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SAMMANFATTNING 

I samband med programarbete för utredningsområde V (Stockalid) och VII (Östra Kläppa) enligt 

FÖP Åsa, har Tyréns fått i uppdrag av Kungsbacka kommun att ta fram en dagvattenutredning. 

Hur vatten och Spillvatten kan kopplas till områdena har också översiktligt utretts. 

 

 Stockalid är ett 4,4 ha stort område, bestående till större delen av barrskog (92 %). Det 

finns emellertid även öppen mark (5 %) och odlad åker (3 %), Höjden varierar inom 

området från +20 m till +30 m. Området avvattnas västerut mot Bergbobäcken. 

Uppströms finns två avrinningsområden med naturmark på 11,9 ha respektive 44,8 ha. I 

samband med extrema regn kan det därför bli mycket stora flöden till Stockalid. Boende 

strax nedströms utredningsområdet har uppgett att det varit problem med stora flöden 

och att det varit mycket nära att byggnader tagit skada. 

 

 Östra Kläppa är ett 14,5 ha stort område med barrskog (66 %), öppen mark (31 %) och 

odlad åker (3 %). Höjden varierar inom området från +30 m till +55 m. Området 

avvattnas till två tredjedelar västerut mot Bergbobäcken. Den sydöstra delen avvattnas 

till diken och åkermarker i Harestorp och det finns här ingen tydlig recipient. Inom 

området finns flera instängda områden som kan nyttjas för dagvattenlösningar i form av 

magasin. 

 

Det kan finnas in- och utströmningsområden för grundvatten inom områdena. En 

hydrogeologisk utredning bör göras för att klarlägga detta. Det behövs till exempel för att kunna 

planera underjordiska magasin. I den här utredningen har förutsatts att allt vatten avrinner 

ytledes. Med bättre vetskap om infiltrationsmöjligheter, skulle även noggrannare beräkningar av 

magasinsvolymer kunna utföras. Dagvattenlösningar kan utformas med magasin antingen över 

eller under mark. Innan ett magasin med till exempel dagvattenkassetter under mark inrättas, 

bör man undersöka grundvattennivåer och djupet till berg. Grundvattennivån påverkar 

utformningen av magasinet – om det ska vara med tät duk eller inte. Det kan även vara problem 

i anläggningsskedet med en hög grundvattenyta. Om det går hål på duken i bruksskedet tappar 

magasinet den tänkta funktionen. 

 

Utgångspunkten i Kungsbacka kommuns dagvattenpolicy är att öppna lösningar ska prioriteras 

vid val av dagvattenhantering. Dammar och fördröjning inom fastigheter har dimensionerats för 

20 års återkomsttid. Översvämningsytor har dimensionerats för 100 års återkomsttid. Inom 

Stockalid finns ej möjlighet att fördröja vatten från naturmarken vid extrema regn. Därför 

föreslås en ledning BTG 600 till ett vägdike utmed åkermarken nedströms, norr om 

utredningsområde IV (Norra Kläppa). Det måste beaktas i ett senare skede när man planerar 

detta område. 

 

Volymer för fördröjning har beräknats med den rationella metoden och med tid-area metoden 

enligt Svensk Vatten P110. Ett högsta tillåtna utflöde från ett område på 1 l/s ha motsvarar 

ungefär maximal avrinning från naturmark. Detta kriterium har använts vid dimensioneringen 

(med undantag från naturmarken uppströms Stockalid). För att den naturliga vattenbalansen inte 

ska påverkas negativt är de aktuella områdena planerade för att så långt som möjligt behålla 

naturliga rinnvägar. Krav att inte släppa mer dagvatten än vad som motsvaras av 

naturmarksavrinning kan ställas på fastigheterna. Höjdsättning av gator och byggnader ska 

planeras väl så att naturliga avrinningsvägar nyttjas och byggnader inte kan skadas vid 

översvämningar. De ytor som inte avvattnas mot någon damm eller översvämningsyta, ställer 

extra krav på dagvattenhanteringen på tomtmark. Kungsbacka kommuns dagvattenpolicy ger en 

bra vägledning för lösningar med LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten). Hårdgjorda ytor 

ska till exempel minimeras och ersättas med alternativa material. Slutlig dimensionering, 

placering och utformning av dagvattenlösningarna föreslås ske i samband med 

detaljprojektering. 

 

En översiktlig första studie av hur vatten och spillvatten kan kopplas till områdena har gjorts 

med utgångspunkt från förutsättningar i befintliga nät. Åtgärder har identifierats och föreslagits. 

