brunnsarkiv, SGU 2020-04-15** 
  

*Underlaget är erhållet angivet datum; **underlag nedladdat angivet datum. 

Följande dokument och källor samt villkor har använts i denna utredning: 

Dokument / tidigare utredningar Utgivare Publikationsår 

Översiktlig dagvattenplan för del av Stråvalla DHI 2010-03-09 
Dagvattenavledning i Stråvalla Ekolagen 2016-11-24 

Dagvattenanvisningar för Falkenbergs och 
Varbergs kommuner 

Varbergs kommun 2017-03-31 

MKB 
Vatten och 
Samhällsteknik AB 

2018-06-12 

Skyfallsutredning Stråvalla Norconsult 2019-06-05 
Stråvalla Löftaskog, Markavvattning - 
dagvattenhantering 

VIVAB 2019-11-07 

P104 Svenskt Vatten 2011 
P105 Svenskt Vatten 2011 
P110 Svenskt Vatten 2016 

2 RIKTLINJER OCH KRAV FÖR 
DAGVATTENHANTERING 

2.1 Dagvattenstrategi 

Utredningen har förhållit sig till Varbergs och Falkenbergs kommuners generella riktlinjer för 

dagvattenhantering framtagna 2017, som är: 

• Dagvatten ska i första hand omhändertas och renas lokalt vid föroreningskällan 
genom infiltration, perkolation 

• Omhändertagande av dagvatten ska i första hand vara öppna och robusta lösningar 
för att förbättra den biologiska mångfalden i stadsmiljön 

• Vattenstatus i recipienterna får inte försämras som följd av utsläpp av föroreningar i 
den mån som det är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat 
I detaljplanearbetet avsätts mark för fördröjning och rening av dagvatten 

• Infiltration får inte tillämpas på förorenad mark 
• Dagvattenutredningen ska ge en hållbar helhetslösning för det berörda området både 

vad det gäller vattnets kvalitet och kvantitet samt beakta konsekvenser både 
uppströms och nedströms planområdet 

• Skyfall ska tas med i bedömningen och redovisas tydligt 
• Använda dagvattnet som en estetisk, rekreativ och pedagogisk resurs 
• I utsläppspunkt i recipient får utsläppsmängden, som momentanvärde, vara högst 

1/10 av recipientens momentanflöde 
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2.1.1 Riktvärden från dagvattenanvisningar 

Tabell 1 sammanfattar de riktvärden som gäller för förorenande ämnen i dagvatten enligt de 
dagvattenanvisningar som tagits fram för Falkenbergs och Varbergs kommuner.  

Tabell 1. Riktvärden för utsläpp av föroreningar från dagvatten i Falkenbergs och Varbergs 
kommuner. 

Förorening Enhet Riktvärden 
 

Förorening Enhet Riktvärden 

Arsenik (As) µg/l 15  Kväve (Tot-N) mg/l 3 

Benso(a)pyren 
(BaP) 

µg/l 0,05 
 

MTBE  µg/l 500 

Bensen  µg/l 10  Nickel (Ni) µg/l 20 
Bly (Pb) µg/l 14  Oljeindex (Olja) µg/l 1 000 
Fosfor (Tot-P) µg/l 200  PCB µg/l 0,014 
Kadmium (Cd)  µg/l 0,4  pH - 6 - 9 
Koppar (Cu)  µg/l 20  Susp. substans (SS) mg/l 60 
Krom (Cr)  µg/l 15  TBT µg/l 0,001 
Kvicksilver (Hg) µg/l 0,05  TOC mg/l 12 
    Zink (Zn) µg/l 60 

 
Riktvärdena ska uppfyllas i verksamhetens förbindelsepunkt, d.v.s. anslutningspunkt till 
dagvattensystemet eller utsläppspunkt till dike, direkt i vattendrag, sjö eller hav. De bör 
behandlas som en vägledning, särskilt när utsläpp sker till mycket känslig recipient då högre 
krav än riktvärdena kan behöva ställas.  

2.2 Svenskt Vatten - P110 

Alla beräkningar och förslag utförs enligt riktlinjer i branschorganisationen Svenskt Vattens 

publikation P110 (Avledning av dag-, drän- och spillvatten); som beskriver funktionskrav, 

dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem. Publikationen innehåller även 

anvisningar för en klimatsäker planering av dagvattenhanteringen. 

2.3 Vattenförvaltning 

EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, införlivades i svensk lagstiftning år 2004 genom 

vattenförvaltningen. Arbetet med vattenförvaltningen utförs med hjälp av så kallade 

miljökvalitetsnormer. Normerna fungerar som ett juridiskt styrmedel som införts i svensk lag 

och beskriver vilken vattenkvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Varje 

vattenförekomst statusklassificeras i syfte att beskriva vattenförekomstens vattenkvalitet i 

dagsläget. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god status eller potential 

innan år 2015 samt att ingen vattenförekomsts status får försämras, den ska istället 

förbättras eller bevaras. Miljökvalitetsnormer klassas inom två områden för 

vattenförekomster, ekologisk status och kemisk status. 

Efter att EU-domstolen meddelade den så kallade Weserdomen har kraven skärpts. 

Vattenkvaliteten får inte försämras samt att normerna gällande kemisk och ekologisk status 

ska uppnås. Det innebär att statusen för en enskild kvalitetsfaktor, som används för 

statusklassificering av vattenförekomsten, inte får försämras.  
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3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

3.1 Områdesbeskrivning 

Utredningsområdet ligger i Varbergs kommuns nordvästra del och visas i Figur 2.  

 

Figur 2. Områdesbeskrivning (utsnitt ur FU, Varbergs kommun). 

Bebyggelsen i området består främst av enbostadshus och skogsmark men där finns även en 

camping. Förutom det dagvatten som genereras inom verksamhetsområdet bidrar även 

naturvatten från omgivningarna till översvämningsproblematiken. Terrängen i området är 

kuperat, med mycket berg runtomkring. Väg 845 går i en svacka mellan två höjdpartier. 

Väster om vägen reser sig berget ganska brant. De högst belägna partierna ligger på drygt 

50 m.ö.h. Det finns en dalgång som sträcker sig in från havet i östlig riktning från Stråvalla 

strand.  

 

Figur 3 Aktuellt område för utredning. 

Aktuellt område för utredning visas i Figur 3. Området har även delats in i 4 delområden, 

utifrån avrinningsförhållandena.  
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Nedan, i Figur 4 beskrivs det område som är utpekat för bostäder i den fördjupade 

översiktsplanen. Denna yta kan komma att diskuteras för fördröjning av dagvatten uppströms 

från området 

 

Figur 4. Område utpekat för bostäder i FÖP. 

3.2 Topografi 

Topografin inom området lutar generellt mot en central dalgång som i sin tur lutar mot havet 

i väst vilket visas översiktligt i Figur 5. Campingen i den sydöstra delen ligger i ett instängt 

område med lägst marknivåer för avrinning i den norra delen av området. Höjderna varierar 

från +50 ner till nära havsnivå kring +0.  

 

Figur 5. Avrinningsvägar inom och i närheten av campingområdet. Röda pilar visar generell 
avrinningsriktning. 

Camping 
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3.3 Geologi 

Det har inte utförts någon geoteknisk undersökning av området, men SGU:s jordartskarta 

visar att området består av postglacial finsand, urberg, postglacial finlera och en mindre del 

består av glacial lera (Figur 66). Inom områdena med postglacial sand kan infiltration vara 

möjlig. 

 

Figur 6. SGU:s jordartskarta, skala1:10 000. 

3.4 Jorddjup 

Enligt SGU:s jorddjupskarta visar att det finns mycket berg i dagen inom området, Figur 7. 

Mitt i området ligger Åskärr, som är det område med högst skattat jorddjup till berg, 

ca 20-30 m. Jorddjupet minskar därefter (0-20 m) ju längre från Åskärr man kommer. I 

sydostlig ritning ligger jorddjupet dock också på 20-30 m.  

 

Figur 7. SGU jorddjupskarta, skala 1:10 000. 
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3.5 Grundvatten 

Det har inte utförs några grundvattenmätningar inom avrinningsområdet. Däremot finns det 

en del borrade brunnar med registrerade grundvattennivåer, som kan användas för att 

uppskatta ungefärliga nivåer. Det förekommer främst energibrunnar i området, men även 

dricksvattenbrunnar (Figur 8). 

 

Figur 8. SGU:s karta över borrade brunnar i området. 

Ytligt grundvatten förekommer inte i den utsträckning att permanenta vattenspeglar 

förekommer. De borrade brunnarna i området Löftaskog, har mellan ca 8-30 m till 

grundvattenytan enligt SGU:s brunnsregister. Två stycken energibrunnar har registrerat ca 2 

m till grundvattenytan. De ligger i Åskärr. 

