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SAMMANFATTNING 
Med start i slutet av 1800-talet har jordbrukare dränerat åkrar och därmed ökat arealen 
produktiv jordbruksmark. På grund av exploatering och därmed ökad andel hårdgjorda ytor 
har flödet i många vattendrag blivit betydligt större än vad de från början var dimensionerade 
för. Dessa aktiviteter leder till olägenheter som översvämningar dels för privata 
fastighetsägare men också för kommuner som är ansvariga för dagvattnet inom deras 
verksamhetsområden. Detta examensarbete utreder ansvarsfördelningen för ett vattendrag 
generellt men också specifikt för dagvattenrecipienten Trönningeån. Dessutom undersöks 
flödeskapaciteten och flödesresponsen i Trönningeån efter olika nederbördsscenarier. 
 
Syftet var att göra en teknisk samt juridisk utredning av dagvattenrecipienten Trönningeån i 
Halmstads kommun. Dels hur situationen ser ut idag men också i framtiden och vid behov 
föreslå åtgärder. För att utreda ansvarsfördelningen genomfördes en intervju med en 
markavvattningssakkunnig. Därefter studerades de juridiska handlingarna för aktuella 
markavvattningsföretag på sträckan. Analysen av Trönningeåns avrinning och flödeskapacitet 
baserades på flödes- och nederbördsmätningar i fält samt på hydrologiska och hydrauliska 
beräkningar.  
 
Den del av Trönningeån som går genom samhället och nedströms samhället är uppdelad på 
två markavvattningsföretag. De aktuella företagen skulle därmed ha ansvaret för att 
underhålla ån, men då det har inträffat väsentligt ändrade förhållande sedan de båda 
dikningsföretagen bildades, år 1953 respektive 1973, i detta fall tätortsutbyggnad, så bör 
dikningsföretagen omprövas med de nya förutsättningarna. 
 
Lågintensiv nederbörd med lång varaktighet visade sig ge störst påverkan på flödet i ån både 
enligt beräkningar och mätningar. 
 
Vid framtida exploatering anläggs med fördel en utjämningsåtgärd, exempelvis magasin, med 
reglerat utloppsflöde. Det maximala utloppsflödet från utjämningsåtgärden bestäms av åns  
flödeskapacitet som fastställs vid omprövning. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Dagvatten, dagvattenrecipient, vattendrag, markavvattning, 
markavvattningsföretag, avrinning. 
 



ABSTRACT 
Farmers have been draining fields to increase the area of productive arable land since late 
19th century. Because of exploitation the flow in many watercourses has become significantly 
bigger than they were originally designed for. These activities have lead to inconveniences, 
like flooding, for real estate owners and for the municipality of Halmstad that is responsible 
for the stormwater within their region. This master thesis investigates the distribution of 
responsibility for a watercourse in general but also specifically for, the recipient of 
stormwater, Trönningeån. In addition the capacity of flow and the runoff to Trönningeån at 
different precipitation scenarios are investigated. 
 
The aim of the thesis was to do a technical and a legal investigation of Trönningeån, a 
recipient of stormwater in the municipality of Halmstad, partly how the situation is today but 
also in the future and, if needed, suggest technical measures. To investigate the distribution of 
responsibility an interview was carried out with a specialist in drainage. Then the legal 
documents of the current drainage companies of interest were studied. The analysis of the 
runoff and the capacity of flow is based partly on field investigations that contain 
measurements of flow and precipitation and partly on hydrological and hydraulic calculations.  
 
The part of Trönningeån, where it passes through the society Trönninge and downriver to the 
outlet, belongs to two different drainage companies. The current companies of interest would 
therefore be responsible for cleaning the watercourse to maintain the capacity of flow, but 
since there has been exploitation since the companies were established, in the years 1953 and 
1976 respectively, the companies should be reviewed based on the new conditions.  
 
Precipitation with low intensity and long durability turned out to give the biggest impact on 
the flow both according to calculations and field measurements. 
 
At future exploitation a technical measure to equalize the flow, preferably is built, with a 
regulated outflow. It may be established at the review of the drainage companies.  
 
 
 
 
Keywords: Stormwater, recipient of stormwater, watercourse, drainage, drainage company, 
runoff. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
Trönningeån är dagvattenrecipient för Halmstads kommuns verksamhetsområde för dagvatten 
i samhället Trönninge, 8 km söder om Halmstad. Boende i Trönninge har haft problem med 
översvämmningar på sina fastigheter. Kommunens tekniska kontor ser främst två anledningar 
till situationen; tidvis högt vattenstånd i utloppet där ån mynnar i Fylleån, som strax därefter 
når havet, samt att ån har minskad kapacitet till följd av dåligt underhåll nedströms samhället, 
där den är reglerad i ett markavvattningsföretag. Problemet är påtagligt vid stora 
nederbördsmängder. 
 
Halland, som Halmstad ligger i, är ett flackt landskap och består till stor del av 
jordbruksmark. Med start i slutet av 1800-talet har jordbrukare dränerat åkrar och därmed 
ökat arealen produktiv jordbruksmark. På grund av exploatering och därmed ökad andel 
hårdgjorda ytor har flödet i många diken blivit betydligt större än vad de från början var 
dimensionerade för. Frågetecken kring vem som är ansvarig för vattendraget uppstår med 
många intressenter inblandade. Liknande problematik förekommer i hela länet. Halmstads 
kommun vill utreda några frågetecken eftersom det blir konsekvenser för boende inom deras 
verksamhetsområde för dagvatten. 
 
Kommunens verksamhetsområde för dagvatten kommer troligtvis att utökas i Trönninge till 
följd av exploatering vilket sannolikt kommer att påverka flödet i ån. Klimatförändringar 
kommer troligen att ge högre vattenstånd i utloppet och mer nederbörd vintertid vilket också 
kommer påverka flödessituationen i ån. 
 

1.2 SYFTE OCH MÅL 
Syftet är att göra en teknisk samt juridisk utredning av dagvattenrecipienten Trönningeån i 
Halmstads kommun, dels hur situationen ser ut idag men också i framtiden och vid behov 
föreslå åtgärder. Utredningen ska kunna ligga till grund för riktlinjer om tillåten flödesvolym 
som får tillföras ån vid kommande exploatering, utökning av verksamhetsområde, samt utgöra 
en erfarenhet för hanteringen av liknande problematik i andra områden. Målet är att svara på 
frågorna: 

 Vem äger ett vattendrag? Vem ansvarar för underhåll och vem är ansvarig om det blir 
översvämning uppströms/nedströms?  

 
 Vem äger Trönningeån? Vem ansvarar för underhåll och vem är ansvarig om det blir 

översvämning uppströms/nedströms?  
 

 Är kommunen generellt sett skyldig att ta på sig ansvaret för ett vattendrag, oberoende 
av vattendragets flöde, som passerar igenom kommunens verksamhetsområde för 
dagvatten? Kan man ha ett dikningsföretag genom ett verksamhetsområde? 

 
 Hur ser flödessituationen ut för Trönningeån? Hur påverkas flödet i ån av olika 

nederbördsvaraktigheter och nederbördsintensiteter? 
 

 Finns det några kapacitetsproblem idag? Hur kommer en rimlig exploatering i 
framtiden påverka flödet? Är det möjligt att ansluta dagvattnet från fler fastigheter och 
öka avrinningen? 
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1.3 AVGRÄNSNING 
Geografiskt avgränsas området till att innefatta avrinningsområdet för Trönningeån med fokus 
på området som börjar där Trönningeån går in i samhället och ända ner till mynningen i 
Fylleån.  
 
Tidsmässigt begränsas flödes- och nederbördsmätningar till 3 månader på grund av tiden som 
ryms inom ramen för examensarbetet. 
 
 

1.4 METOD 

1.4.1 Studier av befintligt material 
Telefonintervjuer med relevanta myndigheter, SMHI, SGU och 
Länsstyrelsen/Vattenmyndigheten Halmstad görs för att kartlägga vilken information som 
finns om Trönningeån.  
 
SMHI 
SMHI har information om avrinningsområden för en mängd vattendrag i Sverige. 
Avrinningsområdets storlek samt hur ytorna är fördelade är intressant dels för att få en 
uppfattning om hur avrinningsområdet är beskaffat men också för att använda i kommande 
flödesberäkningar. 
 
SGU 
SGU har data över grundvattennivåer på olika platser i Sverige. Grundvattennivån samt dess 
variation i området kring Trönninge är intressant för att få en indikation på om 
grundvattennivån höjer eller sänker nivån i Trönningeån vid olika tidpunkter. 
 
Länsstyrelsen / vattenmyndigheten 
Vattenmyndigheten har ansvarar för beskrivning och bedömning av vattenförhållanden inom 
dess distrikt. I Halmstad är vattenmyndigheten lokaliserad till länsstyrelsen. Befintlig 
information om vattenförhållanden är intressant för att se om någon särskild hänsyn behövs 
tas. Länsstyrelsen har också information om vilka dikningsföretag som finns i området.  
 