Detta underlag behöver emellertid utredas mer detaljerat i samband med detaljprojektering. 
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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Åsa är en centralort i Kungsbacka kommuns södra del. Det bor cirka 6400 personer I Åsa med 

omnejd. Kungsbacka kommun planerar att bygga ut Åsa och har tagit fram en fördjupad 

översiktsplan för denna utbyggnad. I denna plan är Stockalid och Östra Kläppa två 

utredningsområden. Med utredningsområden menar kommunen att mer utredningar behöver 

göras innan en detaljplaneprocess kan inledas. Denna VA-utredning ska utgöra underlag till ett 

nytt planprogram för områdena. 

 

 

Figur 1. Plankarta – fördjupning av översiktsplanen för Åsa. 

Utredningsområdet Stockalid är ett 4,4 ha stort område öster om Stockalidsvägen, se Figur 1. 

Här planerar kommunen för 60 nya bostäder. Östra Kläppa är ett 14,5 ha stort 

utredningsområde där kommunen planerar för 80 nya bostäder. Områdenas exakta avgränsning 

avgörs i detaljplaneskedet. 

 

Detta PM ska svara på: 

 Storlek och utbredning för avrinningsområdena som påverkar de båda 

utredningsområdena. Vilka lågpunkter och instängda områden som man ska ta i 

beaktande.  

 Hur den befintliga avvattningen ser ut.  

 Eventuella översvämningsrisker man behöver vara vaksam på. 

 Hur vatten och spillvatten kan kopplas till områdena. 

 

Uppdraget syftar till att ta fram ett underlag för att översiktligt kunna planera 

dagvattenlösningar i utredningsområdena Stockalid (V) och Östra Kläppa (VII) enligt FÖP Åsa. 

Beställarens skede är planprogram. 
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2 METODIK 

Hydrologin har kartlagts genom GIS-analys av geografisk och geologisk data. Höjddata med 

1 x 1 meter upplösning har använts för att ta fram ytliga rinnvägar, avrinningsområden och 

instängda områden.  

 

Ett fältbesök har gjort 2016-08-19 för att samla ytterligare information om befintliga trummor 

och avvattning. 

3 FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 UNDERLAG OCH RIKTLINJER 

Följande material har använts: 

 

 PM – Översiktlig riskvärdering i samband med kraftig nederbörd i Åsa, Kungsbacka 

kommun (DHI 2013). 

 Spillvattenmodell i Mike Urban. 

 Mike 21 modell. 

 FÖP Åsa. 

 Dagvattenpolicy. 

 Höjddata från nationella höjdmodellen. 

 Primärkarta över området. 

 Jordartskarta. 

 Markanvändning. 

 Ortofoto med georeferens. 

 Digitalt ledningsunderlag. 

 Plankartor och beskrivningar. 

 

Som riktlinjer för uppdraget har följande dokument och villkor använts: 

 

 Kungsbacka kommuns dagvattenpolicy. 

 Svenskt Vatten P83, P104 och P110. 

 

Utgångspunkten i Kungsbacka kommun är att dammar och öppna lösningar ska prioriteras vid 
val av dagvattenhantering. Enligt P110 ska återkomsttid för marköversvämning med skador på 
byggnader sättas till mer än 100 år. Översvämningsytor har därför översiktligt dimensionerats 

för att klara ett 100-årsregn. Återkomsttiden har i den här utredningen valts till 20 år med 

hänsyn till uppdämning till marknivå – se tabell 2.1 i P110. 

3.1.1 RIKTLINJER FRÅN VA-HUVUDMANNEN 

Kungsbacka kommun har en policy för dagvattenhantering med syfte att skapa genomtänkta, 

miljöanpassade och kostnadseffektiva rutiner för att ta hand om dagvatten.  

 

Kommunen har fem principer att utgå från: 

 

 Dagvattenföroreningarna ska begränsas redan vid källan för att minska behovet av 

omhändertagande och rening av dagvatten och att minska påverkan på recipienter. 

 LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten, dvs att rena och fördröja dagvattnet där 

nederbörden faller. Vid nyexploatering ska LOD väljas då de tekniska förutsättningarna 

tillåter det. 

 Metod för hantering av dagvatten ska väljas utifrån dagvattnets föroreningshalt och 

recipientens känslighet. 
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 Drift och underhåll ska beaktas och om möjligt kostnadsberäknas redan i 

projekteringsskedet eftersom god skötsel av anläggningarna är nödvändigt för att 

minska föroreningarna i dagvattnet. 

 Bortforsling av snö ska ske till en plats där smältvattnet inte direkt påverkar recipienten 

då detta smältvatten innehåller mer föroreningar än regn. 

 

Kungsbacka kommun har följande riktlinjer för dagvattenhantering vid nyexploatering: 

 Dagvattenhantering ska beaktas så tidigt som möjligt i planprocessen.  

 Den naturliga vattenbalansen ska inte påverkas negativt av stadsbyggandet.  

 Långsiktigt hållbara system ska skapas som kommer att fungera tillfredställande i flera 

generationer.  

 Dagvattnet ska utnyttjas som en positiv resurs i stadsbyggandet.  