Området är dock beläget i ett topografiskt område där avrinningen från de bergiga 

skogspartierna kan börja ytligt avrinna mot dalgångarna eftersom grundvattentillströmningen 

på bergen är begränsad. Det kan bidra till att större vattenmängder mättar marken, speciellt 

i flackapartier nedanför ett område där marken lutar mer.  

En sådan zon finns i Långamossevägens östra ände där ett högre beläget skogsparti på 

jordarten urberg lutar mot en flackare dalgång. Det innebär att det är troligt att grundvattnet 

kan stiga kraftigt i området då regn som inte kan uppehållas i skogsområdet leds mot området 

för att efter bästa förmåga infiltreras i området.  

Då ingen mätning av grundvattnet har utförts är det svårt att säga exakt på vilken nivå den 

står i området. För att få en bild av hur grundvattnet varierar i området behöver 

grundvattenmätningar utföras dels över året men även mer kontinuerligt under de perioder 

då det förekommer mycket regn.  
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3.6 Markanvändning 

Området kan delas upp i ett flertal avrinningsområden (AO), Figur 9. Denna utredning avser 

AO1-4. 

 

Figur 9. Avrinningsområden för område 1 (AO1) , område 2 (AO2), område 3 (AO3), område 4 
(AO4), skala1:12 500. 

Tabell 2 beskriver nuvarande markanvändning genom att redovisa de separata ytornas totala 

area, avrinningskoefficienter samt deras reducerade yta. Avrinningskoefficienter har valts 

utifrån Svenskt Vatten P110 (2016) med undantag för naturmarken inom AO1 där 

koefficienten höjts från 0,1 till 0,3. Detta antagande är baserat på att det finns ett 

dokumenterat  betydande bidrag av avrinning från naturmarken, vilket också kan tydas ifrån 

topografi och de geologiska förutsättningarna.   

Tabell 2. Nuvarande markanvändning - Fördelning av markanvändningstyper som grund för 
flödes- och föroreningsberäkningar (ha). 

Markanvändning Avrinnings

koefficient 

 Area för respektive markanvändning och totalt 

inom varje avrinningsområde (ha) 
 

ϕ AO1 AO2 AO3 AO4 Totalt 

Byggnad 0,9 1,04 0,14 0,67 0,57 2,42 

Naturmark 0,1 1,53 7,05 16,81 12,42 37,81 

Natur/skogsmark 

0.3 

0,3 10,57 - - - 10,57 

Tomt 0,20 6,54 4,87 7,36 3,31 22,08 

Vägområde 0,80 1,01 0,06 1,30 0,67 3,04 

       

Total area  
24,08 12,12 26,14 16,97 

75,92 

Reducerad area  
6,38 1,86 4,80 2,96 16,00 
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3.7 Befintliga rinnvägar 

Nedan i Figur 10 visas de rinnvägar och instängda områden som finns i och kring 

utredningsområdet. Inom området finns ett antal instängda områden där dagvatten 

ansamlas. Där finns även ett antal rinnvägar som passerar över fastigheter vilket tyder på 

att de riskerar ta skada vid större regn.  

 

Figur 10. Befintliga rinnvägar i Stråvalla (bild: Scalgo). 
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3.8 Befintligt ledningsnät för dagvatten 

Ett flertal detaljplaner har antagits för Stråvalla med omnejd under en tidsperiod om cirka 10 

år. I detaljplanerna bestäms att dagvatten ska omhändertas med LOD, lokalt 

omhändertagande av dagvatten. Det beskrivs bland annat detta ordnas genom att dagvatten 

avleds till omgivande marklager genom infiltration på den egna tomten.  

För ett område i Stråvalla har hantering av dagvatten inte fungerat så som man beskrivit i 

planen och åtgärder som ålagts exploatören har inte genomförts. Dagvatten har periodvis 

blivit stående på fastigheter och intill byggnader. 

Dagvattnet från utredningsområdet leds genom ett system av privat ägda dagvattenledningar 

och öppna diken innan det vidare under järnvägen mot havet. Utsträckning av det kända 

ledningsnätet visas i Figur 11 där även befintliga diken framgår. Både ledningar och diken 

varierar avseende på storlek och kvalitet. De uppgifter som finns kring dimensioner och skick 

ska även går isär, vissa ledningar har tidigare filmats och det finns avvikelser både med 

avseende på material och dimension. Därav utgår denna utredning från att de inte kommer 

brukas fortsättningsvis, och då befintligt system sammanfaller med det nya kan en 

utvärdering göras på plats om systemet behöver bytas ut för de sträckorna.  

 

Figur 11. Befintligt privatägt ledningsnät i området visas med svarta linjer. 

Även ett dike har grävs ovanför campingen (B i Figur 11) för att leda bort vatten som kommer 

från naturmarken nordost om campingen. Bild på dikes visas i Figur 12. 

A 

B 

C 
D 
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Figur 12. Förlängningen av diket norr om campingen tagen längs med Svartemossevägen. 

Ett öppet dike med branta slänter (Figur 13) finns på södra sidan om Svartemossevägen, 

som tar emot vatten från uppströms områden samt från campingen. Det leds troligen vidare 

ner mellan fastigheterna (A i Figur 11) och mynnar ut genom trumma i väg 845.  

    

Figur 13. Dike länks med Svartemossevägen. Till vänster södra delen söderifrån och till höger 
norra delen norrifrån.  

För att skydda fastigheterna som ligger vid den norra delen av Långamossevägen har flera 

anpassningar behövts genomföras för att skydda byggnaderna från de dagvatten som 

kommer ifrån naturområdet uppströms. Flera avskärande diken har grävts fram efter behov 

både utanför och innanför fastighetsgränserna efterhand att problem har uppstått.  

Nordost om byggnaden mot skogen (plats C i Figur 11 och bild i Figur 14) har ett avskärande 

dike gjorts för att leda vattnet förbi bygganden. Det är ett mindre handgrävt dike omkring 

2 - 3 dm brett med okänd kapacitet.   
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Figur 14. Avskärande dike längs fastighet norr om Långamossevägen. 

Nordväst om fastigheterna vid vändplatsen (D i Figur 11) finns ett annat avskärande dike 

(Figur 15) som förhindrar att vatten rinner in bakom fastigheterna och riskerar skada 

byggnaderna där. Vattnet leds via diken in mellan två fastigheter och in i en trumma under 

vägområdet. I samband med att byggnader har byggs i området har man hittat ledningar 

som man inte känt till eller lyckats ta reda på vad för funktion de har haft. Idag vid kraftigare 

regn förekommer det att vatten trycks upp ur gatan i anslutning till vändplatsen.   

   

Figur 15. Avskärande dike som leder ner vattnet till ledningssystemet. Diket i skogen i västra 
bilden leds till det högra som leder vattnet mellan fastigheterna.  

Vidare har det längs med Långamossevägen anlagts ett makadam dike för att avleda vattnet 

från körbanan (Figur 16). Lösningen har utförs utan möjlighet att kontrollera skick och 

genomföra underhåll och beräknas därför inte ha någon längre livslängd.  
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Figur 16. Makadamdike till höger om körbanan längs den norra delen av Långamossevägen (väster 
bild) och de ytliga dike längs med grönområdet strax innan korsningen med Svartemossevägen 
(höger bild). 

I grönområdet mellan Långamossevägen och Svartemossevägen ligger det en 

dagvattenledning som de intilliggande fastigheterna är anslutna till. 

3.9 Markavvattningsföretag/dikningsföretag 

Hos länsstyrelsen Halland finns information om flera dikningsföretag inom Stråvallaområdet, 

Figur 17. Dikningsföretaget ”Kärra nr 1 och 2” bildades 1942, ämnat som torrläggningsföretag 

för jordbruksmark i området. Den del av dikningsföretaget som utgör Kärra nr 1 avses 

upphävas i samband med att fastigheterna tas in i de kommunala verksamhetsområdet vilket 

utredningen förutsätter. En bild över den östra delen av Kärra nr 1 visas i Figur 18. I närheten 

finns även Dikningsföretaget Hulegården och Åkraberg df tillkom 1926 men belastas inte av 

utredningsområdet. 

 

Figur 17. Markavvattningsföretag i, och i anslutning till, Stråvalla VO (bild: ext-
geoportal.lanstyrelsen.se; 2019-10-11). 
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Figur 18. Bild mot Kärra nr 1 tagen ifrån Väg 845.  

3.10 Fastigheter med dagvatten problematik 

Flera fastighetsägare har rapporterat att de haft problem med dagvatten som blivit stående 

på sin fastighet och intill byggnader. De fastigheter som har rapporterat om problem ligger 

inom de områden som visas i Figur 19. Detta omfattar de flesta enbostadshus längs 

Långamossevägen, Svartemossevägen och Smealyckevägen i utredningsområdet östra del 

samt samtliga enbostadshus söder om Stråvalla strandväg nedströms utredningsområdet.  