1.4.2 Litteraturstudier 
En litteraturstudie görs för att få grundläggande kunskap om markavvattningsföretag, vattnets 
väg från nederbörd till avrinning, konsekvenser av klimatförrändringar men också för att 
klarlägga metoder för flödesberäkningar som kommer användas vid genomförandet av 
kommande beräkningar. 
 

1.4.3 Fältstudier 
Inventering  
Genom platsbesök inventeras Trönningeån från där den passerar in i samhället till mynningen 
i Fylleån. Detta görs för att få en uppfattning av hur avrinningsområdet ser ut samt för att 
bestämma var placering av flödesmätare ska ske.  
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Flödes- och nederbördsmätning 
För att få en uppfattning om flödessituationen i Trönningeån som helhet, hur flödet i ån 
påverkas av olika nederbördsintensiteter och varaktigheter, placeras flödes- och 
nederbördsmätare i ån. Denna metod kommer på grund av sin omfattning att beskrivas i ett 
eget kapitel. 
 
Inmätning 
Några sektioner i Trönningeån mäts in för att undersöka egenskaper som lutning och friktion. 
Denna information kan sedan användas för att beräkna flödeskapaciteten i en viss sektion. 
Utrustningen som används för inmätning är GPS och Teodolit. Teodolit som är en manuell 
variant av GPS:en används där det är mycket träd och GPS:en inte får kontakt med 
erforderligt antal satelliter. Resultaten fås som höjdsatta punkter med rätt koordinater i dwg-
format som kan läggas in i cad-underlaget över området. Sektioner som mäts in kan jämföras 
med de måttsatta sektioner för ursprungligt läge och djup som finns registrerade för var 50:e 
meter i akterna för aktuellt markavvattningsföretag. 
 

1.4.4 Intervju med markavvattningssakkunnig, Jordbruksverket 
Intervju med Bertil Svensson, lantbruksingenjör, Jordbruksverket, genomförs i syfte att få 
bättre förståelse för vad ett markavvattningsföretag är, hur de fungerar, var relevant 
information finns samt för att få generella svar på frågor som kan appliceras på situationen 
kring Trönningeån. Intervjun i sin helhet finns som bilaga 3. 
 

1.4.5 Juridiska handlingar 
De juridiska handlingarna för aktuella dikningsföretag i området läses igenom för att 
klarlägga ansvarsfördelningen för Trönningeån.  
 

1.4.6 Beräkningar 
Hydrologiska beräkningar 
Hydrologiska avrinningsberäkningar genomförs för att få en uppskattning av hur en rimlig 
framtida exploatering, med en ökad avrinning från området, ökar flödet i ån.  
 
Hydrauliska beräkningar 
Hydrauliska beräkningar genomförs för att beräkna flödeskapaciteten i två sektioner som 
genom platsbesök identifierats som intressanta. 
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1.5 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
Avrinningskoefficient Är ett mått på den maximala andel av ett avrinningsområde som 

kan bidra till avrinningen. Den beror förutom på exploaterings- 
och hårdgöringsgrad också på områdets lutning samt 
regnintensitet, ju större lutning och ju högre intensitet desto större 
avrinningskoefficient. (Svenskt Vatten 2004) 

 
Avrinningsområde ”Det område från vilket vatten dräneras till vattendraget uppströms 

en punkt. Avrinningsområdet begränsas av höjdryggar, som delar 
flödet från regn och smältvatten åt olika håll.” (Raab, Vedin 2004) 

 
Basflöde Det finns oftast vatten i svenska vattendrag även under 

torrperioder och det beror på att vattendragen (om de inte kommer 
från en sjö och får sitt vatten därifrån) har ett stadigt inflöde av 
vatten från grundvattenmagasin. Detta inflöde av grundvatten 
kallas basflöde. Till det läggs sedan det vatten som tillförs 
vattendraget genom ytlig avrinning. (Vattenportalen 2008) 

 
Båtnadsområde Det markområde som får nytta (högre värde) av att 

markavvattningen utförs. 
 
Förrättning Förrättning var den prövningsform som gällde för 

markavvattningsföretag enligt äldre lagstiftning. Enligt nuvarande 
lagstiftning sker prövningen av markavvattning av Länsstyrelsen 
eller i vissa fall av Miljödomstolen (MD), 11 kap 9 b § MB. 
(Fastighetsbildningar, ledningsrättsbeslut mm sker genom 
förrättningar; Lantmäteriet). 

 
Högsta högvattenföring  
(HHQ100, HHQ50) ”Det flöde som under en oändligt lång tidsperiod har en 

genomsnittlig återkomsttid på 100 resp 50 år. Flödet kan således 
inträffa flera gånger under en 100- resp 50-årsperiod. Motsvarande 
definition gäller för vattenstånd.” (SMHI 2008) 

 
Jordbruksverket Är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och 

livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för 
jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att verket följer, 
analyserar och håller regeringen informerad om utvecklingen inom 
näringarna samt verkställer de politiska besluten inom 
verksamhetsområdet. (Jordbruksverket 2008) 

 
Kommun Kommunen ansvarar för sina medborgare när det gäller social 

omsorg, barn- och äldreomsorg, skolor, fysisk planering och 
bebyggelse, hälsoskydd, vatten och avlopp, sophantering och 
räddningstjänst. Med stöd av PBL (plan och bygglagen) sker den 
fysiska planeringen genom att kommunen upprättar 
översiktsplaner för den övergripande planeringen av mark- och 
vattenanvändningen. Den detaljerade planeringen för ny, förändrad 
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eller befintlig bebyggelse sker genom detaljplaner som också 
ligger till grund för bygglovgivning. (Alm, et al. 2007) 

 
Lag (2006:412) om allmänna  
vattentjänster Lagen reglerar hanteringen av vatten och avlopp i områden med 

samlad bebyggelse, trädde i kraft vid årsskiftet 2006-2007 och 
ersätter lagen om allmänna VA-anläggningar. (Alm, et al. 2007) 

 
Lag (1998:812) med  
särskilda bestämmelser om  
vattenverksamhet Även kallad restvattenlagen, är en svensk lag som innehåller den 

del av gamla vattenlagen, som inte kunde infogas i miljöbalken, 
till exempel många regler för samfällda vattenanläggningar 
(vattenanläggningar med flera delägare). (Alm, et al. 2007) 

 
Lantmäteriet Lantmäteriet ansvarar för indelningen och förändringen av 

Sveriges fastigheter. Lantmäteriets register innehåller den 
information om Sveriges fastigheter som är grundläggande för 
samhället och marknadsekonomin. Fastighetsägaren eller köparen 
ansöker om en förrättning hos lantmäterimyndigheten. För all 
fastighetsbildning gäller att varje fastighet som ska nybildas eller 
ombildas med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga 
förutsättningar ska bli varaktigt lämpad för sitt ändamål. (Alm et 
al., 2007) 

 
Lägsta lågvattenföring 
(LLQ50) ”Det flöde som under en oändligt lång tidsperiod har en 

genomsnittlig återkomsttid på 50 år. Flödet kan således inträffa 
flera gånger under en 50-årsperiod. Motsvarande definition gäller 
för vattenstånd.” (SMHI 2008) 

  
Länsstyrelsen Statens förlängda arm på regional nivå, tillsynsmyndighet som 

bevakar att lagar följs, myndighetsroll - pröva detaljplaner, beslut 
angående bygglov, Samordningsroll – samordna olika 
verksamheter i länet, olika statliga intressen, Rådgivningsroll – 
tillhandahålla planerings- och kunskapsunderlag, ge råd om 
tillämpning av plan- och bygglagen. (Alm et al., 2007) 

 
Markavvattning  Åtgärder som utförs för att avvattna mark, eller skydda mot vatten 

”när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets 
lämplighet för något visst ändamål”, utdrag ur 11 kap 2§ 
(1998:808), MB. 