 Andelen hårdgjorda ytor ska minimeras och ersättas med alternativa material för att 

minska dagvattenavrinningen. 

4 OMRÅDESBESKRIVNING 

Stockalid består till största del av skog och har en liten del öppen mark och odlad åker allra 

längst i norr, se Figur 2.  Större delen av området ligger på mellan +20m och +30m. Den västra 

spetsen ligger lägre, +10m. 

 

Östra Kläppa består till två tredjedelar av skog och resten är öppen mark med en liten del odlad 

åker. Marknivån för det här området ligger på mellan +30m och +55m, men stora delar av 

området utgörs av mark med nivåer ca +45-48m. 

 

Stockalid 4,4 ha  Östra Kläppa 14,5 ha 

DETALJTYP ANDEL  DETALJTYP ANDEL 

odlad åker 3%  odlad åker 3% 

barrskog 92%  barrskog 66% 

öppen mark 5%  öppen mark 31% 
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Figur 2. Utredningsområdena Stockalid och Östra Kläppa. 

5 DAGVATTEN 

5.1 BEFINTLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR 

För utredningsområdena sker dagvattenavrinning nästan uteslutande genom ytlig avledning i 

bäckar, diken och på marken. Det finns inget kommunalt dagvattennät i närheten, men det 
förekommer vägtrummor - bland annat utmed Ölmevallavägen. Avvattning sker genom åkermark 

västerut via ett dike förbi järnvägen till Bergbobäcken, Figur 3. 
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Figur 3. Översikt med rinnvägar. 

5.1.1 RECIPIENT 

Recipient är Bergbobäcken med utlopp i Näsbofjorden i Kungsbackafjordens naturreservat, Figur 

4. Vattnet leds via ett dike och under järnvägen på ÖLMEVALLA-BOLG, S:6. Omgivande åkermark 

hör till fastighet ÖLMEVALLA-BOLG, 3:1. Bergbobäcken är i Kungsbacka kommuns 

dagvattenpolicy klassad som mindre känslig. 

 

  

 

Figur 4. Recipienten är Näsbofjorden. 

5.1.1 BEFINTLIG AVVATTNING AV STOCKALID 

Avvattningen av Stockalid sker ytledes till ett dike som följer norra sidan av utredningsområdet, 

Figur 5. Från detta dike leds vattnet vidare via trummor som passerar både under ett garage och 
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ett bostadshus och en liten bäck, Figur 6. Dagvattnet släpps sedan i diket som leds vidare 

västerut mot Bergbobäcken. 

 

 

 

Figur 5. Ytliga avrinningsvägar i Stockalid. 

 

Figur 6. Trumma under garage. 

5.1.2 BEFINTLIG AVVATTNING AV ÖSTRA KLÄPPA 

Östra Kläppa avvattnas till två tredjedelar västerut mot ett dike som leds vidare till 

Bergbobäcken, Figur 7. Områdets sydöstra del leds vidare mot sydost till diken och åkermarker i 

Harestorp. Det finns här ingen tydlig recipient att döma av VISS-karatan. Inom 

utredningsområdet Östra kläppa finns flera diken och ett par dammar. Den större dammen 

bräddar i en liten trumma som sedan mynnar i ett dike som rinner åt nordväst, Figur 8.  

Nordöstra delen av området avattnas ner mot vägdiket utmed Ölmevallavägen. I markerad 

lågpunkt på diket hittades en trumma som leder vatten under vägen och sannolikt vidare norrut. 

Utloppet kunde emellertid inte lokaliseras. 
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Figur 7. Ytliga avrinningsvägar i Östra Kläppa. 

 

Figur 8. Större damm i Östra Kläppa. 

5.1.3 LÅGPUNKTER OCH INSTÄNGDA OMRÅDEN 

Risken för översvämningar gör att man ska undvika bebyggelse och viktiga funktioner i 

lågpunkter och instängda områden. Instängda områden är markerade i Figur 9. 
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Figur 9. Instängda områden Stockalid och Östra Kläppa. 

5.1.4 IN- OCH UTSTRÖMNINGSOMRÅDEN 

Inströmningsområde är den del av ett avrinningsområde där det sker en påfyllnad av 

grundvattnet (grundvattenbildning). I ett inströmningsområde strömmar vatten från 

markvattenzonen till grundvattenzonen. Motsatsen till inströmningsområde är 

utströmningsområde, det är där det sker ett naturligt utflöde från grundvattenzonen till 

markvattenzonen, till markytan eller direkt till sjöar och vattendrag. 

 

Grundvatten rör sig hela tiden mot terrängens lägsta delar. Där närmar sig grundvattenytan 

markytan och ytvatten uppträder. I ett landskap med oregelbunden topografi kommer 

grundvattnet på sin färd nedåt mot bäckdalar och sjöar att tränga upp till markytan på många 

lokalt låglänta ställen. Detta kallas utströmningsområden (Magnusson, 2009).  