 

Figur 19. Områden där fastighetsägare har rapporterat om problem med dagvatten. 

 



 
 

RAPPORT – Dagvattenutredning för Stråvalla 

Sida 19/42 

 

 

Varberg kommun 

Dagvattenutredning för Stråvalla VO 

15/04/2021, färdig handling 

copyright© AFRY 

 

 

Längs Svartemossevägen har bilder tagits i samband med att översvämning har skett. 

Figur 20 visar hur det i södra delen av Svartemossevägen översvämmats vid en regnhändelse 

25/10 2017 då en trumma i diket har nått sin maxkapacitet och bräddat över vägen. Diket 

utgör här en risk när det inte längre går att se dikets placering.  

   

Figur 20. Visar hur dikets kapacitet har överstigits och brett ut sig vid en regnhändelse 25/10 
2017.  

3.11 Recipient och miljökvalitetsnormer 

Dagvattenrecipient för området kommer vara Vendelsöarkipelagen (MS_CD: WA34827948, 

EU_CD: SE571720-120640), vilken är en ytvattenförekomst enligt vattendirektivet 

(Figur 21). 

 

Figur 21. Vändelsöarkipelagen dagvattenrecipient (bild: VISS; hämtad 2020-08-12). 

Vändelsöarkipelagen är statusklassificerad av VISS. Statusklassificeringen för ekologisk och 

kemisk status sattes år 2017 enligt andra förvaltningscykeln (2010-2016). Den 

sammanvägda ekologiska statusen i recipienten är enligt VISS klassad som måttlig och den 

kemiska status är klassad som ”Uppnår ej god”, Tabell 3. 
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Tabell 3. Statusklassificering av recipienten Vändelsöarkipelagen (VISS, 2020). 

Vattenförekomst  

Ekologisk status  Kemisk status  

Status  

(dagsläge)  

MKN  

(framtida mål)  

Status  

(dagsläge)  

MKN  

(framtida mål)  

Vändelsöarkipelagen  

Måttlig 

ekologisk 

status  

God ekologisk 

status 2027  

Uppnår ej god 

kemisk ytvattenstatus  

God 

kemisk ytvattenstatus  

 

Den sammanvägda ekologiska statusen i recipienten är enligt VISS klassad som måttlig. 

Klassningen är baserad på miljökonsekvenstypen övergödning. Bedömningen baseras på den 

biologiska kvalitetsfaktorn Bottenfauna (mätdata från vattenförekomsten) och det saknas 

underlag till stödjande kvalitetsfaktor. Tillförlitligheten bedöms som låg då enbart biologisk 

kvalitetsfaktor finns tillgänglig och den bedömningen är osäker. Påverkansanalysen visade på 

betydande påverkan med avseende på övergödning. Denna bedömning kvarstår då 

betydande påverkan ej kan dementeras eller verifieras utifrån tillgängliga underlag. Behov av 

mer övervakning och eventuellt åtgärder. Miljökvalitetsnormen är satt till ”god ekologisk 

status 2027”. 

Recipientens kemiska status är enligt VISS, i tredje förvaltningscykeln (2017-2021),  klassad 

som ”Uppnår ej god”. Detta är en övergripande klassificering för Prioriterade ämnen (PRIO). 

I samtliga kustvattenförekomster är Bromerade difenyletrar (PBDE) och Kvicksilver (Hg) 

klassade till "Uppnår ej God". I kustvattenförekomsten är påverkanstrycket från båttrafik och 

hamnar hög och det finns analyser av tributyltenn (TBT) som tyder på att halterna är ställvist 

höga. Miljökvalitetsnormen för kemisk status är satt till ”God kemisk ytvattenstatus 2027” 

med undantag för kvicksilver och kvicksilverföreningar samt polybromerade difenylterar. 

Generellt kan dagvatten innehålla ämnen som har en direkt påverkan på fysikalisk-kemiska 

kvalitetsfaktorer (t.ex. näringsämnen, särskilt förorenade ämnen m.m.) som är en del av den 

ekologiska statusen samt prioriterade ämnen som är en del av den kemiska statusen. För att 

kunna påvisa eventuell påverkan av dagvatten skulle provtagning i recipienten behöva utföras 

samt en recipientbedömning där en acceptabel belastning kan beräknas. 
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4 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 
Markanvändningen i området ska inte ändras som grundförutsättning för denna utredning. 

För området planeras dock ett kommunalt dagvattennät, vilket ska tillgodose behovet av 

omhändertagandet av dagvatten från området. Primärt behöver systemet byggas ut för 

avrinningsområde 1 (AO1), men systemet kommer att behöva ta hand om dagvatten även 

ifrån de tre områdena AO2, AO3 respektive AO4.  

En utökning utav förskolan inom avrinningsområde 4 är planerad (position visas i Figur 22). 

Utökningen innebär att hårdhetsgraden förändras när ca 1 600 m² ny utegård, 200 m² 

parkering och 500 m² byggnad byggs. Det är omkring 320 m² som är inom den befintliga 

tomten och resterande yta är inom grönområdet söder om fastigheten. 

 

Figur 22. Placering av förskola som ska utökas. 

5 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

5.1 Flödesberäkningar 

Avrinningen har beräknats enligt rekommendationer i publikation P110 (Svenskt Vatten, 

2016) och har utförts i dagvatten- och recipientmodellen StormTac WEB (19.3.1). Modellen 

använder rationella metoden för beräkning av dimensionerade och årliga flöden baserat på 

reducerade ytor enligt Tabell 2 och regnintensitet med vald återkomsttid på 10 år. 

Återkomsttiden 10 år är dimensionerande för denna typ av område. Pågående 

klimatförändringar innebär en framtid med intensivare regn och risk för högre vattennivåer. 

För att dagvattensystem ska vara rätt dimensionerade även i framtiden görs en så kallad 

klimatkompensation genom att multiplicera nuvarande regnintensiteter med en faktor som 

är större än 1. I den här utredningen används ett påslag med en klimatfaktor 1,25 vilket 

medför en kapacitetsökning med 25%. För indata för beräkningar av dimensionerande flöden, 

Tabell 4. 

Tabell 4. Indata för beräkningar av dimensionerande flöden. 

Parameter  

Återkomsttid  10 år 

Varaktighet  10 minuter 

Klimatfaktor (kf)  1,25 

Regnintensitet utan klimatfaktor  228 l/s, ha 
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Det dimensionerande flödet för hela området för ett 10-årsregn uppskattas bli 4 560 l/s 

(Tabell 5). Varaktigheten 10 min gäller för respektive delavrinningsområde då de avvattnas i 

ledningar. Hur mycket som avrinner från naturmarken kan variera väldigt beroende på de 

lokala förutsättningarna och ger viss osäkerhet till resultatet.   

Tabell 5. Beräknade dimensionerande dagvattenflöden för nuvarande och planerad bebyggelse för 
regn med återkomsttider på 10 år och klimatfaktor 1,25.  

Dimensionerade flöde (l/s) 

Återkomsttid AO1 AO2 AO3 AO4 Totalt 

10 år 1 820 

 

530 1 370 840 4 560 
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5.2 Fördröjningsbehov 

För beräkningarna görs antagandet att avrinningen från området ska begränsas till 1,5 l/s ha. 

Magasinsberäkningar har utförts enligt publikation P110 med bidragande ytor från Tabell 2 

för ett 10-årsregn och klimatfaktor 1,25. Beräkningsmetoden gör beräkningarna med 

varierande varaktighet på regnet och ger den maximala fördröjningsvolymen för 10-årsregn. 

För att kunna fördröja allt dagvatten som uppkommer i området vid ett 10-årsregn krävs en 

utjämningskapacitet på 6 240 m3, vilket presenteras i Tabell 6. Då anläggningarna genomförs 

med ett medeldjup av 0,5 m ger det en ytanspråk på ca 12 000 m2 vilket visas i Figur 23. 

Tabell 6. Fördröjningsvolymen som behövs för att klara 1,5 l/s ha. 

Område Erforderlig 

fördröjningsvolym 

10-årsregn (m3) 

Varaktighet,då 

maxvolym inträffar 

(min) 

Erforderlig area för  damm 

med djup 0,5 m (m2) 

AO1 2 715 630 5 430  

AO2 610 200 1 214 

AO3 1 675 260 3 344 

AO4 1 240 270 2 480 

Totalt 6 240 n/a 12 468 

 

 

Figur 23. Erforderlig yta för fördröjningsvolymer i respektive avrinningsområde, skala 1:5000. 
Placering är endast för att visa på storlek och är inte aktuell placering av damm. 
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5.3 Fördröjningsvolym från verksamhetsområdet 

Då det är önskvärt att särskilja på naturligt förekommande vatten och det dagvatten som 

uppkommer inom verksamhetsområdet, har fördröjningsvolymerna även beräknats då AO1 

inte genomför någon fördröjning utav de naturligt förekommande vattnet. Syftet med 

beräkningen är att visa vilken effekt de uppströms området har på systemet och har också 

beräknats med 1,5 l/s ha som utsläppskrav.  

