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Inledning 
COWI AB har på uppdrag av Falkenbergs kommun genomfört en uppdatering av 

dagvattenutredning samt VA-förstudie från 2019 i samband med en förändrad 

planområdesgräns för detaljplaneområdet 29:1. I samband med ny detaljplan 

ämnar Falkenbergs kommun att utvidga verksamhetsområde för vatten, spill- 

och dagvatten med att även innefatta detta planområde. Utredningen inkluderar 

även samordning med detaljplanområdet söder om Skreavägen, Skrea 6:45.  

Denna utredning syftar till att redovisa möjligheterna och förutsättningarna för 

VA-ledningar och dagvattenhantering i området och kan ligga som grund för 

fortsatt arbete i området och den framtida detaljprojekteringen. Lösningarna 

som föreslås i denna utredning är inte slutgiltiga och kommer att behöva stude-

ras vidare i detalj under en detaljprojektering.  

Planområdet är 3,5 ha och omfattas av privat mark som inte tidigare är plan-

lagd, se urklipp ur karta i Figur 1 nedan.  

 

  

Figur 1. Urklipp ur karta över planområdet tillhandahållen av Falkenbergs kommun. 

Skreavägen 
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Fastigheterna som nytt planområde omfattar är i första hand Skrea 29:1, Skrea 

14:6 och Källstorp 1:20 (se Figur 1). I Figur 2 nedan ses även andra fastigheter 

som kommer att påverkas. Dessa är Skrea 6:45, Skrea 8:4 och Källstorp 1:16. 

Källstorp 1:16 påverkas då den innefattar smala remsor ner mot Skreavägen i 

söder samt en smal remsa mellan Källstorp 1:20 och Skrea 14:6. Delar av 

fastigheterna norr om planområdet är i nuläget anlagda som en golfbana. 

 

Figur 2. Berörda fastigheter samt en del av Falkenbergs Golfklubbs golfbana. 

På de befintliga fastigheterna inom planområdet planeras det byggas ca 60 nya 

bostäder som enstaka villor, radhus samt flerbostadshus (ungefär enligt Figur 3 

nedan).  
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Figur 3. Urklipp av illustrationsplan över planerad exploatering i planområdet (Norconsult, 
2022-02-18). 
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Förutsättningar 

2.1 Allmänt 
Planområdet ligger i Falkenbergs kommun vid Skrea och avgränsas enligt detalj-

kartan ovan i Figur 1. På två av fastigheterna (Skrea 14:6 och Källstorp 1:20) 

finns i dagsläget en befintlig villa per fastighet. Dessa villor planeras vara kvar 

även efter detaljplaneändringen och tomterna styckas upp tex enligt illustrat-

ionsplan i Figur 3 ovan. På den tredje fastigheten (Skrea 29:1), som tidigare hu-

serat Skrea motell, planeras befintlig byggnad att rivas för att bebyggas med 

nya bostäder. Marknivån inom planområdet varierar något från ca +29 i nordost 

och +26 i sydväst.  

 

Fastigheterna inom planområdet kommer efter ny detaljplan att ingå i kommu-

nalt verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten. 

 

En markteknisk undersökningsrapport (MUR) har gjorts i området av Sigma Civil 

AB (daterad 2018-03-16). Ur denna rapport kan bl.a. utläsas att grundvattenni-

vån observeras på upp till 0,5-1,0 meters djup. Enligt rapporten har jordarna i 

området relativ hög vattengenomsläpplighet, men då grundvattnet ligger högt är 

LOD (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten) på varje fastighet ett mindre bra 

alternativ för att ta hand om allt dagvatten i området. 

Marken i området varierar i dagsläget från asfalt till trädgård eller skogsmark. 

En miljöteknisk markundersökning är gjord av ÅF till Falkenbergs kommun (da-

terad 2018-03-27). Enligt denna rapport består marken i Skrea 29:1 framförallt 

av fyllnadsmaterial. I rapporten kan vidare läsas att under mark finns olika ci-

sterner för petroleumprodukter kvar sedan fastigheten var ett motell. Rekom-

mendationerna i rapporten om vidare kontroller och sanering bör följas för att 

minimera risken att föroreningar lösgörs och i förlängningen kontaminerar ned-

ströms liggande recipienter.  

Söder om Skreavägen planeras ytterligare ett detaljplanområde, Skrea 6:45, Fi-

gur 4 och dessa två områden ska planeras tillsammans. Enligt överenskommelse 

med Falkenbergs kommun, VIVAB och Ramboll (som gör utredningarna för 

6:45) kommer spillvatten från Skrea 6:45 pumpas och anslutas på spillvatten-

ledningar för Skrea 29:1. Ramboll har beräknat detta flöde till 25 l/s. Dagvatten 

motsvarande ett 10-årsregn kommer rinna från naturmarken och avrinningsom-

rådet i den östra delen, se Figur 7, ner genom planområdet Skrea 29:1 och vi-

dare till Skrea 6:45 och sen ansluta i befintliga Kvicksandsbäcken. Detta flöde 

har beräknats till 86 l/s och avser naturmarksavrinningen från avrinningsområ-

det i Figur 7.  
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Figur 4. Detaljplanområdet 6:45 som ligger söder om Skreavägen. Bilden är från Ram-
boll. Skrea och befintlig fastighet Skrea 29:1 är markerade för lättare orientering.  

 

2.2 Erhållet underlag  
 

2022 har följande underlag erhållits och använts för att uppdatera rapporten samt rit-

ningarna: 

› Beräknat spillvattenflöde, Ramboll, 2022-03-22 

› Arbetsmaterial Illustrationskarta, Norconsult, 2022-02-21 

› Arbetsmaterial Trafikförslag, Norconsult, 2022-02-21 

› Utformning trafikutredning, Norconsult, 22-03-21 

› Skrea 6:45-Underlag behovsbedömning-20160229, Radar, 2022-03-28 

 

Utredningen bygger på den tidigare dagvattenutredningen av COWI från 2018-

2019, och de underlag som inte uppdaterats i den nya rapporten är:     

 

› Checklista dagvatten DP Falkenberg 

› Markteknisk undersökningsrapport (MUR) (ÅF, 2018-03-16) 

Skreavägen  

Skrea 29:1 
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› Miljöteknisk markundersökning på fastighet Skrea 29:1, Falkenbergs kom-

mun (Sigman Civil AB, 2018-03-27) 

› Platsbesök 2018-05-18 

› Inmätningar på befintliga trummor och nedstigningsbrunnar under maj 

2018 

  

2.3 Befintliga recipienter 
Planområdet har sin avrinning mot Kvicksandsbäcken. Enligt Falkenbergs kom-

mun har denna bäck tidigare haft en del problem nedströms och en del investe-

ringar har redan gjorts för att förbättra situationen. Kvicksandsbäcken återfinns 

inte i VISS och därför finns det ingen specifik angiven status på bäcken.  