 
MB (Miljöbalken) Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 och är en samordnad, 

breddad och skärpt miljölagstiftning för en hållbar utveckling. Den 
smälter samman regler från sexton tidigare miljölagar. 
(Naturvårdverket 2008) MB Innehåller bland annat bestämmelser 
för: hushållning med mark- och vattenområden och bestämmelser 
för vattenverksamhet. 
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Medel högvattenföring ”För uppmätt vattenföring: medelvärdet av samtliga årsmaxima 
som ingår i tidsserien. För beräknad vattenföring: motsvarar 
medelvärdet av samtliga årsmaxima under en oändligt lång 
tidsperiod.” (SMHI 2008) 

 
Medel lågvattenföring. ”För uppmätt vattenföring: medelvärdet av samtliga årsminima 

som ingår i tidsserien. För beräknad vattenföring: motsvarar 
medelvärdet av samtliga årsminima under en oändligt lång 
tidsperiod.” (SMHI 2008) 

 
Medelvattenföring ”För uppmätt vattenföring: medelvärdet av samtliga ingående 

värden i tidsserien. För beräknad vattenföring: motsvarar 
medelvärdet under en oändligt lång tidsperiod.” (SMHI 2008) 

 
Natura 2000 Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda 

naturområden. De finns i alla medlemsländer och ska hejda 
utrotningen av arter och livsmiljöer. Sverige har 4 071 Natura 
2000-områden. (Naturvårdsverket 2008) 

 
Rinntid ”Den maximala tid det tar för regn som faller inom 

avrinningsområdet att rinna till den punkt där allt dagvatten från 
området avleds. Rinntidens längd är en kombination av den sträcka 
det avrinnande vattnet ska tillryggalägga samt den hastighet 
vattnet har. Rinntiden kan sägas vara den tid det tar att koncentrera 
all avrinning till en punkt.” (Svenskt Vatten 2004) 

 
SGU Sveriges geologiska undersökningar är central 

förvaltningsmyndiget för frågor om landets geologiska 
beskaffenhet och mineralhantering. SGU har till uppgift att 
tillhandahålla geologisk information framför allt för områdena 
miljö och hälsa, fysisk planering, hushållning och försörjning med 
naturresurser, jord- skogsbruk och totalförsvar. SGU ska i detta 
syfte undersöka, dokumentera och beskriva Sveriges geologi. (Alm 
et al., 2007) 

 
SMHI Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut är en myndighet 

under miljödepartementet. SMHI ska förvalta och utveckla 
information om väder, vatten och klimat som ger 
samhällsfunktioner, näringsliv och allmänheten kunskap och 
kvalificerat beslutsunderlag. SMHI ska vara samhällets expert 
inom områdena meteorologi, hydrologi och oceanografi. (Alm et 
al., 2007) 

 
Vattendrag Sammanfattande benämning på strömmande vatten – allt från en 

liten bäck till en stor flod. Det finns inga allmänt vedertagna 
definitioner på vad som skall kallas å, bäck, älv, flod o.s.v. men 
det som karaktäriserar storleken på ett vattendrag är dess 
vattenföring (hur mycket vatten som passerar per tidsenhet genom 
en tvärsektion av vattendraget eller vid dess mynning vid havet). 
(Vattenportalen 2008) 
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Vattenmyndighet Som en följd av EU:s vattendirektiv har Sverige bildat fem 

vattendistrikt med var sin vattenmyndighet. Vattenmyndigheterna 
är egna myndigheter men är fysiskt lokaliserade till särskilt 
bestämda länsstyrelser. Vattenmyndigheten har ansvaret för att 
beskrivningar och bedömningar av vattenförhållandena kommer 
fram och rapporteras vidare till Naturvårdsverket. Länsstyrelsen i 
Västra Götaland är vattenmyndighet i Västerhavets vattendistrikt. 
(Alm et al., 2007) 

 
Verksamhetsområde Det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har 

ordnats eller skall ordnas genom en allmän VA-anläggning. (SFS 
2006:412) 

 
Återkomsttid Tidsintervall (i medeltal, sett över en längre tidsperiod mellan 

regn- eller avrinningstillfällen för viss given intensitet och 
varaktighet. (Svenskt Vatten 2004). Ett flöde med 100 års 
återkomsttid inträffar eller överträffas i genomsnitt en gång på 100 
år, vilket innebär att sannolikheten är 1 på 100 för varje enskilt år. 
Eftersom man exponerar sig för risken under flera år blir den 
ackumulerade risken avsevärd. För en anläggning som står i 100 år 
är sannolikheten 63 % att minst ett 100-årsflöde inträffar under 
dessa 100 år. (SMHI 2008) 
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2 METOD VID FLÖDES- OCH NEDERBÖRDSMÄTNING 

2.1 FLÖDESMÄTNING 
Syftet 
Flödes- och nederbördsmätare placeras ut för att få en uppfattning om flödessituationen i 
Trönningeån som helhet, hur flödet i ån påverkas av olika nederbördsintensiteter och 
varaktigheter. 
 
Utrustning  
För att mäta flödet används Mainstream portabla flödesmätare som är gjord för att mäta flödet 
av vätskor i delvis eller helt fyllda rör och för öppna kanaler där sektionerna har kända mått. 
Det finns olika metoder för flödesmätning. Metoden som används i detta projekt är hastighet-
areametoden som bygger på mätning av hastighet och vattennivå och att flödet fås som 
hastighet multiplicerat med tvärsnittsarea.  
 
Inom hastighets-area metoden finns flera metoder att mäta hastigheten, exempelvis med hjälp 
av propeller, spårämne och dopplereffekt. (Häggström 1999)  
 
Mainstream flödesmätare som används i detta projekt mäter vattenhastigheten med hjälp av 
dopplereffekten. Metoden bygger på utsänt ultraljud och analys av dopplereffekten. 
Hastighetsmätaren består av en givare och en mottagare av ultraljud. Givaren sänder ut en 
signal med konstant frekvens; när signalen träffar små partiklar och bubblor i den 
förbipasserande vätskan reflekteras signalen tillbaka. Den reflekterande signalen får en annan 
frekvens som beror av partiklarnas hastighet i reflektionspunkten. Frekvensändringen är ett 
mått på hastigheten i mätpunkten. Mainstream flödesmätare mäter hastigheten i ca 1000 
punkter över tvärsnittet och beräknar genom statistisk bearbetning en medelhastighet i 
tvärsnittet. Vattennivån mäts samtidigt och ger tillsammans med, den vid utsättningen 
uppmätta och registrerade, bottensektionen, tvärsnittets våta area vid tidpunkten. (Mainstream 
user manual) 
 
Flödet ges av sambandet: 

UAQ =  
där 
Q = Flöde (m3/s) 
U = Medelhastighet (m/s) 
A = Våt area (m2) 
 
Mainstream flödesmätare består av en portabel systemenhet (Figur 1) där data loggas, en 
hastighets- och nivåmätare, och en mjukvara. Anledningen till att Mainstream flödesmätare 
används i projektet är att det är ett tillfälle för Halmstads kommun att testa utrustningen för att 
eventuellt investera i ett antal sådana flödesmätare. Med hänsyn till rådande förhållanden med 
mätning i naturligt vattendrag och där mätningen behöver ske kontinuerligt under lång tid så 
ger mätmetoden med ultraljud ett mer noggrannt resultat än exempelvis propeller eller 
spårämne. Noggrannheten av mätt hastighet är 2 % och av nivån ±0,25 % av kalibrerat 
mätområde.  
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Figur 1 Systemenheten hos Mainstream flödesmätare. 
 
Den reflekterade signalen analyseras av hastighetsmätaren, endast signaler som innehåller 
verifierad hastighetsinformation accepteras. Den andel av signalen som accepteras kallas 
signalkvalitet och mäts i procent. Signalkvaliteten ger mått på hur mycket partiklar som 
reflekteras och bekräftar att mätningen har hög trovärdighet. 
 
Placering 
Tre lämpliga sektioner för placering av flödesmätare identifieras. Lämplig placering utgörs av 
bestämda sektioner med fasta mått, exempelvis i trummor under vägar, för att få 
representativa värden på flödet. Utrustningen måste också kunna förankras i någonting fast 
som sten eller betongvägg vilket också uppnås i trummor under vägar. Strax nedströms 
järnvägen förgrenar (se bilaga 1) sig Trönningeån. Det är intressant att undersöka hur mycket 
av det totala flödet som respektive förgrening bidrar med för att erhålla en helhetsbild av 
flödet i ån vilket gör det naturligt att placera en flödesmätare i respektive del innan 
sammanslutningen. Den tredje mätaren placeras under Västra vägen (se bilaga 1) som ligger 
precis nedströms samhället och verksamhetsområdet.   
 
Flödesmätare 1 placeras under bron vid järnvägen (Figur 2). Flödesmätare 2 placeras under 
bron vid Krontorpsvägen (Figur 3). Flödesmätare 3 placeras under bron vid Västra vägen 
(Figur 4).   
 

 
Figur 2 Placering av flödesmätare 1 vid järnvägsbron. 
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Figur 3 Placering av flödesmätare 2 vid Krontorpsvägen. 
 

 
Figur 4 Placering av flödesmätare 3 vid Västra vägen. 
 
Utförande 
Hastighets- och nivåmätaren med sladd sätts fast på en förankringsplåt av aluminium (Figur 
5). Förankringsplåten monteras fast med expanderbultar på insidan av respektive sektion med 
hastighets- och nivåmätaren placerad strax ovanför botten. Vattennivån i mätpunkten bör ej 
understiga 0,3 m.  
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Figur 5 Hastighets- och nivåmätaren sätts fast på förankringsplåt. 
 