 

SGU:s jordartskarta visar på sandiga områden inom utredningsområdet Östra Kläppa, se Figur 

10. Detta kan innebära att det finns förutsättningar för infiltration här. En hydrogeologisk 

undersökning behövs för att bekräfta det. I Stocklid finns risk för utströmningsområde i den 

norra delen av utredningsområdet då marken här ligger lågt i förhållande till uppströms 

avrinningsområde, som är relativt stort. 
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Figur 10. Höjdkarta med jordarter. 

5.1.5 ÖVERSVÄMNINGSRISKER 

Den rådande klimatförändringen ökar frekvensen av extrema skyfall och därmed ökar även 

risken för samhällen att översvämmas. Sommarhalvåret kommer allt oftare att generera extrema 

regn. Även på vinterhalvåret kan vi förvänta oss mer nederbörd. Då är dessutom avdunstningen 

liten och växternas upptagningsförmåga av vatten låg. Långvariga regn kan mätta marken vilket 

ger en större ytavrinning som följd. Genom att planera för en hållbar dagvattenhantering kan 

man både skapa hög säkerhet mot skador vid översvämningar och minska utsläpp av 

dagvattenföroreningar. 

 

En skyfallskartering från 2013 (DHI 2013) visade på mycket höga flöden och översvämning i 

området vid Stockalid vid 100-års-regn. Vid en så kraftig översvämning söker sig vattnet över 

fastigheterna med stor risk för skador på bebyggelsen (Figur 11). 
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Figur 11. Beräknat maximalt vattendjup i samband med 100-årsregn (DHI 2013). 

 

För att minska risker och konsekvenser av översvämmade samhällen behöver man fokusera på 

tre centrala strategier redan tidigt i planeringsskedet. 

 

 Först behöver man fastställa en säker höjdsättning för byggnader relativt omgivande 

gator och mark. Detta för att försäkra sig om att det finns fria vattenvägar när 

ledningssystem överbelastas och markytor översvämmas. Dessa ska avleda 

vattenmassorna på ytan utan att byggnader och viktiga samhällsfunktioner tar skada. 

 

 Man behöver också skapa möjligheter för fördröjning och infiltration av dagvatten. Detta 

minskar även utsläpp av föroreningar till recipienten. Med föroreningar avser man 

skadliga partiklar från t ex avgaser, oljespill och däckslitage som lägger sig på gatan 

och som sköljs av och följer med dagvattnet när det regnar. Det mesta av 

föroreningarna följer med det första regnet som kommer, en så kallad ”first flush”. 

 

 Den tredje principen är att reservera markytor till så kallade översvämningsytor. Detta är 

ytor som finns tillgängliga för att hantera stora regnmängder i samband med kraftiga 

skyfall. Dessa ytor förläggs i lokala lågpunkter och kan utnyttjas till grönområden och 

gräsplaner för rekreation. Detta medför också ett behagligt mikroklimat inom området. 

 

5.1.6 AVRINNINGSOMRÅDEN 

Med hjälp av ArcHydro har en GIS-analys gjorts för att ta fram ytliga avrinningsvägar.  Hänsyn 

har där tagits till uppgifter om diken men inte till eventuella trummor. Analysen visar vilken väg 

dagvattnet väljer när marken är vattenmättad, trummor är överbelastade och instängda områden 

står fyllda med vatten. Utifrån ytliga rinnvägar har sedan avrinningsområden till valda punkter  

genererats. Rinnvägar, instängda områden, analyspunkter och avrinningsområden finns 

presenterade i Figur 12. 
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Figur 12. Avrinningsområden inom utredningsområdena. 

I tabell 1 redovisas avrinningsområdenas respektive storlek. 

 

Tabell 1: Storlek på avrinningsområden och vart dagvattnets avleds. 

Avrinningsområde Area (ha) Avvattnas mot 

Stockalid   

S1 4,9 Befintligt dike i områdets nordöstra kant. 

S2 0,7 Ölmevallavägen 

   

Östra Kläppa   

K1a 1,8 Fastighet KLÄPPA, 1:104 

K1b 4,2 Damm 1, instängt område 

K2 4,4 Vägdike utmed Ölmevallavägen 

K3 1,0 Vägdike utmed Ölmevallavägen 

K4 5,5 Damm 2 och dike på fastighet KLÄPPA, 1:105, diket 

vidare till KLÄPPA, 1:55 

K5 0,9 Naturmark söderut 

K6 0,1 Fastighet KLÄPPA, 1:64, litet instängt område 

 

 

Uppströms Stockalid finns ett par större avrinningsområden med naturmarksavrinning, Figur 13. 