Kvicksandsbäcken rinner så småningom ut i havet och blir en del av S m Hal-

lands kustvatten. Enligt VISS så uppnår idag denna kuststräcka måttlig ekolo-

gisk status och uppnår ej god kemisk status. Som miljöproblem så nämns när-

varon av miljögifter som ett problem. Den måttliga ekologiska statusen nämns 

bero framförallt på statusen på kustens bottenfauna (övergödning). Som anled-

ning till den ej uppnådda goda kemiska statusen nämns bl.a. förekomst av 

kvicksilver samt värden över gränsvärdet för polybromerade difenyletrar, PBDE, 

hos fiskar i området (PBDE är ett flamskyddsmedel i bl.a. produktion av textil, 

möbler och byggmaterial).   

Miljökvalitetsnormerna (MKN) för S m Hallands kustvatten innefattar att områ-

det ska ha uppnått god ekologisk status innan 2027 samt uppnå god kemisk yt-

vattenstatus. Inga specifika mål eller åtgärder nämns för de konstaterade pro-

blemen med kvicksilver eller PBDE. För att uppnå MKN så nämns däremot bl.a. 

vikten av att få bukt med övergödningen (som till stora delar ofta beror på till-

förseln av fosfor).  

Som en generell riktlinje så brukar man ha som mål att, för att inte förhindra att 

en recipient uppnår de uppsatta MKN, den årliga föroreningsbelastningen inte 

ska öka efter en exploatering och/eller ändring av markanvändning.  

2.4 Befintlig Dagvattenhantering 
På fastigheterna finns idag privata dag- och dränvattenlösningar (både från fas-

tigheterna och från uppströms liggande fastigheter) som innebär att vattnet leds 

via ledningar, av okända dimensioner, till fastighetsgräns där det leds vidare i 

dike längs den kommunala Skreavägen eller alternativt leds med ledning under 

Skreavägen och där via diken vidare söderut. Vid platsbesök 2018-05-18 kon-

staterades att diket längs Skreavägen på vissa ställen är delvis igenväxt och på 

vissa platser fanns inget dike kvar. Enligt muntliga uppgifter från VIVAB (Vatten 

& Miljö i Väst AB) och fastighetsägare själva har alla fastigheterna inom planom-

rådet haft både marköversvämningar och källaröversvämning vid större regn. 

Enligt muntliga uppgifter från Falkenbergs kommun och VIVAB så finns det idag 
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även problem med översvämningar i princip längs med hela diket som löper 

längs med Skreavägen förbi nytt planområde. 

 

Från ett befintligt villaområde i Skrea, strax öster om planområdet, finns en be-

fintlig dagvattendamm vars utlopp är i dike längs Skreavägen där delar av plan-

områdets befintliga dagvatten rinner ut i. Även detta villaområde påverkar flödet 

i diket längs Skreavägen. 

 

En golfbana ligger norr om, och på en högre nivå än, planområdet (se Figur 4 

nedan). Denna golfbana har idag dräneringsledningar ner mot och igenom be-

fintliga fastigheter inom planområdet. Större delen av avrinningen från golfba-

nan går, enligt uppgifter från Falkenbergs kommun, i en ledning som går under 

motellfastigheten och till en brunn söder om Skreavägen (på Svenska kyrkans 

fastighet). Under platsbesök (2018-05-18) och i samtal med golfbanechefen har 

en mer detaljerad information kring dessa dräneringsledningar och öppna diken 

kunnat sammanställas. Uppskattade lägen för dessa ledningar syns i bifogade 

bilagor. 

  

Det ligger idag 3 befintliga trummor om vardera 400 mm diameter som leder 

dagvattnet från befintligt dike på norra sidan av Skreavägen under Skreavägen 

och söderut. Uppskattade lägen för dessa trummor syns i bifogade bilagor. Vid 

platsbesöket konstaterades att trummorna tycks vara i fullgott skick med bara 

en liten del sediment i botten. Dessa trummor ägs och sköts av kommunen och 

kommer efter planändringen fortsatt vara i drift för att leda dagvatten vidare 

mot recipient.  

 

Befintliga ledningar, trummor och nedstigningsbrunnar nämnda ovan har mätts 

av METRIA in inom ramen för detta PM och syns i bifogade bilagor. 

För befintligt VA-system se Bilaga 1. 

 

 

Figur 5. Falkenbergs golfklubb (ljusblått) ungefärliga utredning norr om planområdet 
(gult). 
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2.5 Befintliga avrinningsförhållanden 
På beställning av Falkenbergs kommun har en skyfallskartering tidigare blivit 

gjord. Denna, tillsammans med programverktyget SCALGO, visar de huvudsak-

ligt rinnstråken vid skyfallet, se Figur 5 nedan. Skyfallskarteringen och analysen 

i SCALGO visar också att en stor mängd vatten samlas i befintlig natur- och 

skogsmark väster om planområdet vid stora regn.  

 

 

Figur 6. Rinnväg för skyfall i rött. Blå pilar visade rinnriktning (bild från SCALGO). Ungefär-
lig utbredning av planområdet i gult. 

2.5.1 Befintliga flöden  
För att bestämma det dimensionerande flödet från det befintliga området så har 

en okulär besiktning gjorts för att bestämma befintlig markanvändning. Befint-

liga markanvändningar med respektive avrinningskoefficienter ses i Tabell 1 ne-

dan.  

Tabell 1. Befintliga markanvändningar med avrinningskoefficient (enligt P110). 

Markanvändning Area (ha) Avrinningskoefficient (Svenskt vatten) 

Tak 0,17 0,9 

Villatomt 1,5 0,1 

Skogsparti 0,9 0,05 

Parkering/gata 0,9 0,8 

Totalt 3,47   

 

Med hjälp av rationella metoden och en klimatfaktor på 1,3 beräknas det befint-

liga dimensionerande flödet från området till 317 l/s för ett 10 års regn och 398 
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l/s för ett 20 års regn. Klimatfaktorn 1,3 är enligt projekteringsanvisningar från 

VIVAB.  

Observera dock att i en slutning, ett s.k. utläckningsområde, kan det vid längre 

perioder av nederbörd bli markant förändrade avrinningsförhållanden. Tex så 

kan en vattenmättad skogsslutning få en relativt mycket hög avrinningsfaktor 

vid sådan nederbörd än vid normala förhållanden. Detta innebär att på de delar 

av planområdet som har kraftigast lutning kan marken vid stora och långvariga 

regnhändelser bli vattenmättad och markavrinningen bli större än beräknat 

ovan.  

2.5.2 Befintligt markavvattningsföretag 
Inga markavvattningsföretag bedöms beröras av planområdet.  

2.6 Befintlig Spillvattenhantering 
Två av fastigheterna är idag inkopplade via servisledningar till ett befintligt kom-

munalt spillvattennät, se Bilaga 1. Spillvattnet från Skrea 14:6 pumpas till den 

kommunala pumpstationen på Skrea 29:1 medan spillvattnet från Skrea 29:1 

leds med självfall till pumpstationen där spillavloppet pumpas in mot Skrea. Den 

tredje fastigheten, Källstorp 1:20, har ett enskilt avlopp med avskiljare och ef-

terföljande markbädd som sköts av fastighetsägaren. 

Till den kommunala pumpstationen, som enligt VIVAB varit i drift sedan Motellet 

byggdes på 1960-talet, har VIVAB nämnt att fler fastigheter troligtvis är inkopp-

lade. Vilka fastigheter som det gäller har det dock inte framkommit under arbe-

tet med detta PM. 