Om de kringliggande skogsmarken räknas bort minskar fördröjningsvolymen till 4 155 m3. 

Stört skillnad ges i  AO1 där minskar fördröjningsvolymen till 1 385 m3 vilket är en minskning 

med strax över 50%. Resultatet visas i Figur 24 och Tabell 7. 

 
Figur 24. Erforderlig fördröjningsvolym medräknat naturområdets påverkan (blå ruta) och utan 
fördröjning av naturmarkens vatten (rosa). Placering är endast för att visa på storlek och är inte 
aktuell placering av damm. 

Tabell 7. Erforderlig fördröjningsvolym då avrinningsområdet ovanför bostadsområdet samt 
naturmark mellan bostäderna, räknas bort. 

Område Erforderlig 

fördröjningsvolym 

10-årsregn (m3) 

Varaktighet då 

maxvolym inträffar 

(min) 

Erforderlig area för  damm 

med djup 0,5 m (m²) 

AO1  1 385 770 2 770 

AO2 465 300 930 

AO3 1 460 370 2 920 

AO4 1 095 420 2 188 

Totalt 4405 n/a 8808 

 

Behover av fördröjning från fastigheter ska enligt dagvattenpolicyn hanteras till hälften med 

volymer inom fastigheten. De dagvatten som uppkommer inom vägområdena förväntas också 

kunna hanteras i vägdiken. Baserat på andelen vägområden och övriga fastigheter har därför 

volymen ytterligare fördelats enligt Tabell 8.   
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Tabell 8. Erforderlig fördröjningsvolym fördelat efter uppkomst och var det bör omhändertas. 

Område Fördröjningsvolym 

för väg (m3) 

Fördröjningsvolym 

på kvartersmark 

(m3) 

Resterande 

från VO 

Totalt Naturavrinning 

AO1  139 623 623 1385 1 330 

AO2 5 230 230 465 145 

AO3 260 600 600 1460 215 

AO4 53 521 521 1095 145 

Totalt 457 1974 1974 4405 1 835 

 

5.4 Ökat fördröjningsbehov med utbyggnad av förskola 

Förändringen i hårdhetsgrad från förskolan ökar från 0,03 hared till 0,1 hared över ett område 

som totalt är 2,3 ha. Området kan från de tidigare beräkningarna antas bidra med 12 m³ 

dagvatten som ska fördröjas. Görs beräkningarna med den nya hårdhetsgraden ger det ett 

behov av 50 m³, så ledes behövs 38 m³ ytterligare fördröjas i och med exploateringen av 

förskolan.  

5.5 Föroreningsberäkningar 

Översiktliga föroreningsberäkningar har utförts i programmet StormTac för koncentrationer 

och mängder i dagvattnet från de olika delområdena AO1, AO2, AO3,och AO4; samt för hela 

området. Den korrigerade årliga nederbörden är ca 810 mm (SMHI Vattenwebb, 2018). 

Koncentrationerna och mängderna redovisas i Tabell 9 och Tabell 10 som utredningsområdets 

totala föroreningsbidrag till recipienten Vendelsöarkipelagen. Utgående koncentrationer 

jämförs med framtagna riktvärden för dagvattenutsläpp.  

Tabell 9. Föroreningskoncentrationer (µg/l) för Vändelsöarkipelagen, utan rening. Inga 
koncentrationer överskrider riktvärdena (enligt stycke 1.2.1). 

Förorening Befintlig situation utan rening (µg/l) Riktvärden  

(µg/l) 

 
AO1 AO2 AO3 AO4 

Hela 

området 

 

Fosfor (P) 67 71 67 56 65 200 

Kväve (N) 790 770 800 690 790 3 000 

Bly (Pb) 4 4,3 4 3,7 4 14 

Koppar (Cu) 9.2 8,8 9,5 8,4 9.2 20 

Zink (Zn) 28 32 28 24 28 60 

Kadmium (Cd) 0.18 019 0,18 0,16 0,17 0,4 

Krom (Cr) 2.8 2,5 2,8 2,6 2,7 15 

Nickel (Ni) 3.7 3,7 3,7 3,5 3,7 20 

Kvicksilver (Hg) 0,014 0,0084 0,015 0,013 0,013 0,05 

Suspenderad substans (SS) 24 000 21 000 25 000 23 000 24 000 60 000 

Oljeindex (Olja) 210 170 220 190 200 1000 

PAH16 0,16 0,18 0,16 0,13 1,16 - 

Benso(a)pyren (BaP) 0,014 0,017 0,014 0,012 0,014 0,05 
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Tabell 10. Föroreningsmängder (kg/år) för Vendelsöarkipelagen, utan rening. 

Förorening Befintlig situation utan rening (kg/år) 

 AO1 AO2 AO3 AO4 Hela 

området 

Fosfor (P) 5,6 2,9 6,2 3,2 18 

Kväve (N) 66 32 74 40 210 

Bly (Pb) 0,33 0,17 0,37 0,22 1,1 

Koppar (Cu) 0,78 0,36 0,87 0,49 2,5 

Zink (Zn) 2,3 2,3 2,6 1,4 7,6 

Kadmium (Cd) 0,015 0,0076 0,016 0,0092 0,048 

Krom (Cr) 0,23 0,10 0,26 0,15 0,75 

Nickel (Ni) 0,31 0,15 0,34 0,20 1,0 

Kvicksilver (Hg) 0,0012 0,00034 0,0014 0,00077 0,0037 

Suspenderad substans (SS) 2000 870 2300 1300 6500 

Oljeindex (Olja) 17 6,9 20 11 55 

PAH16 0,013 0,0075 0,015 0,076 0,043 

Benso(a)pyren (BaP) 0,0012 0,00068 0,0013 0,00068 0,0038 

Beräkningarna visar att belastningen är med god marginal under riktvärderna för utsläpp. De 

åtgärdsförslag som föreslås kommer endast förbättra detta och minska belastningen ifrån 

området med rening i de fördröjningsanläggningar som föreslås.  

5.6 Övergripande systemlösning 

Föreslagen systemlösning, se Figur 25, har baserats på riktlinjer och krav samt lokala 

förutsättningar för fördröjning och rening av dagvatten. Till förslaget har även en grov 

höjdsättning och dimensionering av systemet som beskrivs i Bilaga 1 och 2. Bilaga 1 

förutsätter att all beräknad fördröjning förväntas ske i centrala dammar medan Bilaga 2 tar 

hänsyn till dagvattenpolicy, gatuvatten kan tas om hand om i gatusektionen samt att 

naturvattnet inte förväntas bidra till fördröjningsvolymer. Förslagen visar minsta och största 

behovet som dammarna kan hantera baserat på hur parterna i området vill och kan lösa sin 

andel av behovet.  

Exakt utformning, placering och dimensionering av systemkomponenter görs i ett senare 

skede vid detaljprojektering. Det innebär att det presenterade lösningsförslaget kan komma 

att förändras då förbättringar kan uppstå medan man ser över detaljer inom området. En 

sådan detalj kan vara val av avvattning i dike eller ledning. Bland bebyggelsen kan det vara 

svårt att få tillräckligt med utrymme för att anlägga ett fullskaligt dike, eftersom diken kan 

utformas på många sätt har motsvarande ledningsdimension använts för att visa på vilket 

kapacitetsbehov som uppskattats för sträckan. På så sätt kan ett snabbare beslut om vad för 

avvattning som ska nyttjas i området. 

Med hänsyn till de befintliga förutsättningarna har en övergripande struktur för hanteringen 

i området tagits fram och visas i Figur 25. En första översyn över vad för tillgångar som finns 

i området har tagits fram och presenterats för arbetsgruppen hos kommunen, som deltagit 

med input till diskussioner och gett återkoppling på hur de lokala förutsättningarna sett ut. 
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Figur 25: Övergripande systemlösning för utredningsområdet (AO1-AO4). Pilarna visar 
rinnriktning i systemet. 

Dagvattnet från området föreslås i första hand hanteras i öppna dagvattenlösningar så som 

dammar och diken av olika karaktär i enighet med Varbergs dagvattenstrategi. Dammarnas 

placering är föreslagna utifrån områdets ej bebyggda tomter, som möjligtvis skulle kunna 

nyttjas för fördröjning i dialog med arbetsgruppen. Där diken och öppna lösningar ej är 

lämpligt föreslås dagvattenledningar med tillhörande vägtrummor. 