Hänsyn måste tas även till dessa vid planering av dagvattenhanteringen. 
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Figur 13. Naturmarksområden som avvattnas via Stockalid. 

5.2 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

5.2.1 DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Tid-area metoden och rationella metoden enligt Svenskt Vatten P110 har använts för att beräkna 

dimensionerande flöden från avrinningsområdena (inklusive naturmarken). Hänsyn har tagits till 

rinntider, avrinningskoefficienter och areor. Tid-areametoden är en utveckling av den rationella 

metoden, som beskrivs i ekvation 1: 

 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖(𝑡𝑟)  (1) 

 

 

 

där 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = dimensionerande flöde, [l/s] 

A = avrinningsområdets area, [ha] 

𝜑         = avrinningskoefficient [-] 

𝑖(𝑡𝑟)    = dimensionerande nederbördsintensitet, [l/s*ha] 

𝑡𝑟       = regnets varaktighet 

 

Avrinningskoefficienter för olika ytor anges i P110. Intensiteten är en funktion av både 

återkomsttid och varaktighet. Återkomsttiden har i den här utredningen valts till 20 år med 

hänsyn till risken för uppdämning till marknivå. Översvämningsytor har dimensionerats för 100 
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års återkomsttid. Intensiteten beräknas enligt Dahlströms formel i Svenskt Vatten P104, se 

ekvation 2: 

 

𝑖Å = 190 ∗ √Å
3

∗
ln(𝑇𝑅)

𝑇𝑅
0,98 + 2 (2) 

 

där 

𝑖Å = regnintensitet, [l/s*ha] 

𝑇𝑅 = regnvaraktighet, [minuter] 

Å = Återkomsttid 

 

I tid-areametoden bestäms den varaktighet som ger det största dimensionerande flödet för en 

viss deltagande hårdgjord area och korresponderande intensitet. 

 

Även magasinsvolymer har beräknats. Ett högsta tillåtna flöde ut från ett område på 1 l/s ha 

motsvarar ungefär maximal avrinning från naturmark (Länsstyrelsen 2009). Vid dimensionering 

av magasin har därför denna nivå eftersträvats för avtappningen. 

5.2.2 DIMENSIONERING 

Stockalid 

I utredningsområdet planeras en damm med en översvämningsyta i den nordvästra delen, nära 

änden av vägen som går upp i befintligt bostadsområde. Magasinet benämns damm A. Till 

magasinet avvattnas två naturmarksområden och vatten från exploateringsområdet, se Figur 13. 

Naturmarksområden som avvattnas via Stockalid. Det kommer inte att gå att fördröja allt vatten 

så att avtappningen motsvarar 1 l/s och ha yta som ligger på – utjämningsvolymerna blir 

orimligt stora såväl vid ett 20-årsregn som vid ett 100-årsregn. Det finns helt enkelt inte plats. 

Därför måste man lägga en BTG 600 från översvämningsytan ner i vägen till åkermarken 

nedströms. Kapaciteten på ledningen ska minst vara 1200 l/s. Nedströms måste man i ett senare 

skede planera för ett större magasin – lämpligtvis när man tittar på område IV enligt FÖP. 

 

Förslagsvis utformas dammen i Stockalid för att enbart ta vatten från exploateringsområdet, 

medan översvämningsytan även tar vatten från naturmarken. Då kan man ha utflödet 1 l/s och 

ha från dammen och låta den delen belasta befintligt dike nedströms så att detta ej torrläggs. 

 

Volymen på dammen blir 1147 m
3

 med utflödet 4,9 l/s (Å=20 år). Översvämningsytan blir 

2522 m
3

 med utflödet 1200 l/s (Å=100 år). 

 

I område S2 enligt bilaga 2 planeras inga magasin. 

 

Östra Kläppa 

I utredningsområdet planeras fem dammar med tillhörande översvämningsytor, Figur 14. 

Avrinningsområden och beteckningar på dammar. I området som enligt figuren benämns 

”Trumma”, planeras inget ytligt magasin. Erforderliga Volymer för återkomsttiderna 20 år 

respektive 100 år samt utflöden presenteras i tabell 2. 
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Figur 14. Avrinningsområden och beteckningar på dammar. 

 

Tabell 2. Volymer och utflöden. 

 Volym damm m
3 

(Å=20 år) 

Volym översvämningsyta m
3 

(Å=100 år) 

Strypt utflöde l/s 

(1 l/s per ha yta) 

Damm B 769 1448 4,6 

Damm C 175 325 0,7 

Damm D1 255 479 1,5 

Damm D2 182 349 2,3 

Magasin E 178 341 2,3 

 

 

Det finns även delar av utredningsområdet som inte avvattnas till en damm. Här måste 

fördröjning ske genom magasin i marken – tex kassettmagasin eller makadammagasin. I tabell 3 

finns en sammanställning. 