För befintligt VA-system se Bilaga 1. 

2.7 Befintlig Vattenförsörjning 
 

Fastigheten Skrea 29:1 ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten 

och spillvatten. Fastigheten Skrea 14:6 ligger däremot utanför kommunalt verk-

samhetsområde för vatten. Men denna fastighet är ansluten via en privat led-

ning till kommunalt vatten. Fastighet Källstorp 1:20 ligger utanför kommunalt 

verksamhetsområde för vatten och spillvatten.  

För befintligt VA-system se Bilaga 1.  
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Förprojektering nya ledningar 
Förprojektering av nya ledningar syns i ritningar R.51.1-01 – 03. För att dessa 

sträckningar ska vara möjliga så behöver den nya detaljplanen även omfattas av 

fyra sk U-områden (Utredningsområden). Dessa är markerade på bifogade rit-

ningar.  

För att säkerställa att förprojekteringen och föreslagen dagvattenhantering ska 

fungera som tänkt inom planområdet så har även en grov höjdsättning av områ-

det gjorts. Den grova höjdsättningen syns på ritningar R.51.1-01 – 03. Värt att 

notera är bla att fastighet Källstorp 1:20 inte har så stora höjdskillnader inom 

fastigheten. För att få ihop en bra höjdsättning av hela området och få en till-

räcklig täckning på VA-ledningarna så kommer befintligt hus på Källstorp 1:20, 

som ska behållas, att hamna på en lägre nivå än den nya lokalgatan.  

3.1 Dagvatten 
De nya dagvattenledningarna i planområdet dimensioneras enligt Svenskt Vat-

tens P110 och en klimatfaktor 1,3. Enligt instruktioner från VIVAB dimensioneras 

ledningarna i området med trycklinje i hjässan vid ett 10 års regn och med 

trycklinje i marknivå vid ett 20 års regn.  

 

Dag- och dräneringsvatten från varje hus föreslås från varje ny fastighet ledas 

till en anslutningspunkt vid tomtgräns mot ny lokalgata för att sedan rörledes le-

das mot en gemensam dagvattenhantering i väst. Se ritningar R.51.1-01 – 03.  

 

De fastigheter som idag har källare bör fortsättningsvis ha en pump för sitt drä-

neringsvatten då den nya kommunala dagvattenledningen inte planeras att läg-

gas på det djup som behövs för självfall på dräneringen.  

 

För att bestämma det dimensionerande flödet och dimensionerna på dagvatten-

ledningarna i området så har markanvändningarna och avrinningskoefficienterna 

i Tabell 2 nedan använts.  

 

Tabell 2. Markanvändningar och avrinningskoefficienter efter exploatering med tät  
bostadsbebyggelse (enligt P110). 

Markanvändning Area (ha) Avrinningskoefficient 

Tak 0,57 0,9 

Villatomt 1,83 0,2 

Gårdsyta och allmän platsmark 0.75 0,2 

Gata 0,43 0,8 

Totalt 3,58   

 

Det totala dimensionerande flödet från området efter exploatering blir med 

ovanstående förutsättningar 407 l/s för ett 10 års regn och 512 l/s för ett 20-

års. Med en lutning på 6 ‰ och säkerhetsmarginal föreslås en 800 mm BTG ut 
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från området. Övriga ledningar i området anpassas efter antalet anslutna fastig-

heter. För hela det föreslagna ledningssystemet, se ritningar R.51.1-01 - 03.   

För att säkerställa att befintligt hus på Källstorp 1:20 ska kunna ha en dagvat-

tenservis i självfall så föreslås en ny servis läggas på den södra sidan av tomten 

i ett U-område.  

3.2 Spillvatten 
För spillvattensystemet finns det två alternativ för att koppla in planområdets 

spillvatten på befintligt nät.  

Alternativ 1 är att flytta den befintliga kommunala pumpstationen och ansluta 

hela planområdet till denna. Pumpstationen ska enligt VIVAB klara av flödet 

även från planområdet men behöver moderniseras till dagens standard.  

Alternativ två är att leda allt spillvatten från planområdet med självfall västerut 

till befintligt ledningsnät. Enligt uppgift från VIVAB är vattengången vid påkopp-

lingspunkten i väster +21,45. Tillsammans med angiven vattengång på +26,59 

vid befintlig pumpstation är detta alternativ fullt möjligt och det alternativ som 

förordas i denna utredning. Angiven vattengång i pumpstationen ska också göra 

det möjligt att koppla på även de ledningar från övriga fastigheter, som idag går 

till pumpstationen, till det nya självfallsystemet. Varvid befintlig pumpstation 

kan utgå helt. I ritningarna R-51.1-01 – 03 redovisas föreslagen dragning på 

nytt spillvattensystem. 

Dimensionerande spillvattenflöde från planerad bebyggelse i planområdet (60 

nya bostäder), enligt figur 4.1 i P110 för 100 PE blir ca 6,4 l/s (dimensionering 

enligt EU standard med sannolikhetsfaktor 0,3). Inläckage i spillvattenledningen 

uppskattas till 0,1 l/s ha (vid torrt väder) samt ytterligare 0,2 l/s ha vid regn vil-

ket ger ett totalt värde på 0,3 l/s, ha. Dimensionerade flöde för inläckage från 

området intill spillvattenledningen uppskattas därför uppgå till 1,05 l/s.  

Söder om Skreavägen kommer planområdet Skrea 6:45 att leda sitt spillvatten 

via en ny pumpstation som ligger söder om Skreavägen inom planområdet 6:45 

till detaljplanområdet Skrea 29:1 ledningssystem. Maxkapaciteten på pumpstat-

ionen är 25 l/s vilket har tagits hänsyn till vid dimensionering av ledningarna. 

Ledningen från överlämningspunkten upp till korsningen inom planområdet 

Skrea 29:1 har föreslagits till en S225 BTG eller S250 PP beroende på material-

önskemål, i båda fall med ca 5 ‰ lutning. Denna ledning ansluter sedan till 

spillvattenledningen inom området som går i sydost-nordvästlig riktning inom 

planområdet.  

Det totala dimensionerande spillvattenflödet från planområdet och området sö-

der om Skreavägen uppskattas till 6,4+ 0,3 *3,5 + 25= 32,45 l/s. Med en sä-

kerhetsfaktor på 1,5 måste överföringsledningen för spillvatten från planområ-

det klara av ett flöde på ca 49 l/s. Med en lutning på ca 6‰ på spillvattenled-

ningen genom hela planområdet anses en S250 PP vara tillräckligt.  
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3.3 Vatten 
VIVAB har önskemål om att en ny dricksvattenledning V160 PE ska läggas till 

det nya planområdet och vidare mot Skrea. Denna ledning har för avsikt att 

även komplettera Skreas dricksvattenbehov. I ritningarna R-51.1-01 - 03 redo-

visas föreslagen sträckning på dricksvattenledningen. Ny ledning ansluts till be-

fintlig vattenledning 400 mm i väster och följer spillvattenledningen österut och 

in i planområdet för att anslutas till befintlig vattenledning öster om planområ-

det.  