AO2 föreslås ledas igenom AO1 men att dess fördröjning genomförs inom avrinningsområdet. 

Samtliga områden rinner sedan via AO4 mot befintliga trummor under den gamla banvallen 

och nya järnvägen ut mot havet. 

Om ett dike görs och det endast omhändertar vattnet från kringliggande naturmark, blir det 

en fråga om markavvattning som måste prövas. Om diket även skulle omhänderta vatten 

från fastigheter blir det också en fråga om utsläppande av avloppsvatten till 

markavvattningsföretaget, vilket kan prövas samtidigt. 

Fördröjningsvolymerna som föreslås disponeras enligt tabell nedan. 

Tabell 11. Fördröjningsbehov inom avrinningsområdet. Siffror inom parantes visar vad för volym 
som ges då systemet tar höjd för höga flöden från naturmarken. 

Avrinnings-

område 

Fördröjningsbehov Utrymme för 

fördröjning inom AO 

Behov fördröjning 

nedströms 

AO1 1 400 (2 700) 500 (900) 900 (1 800) 

AO2 470 (600) 470 (600) 0 

AO3 1 460 (1700) 1 460 (1 700) 0 

AO4 1 095 (1 240) 1 995 (3 040) 0 
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Hantering av dagvatten ifrån vägområden bör i stöstra mån hanteras i vägsektionen, för att 

få fördröjning och även rening vid källan. Ett exempel på utförande kan ses i Figur 26 där ett 

krossdike anläggs längs med gatan dit vattnet leds ytligt. Kan ett större djup i diket godtas 

längs med gatan går det även att anlägga som ett öppet dike.   

 

Figur 26. Ett exempel på hantering i vägsektion från Linköping kommun.  

Centralt för lösningsförslaget är att den trumma som idag leder dagvatten under väg 845 är 

utgör den enda passagen för vatten från östra sidan till den västra sidan. Den ligger i 

lågpunkten längs med vägsträckningen vad vid den kommer att bli överbelastad vid kraftigare 

regn när allt vatten ifrån området ska ledas bort. Det är därför viktigt att säkerställa att den 

inte får en försämrad kapacitet med tiden, att vattnet både kan ledas utan större hinder över 

väg 845 vid större regn och även att viss dämning kan ske på den östra sidan om vägen. Det 

kommer att finnas tillfällen då vatten blir stående.  

5.6.1 AO1 

I principlösningen för AO1 föreslås att dagvatten genererat inom verksamhetsområdet i 

största möjliga mån fördröjs inom delavrinningsområdet. Fördröjning inom AO1 är endast 

möjligt för de nordöstra delarna med fördröjning i den centrala grönytan. De volymer som 

inte får plats fördröjs nedströms i AO4. Ledningsnätet igenom delområdet behöver anpassa 

för att leda igenom flöden från AO2 och till viss del kunna ge möjlighet att avleda naturvatten 

ifrån uppströms området. Belastningen från AO2 är begränsad i och med att det inom området 

kommer att fördröja dagvatten.  

Idag finns det problem med dagvattenhanteringen i området eftersom naturvattnet ifrån 

kringliggande områden inte har en naturlig väg förbi bebyggelsen. Möjliga lösningar för denna 

hantering diskuteras i underrubrik nedan. Då det finns begränsat med utrymme att låta 

vattnet ledas förbi verksamhetsområdet föreslås att en kontrollerad mängd vatten från 

områden utanför VO (verksamhetsområdet) tillåts ledas in i ledningsnätet. Eftersom det är 

svårberäknat hur mycket vatten som kan komma från naturmarken, behövs, vid kraftigare 

flöden, en ytlig vattenväg som inte medför risk för skada på bebyggelsen för att på ett 

kontrollerat sätt låta vattnet passera genom området under en begränsad tid. Förslaget för 

AO1 redovisas i Figur 27.  
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Figur 27. Lösningsförslag för AO1. Pilarna visar rinnriktning i systemet. 

I de uppströms delarna finns tre möjliga avvattningsvägar, längs med Svartemossevägen, 

grönstråket och Långamossevägen. Hanteringen av verksamhetsområdets dagvatten föreslås 

främst ledas ur området via vägarna och vattnet från naturmarken bör primärt hanteras i 

grönstråket. Eftersom utrymmet är begränsat kommer det däremot vara svårt att helt följa 

detta eftersom det bland annat krävs att Långamossevägen har möjlighet att avbörda vatten 

ytligt för att skydda fastigheterna vid extrema regn.  

5.6.1.1 Dagvatten 

Inom detta område behövs, enligt tidigare beräkningar, fördröjningsanläggningar som 

rymmer ca 1 400 m3,, för att fördröja dagvattnet från verksamhetsområdet.  Denna volym 

innebär att ingen fördröjning utav uppströms naturområden sker i dagvattensystemet. För 

att tillgodose naturmarkens belastning krävs totalt ca 2 700 m3. 

Dagvattenledningar förslås läggas i båda vägarna för att avvattna vattnet från fastigheterna. 

En damm föreslås placeras centralt i avrinningsområdet i grönytan där Långamossevägen och 

Svartemossevägen möts, vilken tar emot vatten från de uppströms delarna. Storleken på 

dammen beror på huruvida naturmarken ska tas hänsyn till eller inte, vilket kan ses i Figur 28. 

Dammen föreslås anläggas som en torrdamm för att endast få stående vatten när vid ett 

större flöden. 
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Figur 28. Uppströms delarna i AO1. 

Om endast dagvatten från området inom VO ska fördröjas, kan en damm på ca 500 m3 

anläggas i grönområdet. Återstående volym på 900 m3 fördröjs istället inom AO4.  Om 

däremot naturmarksvattnet ska räknas med, kan en större damm inrymmas på grönytan i 

AO1, då på ca 900 m3, och resterande 1 800 m3 leds vidare till AO4 där fördröjningsbehovet 

tillgodoses. Dagvattensystemet inom i AO4 beskrivs i kapitel 5.5.4.  

I grönområdet mellan Långamossevägen och Svartemossevägen föreslås ett svackdike eller 

makadamdike primärt användas för att ge utrymme som passage för avrinning från 

naturmarken. Med hänsyn till att det kan vara svårt att helt särskilja vattnet som uppkommer 

uppströms verksamhetsområdet från dagvattensystemet kan de fastigheter som idag ansluts 

till det system i grönområdet även fortsättningsvis vara anslutna här, för att undvika 

ytterligare omläggningskostnader. 

Vid skyfall bör dammen brädda över Långamossevägen och ytligt ledas längs med gatan till 

dike utmed väg 845, vidare till fördröjningsdamm i AO4 för att skydda de fastigheter som 

finns mellan Väg 845 och dammens läge.   

Dammen kan minskas något genom att utforma de makadamdiken som föreslås längs med 

gatan till att fördröja vatten. Beroende på hur stor del av dagvattnet som fördröjs kan då 

vägbredden minskas för att inrymma ett större makadamdike längs med Långamossevägen. 

Ett makadamdike längs med Långamossevägen uppströms dammen (omkring 200m) med en 

bredd på 0,5 m och ett regler djup på 0,5 m skapar en fördröjningsvolym på 15 m3. 

En sådan lösning kan också agera som avskärande vid extrema regn för att skydda 

fastigheterna öster om Långamossevägen som ligger något lägre än vägen. Kostnaden för 

diket ska också ställas i relation till volymen som kan fördröjas, då det inte är några jättestora 

mängder, jämfört med det som kan inrymmas i dammar nedströms.  

5.6.1.2 Naturvatten 

Det naturvatten som genereras uppströms verksamhetsområdet (VO) har idag ingen naturlig 

väg igenom VO och bidrar till översvämningsproblematiken i området. Därmed bör det bör 

ledas förbi ytligt, där det är möjligt. Eftersom det är ont om plats i området är det svårt att 

hitta utrymme att dela upp vattnet från VO och naturmarken utan att behöva anlägga två 



 
 

RAPPORT – Dagvattenutredning för Stråvalla 

Sida 31/42 

 

 

Varberg kommun 

Dagvattenutredning för Stråvalla VO 

15/04/2021, färdig handling 

copyright© AFRY 

 

 

parallella system. En sådan situation behöver inte vara den mest kostnadseffektiva lösningen 

och systemen behöver här bli specialanpassad efter de lokala förutsättningar som uppstått.  

Systemet i området behöver därför utöver att ta hand om dagvatten som leds från campingen 

i AO2 också kunna tillgodose viss avrinning från naturmarken. I detta ligger en svårighet i att 

bedöma hur mycket vatten som kommer från de naturliga områdena vilket bidrar till att 

systemet måste ha en tydlig sekundär ytlig rinnväg, då de vid skyfall och kraftigare regn blir 

känsligare för överbelastning.  