 

Tabell 3.   Sammanlagd volym på underjordiska magasin för yta som ej avvattnas till dammar. 

 Volym magasin m
3 

(Å=20 år) 

Strypt utflöde l/s 

(1 l/s per ha yta) 

K1a 667 1,4 

K2 137 1,3 

K3 150 1,0 

K4 52 0,4 

K5 37 0,9 

K6 77 0,1 
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5.2.3 FÖRSLAG TILL UTFÖRANDE 

För att den naturliga vattenbalansen inte ska påverkas negativt är de aktuella områdena 

planerade för att så långt det är möjligt behålla de naturliga rinnvägarna. Genom att använda 

öppna dagvattensystem utnyttjas dagvattnet som en positiv resurs som berikar miljön och ökar 

förståelsen för dagvatten. 

  

Instängda områden utnyttjas och utformas för att fungera som reservmagasin, så kallade 

översvämningsytor, vid extrem nederbörd. De kan användas för t ex rekreationsområden och 

lekparker, parkeringsyta eller gångstråk. 

  

Översvämningsytor dimensioneras för 100-års-regn. Ytan bör vara belägen där förväntad 

översvämning kommer att ske och kan förses med kantstöd eller dylikt för att kontrollera att 

vattnet stannar inom önskat område. Dammar och fördröjning inom fastighet ska dimensioneras 

för 20-årsregn. Flödet ut från de nya bostadsområdena ska inte öka jämfört med idag. Krav att 

inte släppa mer dagvatten än vad som motsvaras av naturmarksavrinning kan ställas på 

fastigheterna. 

 

Dagvatten från gator och tomter avleds till öppna dagvattenstråk som även ger möjlighet till 

infiltration utmed gatorna. Åtgärden bidrar med fördröjning och rening av dagvattnet samt ger 

en ökad grundvattenbildning. Höjdsättning av ytor kring byggnader och eventuella vägar ska 

planeras så att dagvattnet rinner bort från huskroppen. En väl planerad höjdsättning av ytorna 

möjliggör en styrd avledning. Genom att låta gator och infiltrationsstråk följa naturliga rinnvägar  

och undvika att skapa instängda områden minskar risken för översvämningsskador på 

bebyggelse. 

 

De områden som inte avleds mot någon damm ställer extra höga krav på dagvattenhanteringen 

på tomtmark. Andelen hårdgjorda ytor ska minimeras och ersättas med alternativa material för 

att minska dagvattenavrinningen. Takvatten kan t ex samlas upp i en tunna placerad under 

stuprörsutkastaren och vattnet kan sedan användas för t.ex. bevattningsändamål. För att minska 

avrinningen av dagvatten från takytor kan byggnader förses med s.k. gröna tak. Där möjlighet 

finns till infiltrationslösningar bör detta utnyttjas. 

 

Stockalid 

Dagvattnet från utredningsområdet Stockalid avvattnas till ett fördröjningsmagasin, damm A. 

Vid höga flöden (mer än ett 20-års-regn) bräddar dammen till en ledning med dimensionen 

600 mm, med utlopp i vägdike utmed en åker. Detta dike kan behöva rensas emellanåt.  

 

Förutom fördröjningsmagasinet behöver här ett område reserveras även för en  

översvämningsyta. Då skyfallskarteringen från 2013 (DHI 2013) visade på mycket höga flöden 

och översvämning i det här området vid 100-års-regn, krävs noggrann dimensionering av detta 

system. Det kan eventuellt vara fördelaktigt att titta på fler platser uppströms i 

avrinningsområdet som kan vara lämpliga för magasin. 

 

Östra sidan av Stockalids utredningsområde avvattnas ner för en brant mot Ölmevallavägen. Här 

finns berg i dagen. Det är därför lämpligt att begränsa mängden genererat dagvatten så mycket 

som möjligt.  

 

Östra Kläppa 

I Östra Kläppa föreslås fyra öppna fördröjningsmagasin och ett underjordiskt magasin, Dessa 

benämns Damm B, C, D1 och D2, samt Magasin E (bilaga 2). 

 

Damm B är dimensionerat för att ta emot dagvatten från område K1b, motsvarande ett 20-års- 

regn. Det finns en befintlig damm här i dagsläget. Damm B får sedan brädda till ett 

dike/infiltrationsstråk som leder vattnet vidare till ett befintligt dike i utredningsområdets norra 

del. I anslutning till dammen ska även ett område reserveras som översvämningsyta. Enigt DHI 

(2013) förmår dagens lågpunkt att magasinera ett 100-årsregn, så den bör vara kvar.  

 

Diket från Damm B avleder också dagvatten från området K1a. Diket passerar över ett antal 

bebyggda fastigheter och det är därför viktigt att dagvattnet från område K1a tas om hand inne 
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på fastigheterna för att inte generera alltför höga flöden nedströms. Dagvattnet som avleds till 

diket får maximalt motsvara befintliga flöden. 