Det tillgängliga trycket vid ett tillfälle i brandposten utanför Skareavägen 40, var 

38 mvp. Enligt svenskt vatten publikation p114, bör inte lägsta trycket i förbin-

delsepunkten understiga 15 mvp över högsta tappställe. Höjdskillnaden i det nya 

området är ca 4 m. Tillgängliga trycket längst ut vid anslutning till den befintliga 

delen i ledningens nät på östra sidan uppskattas vara ca 34 mvp. Det är osäkert 

om det finns en tryckstyrningsfunktion i ledningsnätet som påverkar det till-

gängliga trycket på den befintliga delen på östra sidan. 

Enligt samma publikation, bör lägsta trycknivå i det allmänna ledningsnätet un-

der brandvattenuttag i brandpost inte understiga 15 meter över marknivå.  
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Ny dagvattenhantering 

4.1 Fördröjning av dagvatten från planområdet 
Ny dagvattenhantering i planområdet dimensioneras enligt anvisningar i Svenskt 

vatten P110 och P105 samt med input från VIVAB (22-03-17) och Checklista 

dagvatten DP Falkenberg. Utöver förutsättningarna i 3.1 så dimensioneras dag-

vattensystemet för ett utflöde till Kvicksandsbäcken inom detaljplanområdet sö-

der om Skreavägen, Skrea 6:45 på totalt 86 l/s. Detta är beräknat från natur-

marksavrinningen vid ett 10-årsregn från avrinningsområdet som visas i Figur 7.  

Fördröjningen av dagvatten föreslås göras med hjälp av en damm som anläggs i 

befintlig naturmark (se Bilaga 2_1 – 2). Fördröjningsdammen föreslås anläggas 

med en översvämningsyta som under torra perioder kan användas som en park-

liknande yta för rekreation. Detta är i linje med Dagvattenanvisningar för Fal-

kenbergs och Varbergs kommuner där det uppmanas att ta omhand dagvatten 

lokalt vid källan samt att se dagvattenhantering som en resurs som bidrar bland 

annat till biologisk mångfald och berikad miljö för allmänheten. Fördröjnings-

dammen anläggs med fördel med en djupare fördamm (ibland även kallad sedi-

mentationsdamm) för att sakta ner dagvattnet tidigt i dammen och främja sedi-

mentationen av större partiklar. Vidare så är längd:bredd förhållandet i dammen 

av stor vikt för att även uppnå en bra rening av dagvattnet i dammen. Önskvärt 

är en längd:bredd förhållande på > 3:1. Dammens totala yta är ca 1145 m². 

 

Efter fördröjningsdammen så leds dagvattnet till det befintliga dike som går 

längs Skreavägen och vidare under Skreavägen där befintlig trumma ersätts 

med en ny. För att minimera ingreppet på diket söder om Skreavägen så före-

slås befintlig trumma att läggas om med 0 % fall. Vattengången nedströms be-

fintlig trumma behålls då enligt befintligt. Nedströms denna trumma finns ett 

befintligt dike som leder dagvattnet vidare mot Kvicksandsbäcken. Detta dike 

ligger på kommunens mark. Detta dike behöver i första hand inventeras och 

kontrolleras innan mer dagvatten kopplas hit. Med stor sannolikhet så kommer 

diket behöva rensas och restaureras något för att klara det tillkommande flödet 

från föreslagen fördröjningsdam. För en principiell sektion över fördröjningsdam-

men se Bilaga 3_1. 

 

I den projekterade dagvattendammen är det maximala utflödet till Kvicksands-

bäcken på 5 l/s*ha. Då planområdet totalt är 3,5 ha stort innebär detta ett totalt 

utflöde på 18 l/s från planområdet. En principiell översikt över föreslagen dag-

vattenhanteringsprinciper syns i Bilaga 2_1 – 2. Detaljerna kring de förslagna 

dagvattenhanteringsprinciperna behöver dock studeras med i detalj vid en pro-

jektering av området och de tekniska lösningarna kring detta.  

Då grundvattnet ligger relativt högt i området (upp till 0,5-1 m under befintlig 

mark) är lokal infiltration på fastighetsmark inte ett lämpligt sätt att ta hand om 

allt dagvatten från fastighetsmark. Istället har ett gemensamt fördröjningssy-

stem studerats och föreslagits. Det är dock relativt ont om plats inom planområ-

det för ett sådant system. Utifrån de avrinningsförhållanden som beskrivits i 
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avsnitt 2.5 så har det konstaterats att avrinningen i området idag i stort sker 

västerut till befintlig naturmark. I samråd med Falkenbergs kommun så har det 

därför föreslagits att denna naturmark är bäst lämpad för en gemensam dagvat-

tenhantering med syfte att fördröja dagvattnet. Detta hindrar dock inte att dag-

vattenåtgärder och LOD uppmuntras och eventuellt planeras in på blivande fas-

tigheter med till exempel grönytor i stället för plattsättningar, uppsamling av 

regnvatten, ränndalar i stället för stuprör ner i mark, gröna tak på garage och 

uthus osv.  

Total erforderlig fördröjningsvolym från planområdet fås från den största skillna-

den mellan inflödet och utflödet till den tilltänkta fördröjningsdammen under det 

dimensionerande regnet (enligt P110). För planområde, med dimensionerande 

flöden enligt avsnitt 3.1, ger detta en erforderlig fördröjningsvolym på 564 m³ 

vid ett 20-års regn och ett strypt utloppsflöde på 18 l/s1.  

I Bilaga 3_1 syns även ungefärligt förväntade nivåer i dammen. Både den per-

manenta vattennivån (LV), nivån vid det dimensionerande 20 års regnet och 

högsta högvattnet i dammen (HV). En permanent vattennivå uppstår då det fun-

nits önskemål om att botten på dammen ska ligga ca 0,5 m under utloppet till 

dammen. Observera även att när nivån i dammen stiger över LV så kommer 

dagvattnet även att dämma upp i utloppsledningen. Dagvattnet kommer dock 

aldrig att dämma upp längre än till en nivå ekvivalent med HV-nivån och kom-

mer således aldrig att dämma upp ändå till marknivå. Nivåer för dagvattendam-

men bör utredas noggrannare vid detaljprojektering.  

 

Fördröjningsdammen ska i första hand ta omhand planområdets dagvatten men 

även vattnet från området vid ett skyfallsscenario är tänkt att kunna tas om 

hand på denna yta innan det rinner mot Kvicksandsbäcken.  

 

I denna undersökning har inte fördröjning inom kvartersmark räknats med i be-

räkning av dimensionering av dagvattendammen. Det rekommenderas dock att 

en viss del av dagvatten fördröjs och renas inom kvartersmark. Detta kan göras 

på flera olika sätt men nedan beskrivs några förslag:  

›  Skelettjordar runt de träd som är planerade intill bla parkeringar inom om-

rådet.  

›  Regnrabatter eller växtbäddar intill parkeringar. 

› Uppsamling av regnvatten från stuprör i regntunna inom tomtmark som se-

nare kan användas för bevattning.  

› Gröna tak på exempelvis förrådsbyggnader eller andra byggnader.  

Effekten av dessa åtgärder beror på i hur stor utsträckning de används och vil-

ken lösning om implementeras var.  

 

För att anlägga dagvattendammen krävs en anmälan enligt Miljöbalken till miljö- 

och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenbergs kommun.  