Grönstråket emellan Långamossevägen och Svartemossevägen anses vara bra belägen 

centralt för att kunna agera skyfallsväg och det är önskvärt att naturvattnet leds via denna 

yta för att skapa avstånd mot bebyggelsen. Bebyggelsen i området är dock utbyggd så pass 

nära skogsområdet att det är svårt att genomföra en åtgärd mellan bebyggelsen och 

naturmarken utan att behöva anordna dessa åtgärder en bit in i skogen, där det är begränsat 

med åtkomst. Främst finns denna svårighet i norr där det idag är strax under 11 ha 

skogsmark som ytligt leds via Långamossevägen via två dalgångar (se Figur 29). 

Belastningen från naturmarken är jämnt fördelat mellan de två dalgångarna där den västra 

dalgången har en yta av omkring 5,5 ha.   

 

Figur 29. Visar de vatten som leds till Långamossevägen, vita pilar visar de dalgångar som 
avvattnar området. 

För att kunna leda vattnet från den nordvästra dalgången till grönstråket utan att först dela 

in vattnet bland bebyggelsen behövs åtgärder genomföras en bit upp i skogen. Det är där det 

finns en möjlighet att ändra rinnvägen, så att den istället ansluter mot det bebyggda området 

i kortänden av grönstråket i nordost.  

Eftersom åtkomsten är begränsad och åtgärden skulle ge stor påverkan på skogsmarken 

anses det inte vara en realistisk åtgärd om inte ytterligare intressen finns i området. Därför 

föreslås att det avskärande dike som anlagts mellan de två mest nordliggande fastigheterna 

(A i Figur 30) förstärks och anpassas för att leda vattnet till grönstråket i passager som finns 

bland bebyggelsen idag. Även vattnet från den östra dalgången kan ledas via dessa, med viss 

modifikation.  

Förslaget innebär att området mellan fastigheterna vid B i figuren nedan kommer behöva 

anpassas för att leda vattnet mot grönområdet istället för mot gatan, vilket kan lösas med 

mindre höjdjusteringar samt makadamdike för att säkerställa fallet i rätt riktning.  

Grönstråket i sig måste sedan också anpassas och utformas för att ta hand om det ökade 

flödet. För vattnet som kommer längs den östra dalgången föreslås att den obebyggda tomten 

i anslutning mot grönområdets kort sida i nordost tas i anspråk. Tomten kan då nyttjas för 

att samla och även potentiellt bromsa flödet något när mycket vatten kommer ifrån de 

uppströms områdena. Även här finns svårigheter i att få plats med åtgärder utan att göra 
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förändringar en bit upp i skogen. Främst kritiskt är det för 3:53 (B i figuren nedan) där flödet 

inte har en tydlig rinnväg utan verkar nå tomten som ett diffust flöde längs hela tomtgränsen.  

    

Figur 30. Bild på rinnvägarna längs med Långamosse- och Svartemossevägen. Samt 
lösningsförslag. 

Vid platsbesök konstaterades att den obebyggda tomten är igenvuxen, och troligen har den 

mycket litet jorddjup, och nära till berg. En möjlighet till fördröjning förslås här för att få en 

mer kontrollerad situation i systemet nedströms. Tomten är idag planlagd som naturmark 

och har ingen möjlighet till byggrätt.  

Den naturliga dalgången i området har sitt egentliga lågstråk bland bebyggelsen nedanför 

där Svartemossevägen och Långamossevägen möts. I lågstråket finns en befintlig ledning 

som även belastas med vatten ifrån området i norr. För att minska belastningen och för att 

undvika att påverka fastigheterna har ingen ny ledning i detta läget föreslagits. Istället 

föreslås att vattnet leds via Långamossevägen. På så sätt avlastas ledningen och då frigörs 

kapacitet så att de befintliga system som finns kan ligga kvar och dränera de behov som 

uppkommer på fastigheterna.  

I öster (C i figuren ovan) finns också ett ca 1 ha stort skogsområde som avrinner mot 

verksamhetsområdet. Liknande lösning föreslås för denna delen, med avskärande dike, samt 

att det vattnet ges möjlighet att ledas in mot grönstråket. Det finns idag ett befintligt dike 

som tar hand om delar av flöder från C i figuren ovan men även ifrån AO2. Detta diket föreslås 

förstärkas för att även kunna fördröja då större mängder vatten kommer samtidigt.  

 

  

A 

A B 

C 
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5.6.2 AO2 

Avrinningsområdet (AO) är ett instängt område där en campingplats har anlagts i lågpunkten 

och även i detta AO finns ett större skogsområde uppströms bebyggelsen. Eftersom 

campingen ligger i ett instängt område finns ingen naturlig ytlig rinnväg ifrån området. Inom 

campingen finns ett utbyggt ledningsnät och dräneringssystem där merparten antas anslutas 

till Svartemossevägen. För att bidraget från området ska nå de förutsatta 1,5 l/s ha behöver 

fördröjning ske i området. Fördröjningen föreslås ske så nära källan som möjligt och därför 

har förslaget en föreslagen fördröjning inom AO2 innan det ansluts till ledningsnätet. 

Förslaget visas i Figur 31. 

 

Figur 31. Lösningsförslag för AO2. Pilarna visar översiktligt rinnriktning i området. 

Inom detta avrinningsområde beräknas fördröjningsbehovet vara 470 m3. Denna volym 

innefattar inte vattnet från ca 5,5 ha naturmark nordost om campingen, med den 

belastningen ökar behovet till 600 m3. En fördröjningsvolym, föreslås i nordvästra delen av 

campingen med en area på 1 400 m², vilken i sin tur rymmer ca 700 m3.  Denna volym 

uppkommer till viss del från skogsområdet i norr och föreslås därför även hanteras i det 

befintliga avskärande dike längs utmed campingens norra gräns. Diket leder vattnet till 

Svartemossevägen och gör så idag utan någon begränsning i flödet. Dikets kapacitet att 

uppehålla vattenmängder skulle därför kunna förbättras genom att reglera flödet från diket i 

kombination med att dess skick ses över.  

Det område som idag är föreslaget för fördröjning, nyttjas idag som gräsparkering för 

campinggäster varför en underjordisk lösning är att föredra. Dess utbredning kan även 

minskas genom nyttjandet utav det avskärande diket. Släpps flödet reglerat föreslås det att 

det ansluts till naturvattenstråket centralt i AO1.  

Alternativt kan vattnet ledas oreglerat via ledning i Svartemossevägen och ledas in i dammen 

i AO1, men tidigare förslag är att föredra. 
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5.6.3 AO3 

Dagvattnet i området förslås ledas till en damm i området sedan vidare söder ut mot AO4, se 

Figur 32.  

 

Figur 32. Lösningsförslag för AO3. Pilarna visar översiktligt rinnriktning i området. 

Inom detta avrinningsområde behövs enligt beräkningarna fördröjningsanläggningar som 

rymmer ca 1460 m3. Denna volym innebär att ingen fördröjning utav uppströms 

naturområden sker i dagvattensystemet. För att tillgodose naturmarkens belastning krävs 

totalt ca 1 700 m3. 

Förslagen utformning av fördröjningsdamm är 3 350 m2. Med ett djup på 0,5 m innebär det 

att dammen kan fördröja just ca 1 700 m3. Idag nyttjas ytan som tänkts för 

dagvattenhantering som hästhage. Huruvida dessa intressen kan kombineras behöver ses 

över innan implementering. Området är kuperat och för att inte bidra till större påverkan än 

nödvändigt, bör anläggningen utföras med trappning av bottennivån. Utformningen ger då 

även ett mer estetisk inslag i hagen, eftersom volymen kan delas upp i två eller tre delar.  

Vattnet föreslås vidare ledas via dike bredvid väg 845, ned till AO4. 

Avrinningsområdena har definierats baserat på Scalgos karterings verktyg och tar inte hänsyn 

till underjordiska vattenvägar. Då VA systemet byggs ut i området kommer med hög 

sannolikhet fastigheterna väster om väg 845  få ett system som anläggs i gatunätets riktning. 

Det innebär att de två gatorna kommer att ha ett system som avvattnar vägarna norrut och 

inte rakt öster ut mellan fastigheterna. Konsekvensen för detta område innebär att dagvattnet 

inte kommer ledas ner mot den tilltänkta anläggningen utan ledas så att det istället leds 

norrut. Således kommer behovet utav anläggningen med stor sannolikhet att vara avsevärt 

mindre eftersom de fastigheterna utgör nära hälften utav bebyggelsen i området.  
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5.6.4 AO4 

Dagvattnet i området förslås avledas i dagvattenledningar från bebyggelsen till grönstråket 

söder om fastigheterna. I grönområdet görs det plats fördröjning och avledning i öppna diken. 

De volymer som återstår att fördröja från AO1, föreslås även att omhändertas här. Förslaget 

visas i Figur 33. 