Varje sektion mäts upp för att kunna rita upp en måttsatt profil av sektionen som programmet 
kan läsa. Det är en förutsättning med en noggrant bestämd sektion för att få representativa 
värden på resultaten. Bottentopografin för flödesmätare 3 är ojämn och kan inte passas in 
genom att måttsätta någon förinritad profil så denna mäts in för varje halvmeter och ritas 
därefter in för hand och räknas om av mjukvarans tillverkare. Efter 1 vecka kontrolleras alla 
mätarna igen för att säkerställa dess funktion, samt för att justera flödesmätare 1 vid 
järnvägsbron. De resulterande flödesdiagrammen är representativa från 080219 i alla tre 
mätpunkterna.  
 
Mätarna töms sedan på data varannan vecka under perioden som de ligger i, 080219 till 
080506. Tidsperioden för flödesmätningarna begränsas av tiden som ryms inom ramen för 
examensarbetet. Tre månader bör vara tillräckligt för att ett antal regntillfällen ska hinna 
inträffa. Loggintervallet väljs till 2 minuter, värden mäts kontinuerligt men de loggar bara 
varannan minut. Resultaten presenteras sedan i diagramform med hjälp av programmet 
Viagraph.  
 
Signalkvaliteten var direkt hög för flödesmätare 1 och 3. För flödesmätare 2 låg 
signalkvaliteten under 50 % vilket kan bero på låg hastighet på vattnet vid tillfället i 
kombination med att det var lite partiklar i vattnet. Vid flödesmätare 1 vid Järnvägen 
transporterades sand på botten undan vid höga flöden, varför denna mätare fick justeras 
ytterligare en gång under mätningarna. 
 
 

2.2 NEDERBÖRDSMÄTNNG 
Syfte 
Syftet med att mäta nederbörd är att få fram hur olika regnintensiteter och varaktigheter 
påverkar flödet i Trönningeån.  
 
Utrustning 
Nederbördsmätaren som används heter Casella (Figur 6). Nederbörden faller ner i tratten som 
utgör ovandelen av cylindern. Under cylindern på bottenplattan sitter två vippskålar (Figur 7). 
Ytan på tratten har ett förhållande till vippskålarna så att varje gång skålen vippar motsvarar 
det 0,2 mm regn. Varje vippning registreras och loggas. När skålen vippar rinner vattnet ut 
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och mätaren behöver alltså aldrig tömmas. Liksom för flödesmätarna presenteras 
regnintensiteten i diagramform med hjälp av programmet Viagraph. 
 

 
Figur 6 Nederbördsmätaren Casella. 
 

 
Figur 7 Bottenplattan med två vippskålar och två silar där vattnet rinner ut. 
 
Placering  
Regnmätaren placeras mitt i samhället i avrinningsområdet och värdena får anses 
representativa för området. 
 
För bästa resultat bör nederbördsmätaren enligt tillverkarna placeras plant och ca 1,5 m ovan 
mark på en öppen plats, vinkeln mellan markplanet och toppen på omgivande föremål som 
träd och byggnader bör vara mindre än 45 grader. Anledningen är dels att inget ska hindra 
nederbörden att falla ner i regnmätaren men också för att träd släpper barr, löv, pollen och 
småkvistar som kan hindra funktionen. Ett problem med nederbördsmätare som kommunen 
haft erfarenhet av är att mätarna, eftersom de måste stå på en öppen plats, har blivit utsatta för 
nyfikna medborgare varpå mätvärden har gått förlorade. Nederbördsmätaren placeras därför 
på ett tak till ett dagis. En risk med att placera mätaren på ett tak är att vindar och 
luftströmmar kan påverka nederbörden i mätaren. 
 
Utförande  
Den gröna cylindern, ytterhöljet, lossas från bottenplattan för att ansluta signalkabeln till 
kontakterna på bottenplattan. Klockinställningen ställs in så att den överensstämmer med 
flödesmätarnas så att dessa kan jämföras i samma diagram vid samma tidpunkt. Bottenplattan 
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justeras horisontellt på träpallen för att uppnå vågrätt läge med hjälp av tre svarta 
justerskruvar och vattenpasset på bottenplattan. För att säkerställa funktionen kontrolleras 
resultatet av tio manuella vippningar. Ytterhöljet skruvas på och mätaren är klar för 
registrering. 
 
Vid kontrollen en vecka senare upptäcktes att signalkablarna åkt ur sockerbiten på 
bottenplattan varför värdena från första veckan inte fanns loggade. 
 
 

3 OMRÅDESBESKRIVNING  
Trönningeån är ca 11 km lång. Ån börjar i sjön Knorren och rinner sedan genom ett skog- och 
åkerlandskap i ca 7 km tills den passerar in i samhället Trönninge. Genom samhället rinner 
den i ca 2 km och sedan ytterligare 2 km genom åkerlandskap innan den mynnar i Fylleån 
som strax därefter når havet. Totala avrinningsområdet är enligt SMHI ca 3300 ha. Jordlagren 
i området består till stor del av lera med sandåsar som sticker upp. 
 
Trönningeån skall hanteras som en känslig recipient. Fylleån som Trönningeån mynnar i strax 
innan den når havet är klassad som ett natura 2000 objekt. Havsöringen går upp i Fylleån och 
i Trönningeån och leker. I Trönningeån går havsöringen upp åtminstone till järnvägen enligt 
en Trönningebo som brukar fiska där tidigt på våren. 
 
Fylleåns avrinningsområde är påverkat av försurning, i synnerhet gäller det skogs- och 
mellanbygden. Det huvudsakliga hotet i de nedre delarna är övergödning och fysisk 
förändring. Det antropogena bidraget av näringsämnen från jordbruket (till främst biflödet 
Trönningeån) är betydande men några industriella utsläpp av betydelse finns inte. 
(Vattenmyndigheten 2008) 
 
På åttiotalet inträffade ett mindre skred i området mellan positionerna A och B (se bilaga 2) 
vilket gör att detta område uppmärksammats angående eventuella stabilitetsproblem. Ökade 
flöden genom detta område skulle kunna medföra att området blir ännu känsligare. 
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4 RESULTAT 

4.1 BEFINTLIGT MATERIAL 

4.1.1 SMHI 
Trönningeåns totala avrinningsområde är enligt SMHI 3314 ha. Ytornas karaktär är fördelade 
enligt Tabell 1. Avrinningsområdet är dominerat av skog och jordbruksmark. Vid jämförelse 
med cad-underlaget stämmer tätortsytan bra överens med SMHI:s indelning. 
 
Tabell 1 Avrinningsområdets indelning i ytor (SMHI) 
Typ av avrinningsområde Yta (ha) 
Vattenyta   7 
Skog 1122 
Öppen mark 363 
Jordbruksmark 1647 
Hygge 20 
Tätort 154 
Summa 3314 
 

4.1.2 SGU 
Närmsta platsen ifrån Trönninge som SGU har observationsrör är vid Lilla torg, Halmstad 
centralort. Resultaten presenteras i Figur 8. Lilla torg ligger inte inom avrinningsområdet till 
Trönningeån, däremot ligger det nära Nissan och ger förmodligen en bättre bild av 
grundvattennivån där, varför denna information bör användas för att studera variationen under 
månaderna för flödesmätning och inte som absoluta tal. Avläsningarna är gjorda i mitten av 
varje månad. 
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Figur 8 Grundvattennivåer vid Lilla torg, Halmstad (SGU) 
 
Normalt stiger grundvattennivån under våren och är som högst vid snösmältning. Under sen 
vår och sommar sjunker oftast grundvattennivån till följd av högre avdunstning och att 
växtligheten tar upp vatten. Under 2007 var grundvattennivån som högst i februari och som 
lägst i december. Under 2008 är grundvattennivån som högst i april under de tillgängliga 
månaderna. Observationsröret är placerad på ett område dominerat av hårdgjorda ytor. 
Rimligtvis ligger grundvattennivån högre där området är dominerat av naturmark, som är 
fallet i Trönninge, istället för av hårdgjorda ytor.  
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4.1.3 Länsstyrelsen, Halmstad 
Länsstyrelsen har beräknade flödesvärden, Tabell 2, för vattenföringen i en punkt precis 
nedströms samhället. Avrinningsområdet i beräkningspunkten är enligt länsstyrelsen 2800 ha.  
 