 
1 Beräknad enligt p110 bilaga_10_6a och en rinntid på 10 minuter.  
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4.2 Hantering av dagvatten från högre belägna 
område 

Marken norr om planområdet (golfbanan) ligger på en högre nivå än planområ-

det och det regnvatten som når golfbanan kommer således att rinna nedströms 

mot planområdet (se Figur 6, 7, 8 och 9 nedan). Vid små regn kommer detta 

troligtvis knappt att märkas då ytvattnet kommer att ”fastna” i själva grönskan 

eller i mindre sänkor längs vägen. Det ytvattenflöde som når ner till planområ-

det kommer då troligtvis att vara av mindre betydelse. Men vid lite större regn 

finns det risk att större ytvattenflöden uppstår och rinner nedströms och på så 

sätt når planområdet. Vid ett skyfall eller väldigt långvarigt regn kan dessa yt-

vattenflöden tom vara avsevärt stora och potentiellt skapa stora problem och 

skador i planområdet. Golfbanan har även dräneringsledningar som rinner till 

och/eller under planområdet.  

Då planområdet redan idag har kända problem med översvämningar så föreslås 

att åtgärder görs för att i så stor mån som möjligt förhindra större ytvattenflö-

den och översvämningsproblematik från högre belägna områden. Principerna 

kring föreslagna åtgärder är att skära av ytvattenflödet från högre beläget om-

råde (i detta fall golfbanan) för att förhindra att större flöden av ytvatten når 

planområdet och där skapar problem. För detta ändamål har COWI AB tillsam-

mans med Falkenbergs kommun landat i ett genomförbart förslag. Detta ska 

dock endast ses som ett förslag, om än genomarbetat, och under detaljprojekte-

ringen finns det möjlighet att fördjupa sig i detta och möjligen hitta alternativa 

lösningar.  

Då det endast finns en begränsad plats mellan planområdet och golfbanan och 

de befintliga träden här behöver behållas så föreslås att den avskärande åtgär-

den blir en kulvert som läggs strax norr om planområdet. Kulverten förses med 

kupolbrunnar i en mindre dikesanvisning. Kupolbrunnarnas främsta funktion är 

att leda ytvattnet ner i kulverten och vidare bort från planområdet. Dikesanvis-

ningen syftar framförallt till att kunna skära av själva flödesvägarna och även 

kunna hålla de mindre flödena för att undvika översvämningar nedströms. De 

befintliga ledningarna från golfbanan som finns i området kopplas även de på 

kulverten. Kulvertarna förläggs vidare genom planområdet och kopplas på be-

fintligt dike längs med Skreavägen. Kulvert med kupolsilar föreslås läggas längs 

två sträckor norr om planområdet, se Bilaga 2_1 och 2_2. Dessa sträckor har 

valts då det identifierats avrinningsvägar från högre belägna områden till dessa 

punkter. Observera dock att den placering av kulverten som är illustrerad i Bi-

laga 2_1 och 2_2 kan justeras. Kulverten kan med fördel ligga både inne plan-

området och strax utanför. Det viktiga är att denna lösning förläggs så att avrin-

ningsvägarna från de högre belägna områdena skärs av.  

Med hjälp av programmet SCALGO har avrinningsområdena till dessa sträckor 

identifierats. Se Figur 6 och 7 för kulvert längs fastighet Skrea 29:1, Figur 8 för 

kulvert längs fastighet Skrea 14:6 och Figur 9 för kulvert längs Källstorp 1:20.  
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Figur 7. Avrinningsområde (markerat i grönt) ner mot markerad punkt vid fastighet Skrea 
29:1 i planområdet. Röd linje som anas visar huvudsaklig rinnväg. Gula linjer visar unge-
färlig planområdesgräns. 

 

 

Figur 8. Avrinningsområde (markerat i grönt) ner mot markerad punkt mellan fastighet-
erna Skrea 29:1 och 14:6 i planområdet. Gula linjer visar ungefärlig planområdesgräns.  
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Figur 9. Avrinningsområde (markerat i grönt) ner mot markerad punkt vid fastighet Skrea 
14:6 i planområdet. Gula linjer visar ungefärlig planområdesgräns. 

 

Figur 10. Avrinningsområde (markerat i grönt) ner mot markerad punkt vid fastighet Käll-
storp 1:20 14:6 i planområdet. Gula linjer visar ungefärlig planområdesgräns. 

 

Får att få fram ett förslag på dimension på kulvertarna så har utloppsflödet för 

respektive kulvert bestämts där olika utloppsflöden har testats för att få till en 

optimal dimension. Med optimal dimension menas här en dimension så att 
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erforderlig fördröjningsvolym ska kunna få plats i kulverten samtidigt som stor-

leken på kulverten hålls ner så mycket som möjligt. Dels för att inte lägga ner 

onödigt stora rör och dels för att kunna få en bra täckning på kulvertarna samti-

digt som det blir ett fungerande system nedströms kulvertarna. Då storleken på 

kulverten även påverkar diket längs Skreavägen så har målet varit att försöka 

påverka detta dike så lite som möjligt. Men precis som med de andra förslagen 

så bör detta studeras med i detalj vid en framtida detaljprojektering.   

I dessa föreslagna kulvertar finns en betydande fördröjningsvolym.  

För att lösningen med kulvert ska kunna fungera så behövs det även att befint-

ligt dike längs Skreavägen rensas och sänks till önskad nivå för att få ett bra 

självfallsystem och minska risken för översvämningar, se Bilaga 2_1 och 2_2. 

För principiell sektion över kulvert och dikeshänvisning se Bilaga 3_1. Ungefärlig 

utformning på vägdiket längs Skreavägen vid två punkter ses i Bilaga 3_2.  

Vidare behöver exploatören av detaljplaneområdet avtala med ägaren till golf-

banefastigheten om hur ansvar och kostnader för avvattningsåtgärder/skydd 

mot inträngande vatten ska hanteras och fördelas.     

4.3 Hantering av skyfall 
Vid större regn än vad ledningssystemet är dimensionerat för så finns det risk 

att dagvatten svämmar upp på gatan i planområdet. För att detta vatten inte 

ska orsaka några skador på byggnader eller människor så är höjdsättningen av 

området mycket viktig. Principerna kring höjdsättningen bör alltid vara att vat-

ten ytledes kan rinna ut från området (se illustrerad riktning på ytavrinning i bi-

lagorna). 

Höjdsättningen av området blir extra viktig kring befintligt hus på fastighet Käll-

storp 1:20 där ny gata ligger på en högre nivå än själva huset. Här är det av yt-

tersta vikt att dagvattnet inte ytledes letar sig ner mot befintligt hus utan hellre 

rinner längs med gatan och ut från området.  

I denna utredning har en skyfallsanalys gjorts i SCALGO Live som är ett modell-

leringsverktyg där regn appliceras på en yta för att se vart de rinner och vart 

vatten ansamlas. Jämförs SCALGO live med en dynamisk skyfallsmodell missar 

man regnets dynamiska förlopp och vattendjup i flödesvägar. SCALGO bedöms 

dock som tillräckligt i detta skede för att visa att terrängen lutar åt rätt håll och 

var vatten ansamlas.  