 

Figur 33 Lösningsförslag för AO4. Pilarna visar översiktligt rinnriktning i området. 

Inom detta avrinningsområde behövs enligt beräkningarna fördröjningsanläggningar som 

rymmer ca 1100 m3 för AO4s verksamhetsområde, och ytterligare 150 m3 för att hantera 

naturmarken i området.  Här finns relativt mycket plats i de område som idag utgör en 

grönyta där dikningsföretaget finns och större fördröjningsvolymer kan inrymmas inom 

området. Utöver belastningen av AO4 föreslås även de kvarvarande 900 m3 från AO1 hanteras 

inom detta område. Önskas möjlighet att hantera större flöden från naturmarken ökar 

behovet till 2 000 m3. Totalt ska då mellan 2 000 och 3 040 m3 hanteras i området.  

I och med att det i området finns större grönytor bör fördröjningsanläggningarna disponeras 

på ett sådant sätt att dessa kan nyttjas på flera sätt. Anläggningarna bör inte ta upp all plats, 

ska vara lätta att sköta och ska även ge utrymme för att kunna nyttja resterande grönområde 

på ett effektivt sätt som t.ex. parkmark, strövområde eller potentiell nyexploatering.  
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Figur 34. De två dammarna inom AO4. Visar behovet och den föreslagna överkapaciteten för att 
kunna hantera flöden från naturmarken uppströms. 

Det föreslås därför att två dammar anläggs enligt Figur 34 för att inte ta upp en hel grönyta 

i AO4.  En större damm föreslås i området för dikningsföretaget och en något mindre i 

grönområdet nedströms. Den uppströms avlånga dammen är omkring 2 900 m2 och med 

0,5 m i medel-reglerdjup fördröjer den en volym på ca 1 450 m3. Den västra dammen är 

uppskattad med en area på ca 3 100 m2 och rymmer en volym på ca 1 550 m3. 

Sammanlagt i detta förlaget fås följaktligen en fördröjningsvolym på 3 000 m³, och därmed 

kan även det mesta av allt vatten (verksamhetsområde och naturmark) från AO1 också 

fördröjas här.  

5.6.4.1 Alternativa damm placeringar 

För att pröva hur mycket som får plats på de olika ytorna har det grovt uppskattats hur 

mycket som det går att få plats på de olika grönytorna. Då det minskar utrymmet för övriga 

funktioner som kan tänkas finnas behov för i omgivningen förespråkas dem inte men nämns 

om det av olika anledningar inte är önskvärt med de övriga placeringarna av 

fördröjningsvolymer.  
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Figur 35. Fullt nyttjande av grönytan inom AO4 för fördröjningsanläggning. 

Ett alternativ är att anlägga en stor avlång damm inom delavrinningsområdet på grönytan 

där dikningsföretag finns idag (Figur 35). Med ett medeldjup av 0,5 m rymmer området 

2 760 m3 om den maximeras till en area på ca 5 500 m2.  

 

 

 

Figur 36. Fullt nyttjande av grönytan nedströms AO4 för fördröjningsanläggning. 

Ytterligare ett annat alternativ är att endast göra en större damm i grönområdet nedströms 

enligt Figur 36. Denna damm har en area på ca 4 300 m2 och  rymmer 2 160 m3, vilket är 

över det dubbla fördröjningsbehovet från AO4, dock lite för litet för att omhänderta 

kvarvarande volym från AO1 om hänsyn tas till naturmarkens bidrag. Om naturvattnet från 

AO1 ej räknas med, är volymen tillräcklig för utredningsområdet. 

I föreslaget är det tilltänkta området för exploatering i översiktsplanen (grönområdet väster 

om de föreslagna fördröjningsanläggningen i Figur 37) fritt från anspråk för fördröjning av 

uppströmsområden. Vid en sådan utbyggnad kommer det högst troligt även finnas behov av 

fördröjning som man hade kunnat samförlägga med de volymer som räknats fram i denna 

rapport. Denna fördröjning förväntas uppkomma i de västra delarna och man hade då kunnat 

placera fördröjning ifrån utredningsområdet i dessa delarna för att minska antalet 

anläggningar då den endast behöver byggas ut i samband med exploateringen.  
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Figur 37. Grönområdet tänkt för exploatering i översiktsplanen. 

Oavsett bör de västra delarna av grönytan bevaras då de trummor som finns nedströms kan 

utgöra ett hinder för större flöden när systemet går fullt. Ytorna längs med det öppna diket 

föreslås utformas så att det fungera som en brädd vid större flöden. Ytan ger också en buffert 

för de hus norr om grönytan som tidigare haft problem vid större regn.    

Om området inte kommer att exploateras är dess storlek tillräckligt stor för att kunna 

rymma hela områdets fördröjningsbehov. Då området längs den västra gränsen ligger lägst 

bör denna kant också bevaras grön.  

5.6.5 Naturmark och skyfallsväg genom området 

Under respektive avrinningsområdes rubrik finns en beskrivning av hur naturmarks vattnet 

ska hanteras inom respektive område. Sammanfattningsvis ska hanteringen utav naturmark 

inom utredningsområdet i första hand ske genom att leda vattnet via grönstråk till 

recipienten. Där de inte är möjligt att hantera separat kan det ledas in i dagvattensystemet. 

Fördelaktigt ska dagvattnet renas innan det kopplas ihop med naturvattnet för att få så bra 

rening som möjligt i anläggningarna, med det är svårt att genomföra i området AO1 där 

problematiken med naturvatten är som störst då den naturliga rinnvägen byggts bort.  

Då 100-årsregn inträffar och dagvattensystemet når sin maxkapacitet ska vattnet som andra 

alternativ främst ledas via grönytor och i andra hand ledas via vägnätet från området utan 

risk för skada på fastigheter. För att säkerställa detta krävs det främst anpassningar inom 

AO1 där det föreslås åtgärder så som att den tänkta dammen ska klarar av att hantera en 

större mängd vatten än vad som är dimensionerande för verksamhetsområdet. Vidare ska 

vattnet som rinner ytligt ledas från området via Långamossevägen till Väg 845  för att inte 

riskera skada på de fastigheterna som är mellan Svartemossevägen och Väg 845. Det går 

idag ett lågstråk mellan fastigheterna som bör avlastas från de uppströmsområdena. De 

huvudstråk som finns för naturvatten och skyfallshanteringen visas i Figur 38. 
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Figur 38. Skyfallsvägarna igenom området visat med röda pilar samt lila pil som visar var det 
behöver säkerställas att vattnet inte rinner ytligt.  

Längs med vattens väg bör det kontinuerligt skapas platser för att vattnet att bre ut sig och 

då bromsa upp kraftiga flöden. Det syftet finns i den tänkta naturvattendamm uppströms 

verksamhetsområdet i AO1 som ska motverka att det vid skyfall rinner vidare stora mängder 

vatten och även längs med Väg 845 bör grönområdet utformas så att vattnet bromsas upp 

emellan åt.  

Dels bör grönområdet öster om Väg 845 bevaras fritt för att säkerställa att vattnet alltid har 

plats att rinna men det bör även utformas så att vattnet rinner så trögt som möjligt ner mot 

lågpunkten där vattnet rinner över till dammarna i AO4.  

Placeringen av dammen i AO3 bör göra dammen till en lågpunkt i området för att vattnet 

naturligt ska fördröjas även vid kraftigare regn när vattnet rinner ytledes. Det säkerställer 

att vattnet kommer bromsas upp innan det leds vidare längs Väg 845. Samtliga dammar bör 

ges denna form av placering i respektive område för att ge så bra effekt som möjligt.  

För eventuell framtida exploatering bör även plats beredas nedströms där vattnet kan samlas 

innan det leds vidare genom trummorna under den gamla och nya järnvägen. Dammens syfte 

är då att minska belastningen på trummorna och förhindra att det uppkommer problem med 

dämning när dess kapacitet överstigs.  