Tabell 2 Beräknad vattenföring i Trönningeån (Länsstyrelsen) 
Typ av vattenföring Flöde (m3/s) 
Medel högvattenföring 3,5 
Medelvattenföring 0,4 
Medel lågvattenflöde 0,04 
Lägsta lågvattenflöde 0,007 
 
 

4.2 LITTERATURSTUDIE 

4.2.1 Klimatförändringar 
En klimatförändring kan enligt tillgängliga utredningar medföra ökad avrinning vintertid och 
ett torrare och varmare klimat under sommarperioden i stora delarna av landets 
jordbruksområden. När markavvattningsföretagens kapacitet, framförallt under vintern, inte är 
tillräcklig kan skador komma att drabba jordbruket, infrastrukturen och enskilda 
fastighetsägare. Under sommarmånaderna däremot minskar tillgången på vatten i vattendrag, 
sjöar och bevattningsdammar samtidigt som bevattningsbehovet ökar. (Carlsson 2007) 
 

4.2.2 Avrinning 
Avrinningen från ett område bildas av den nederbörd som når marken och som inte 
magasineras eller avdunstar inom området. Avrinning innefattar både det vatten som rör sig i 
marken och flödet i vattendragen, vattenföringen. Relationen mellan avrinningen och dess 
påverkande faktorer uttrycks i vattenbalansekvationen. (Raab, Vedin 2004) 
 
R = P-E-ΔS   
R = avrinning 
P = nederbörd 
E = avdunstning 
ΔS = magasinsförändringen (snö, sjöar, mark, grundvatten) 
 
Avdunstningen följer i stora drag temperaturens variation över året och är som störst under 
sommarmånaderna. Exempelvis kan en fjärdedel av sommarens nederbörd stanna i trädens 
kronor och avdunsta utan att nå marken, därtill tillkommer avdunstning genom växters 
transpiration. Nederbörden är som störst under sommaren och hösten i större delar av landet. 
Avrinningens långsiktiga variation från ett år till ett annat är oftast mycket stor och främst en 
följd av att nederbörden varierar kraftigt mellan åren. Det är stora skillnader mellan 
avrinnings- och nederbördsmönstren för tider kortare än ett år. Faktorer som mark- och 
grundvattenmagsinering får då stor betydelse. (Raab, Vedin 2004) 
 
Uppskattat medelvärde på årsnederbörden 1961-1990 för området kring Halmstad är enligt, 
karta P147 och P148 i Raab, Vedin (2004), 900 mm och medelvärde på årsavdunstning under 
samma period är 500 mm.  
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4.2.3 Markavvattningsföretag 
Miljöbalken 11 kap § 2 definierar markavvattning som åtgärder vilka utförs för att avvattna 
mark eller skydda mot vatten ”när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets 
lämplighet för något visst ändamål.” Ett visst ändamål kan till exempel vara jord- och 
skogsbruk, vägbyggnad eller annan exploatering.  
 
När markavvattning berör flera fastigheter bildas vanligen en samfällighet – ett 
dikningsföretag eller markavvattningsföretag. Syftet med att bilda ett markavvattningsföretag 
är att få en rationell administrativ hantering av markavvattningen. I Sveriges finns det minst 
20 000 markavvattningsföretag, varav de flesta bildades i slutet av 1800-talet och i första 
halvan av 1900-talet. Dikning för att vinna ny mark förekommer numera väldigt sällan men 
det kan finnas behov av att underhålla befintliga företag. Möjligheten att utföra ny 
markavvattning är kraftigt beskuren, detta för att skydda de våtmarker som finns kvar. 
Länsstyrelsen kan ge dispens. Bestämmelserna om markavvattning finns i Miljöbalken och i 
Lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. (Jordbruksverket, 2008) 
 
Markavvattningsföretagen har tillkommit via en förrättning, vilket innebär att 
dikningsföretaget har ett tillstånd som reglerar deras rätt att avvattna marken. Vanligtvis har 
deltagarna rätt att avvattna marken till 1,2 m under markytan. Dikets dimensioner och nivåer 
beräknas vid företagets tillkomst och baseras på avrinningsområdets storlek och 
dimensionerande vattenföringar. Vanligtvis dimensioneras diket för flödet 1,5-2 liter per 
sekund och hektar för åkermark och 1,0-1,5 liter per sekund och hektar för skogsmark. 
Företagen är av varierande storlek, de kan bestå av endast enstaka dike eller rörledning till att 
innefatta stora åar med anslutande diken. (Carlsson 2007) 
 
Enligt Jordabalken är fastighetsägare skyldiga att ta emot det vatten som kommer från 
angränsande fastigheter. Ofta går fastighetsgränser i vattendragen, många fastighetsägare har 
därmed ansvar för olika delar av vattendrag och andra vattenförekomster. Därmed krävs 
förvaltning i samverkan mellan de olika fastighetsägarna, väghållare m.fl. 
(Persson, Öbo 2005) 
 
Utförande och underhållskostnaderna i ett markavvattningsföretag ska fördelas mellan 
deltagarna efter vad som är skäligt främst mht den nytta var och en har av företaget. Vid 
beräknande av nyttan beaktas markens bördighet, nivåförhållanden och markanvändning. 
(Jordbruksverket, 2008) Nytta kan vara att markägaren får arronderingsmässiga fördelar 
genom rätning av en bäckslinga, eller att jordbruksmarken får förbättrade möjligheter till 
markavvattning. Exempel på nytta för kommunen i dikningsföretag 371 är att genom 
företagets utförande minskar olägenheterna av höga vattenflöden genom Trönninge samhälle. 
De kostnadsbesparingar som åtgärden bedöms uppgå till utgör kommunens nytta. (Fahlstedt 
1986) 
 
Även väghållare kan ingå i ett dikningsföretag om vägen har en avsevärd inverkan på 
markavvattningsföretaget. Ibland används markavvattningsföretag för att leda bort 
avloppsvatten från reningsverk vilket kan påverka underhållskostnaderna genom ökad 
igenväxning av öppna diken. Det är då rimligt att avloppsutsläpparna deltar i 
underhållskostnaderna. (Jordbruksverket, 2008) 
 
Vid ändrade förhållande som påverkar kostnadsfördelningen till exempel ändrad 
fastighetsindelning, tätortsutbyggnad och avloppsvattenanslutning kan man ansöka om 
omprövning av dikningsföretaget. En ansökan om omprövning ska inges till Miljödomstolen, 
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däremot prövar länsstyrelsen ny markavvattning. I vissa fall kan det t.o.m. ha inträffat så stora 
förändringar att markavvattningsföretaget inte längre har någon uppgift att fylla. Yrkandet vid 
omprövning i detta fall blir att lägga ned företaget. Länsstyrelsen beslutar om tillstånd till ny 
markavvattning då endast den egna fastigheten berörs av markavvattningsåtgärderna. Medför 
åtgärderna att annan fastighet skall delta eller att åtgärderna medför skada på annans mark, 
skickar länsstyrelsen ärendet vidare, med ett yttrande, till miljödomstolen. Vid behov utser 
miljödomstolen en markavvattningssakunnig för att ta fram erforderligt beslutsunderlag. 
Jordbruksverkets lantbruksingenjörer ingår i kretsen av behöriga markavvattningssakkunniga. 
(Jordbruksverket, 2008) 
 
Eftersom samfälligheterna bildades för lång tid sedan är det vanligt att ägarna till deltagande 
fastigheter inte känner till delägarskapet och inte vilka rättigheter och skyldigheter som 
delägarskapet innebär. Detta får ofta till följd att de samfälligheter, diken, som utgör del av 
avvattningssystemet inte förvaltas/sköts på tillfredsställande sätt. (Persson, Öbo 2005) 
 
För att leda dagvatten till diken eller rörledningar som ursprungligen anlagts för 
markavvattning kan tillstånd behövas. Dagvattenutsläpparen eller någon av de markägare som 
är berörda kan ansöka om prövning. Lämnas tillstånd och arbetena utförs, ombildas ett 
markavvattningsföretag, där dagvattenutsläpparen kan bli en av delägarna. 
Kostnadsfördelningen mellan dagvattenintresset och markavvattningsintresset grundas på 
vattnets mängd och beskaffenhet samt på vad som kan vara skäligt. (Jordbruksverket 2008) 
 
Enligt 11 kap 17 § miljöbalken gäller ”Den som äger en vattenanläggning är skyldig att 
underhålla den så att det inte uppkommer skada för allmänna eller enskilda intressen genom 
ändringar i vattenförhållanden.  
 
Enligt 11 kap 15 § miljöbalken gäller ”Tillstånd enligt detta kapitel behövs inte för att utföra 
rensningar för att bibehålla vattnets djup eller läge eller för att omedelbart återställa ett 
vattendrag som har vikit från sitt förra läge eller som på något annat sätt har förändrats. 
 
Om en kommun vill använda ett dikningsföretag som recipient (mottagare) för sitt 
avloppsvatten alternativt ytvatten från ett industriområde så bör omprövning göras som 
ansökningsmål p.g.a. väsentligt ändrade förhållanden. Anslutning kan medges om det är till 
väsentlig fördel. Bestämmelsen bör tolkas så, att det måste ske en teknisk prövning av att 
anslutning kan ske med hänsyn till kapaciteten i dikningsföretagets anläggningar. 
(Jordbruksverket 2008) 
 
Ett markavvattningsföretag som drivs och underhålls enligt bestämmelser och villkor i ett 
tillstånd, kan inte ställas till svars för eventuella skador av höga flöden och översvämningar. 
(Carlsson 2007) 
 
Möjliga åtgärder för att undvika och minska skadorna i framtiden kan vara att utjämna flöden 
med hjälp av utjämningsmagasin innan vattnet rinner vidare i system som är begränsade. 
(Carlsson 2007) 
 
 



Trönningeån som dagvattenrecipient 
Åsa Ottosson 

 18

4.3 INTERVJU MED MARKAVVATTNINGSSAKKUNNIG, JORDBRUKSVERKET 
Ägaren till ett vattendrag är den på vars mark vattendraget ligger. Är vattendraget reglerat t ex 
genom förrättning så att ett dikningsföretag bildats så tillhör marken där diket ligger 
fortfarande fastigheten, men vattendraget disponeras av dikningsföretaget. 
 