 

Regnet som har studerats har en volym på 59 mm vilket motsvarar ett 100-års-

regn med 30 minuters varaktighet2 och klimatfaktor på 1,3. Den tillkommande 

volymen inom området som exploateringen för med sig med tanke på föränd-

rade markanvändningen i området har beräknats till ca 600 m³. Denna volym 

ska fördröjas inom planområdet för att inte förvärra översvämningssituationen 

 
2 Beräkning av regnintensiteter enligt Dahlström 2010 
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nedströms planområdet. Total volym som faller på planområdet vid ett 100-års-

regn med 30 minuters varaktighet och klimatfaktor 1,3 är 1100 m³.  

 

Med utförd förprojektering och utformning av dammen presenterad i Bilaga 3_1 

så har dammen en total kapacitet att rymma ca 1155 m³ vid högsta vattenytan 

vid en grov uppskattning. Vid samma strypta utflöde som dammen är dimens-

ionerad för (18 l/s) så är detta alltså, med lite marginal, en mindre volym än 

dammens maximala kapacitet. Således kan man dra slutsatsen att dammen 

skulle klara även ett 100-års regn med föreslagen utformning, förutsatt att allt 

dagvatten från området når dammen vid ett 100-års regn. Detta är inte heller 

inräknat det naturmarksflöde från högre belägna områden som kan nå dammen 

vid ett 100 års regn. 

 

Det föreslås även att vatten som kommer från naturmark kan fördröjas i det 

dike som skär av planområdet och golfbanan men också bredda ut på ytan runt 

dagvattendammen.  

 

Det ska dock anmärkas att i verkligheten så kommer utflödet från dammen vid 

ett 100-års regn i själva verkat att vara högre än 18 l/s pga den extra tryckhöj-

den som en förhöjd vattennivå i dammen ger. Bara vattentrycket på utloppsled-

ningen kommer alltså att ge ett större utflöde än 18 l/s. Detta innebär alltså att 

med största sannolikhet så kommer volymbehovet i dammen vid ett 100-års 

regn vara mindre än 1100 m³ och det finns således ytterligare lite till marginal i 

dammen för att klara ett 100-års regn. Ledningsnätets kapacitet har inte räk-

nats med i denna analys. 

 

Vid ett 100 års regn så kommer de avskärande kulvertarna troligtvis inte kunna 

rymma det ytvatten som kommer uppströms ifrån. Då blir både höjdsättningen 

och dikesanvisningen av största vikt.  

 

För att undvika översvämning på byggnader inom området föreslås det att tom-

terna ligger högre än vägarna där skyfall föreslås rinna. I Figur 11 nedan visas 

flödesvägarna inom planområdet då föreslagen höjdsättning för vägarna interpo-

lerats samt att tomterna höjts upp jämfört med nivån för vägen. Detta är en 

grov höjdsättning och nivåer på tomter och hus måste säkerställas i detaljpro-

jektering för att undvika vatten intill byggnader. Analysen visar att höjdsätt-

ningen av vägar är bra och att vatten rinner från golfbanan, via diket (norr om 

planområdet) in i området längs vägarna och till dagvattendammen och grön-

området runt dagvattendammen där det ansamlas. Vatten rinner sedan vidare 

över Skreavägen (nordväst om dagvattendammen), se Figur 12. Tomterna 

främst på norra delen av planområdet, mot golfbanan måste höjas upp samt att 

det planerade diket ska skära av flödesvägarna och vilket därmed säkerställer 

att byggnader inte påverkas av översvämning. 
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Figur 11. Flödesvägar och vattenansamlingar för grov framtida höjdsättning av vägarna 
inom detaljplanområdet. De blå linjerna visar flödesstråken och pilarna indikerar flö-
desriktningen i området. Blåa områden indikerar vart vatten ansamlas.  
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Figur 12. Flödesvägar (blå linjer) och vattenansamlingar (blå områden) ii och runt planom-
rådet. Den röda pilen indikerar vart vatten rinner vidare från det område som översväm-
mas kring dagvattendammen vid kraftiga regn.  

 

Utöver fördröjning i dagvattendamm och diket norr om planområdet så fördröjs 

en betydande volym i kulvertarna. Därför bedöms det avskärande systemet med 

kulvert och dikesanvisning kunna klara även ett 100 års regn.  
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Föroreningstransport 
För att få reda på hur föroreningstransporten i planområdet ser ut i dagsläget, 

efter exploatering samt efter exploatering med rening har programmet Storm-

Tac använts. En årlig medelnedbörd från SMHIs mätstation i Falkenberg på 922 

mm/år har använts tillsammans med övriga beräkningsförutsättningar presente-

rade i avsnitt 4 ovan. För det nya området så har trafikbelastningen (ÅDT) upp-

skattats till 500 fordon/dygn.  

För beräkning av föroreningstransport och belastning från befintligt område har 

markanvändningar och avrinningskoefficienter från Tabell 1 ovan använts och 

för efter exploatering har Tabell 2 använts. För beräkning av föroreningstrans-

port och belastning (både efter exploatering och efter fördröjning och rening) så 

har rening endast antagits ske i föreslagen damm. Dammen har antagits se ut 

som i Figur 13 nedan. Den beräknade föroreningstransporten vid de olika scena-

rierna presenteras nedan i Tabell 5 tillsammans med angivna riktvärden från 

Falkenbergs kommun. Värden som överstiger Falkenbergs kommuns riktvärden 

har markerats i grått. I Tabell 6 nedan presenteras även den årliga belastningen 

vid respektive scenario. Årsbelastning som ökar efter exploatering i jämförelse 

med innan exploatering har markerats i grått.  

 

 

Figur 13. Ungefärlig utformning av fördröjningsdammen för uträkning av föroreningstrans-
port i StormTac. 

 

Tabell 3. Föroreningshalter i dagvatten från planområdet. Halter som överstiger Falken-
bergs kommuns riktlinjer är markerat i grått.  

Förorening Föroreningshalt 

Innan exploate-

ring 

(µg/l) 

Föroreningshalt 

Efter exploate-

ring  

 

(µg/l) 

Föroreningshalt 

Efter exploate-

ring och fördröj-

ning  

(µg/l) 

Maximal förore-

ningshaltenligt  

Falkenbergs kom-

muns riktvärden  

(µg/l) 
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P 120 130 62 200 

N 1400 1300 990 3000 

Pb 4.6 4 1.6 14 

Cu 13 11 5.6 20 

Zn 35 35 14 60 

Cd 0.31 0.38 0.16 0,4 

Cr 7.0 4.9 1.6 15 

Ni 5.1 4.5 2.2 20 

Hg  0,034 0,019 0.012 0,05 

SS 38000 30000 11000 60 000 

Olja 470 280 43 1 000 

BaP 0.032 0.024 0.0060 0,05 

 

 

Tabell 4. Årsbelastning av föroreningar från dagvatten. Årsbelastning som ökar efter ex-
ploatering är markerat i grått.  