 

Damm C har även den placerats i ett instängt område. Även här ska yta reserveras för att klara 

ett 100-års regn. Lågpunkten ligger på sandig jord och här kan det finnas goda 

infiltrationsmöjligheter. Dammen bräddar till ett infiltrationsstråk som leder vattnet vidare mot 

diket utmed Ölmevallavägen. 

 

Område K2b avvattnas till diket utmed Ölmevallavägen och leds sedan vidare i en trumma under 

vägen med okänt utlopp. För att skapa möjlighet till fördröjning innan trumma, behöver vägdiket 

sannolikt breddas och rensas.  

 

Område K2a avvattnas även det mot diket utmed Ölmevallavägen, men leds sedan vidare 

nordöst utmed vägen. Diket behöver även det sannolikt rensas och breddas. 

 

Magasin E utförs som ett underjordiskt magasin av kassetter. Där finns ett instängt område som 

kan vara lämpligt att fylla ut. Magasinet placeras i sandig jord, vilket kan ge goda möjligheter att 

infiltrera vatten. 

 

Damm D1 är en befintlig damm. När denna damm är full breddar den vidare till planerad ny 

damm D2, som även den är placerad i ett befintligt instängt område. I anslutning till damm D2 

behövs också en översvämningsyta som dimensioneras för att magasinera vatten vid ett 

100-årsregn. Ytan är gemensam för områdena magasin E, damm D1 och damm D2.  

6 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ BEFINTLIGA VA-SYSTEM I 

NORDÖSTRA DELARNA AV ÅSA 

6.1 SPILLVATTEN 

6.1.1 TILLKOMMANDE BELASTNING UTIFRÅN FÖP OCH ÅTGÄRDSBEHOV 

Förslag på lösning och behov av åtgärder: 

 

 Längs med väg 912 nedanför befintligt bostadsområde i Kläppa ligger en PVC 200 fram 

till SPU128. Ledningen måste bytas till BTG 225. Kapaciteten behöver vara ca 28 l/s. 

SPU128 utgår. Från SPU128 till SNB 6601 behövs en ny självfallsledning BTG 300. Det är 

osäkert om denna ledning kan utföras med självfall hela vägen – om inte så krävs en ny 

pumpstation nära rondellen vid norra infarten till Åsa. Kapaciteten på ledningen behöver 

vara ca 71 l/s. Områdena enligt FÖP längs väg 912 är tänkta att anslutas med självfall. 

 

 Nya spillvattenledningar BTG 225 dras upp till utredningsområdena V (Stockalid) och VII 

(Östra Kläppa), se Figur 15. Vattenledningar läggs samtidigt enligt avsnitt 6.3. Förslag 

på lösning med avseende på spillvatten inom utredningsområdena framgår av bilaga 3. 

Det kommer att krävas en pumpstation invid Ölmevallavägen för spillvattnet från 

Stockalid. 

 

Nedströms SNB 6601 finns ett par flaskhalsar med BTG 225 på befintligt nät i Åsa. Dessa måste 

ökas till BTG 300. Sedan kan man behöva se över pumpkapaciteterna i SPU45 och SPU84. 
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Figur 15. Anslutning av spillvatten- och vattenförsörjning till utredningsområdena Stockalid och Östra 
Kläppa. 

6.2 DAGVATTEN 

6.2.1 TILLKOMMANDE BELASTNING UTIFRÅN FÖP OCH ÅTGÄRDSBEHOV 

Förslag på lösning och behov av åtgärder: 

 

 Bebyggelseområde 2 ansluts till dagvattennätet i Åsa efter fördröjning. 

Dagvattenhanteringen måste noga planeras så att belastningen på det befintliga 

dagvattennätet i Åsa inte blir för stor. 

 

 Område II, III, 3, 4 och 5 ansluts till Bergbobäcken väster om järnvägen. 

Dagvattenhanteringen inom områdena måste noga planeras så att belastningen på 

bäcken inte blir större än befintliga förhållanden. 

 

 Område IV, V, VI och VII ansluts till dike mot Bergbobäcken öster om järnvägen. Den här 

utredningen behandlar dagvatten från områdena V och VII. Dagvattenhanteringen från 

de båda andra områdena måste även de planeras noga så att flödesbelastningen på 

Bergbobäcken inte ökar. 

 

6.3 DRICKSVATTEN 

6.3.1 PRINCIPER FÖR BRANDPOSTER 

I områdena ska finnas brandposter. Avstånd mellan brandposter avgörs i samråd med den lokala 

räddningstjänsten. 