Ett naturligt vattendrag är ingen vattenanläggning varför underhållsansvar enligt 11 kap 17 § 
MB inte är aktuellt. Däremot kan rensningsbehov föreligga och då har den som är beroende 
av att vattenförhållandena består rådighet till rensningsinsatser, 2 kap 5 § (1998:812) 
Restvattenlagen. Ett uppgrävt eller rätat vattendrag är en vattenanläggning liksom 
rörledningar 11 kap 3 § MB. 11 kap 17 § MB äger då tillämpning. Är det dikningsföretag som 
är ägare av vattenanläggningen är det företagets ansvar, annars är det fastighetsägarens ansvar 
på vilken anläggningen ligger. 
 
Kommunen kan vara ansvarig eller ingå som delägare i ett df i egenskap av markägare eller 
som huvudman för verksamhetsområde för dagvatten. Olika delägare kan ha ansvar för olika 
delar av vattendraget. Den som är ansvarig på en sträcka är skyldiga att underhålla till 
fastställt läge, djup och bredd på den delen. 
 
Om det blir översvämning uppströms ett vattendrag som är reglerat i ett 
markavvattningsföretag så är ett första steg att undersöka om markavvattningsföretaget 
nedströms har underhållit till fastställt djup och bredd. Om ett företag har minskat kapaciteten 
till följd av exempelvis dåligt underhåll, hos det ursprungliga diket så kan skadedrabbade 
uppströms begära ersättning från markavvattningsföretaget för de skador som uppstått. Ett 
företag som drivs och underhålls enligt bestämmelser och villkor i ett tillstånd, kan däremot 
inte bli ersättningsskyldigt för eventuella skador av höga flöden och översvämningar. 
 
Detsamma gäller kommunen, om dagvattnet dämmer upp i ledningar till fastigheter som 
ligger inom verksamhetsområdet för dagvatten så bör det undersökas om ledningarna har 
tillräcklig dimension enligt rekommendationer från Svenskt Vatten. Det är också lämpligt att 
titta i vad som står i bygglovet för den berörda fastigheten. Det är 10 års preskriptionstid för 
myndighetsutövning, exempelvis ärenden om bygglov och planläggning. (Kommunen har ett 
generellt skadeståndsansvar för skada som vållas genom fel eller försummelse vid 
myndighetsutövning. Detta ansvar gäller under tio år från den skadegörande handlingen, dvs. 
det felaktiga eller försumliga planläggnings- eller bygglovbeslutet.) 
 
Om det trots tillräckligt dimensionerade ledningar och väl underhållna markavattningsföretag 
uppkommer översvämningsskador på en fastighet till följd av exempelvis extrem nederbörd, 
bär varken kommun eller eventuellt markavvattningsföretag ansvar för skadorna.  
 
Kommunen är inte skyldig att ta på sig ansvaret för ett vattendrag bara för att det fysiskt 
rinner genom deras verksamhetsområde för dagvatten. För oreglerade vattendrag gäller att 
markägaren har ansvaret. Ofta äger kommunen parkmark längs vattendraget och har därmed 
ansvaret. För reglerade diken och rörledningar har markavvattningsföretaget ansvaret.  
 
Om kommunen ska släppa vatten till ett vattendrag från ett verksamhetsområde eller om det 
har inträffat förändringar som tätortsutbyggnad eller ändrad fastighetsindelning så ska 
markavvattningsföretaget omprövas med de nya förutsättningarna eller bilda ett nytt. Det är 
inte åns fysiska placering som avgör vem som har ansvar utan vad som står i förrättningsakten 
för företaget. Det har utbildats en praxis där huvudmannen för allmän VA-verksamhet – 
dagvatten tar över ansvaret för dikningsföretagets anläggningar inom verksamhetsområdet, 
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medan övriga deltagare har ansvaret för resterande dikessträckor. Det bedöms inte skäligt att t 
ex lantbruket ska bedriva underhållsarbeten inom tätbebyggelse. Huvudmannen för VA-
anläggningen kan vara deltagare till följd av dagvattenutsläpp. Rimligtvis kommer då 
exploatören/kommunen bli delägare i markavvattningsföretaget om de inte redan är det, är de 
redan delägare så kommer kostnadsfördelningen mellan olika delägare omprövas.  
 
Kommunen kan komma att behöva utjämna flödet från det utökade verksamhetsområdet för 
att säkerställa att flödet i vattendraget inte ökar, exempelvis genom att anlägga ett 
utjämningsmagasin. I ett exploateringsområde har exploatören ansvar för att göra åtgärd för 
att maximalt släppa ut ett flöde vanligtvis motsvarande 1,5 l/s ha från området, eller det flöde 
som recipienten är dimensionerat för. Ett exempel på åtgärd för att reglera utsläppet är att 
anlägga ett utjämningsmagasin med flödesregulator för att uppfylla kravet på maximalt flöde.  
 
Vattendragets volym spelar ingen roll för om kommunen är ansvarig eller inte. 
 
 

4.4 AKT FÖR DIKNINGSFÖRETAG NR N 371 OCH N 643 
Den del av Trönningeån som börjar där ån passerar in i samhället och hela vägen nedströms 
till mynningen är uppdelad i två dikningsföretag, gränsen går i punkt A mellan Västra vägen 
och kyrkan (se bilaga 2). Huvudman för den övre, ca 2000 meter långa, delen av ån är, 
Trönningebäckens dikningsföretag År 1986, akt nr N 371, och för den nedre, ca 2300 meter 
långa, delen är Trönningebäckens sänkningsföretag av år 1953, akt nr N 643, huvudman. 
 

4.4.1 Dikningsföretag 371 
År 1985 ansöker Halmstads kommun om förrättning enligt 12 kap. Vattenlagen för 
markavvattningsföretag för Trönningebäcken, Halmstad, för den övre delen av bäcken. 
Anledningen till ansökan är att det innan dess inte funnits någon huvudman för den delen av 
Trönningebäcken vilket medfört att något organiserat och planerat underhåll ej utförts vilket 
fått till följd att bäcken delvis växt igen och orsakar olägenheter för såväl villaägare som 
andra markägare utmed bäcken. Företagets ändamål är att minska översvämningsproblem i 
Trönninge samhälle samt att fastställa underhållsansvaret för berörda delar av 
Trönningebäcken och Perstorpsdiket. Avrinningen vid högvatten har uppskattats till 2,5 l/s ha. 
Beräkningarna är baserade på en metod utarbetad av SMHI och bygger på data om 
avrinningsområdets storlek, sjöprocent och årsmedelnederbörd. 
 
I avsnittet kostnadsfördelningslängd för framtida underhåll finns uppgifter om kostnader för 
framtida underhåll. Företaget är indelat i tre av varandra oberoende avdelningar med var sin 
kostnadsfördelning, A-B, B-C-D och E-D, se bilaga 2. Tabell 3 visar hur kostnader för 
underhållsarbetet ska fördelas mellan delägarna. Kostnader på sträckan A-B skall helt bäras 
av Halmstads kommun, i egenskap av huvudman för verksamhetsområdet för allmän VA-
anläggning. På sträckan B-C-D ska Halmstads kommun, i egenskap av markägare, bära 32,1 
% av kostnader för framtida underhåll. På sträckan E-D ska Halmstads kommun, i egenskap 
av markägare, bära 30,4 % av kostnader för framtida underhåll. 
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Tabell 3 Fördelningen av underhållsarbete  mellan delägarna i df  371. 
Fastighet  Ägare Underhåll andel % Gemens. kostn % 
Sträcka A-B   39 
Trönninge samhälle Halmstads kommun  100  
    
Sträcka B-C-D    38 
Trönninge 10:29 Halmstads kommun 32,1  
Trönninge 5:1 Eldsberga pastorat 52,1  
Trönninge 10:36 Eliassons i Trönninge AB 4,0  
Trönninge 10:49 Eliassons i Trönninge AB 4,0  
Trönninge 10:3 Alf Johansson 7,8  
    
Sträcka E-D   23 
Trönninge 6:164 National Gummi AB 50,0  
Trönninge 10:35 Halmstads kommun 30,4  
Trönninge 10:3 Alf Johansson 10,5  
Trönninge 10:49 Eliassons i Trönninge AB 9,1  
 
Vägförvaltningen i länet skall svara för underhållet av trumman under väg 117. Trönninge 
vägförening skall svara för underhållet av trumman under Bjärbygårdsvägen. Statens 
Järnvägar skall svara för underhållet av järnvägsbron. 
 