5.7 Beskrivning av anläggningar 

5.7.1 Dammar   

Dammar är en av de vanligaste dagvattenlösningarna i Sverige. Ofta anläggs de som ”end-

of-pipe”-anläggningar för att omhänderta stora volymer dagvatten. Dagvattendammar 

fungerar som utjämningsmagasin för fördröjning, vilket reducerar flödestoppar och bidrar till 

ett kontrollerat utflöde till recipienten, men även till minskad översvämnings-

risk. Dagvattendammar används också för att förbättra kvaliteten på dagvattnet. Den 
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primära reningsprocessen är sedimentation av partiklar vilket innebär en god potential att 

rena TSS (total suspended solids) och partikelbundna föroreningar, medan reningsgraden för 

lösta föroreningar lägre. Vid utformning och dimensionering av dagvattendammar är 

uppehållstiden en viktig parameter för att uppnå en tillräcklig sedimentation av mindre 

partiklar, då föroreningskoncentrationen är som störst i de mindre fraktionerna. Det 

rekommenderas att en mindre försedimentationsdamm föregår dammen där grövre 

sediment kan fångas in. Detta bidrar till att minska belastningen på själva dammen och där-

med även minskar underhållsbehovet. Andra faktorer som påverkar en damms funktion är 

djup, förhållandet mellan längd och bredd, vattnets spridning i dammen och förhållandet 

mellan dammens area och avrinningsområdets area. Vid utformning av dammen ska även 

tillgänglighet för drift, kontroll och sedimenttömning beaktas. Tömning av dammen från 

sediment ska ske regelbundet för att bibehålla reningsfunktionaliteten. Det är så ledes inget 

underhåll som behöver göras årligen men är svårt att tidsuppskatta eftersom det helt beror 

på vad för vatten som leds till dammen. En rekommendation är att sedimentet ska tas bort 

innan det utgör halva dammdjupet. Provtagning av sedimentet bör göras vid tömning då det 

kan innehålla höga halter av metaller och därmed klassas som farligt avfall. Regelbunden 

inspektion av in- och utlopp och andra tekniska konstruktioner, avlägsnande av skräp och 

åtgärder mot erosionsskador och oönskad växtlighet är ytterligare skötselinsatser som är 

viktiga för bevarande av dammfunktionen (Blecken, 2016).  

Reningseffekten uppskattas till 65-85 % för TSS och 70-90 % för tungmetaller. Men många 

studier visar på väldigt varierade reningsfunktion då dammen påverkas av utformning, 

konstruktion, kontroll och underhåll. Reningsfunktionen kan även minska av kalla 

temperaturer på grund av densitetsskillnader i vattnet, istäcke och vägsalt (Blecken, 2016).   

Dagvattendammar har en god potential att bidra till en estetiskt tilltalande miljö och med 

öppna vattenytor och tilltalande växtarter kan dammar bli viktiga rekreationsområden och 

bidra till en större biologisk mångfald, se Figur 39. Jämfört med övriga anläggnings-

typer kräver dammar och förhållandevis stor yta, och de kan därför vara svåra att införa i 

redan bebyggda områden.  

Fördelar med dagvattendammar är att de kan omhänderta stora volymer (yteffektiva), har 

bra reningsförmåga, fungerar i kallt klimat och kan bidra till biologisk mångfald. Nackdelar 

med dagvattendammar är att de kräver stora, öppna ytor; är relativt underhålls- och 

skötselintensiva samt att utformningen är viktig för funktionen. 

  



 
 

RAPPORT – Dagvattenutredning för Stråvalla 

Sida 41/42 

 

 

Varberg kommun 

Dagvattenutredning för Stråvalla VO 

15/04/2021, färdig handling 

copyright© AFRY 

 

 

 

Figur 39. Dagvattendamm i Luleå (foto: AFRY).  

5.8 Översvämningsrisk och principiell höjdsättning 

Omhändertagande av dagvatten hanteras genom fördröjning och rening i anläggningar som 

är dimensionerade för en viss återkomsttid. Vid nederbörd med hög intensitet som skyfall 

kommer dessa anläggningar inte kunna fördröja avrinningen utan dagvattnet avrinner istället 

ytligt och kan potentiellt orsaka marköversvämningar med stora skador på byggnader och 

annan känslig infrastruktur. För att minimera risken för översvämningar är det viktigt att inte 

skapa instängda områden samt att höjdsätta marknivån så att avrinning och fördröjning sker 

på ytor där ingen skada sker.  

Problem med höjdsättning finns primärt i AO1. För att klara av hanteringen av stora flöden 

från uppströms områden behövs det säkerställas att djupare vattenspeglar uppkommer där 

de inte utgör en skaderisk för bebyggelse, hindrar åtkomst med fordon eller platser där 

vattnet blir stående en längre tid med risk för skada för lekande barn.  

De tydligaste områdena där höjderna bör korrigeras är i de norra delarna av AO1 där 

naturmarkens vatten ska ledas till grönområdet och att även större flöden helst ska ta denna 

väg. Sedan behöver också området kring den tänkta dammen centralt i området anpassas 

för att vattnet inte ska ställa sig längs med vägen.   
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6 KOMMENTARER OCH SLUTSATSER 
De problem som förekommer i områdets östra delar idag kommer kunna hanteras i och med 

att en helhetslösnings tas fram för dagvattenhanteringen. Hanteringen av tillskottsvatten 

ifrån uppströms skogsområdet verksamhetsområdet kan behöva fortsätta utredas. 

Tillskottsvattnet rinner idag till svårlösta punkter där det finns lite utrymme för att genomföra 

en bra lösning för hanteringen. Finns fler intressenter för de uppströms området öppnar det 

upp för att bygga bort problemet genom att krav ställa att vattnet ifrån området leds på ett 

bättre sätt mot grönområdet mellan Svartemosse- och Långamossevägen. För att det ska 

kunna genomföras behövs en strukturerad lösning för området som idag har flertalet 

provisoriska lösningar. Denna strukturerade lösning kan ha sin grund i denna utredning med 

möjlighet till mindre modifikationer t.ex. trumman för att hantera den västra dalgången inom 

AO1 kan utgå om vattnet leds om uppe i det som idag är skogsområde.  

Det framtagna systemet är uppgjort för att kunna klara av visst inflöde från naturmarken. 

Historiskt har det visat sig svårt att uppskatta hur mycket vatten som kan uppkomma 

eftersom förutsättningarna kan variera mycket från plats till plats. I samband med att arbetet 

tas framåt, om t.ex. en systemhandling upprättas, bör möjlig mätning i befintligt system 

genomföras och även en känslighetsanalys för att fundera på hur systemet reagerar på olika 

flöden. 

För att VA-huvudmannen ska kunna känna sig trygg med att naturvatten inte tar över hela 

anläggningen bör man vid anläggning av den centrala dammen i AO1 fundera över 

möjligheten att leda naturvattnet förbi fördröjningsanläggningen och låta systemet brädda in 

i dammen då naturmarksflödet ökar. Det kan finnas liknande knäckpunkter som vid en 

noggrannare projektering kan detaljs studeras.  

Om ett dike görs och det endast omhändertar vattnet från naturmarken blir det en fråga om 

markavvattning som måste prövas. Om diket även skulle omhänderta vatten från fastigheter 

blir det också en fråga om utsläppande av avloppsvatten till markavvattningsföretaget, vilket 

kan prövas samtidigt. 

Då ingen mätning av grundvattnet har utförts är det svårt att säga exakt på vilken nivå den 

står i området. För att få en bild av hur grundvattnet varierar i området behöver 

grundvattenmätningar utföras dels över året men även mer kontinuerligt under de perioder 

då det förekommer mycket regn. Därför bör grundvattenrör sättas ut, speciellt där man 

planerar anlägga dammar så att dessa kan utformas med rätt förutsättningar. Det kan vara 

avgörande för om dammarna kan eller bör utformas som torra eller våta dammar. Ingen utav 

de framtagna dammarna i bilaga 2 har en tänkt lågvatten alt. bottenyta som är större än 

1 000 m². 
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Bilaga 1 - Lösningsförslag
Avvattn in gsdike
Ledn in g
Kritiskt Vägdike
Dike för n aturvatten
Ledn in g för n aturvatten
Fördröjn in gsdamm
Naturmarks fördröjn in g
Gatufördröjn in g
Kvartersmarkfördröjn in g
Naturvatten damm

±0 100 20050 Meter

Samtliga vägar förvän tas ha en  egen  dagvatten han terin g in n an  
an slutn in g till dagvatten n ätet. 
Sträckan  för det kritiska diket är även  viktigt ur skyfallssyn pun kt.
Bef mark; un gefärlig befin tlig markhöjd
n y vg; n y föreslagen  vatten gån g i systemet
Ø; beräkn at dimen sion  för att klara belastn in g räkn at med 5‰ lutn in g
Mots. Ø; diket ska ha kapacitet motsvaran de ledn in gsdimen sion
Samtliga fastigheter med n aturmark uppströms mot tomten
bör ha ett avskäran de dike för att hin dra tillflödet.



Bilaga 2 - Lösningsförslag Dagvatten
Avvattningsdike
Ledning
Kritiskt Vägdike
Dike för naturvatten
Ledning för naturvatten
Dim. lågvatten alt. botten
Dim. högvatten
1:6 slänt till bef mark
Naturvattendamm

±0 100 20050 Meter

Samtliga vägar förväntas ha en egen dagvattenhantering innan 
anslutning till dagvattennätet. 
Sträckan för det kritiska diket är även viktigt ur skyfallssynpunkt.
Samtliga fastigheter med naturmark uppströms mot tomten
bör ha ett avskärande dike för att hindra tillflödet.