Förorening Föroreningsbelast-

ning Innan exploate-

ring  

(kg/år) 

Föroreningsbelast-

ning Efter exploate-

ring  

(kg/år) 

Föroreningsbelastning Ef-

ter exploatering och för-

dröjning  

(kg/år) 

P 42.2 2.5 1.2 

N 27 26 19 

Pb 0.088 0.079 0.032 

Cu 0.24 0.22 0.11 

Zn 0.66 0.7 0.27 

Cd 0.0060 0.0074 0.0038 
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Cr 0.13 0.097 0.032 

Ni 0.098 0.089 0.043 

Hg  0,00065 0.00038 0.00023 

SS 730 600 220 

Olja 9 5,6 0.84 

BaP 0.00061 0.00046 0.00012 

 

Zn, Cd, samt P blir mer i dagvattnet efter exploatering men överstiger inte rikt-

värdena. Dessa halter minskar med den tänkta reningsanläggning. Samtliga hal-

ter är under riktvärden i Falkenbergs kommuns både innan och efter exploate-

ring (tabell 5), både utan och med rening. En slutsats man således kan dra från 

siffrorna i Tabell 5 är att genom att exploatera området och installera reningsan-

läggningen nedströms, så minskas halterna av diverse föroreningar i dagvattnet 

från dagens nivåer.   

I Tabell 6 ovan kan man se den totala årsbelastningen av respektive förorening. 

det framgår att samtliga föroreningarna minskar i årsbelastning efter exploate-

ring förutom Fosfor, och Kadmium (se gråa markeringar i Tabell 6). Den totala 

mängden fosfor, och kadmium i dagvattnet från området förväntas alltså öka ef-

ter exploatering. Samtliga föroreningar minskar i årsbelastning när dagvattnet 

renas i den förslagna dagvattendammen. Som riktlinje brukar det oftast anges 

att så länge inte den årliga belastningen av föroreningar förväntas öka efter en 

exploatering och/eller ombyggnation så anses inte föreslagen exploatering/om-

byggnation ha en negativ påverkan på recipientens förmåga att nå satta miljö-

kvalitetsnormer (se avsnitt 2.3). Från siffrorna i Tabell 6 så kan man således dra 

slutsatsen att exploateringen med den föreslagna dammen, kommer snarare att 

ha en positiv påverkan på MKN på nedströmsliggande vattendrag.  
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Kostnadskalkyl 
Kostnadskalkylen har inte uppdaterats efter utredningen 2018.  

På föreslagen förprojektering av ledningssystem och dagvattenhantering har en 

analys gjorts över ungefärliga investeringskostnaderna. Då processen fortfa-

rande är i ett relativt grovt utredningsskede så är således också kostnadskalky-

len endast grov. Resultatet presenteras nedan i Tabell 7 och 8. Observera att ett 

tillägg på 25% har antagits för oförutsedda och övriga kostnader. Observera 

även att det i kalkylerna inte ingår någon kostnad för servisanslutningar eller 

dagvattenbrunnar. Vidare så innehåller kostnadskalkylerna nedan heller inga 

kostnader för anläggning av gatan i området eller kostnader för eventuellt 

sprängningsarbete. Observera även att kostnaden för fördörjningsdammen inte 

innefattar några gestaltningsdelar så som grässådd av slänter, plantering av 

växter mm.  

Kostnadskalkylen är uppdelad i två delar; en del för huvudledningarna i gatan 

och fördröjningsdammen och en del för lösningen av hantering av dagvatten 

från högre belägna området (kulvert och dikesanvisning). Den första kostnads-

kalkylen redovisas i Tabell 7 och den senare i tabell 8.  

Tabell 5. Grov kostnadskalkyl för föreslagen förprojekterade ledningssystem och fördröj-
ningsdamm. 

Schakter (inkl. 

transport bort från 

området max 5 km) 

Kostnad/m³  Schaktmängd Total kostnad 

Fördröjningsdammen

   

55 kr/m3 905 m³  49 775 

Total kostnad schakter   49 775 kr 

Ledningar (inkl. 

schaktarbete) 

Kostnad/m  Längd Total kostnad 

Sträcka 1 

S200 PP 

V160 PE 

 

1 600 kr/m 

 

315 m  

 

504 000 

Sträcka 2 

S200 PP 

V160 PE 

D600 BTG 

+ utlopp 

 

3 600 kr/m 

15 000 kr/st 

 

225 

1 

 

810 000 

15 000 

Sträcka 3    



 

 

     
 32  PM VA- OCH DAGVATTENUTREDNING SKREA 29:1 M.FL, FALKENBERG 

 

S200 PP 

D500 BTG 

V160 PE 

3 500 kr/m 115 402 500 

Sträcka 4 

S200 PP 

D400 BTG 

V110 PE 

 

3 400 kr/m 

 

40 

 

136 000 

Sträcka 5 

S200 PP 

D315 PP 

V110 PE 

 

3 000 kr/m 

 

60 

 

180 000 

Sträcka 6 

S200 PP 

V110 PE 

 

1 600 kr/m 

 

105 

 

168 000 

Sträcka 7 

V160 PE 

 

950 kr/m 

 

40 

 

38 000 

Utloppsledning från 

damm 

D160 PP 

+ utlopp 

 

 

 

950 kr/m 

 

15 000 kr/st 

 

 

 

20  

 

2 

 

 

 

19 000 

 

30 000 

Omläggning av bef. 

trumma 

D400 BTG 

+utlopp 

 

 

 

2 400 kr/m 

 

15 000 kr/st 

 

 

 

15 m 

 

2 st 

 

 

 

36 000 

 

30 000 

Total kostnad led-

ningar 

  2 368 500 kr 

Brunnar/ventiler Kostnad/st Antal Total kostnad 

SNB 15 000 kr/st 17 st 255 000 

DNB 15 000 kr/st 8 st 120 000 
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VAV 16 000 kr/st 4 st 64 000 

Total kostnad brunnar   439 000 kr 

Total kostnad   2 857 275 

Inkl. 25% oförut-

sett samt tillkom-

mande kostnader 

 3 571 594 kr 

 

Förutom de uppskattade kostnaderna ovan så kan det även tillkomma kostnader 

vid prövningar hos myndigheter då ansökningar, prövningar och tillsyn om bl a. 

vattenverksamhet söks för fördröjningsdammen. Dessa kostnader har inte upp-

skattats eller tagits med i denna utredning. 

För grova investeringskostnader för hanteringen av dagvatten från högre be-

lägna områden (kulvert, dikesanvisning och tillhörande utloppsledningar) se Ta-

bell 8 nedan. Observera även här att ett tillägg på 25% har antagits för oförut-

sedda och övriga kostnader. Observera även att i den grova kostnadskalkylen så 

ingår ingen kostnad för inventering, rensning och sänkning av befintligt vägdike. 

Observera även att denna kostnadskalkyl baseras på den föreslagna lösning som 

har presenterats i denna utredning med tillhörande bilagor. Om en annan lös-

ning tas fram eller denna lösning modifieras i ett detaljplaneringsskede så kom-

mer även kostnadskalkylen att ändras.  
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Tabell 6. Grov kostnadskalkyl för föreslagen lösning för hantering av dagvatten från högre 
belägna områden norr om planområdet. 