Det står också att anläggningar som ingår i företaget omsorgsfullt ska underhållas för 
framtiden. Varje deltagare i företaget har rätt att fordra, att den avloppssträcka, varav han är 
beroende, underhålles väl. Rensningsarbeten får ej utföras  under tiden 1 oktober – 15 maj. I 
syfte att begränsa fiskeskadorna. Anmälan om planerad rensning skall göras till fiskenämnden 
i länet innan arbetet påbörjas. Sommaren 1983 inventerades Trönningeån vad avser dess värde 
som producent av havsöring. Resultatet blev att vattendraget är en mycket god producent av 
havsöring. 
 
I Tillståndsbeslutet står det att tillstånd får omprövas 
- För tillgodoseende av allmänna intressen, dock först 20 år efter det att tillståndsbeslutet 
vunnit laga kraft, 
- Vid ändrade förhållanden, som i inte ringa mån inverkar på frågan om sättet för företagets 
utförande, kretsen av deltagare eller kostnadsfördelningen mellan dem, 
- om någon vill ansluta sig som deltagare. 
Omprövning enligt ovan skall ske vid ny förrättning. 
 

4.4.2 Dikningsföretag 643  
Vid bildandet av företaget beräknades avrinningen vid högvattenföring, Qmax, och 
medelvattenföringen, Qmed. Värdena presenteras i Tabell 4 och ligger till grund för 
vattendragets dimensioner och lutningar på sträckan som dikningsföretaget omfattar. 
 
Tabell 4 Avrinningsområden och vattenmängder för dimensionering av df 643 (Qmed felskriven, i akten står det 
0,0015 men det  ska vara 0,15) 
Sträcka Avrinningsområde (ha) Qmax (l/s) Qmax (l/s ha) Qmed (l/s ha) Qmed (l/s) 
G-H (bilaga 2) 3 900 5 850 1,5 0,15 600 
A-F (bilaga 2) 3 400 5 100 1,5 0,15 510 
 
Under avsnittet som behandlar underhåll står det att kostnad för framtida underhåll skall 
fördelas på delägarna. Halmstads kommun är inte med som delägare i df 643. För intresserade 
finns delägarna samt dess procentandel att läsa i akt 643, Trönningebäckens sänkningsföretag 
av År 1953, under avsnittet kostnadsfördelningslängd. Det står också att kostnad för 
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rensningsåtgärd som orsakats av enskild persons åverkan eller försummelse skall denna själv 
stå för. Rensning bör verkställas i regel varje år samt att tillfälliga ras eller andra svårare 
hinder för vattnets fria avlopp omedelbart skall avlägsnas. Uppdämning eller annan åtgärd, 
som förhindrar vattnets fria avlopp, skall inte tillåtas.  
 
 

4.5 FLÖDES- OCH NEDERBÖRDSMÄTNINGAR 
Tre regntillfällen 080306, 080406 och 080501 väljs ut för att studeras mer noggrannt (se 
bilaga 4). Resultaten presenteras i Tabell 5. Gemensamt för de tre tillfällena är att 
nederbörden är relativt väldefinierad samt att det har gått en tid mellan regntillfällena så det är 
lättare att urskilja hur just det nederbördstillfället påverkar flödet i ån. Genom att beräkna ytan 
under kurvan i nederbördsdiagrammet vid tidpunkten och multiplicera med 
avrinningsområdet fås volymen regn som fallit under den perioden. Denna kan sedan jämföras 
med ytan under kurvan i flödesdiagrammet under samma period för att få mängden flöde som 
avrinner till följd av regnet. Vid beräkning av arean i flödesdiagrammet dras basflödet vid 
tillfället bort för att få fram volymen regn som avrinner till följd av regnet. Basflödet varierar 
under perioden från ca 350-500 l/s och motsvarar det flöde ån hade innan det aktuella regnet 
inträffade. 
 
Tabell 5 Nederbördens påverkan på flödet vid tre tillfällen. 
 080306 080406 080501 
Återkomsttid (mån) 1 < 1 12 
Nederbördsintensitet (l/s ha) 5 2 18 
Nederbörd (mm) 11 7 26 
Nederbördsvaraktighet (h) 6 10 4 
Nederbördsvolym (m3) 313 200 208 800 754 000 
Största flödesökning (l/s) 1 000 730 550 
Flödesvolym (m3) 97 200 87 840 120 960 
Avrinning (%) 31 42 16 
Tid till maxflöde (h) 12 14 14 
 
080306 inträffar ett regn med 6 h varaktighet och en medelintensitet på 5 l/s ha vilket vid den 
varaktigheten motsvarar ett regn med 1 månads återkomsttid. Vid flödesmätare 3 (se bilaga 1) 
börjar flödet i ån att öka ca 1,5 h efter att regnet startat. Flödet ökar sedan i ca 6 h där det 
stannar av och minskar lite för att sedan öka igen. Den totala flödestoppen nås 12 h efter 
regnets start. Regnet ger vid flödesmätare 3 ett största flöde på 1500 l/s, genom att dra bort 
basflödet som vid tillfället är omkring 500 l/s erhålls en största flödesökning på 1000 l/s. 
Volymen regn som faller vid tidpunkten är 108 m3/ha eller 11 mm. Multiplicerat med 
avrinningsområdet i punkten på 2900 ha ger det en total volym på 313 200 m3. Flödets totala 
volymökning vid Västra vägen är 97 200 m3. Enligt dessa mätningar är det 31 % av 
nederbörden som bidrar till flödet i ån.  
 
080406 inträffar ett regn med 10 h varaktighet och en medelintensitet på 2 l/s ha vilket vid 
den varaktigheten motsvarar ett regn med mindre än 1 månaders återkomsttid. Vid 
flödesmätare 3 (se bilaga 1) börjar flödet i ån att öka ca 2 h efter att regnet startat. Flödet ökar 
sedan i ca 6 h där det stannar av och minskar lite för att sedan öka igen. Den totala 
flödestoppen nås 14 timmar efter regnets start. Regnet ger vid flödesmätare 3 ett största flöde 
på 1230 l/s, genom att dra bort basflödet som vid tillfället omkring 500 l/s erhålls en största 
flödesökning på 730 l/s. Volymen regn som faller vid tidpunkten är 72 m3/ha eller 7 mm. 
Multiplicerat med avrinningsområdet i punkten på 2900 ha ger det en total volym på 208 800 
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m3. Flödets totala volymökning vid västra vägen är 87 840 m3. Enligt dessa mätningar är det 
42 % av nederbörden som bidrar till flödet i ån.  
 
080501 inträffar ett regn med 4 h varaktighet och en medelintensitet på 18 l/s ha vilket vid 
den varaktigheten motsvarar ett regn med 1 års återkomsttid. Vid flödesmätare 3 (se bilaga 1) 
börjar flödet i ån att öka ca 1,5 h efter att regnet startat. Flödet ökar sedan i ca 3 h där det 
stannar av och minskar lite för att sedan öka igen. Den totala flödestoppen nås 14 h efter 
regnets start. Regnet ger vid flödesmätare 3 ett största flöde på 900 l/s, genom att dra bort 
basflödet som vid tillfället är omkring 350 l/s erhålls en största flödesökning på 550 l/s. 
Volymen regn som faller vid tidpunkten är 260 m3/ha eller 26 mm. Multiplicerat med 
avrinningsområdet i punkten på 2900 ha ger det en total volym på 754 000 m3. Flödets totala 
volymökning vid västra vägen är 120 960 m3. Enligt dessa mätningar är det 16 % av 
nederbörden som bidrar till flödet i ån.  
 
Under tiden för mätningarna inträffar inga kapacitetsproblem. Största flödet som inträffade 
under tiden för mätningarna, 080312, uppgick vid Västra vägen till ca 2000 l/s (0,7 l/s ha) och 
är en följd av två nederbördstillfällen som sammanföll med endast 2 h mellanrum det första 
med varaktigheten 2,5 h och det efterföljande med varaktigheten 3 h. 
 
 

4.6 FLÖDESBERÄKNINGAR 

4.6.1 Hydrologi (Flödesberäkning med avrinning) 
Flödet vid punkten för flödesmätare 3 (se bilaga 1) beräknas och beskriver avrinningen från 
området, som det ser ut idag. Detta värde kan sedan jämföras med uppmätta flödesvärden i 
punkten vid liknande regntillfällen för att ge en indikation på hur väl metodens värden 
stämmer överens med verkligheten. Tätortsytan inom verksamhetsområde kan sedan ökas för 
att se hur mycket avrinningen ökar vid en viss utökning av verksamhetsområdet.  
 