Anslut till 
befintligt nät 

 

Anslutningspunkt 
för Stockalid 

 

Anslutningspunkt 
för Östra Kläppa 
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6.3.2 TILLKOMMANDE BELASTNING UTIFRÅN FÖP OCH ÅTGÄRDSBEHOV 

Beräkning av tillkommande belastning utifrån FÖP av planerade framtida anslutningar och 

exploateringar (enligt P83): 

 

 Längs område 2, 3, 4, 5, II, och III krävs en ny ledning PE 315 för vattenförsörjning. 

Ledningen ska uppskattningsvis klara försörjning av 625 bostäder och 14 ha näringsliv. 

Man kan grovt räkna med tre personer per bostad och en specifik vattenförbrukning på 

200 l/p·d. Industriförbrukningen måste utgå från vilken verksamhet som planeras, men 

kan grovt uppskattas till ca 0,8 l/s·ha. Allmän förbrukning från skolor etc. uppskattas till 

3,2 l/s. Brandvattenuttaget som krävs är 20 l/s. Sammantaget ska ledningen klara ett 

flöde på ca 56 l/s. 

 

 Längs område IV och VI krävs en ly ledning PE 280 för vattenförsörjning. Ledningen ska 

uppskattningsvis klara försörjning av 285 bostäder och 2,5 ha näringsliv. Allmän 

förbrukning från skolor etc. uppskattas till 1,5 l/s. Brandvattenuttaget som krävs är 20 

l/s. Sammantaget ska ledningen klara ett flöde på ca 33,5 l/s. 

 

 Utredningsområdena V och VII måste anslutas med nya ledningar PE 160 med hänsyn till 

brandvattenförsörjning. Tryckstegring med ca 4 bar kommer att krävas med en 

gemensam tryckstegringsstation för de båda områdena invid väg 912. Ledningarna ska 

klara ett flöde på ca 13 l/s. Förslag på lösning med avseende på vatten inom områdena 

framgår av bilaga 3. 

 

Kapaciteten på huvudvattenledningen från Fjärås till Åsa kan behöva ses över. 

7 SLUTSATSER 

Med hjälp av ovan beskrivna system för dagvattenhanteringen, bedöms en tillfredsställande 

lösning kunna fås till stånd inom utredningsområdena V (Stockalid) och VII (Östra Kläppa) 

Föreslagna system fördröjer och renar dagvattnet innan det når recipienten Bergbobäcken. I 

rapporten framgår vilka volymer som krävs för fördröjning vid en nivå som motsvarar 

naturmarksavrinning (1 l/s och hektar påkopplad yta). Dammar och fördröjning inom fastigheter 

har dimensionerats för 20 års återkomsttid, medan översvämningsytor har dimensionerats för 

100 års återkomsttid. Lokaliseringen av dammar och översvämningsytor sammanfaller i stor 

utsträckning med befintliga lokala lågpunkter. Det är viktigt att höjdsättningen inom områdena 

utformas så att byggnader skyddas - marken ska luta ut från byggnader. Avledning av dagvatten 

ska även kunna ske ytledes i de fall dammar eller översvämningsytor saknas/överbelastas. 

Slutlig dimensionering, placering och utformning av dagvattenlösningen föreslås ske i samband 

med detaljprojektering. 

 

I Stockalid finns inte tillräckliga volymer att tillgå för att kunna fördröja extrema regn som faller 

på naturmarken uppströms. Därför föreslås en BTG 600 ledning från översvämningsytan i 

Stockalid till åkermarken norr om utredningsområde IV (Norra Kläppa) enligt FÖP. Det måste 

man ha i åtanke när man i ett senare skede planerar detta område. Dagvattenlösningar kan 

utformas med magasin antingen över eller under mark. Innan ett magasin med till exempel 

dagvattenkassetter under mark inrättas, bör man undersöka grundvattennivåer och djupet till 

berg. Grundvattennivån påverkar utformningen av magasinet – om det ska vara med tät duk eller 

inte. Det kan även vara problem i anläggningsskedet med en hög grundvattenyta. Om det går 

hål på duken i bruksskedet tappar magasinet den tänkta funktionen. 

 

En översiktlig första studie av hur vatten och spillvatten kan kopplas till områdena har gjorts 

med utgångspunkt från förutsättningar i befintliga nät. Åtgärder har identifierats och föreslagits. 

Detta underlag behöver emellertid utredas mer detaljerat i samband med detaljprojektering. 
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8 FORTSATT ARBETE 

 Hydrogeologisk utredning för att klargöra förutsättningarna för infiltration i 

utredningsområdena V (Stockalid) och VII (Östra Kläppa). 

 

 Översyn av var öppna dagvattenlösningar kan ersättas med andra typer av fördröjning 

där det är lämpligt. 

 

 Utreda om det finns möjligheter till fördröjning i naturmarksområdena uppströms 

Stockalid för att minska behovet av avledning till åkermarken norr om område IV (Norra 

Kläppa) vid extrema regn. 
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Bilaga 3. Översiktligt lösningsförslag, vatten och spill. 
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