Schakter (inkl. 

transport bort från 

området max 5 km) 

Kostnad/m³  Schaktmängd Total kostnad 

Dikesanvisning 

  

55 kr/m3 165 m³  9 075 

Ledningar (inkl. 

schaktarbete) 

Kostnad/m  Längd Total kostnad 

D600 BTG 

D400 BTG 

2 500 kr/m 

2 400 kr/m 

285 m 

195 m 

712 500 

468 000 

Brunnar/ventiler Kostnad/st Antal Total kostnad 

DNB 

Kupolsilar 

15 000 kr/st 

5 000 kr/st 

7 st 

12 st 

105 000 

60 000  

Omläggning av bef. 

trummor 

Kostnad/st Antal Total kostnad 

D400 BTG 

Trumöga 

2 400 kr/m 

15 000 kr/st 

25 m 

3 st 

60 000 

45 000 

Total kostnad   1 459 575 

Inkl. 25% oförut-

sett samt tillkom-

mande kostnader 

 1 824 469 kr 
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Fortsatt arbete  
Under arbetets gång med detta PM har COWI AB identifierat vissa saker som det 

rekommenderas att arbeta vidare med. Dessa presenteras alla nedan. Observera 

även att alla förslag presenterade i denna utredning med tillhörande bilagor är 

anpassade efter ett tidigt detaljplaneskede. Samtliga lösningar kommer att be-

höva studeras med i detalj under ett detaljprojekteringsskede.   

I fortsatt arbete är det av yttersta vikt att höjdsättning av planområdet görs på 

ett sätt för att föreslagen dagvattenhantering ska vara möjlig och för att säker-

ställa att inga skador uppkommer på byggnader eller människor p.g.a. dagvat-

ten.  

För att anlägga den förslagna fördröjningsdammen kommer det att krävas att, 

enligt miljöbalken, en anmälan görs till miljö- och hälsoskyddskontoret på Fal-

kenbergs kommun då dagvattenförhållandena i området ändras och avrinningen 

mot Kvicksandsbäcken ändras. Denna miljöprocess ryms inom planprocessen för 

området.  

Om golfbanans dag- och dränvatten ska ändras behövs en vidare dialog med 

golfbanan och eventuella andra markägare uppströms så att en bra och hållbar 

lösning på dagvattenhanteringen görs. Det samma gäller om utformningen av 

golfbanan skulle förändras och avrinningsförhållandena genom det ändras. En 

vidare diskussion och överenskommelse behövs för att säkerställa hur dikena för 

golfbanans vatten bekostas, ägs och sköts. 

Vid den föreslagna kulverten med dikesanvisning norr om planområdet så finns 

det alltid möjlighet, att som ett extra skydd, även anlägga en mindre kulle/höjd-

rygg längs med fastighetsgränserna i norr som en extra barriär vid riktigt stora 

skyfall. Väljer man en sådan lösning så behöver det dock utredas närmare vart 

skyfallsvattnet tar vägen så att man inte ger översvämningsproblem till ett an-

nat område.  

Kommunen har även nämnt planer på att exploatera fler fastigheter i närområ-

det i framtiden. Vid fortsatt arbete med detta planområde så behövs därför en 

fortsatt dialog med kommunen om sådana eventuella planer.  

Diket söder om Skreavägen, dit dagvattnet leds efter fördröjningsdammen, be-

höver inventeras och förmodligen åtgärdas för att dagvattenhanteringen ska 

fungera tillfredställande. Diket längs med Skreavägen behöver rensas och sän-

kas för att kunna ta emot dagvatten från föreslagen kulvert norr om planområ-

det.  

Befintligt vägdike längs Skreavägen rinner dels på fastighetsmark tillhörande 

golfbanan och dels på kommunal och privat mark. Dessa ägarförhållanden är 

viktiga att reda ut i planprocessen då drift och underhåll på diket kommer att 

behövas i framtiden. Avtal om ev kostnadsersättning mellan VIVAB och kommu-

nens gatuenhet bör avtalas. 
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De dagvattenledningar som leds i trummor under Skreavägen på tre ställen för 

att sedan fortsatt ledas vidare mot recipient ytledes eller i ledningar har inte in-

venterats eller kontrollerats i denna utredning. Förslagsvis görs detta för att sä-

kerhetsställa att hela dagvattensystemet, både i och runtomkring planområdet, 

fungerar. Detta även med tanke på de översvämningsproblem som har konsta-

terats längs Skreavägen öster om planområdet.  

I rapport Miljöteknisk markundersökning på fastighet Skrea 29:1, Falkenbergs 

kommun, 2018-03-27 har ÅF gjort rekommendationer om vidare saneringsbe-

hov på fastigheten innan exploateringen kan ta vid. 
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Slutsats 
Planområdet ligger nedströms golfbanan där det vid stora regn kan bli ett bety-

dande flöde från detta område genom planområdet. Det är av stor vikt att höjd-

sättningen inom detaljplanområdet leder vatten längs vägarna mot området för 

dagvattendammen där det får översvämmas.  

Planområdet behöver fördröja ca 410 m³. Den dagvattendamm som föreslås har 

kapacitet att fördröja 1155 m³. Denna kapacitet bedöms även som tillräcklig för 

att ta hand om tillkommande skyfallsvatten till följd av exploatering av planom-

rådet.  Det finns även utrymme för omkringliggande mark runt dagvattendam-

men att översvämmas för att inte skada byggnader. Detta område översväm-

mas redan idag vid kraftiga regn.  

En betydande volym kommer även att fördröjas i de kulvertar och diken inom 

området som föreslagits i utredningen. Ytterligare åtgärder för fördröjning och 

rening av dagvatten inom kvartersmark föreslås. Vilken typ av lösning/lösningar 

som lämpar sig bäst för området är inte utrett.  

De diken och kulvertar som föreslås inom området har god kapacitet för fördröj-

ning av dagvatten från uppströmsliggande områden men även för dagvatten 

inom planområdet.  

Naturvatten från golfbanan motsvarade det som tidigare runnit till Kvicksands-

bäcken kommer ledas igenom planområdet och vidare ner till detaljplanområde 

Skrea 6:45 och där ansluta till Kvicksandsbäcken. Detta flöde motsvarar ca 85 

l/s.  

Föroreningsberäkningarna visar att exploateringen påverkan på recipienten Zn, 

Cd, samt P blir mer i dagvattnet efter exploatering men överstiger inte riktvär-

dena. Dessa halter minskar med den tänkta reningsanläggning. Samtliga halter 

är under riktvärden i Falkenbergs kommuns både innan och efter exploatering 

(tabell 5), både utan och med rening. En slutsats man således kan dra från siff-

rorna i Tabell 5 är att genom att exploatera området och installera reningsan-

läggningen nedströms, så minskas halterna av diverse föroreningar i dagvattnet 

från dagens nivåer.   

Utredningen innefattar förprojektering av dag-, spill, vattenledningar. I detalj-

projekteringen kommer systemen behöva ses över. För att vatten ska avledas 

på rätt sätt och inte orsaka skador är det av yttersta vikt att lutning på gator 

inom området samt nivåer på byggnader säkerställs i detaljprojektering.   

För att anlägga den förslagna fördröjningsdammen kommer det att krävas att, 

enligt miljöbalken, en anmälan görs till miljö- och hälsoskyddskontoret på Fal-

kenbergs kommun då dagvattenförhållandena i området ändras och avrinningen 

mot Kvicksandsbäcken ändras. Denna miljöprocess ryms inom planprocessen för 

området. 
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