Det finns olika sätt att beräkna ett områdes avrinning på. Samband mellan nederbörd och 
avrinning från ett område är komplicerat och beror på faktorer som nederbördens variation i 
tiden, markens infiltrationskapacitet och ytmagasineringsförmåga, avdunstning, 
avrinningsområdets geometri och lutningsförhållanden. (Hanaeus 2006) 
 
För handberäkning används vanligen rationella metoden och tid-area metoden. Rationella 
metoden är en grov metod att uppskatta flödet och används framförallt vid beräkningar av 
små, jämnt exploaterade områden. Metoden antar att maximal avrinning sker vid en 
regnvaraktighet som är lika med tiden för hela området att bidra till flödet i 
beräkningspunkten och bör normalt inte användas för längre regnvaraktigheter än tio minuter 
eller för inhomogena områden. Tiden det tar för hela området att bidra kan vara så stor att 
motsvarande regnintensitet är låg vilket inte ger ett representativt värde på största 
avrinningen. Tid-area metoden tar hänsyn till att områden med olika rinntid bidrar till flödet i 
beräkningspunkten vid olika tidpunkter efter regnstart och är således en mer noggrann metod. 
För att kunna beräkna avrinningen med ännu större noggrannhet krävs simulering med olika 
datorprogram vilket inte finns något utrymme till i denna utredning.     
 
Trönningeåns avrinningsområde är ca 3300 ha och består till stor del av naturmark, vilket ger 
att tid-area metoden är den efter förutsättningarna bäst lämpade metoden för uppskattning av 
flödet. 
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Flödesberäkning med Tid-Area metoden 
Enligt tid-area metoden beräknas flödet med sambandet 

)(dim, rd tAiQ ϕ=  
där 
Qd,dim = dimensionerande flöde (l/s)  
A = Avrinningsområdets storlek (ha)  
φ = avrinningskoefficient (-) 
i(tr) = dimensionerande nederbördsintensitet (l/s ha) 
tr = regnets varaktighet (min) 
 
Avrinningsområdet delas in i olika ytor med lika egenskaper med avseende på rinntid och 
avrinningskoefficienter, Tabell 6. Som grund används SMHI:s indelning av hela 
avrinningsområdet i delytor enligt Tabell 1. Tätortsytan delas upp i fyra underkategorier; 
tätort inom verksamhetsområde, tätort utanför verksamhetsområde, industri och väg. 
Tätortsytan inom respektive utanför verksamhetsområde delas upp eftersom denna har en 
väsentlig inverkan på områdets rinntid. Ytor med industri och större vägar ges egen rubrik 
eftersom de har en större andel hårdgjorda ytor och därmed högre avrinningskoefficient än ett 
villaområde i tätorten. Yta jordbruksmark delas upp i yta jordbruksmark uppströms 
beräkningspunkten vid Västra vägen (se bilaga 1) och nedströms beräkningspunkten då ytan 
nedströms beräkningspunkten inte bidrar till flödet i beräkningspunkten. Till varje område 
sätts en avrinningskoefficient som väljs enligt värden i Tabell 7 och  
Tabell 8. För värden på de områden som inte passar in i någon kategori görs en uppskattning 
av lämpligt värde med utgångspunkt i de tabellerade värdena. 
 
Tabell 6 Avrinningens indelning i ytor som används i flödesberäkningar. 
Typ av område Area (ha) φ A*φ Tid till Beräknpunkt (min) Rinntid (min) 
Tätort ej v.o 60 0,25 14,9 0 80 
Tätort v.o 68 0,25 17,1 0 25 
Tätort industri v.o 16 0,8 13,2 8 7 
Väg 10 0,8 7,7 0 43 
Vattenyta 7 0,9 6,5 100 3 
Skog 1122 0,1 112,2 22 406 
Öppen mark 363 0,2 72,6 9 250 
Jordbrmrk nedtsr A 400 - -   
Jordbrmrk upptsr A 1247 0,2 249,4 9 333 
Hygge 20 0,1 2,0 44 183 
Tot 3313     
 
Tabell 7 Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor. (Svenskt Vatten 2004) 
Typ av yta Avrinningskoefficient 
Tak 0,9 
Betong- och asfaltyta, berg i dagen i stark lutning 0,8 
Stensatt yta med grusfogar 0,7 
Grusväg, starkt lutande bergigt parkområde utan nämnvärd vegetation 0,4 
Berg i dagen i inte alltför stark lutning 0,3 
Grusplan och grusad gång, obebygd kvartermark 0,2 
Park med rik vegetation samt kuperad bergig skogsmark 0,1 
Odlad mark. Gräsyta, ängsmark m.m 0-0,1 
Flack tätbevuxen skogsmark 0-0,1 
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Tabell 8 Sammanvägda avrinningskoefficienter för olika slag av bebyggelse. (Svenskt vatten 2004) 
Bebyggelsetyp Avrinningskoefficient 
 Flackt Kuperat 
Slutet byggnadssätt, ingen vegetation 0,7 0,9 
Slutet byggnadssätt med planterade gårdar, industri- och skolområden 0,5 0,7 
Öppet byggnadssätt (flerfamiljshus) 0,4 0,6 
Radhus, kedjehus 0,4 0,6 
Villor, tomter < 1 000 m2 0,25 0,35 
Villor, tomter > 1 000 m2 0,15 0,25 
 
Tiden det tar innan ett område börjar bidra till flödet i punkten samt områdets rinntid 
uppskattas genom att mäta den sträcka som vattnet ska ta sig och fördela denna på det sätt 
som vattnet ska transporteras till exempel på mark, i diken eller i vattendrag. Uppdelningen 
görs på grund av att vattnet har olika hastighet beroende på hur det transporteras. 
Vattenhastigheterna som används kommer från värden i Tabell 9. 
 
Tabell 9 Vattenhastighet i ledningar och diken mm. (Svenskt vatten 2004) 
Typ av avledning Hastighet (m/s) 
Ledning i allmänhet 1,5 
Dike och rännsten 0,5 
Mark 0,1 
 
Varje delområdes tid-area kurva ritas in i ett diagram med tid på x-axeln och reducerad area 
på y-axeln. Hela områdets tid-area kurva är en summationskurva av tid-area kurvorna för de 
olika delområdena, Figur 9. Genom att parallellförskjuta summationskurvan horisontellt med 
en viss tid som motsvarar ett regns varaktighet och mäta det största vertikala avstånd mellan 
kurvorna så fås den maximalt reducerade arean för denna varaktighet. Genom att multiplicera 
denna med regnets intensitet fås det maximala flödet vid den valda regnvaraktigheten. Målet 
är att hitta den regnvaraktighet som ger den största produkten av reducerad area och 
regnintensitet. Det maximala flödet i beräkningspunkten vid Västra vägen (se bilaga 1) med 
dagens utseende av samhället fås vid en regnvaraktighet på 240 minuter och då efter 420 
minuter enligt beräkningarna. Vid ett 240 minuters regn med exempelvis 1-månaders 
återkomsttid blir största flödet enligt beräkningarna 2660 l/s. 
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Figur 9 Summationskurva för bidragande area i beräkningspunken vid Västra vägen (se bilaga 1). 
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Tid-area metoden innefattar endast ytavrinningen vilket leder till att basflödet får läggas till 
vid jämförelse med uppmätta värden. 
 
För att kunna jämföra uppmätta värden med beräknade presenteras, i Tabell 10, de beräknade 
resultaten av tre nederbördssituationer som motsvarar nederbörden som vid 
nederbördsmätningarna inträffar 080306, 080406, 080501. 
 
Tabell 10 Flöden vid tre tillfällen enligt flödesberäkningar 
 080306 080406 080501 
Återkomsttid (mån) 1 < 1 12 
Nederbördsintensitet (l/s ha) 5 2 18 
Nederbördsvaraktighet (h) 6 10 4 
Maxflöde (l/s) 1990 990 8980 
Tid till maxflöde (h) 7 7 7 
 
Regnet som inträffar 080306 med 6 h varaktighet och en medelintensitet på 5 l/s ha, vilket vid 
den varaktigheten motsvarar ett regn med 1 månads återkomsttid, resulterar enligt beräkningar 
i ett största flöde på 1990 l/s och det inträffar efter 7 timmar.  
 
Regnet som inträffar 080406 med 10 h varaktighet och en medelintensitet på 2 l/s ha, vilket 
vid den varaktigheten motsvarar ett regn med mindre än 1 månads återkomsttid, resulterar 
enligt beräkningar i ett största flöde på 990 l/s och det inträffar efter 7 timmar.  
 
Regnet som inträffar 080501 med 4 h varaktighet och en medelintensitet på 18 l/s ha, vilket 
vid den varaktigheten motsvarar ett regn med mindre än 1 års återkomsttid, resulterar enligt 
beräkningar i ett största flöde på 8980 l/s och det inträffar efter 7 timmar. 
 
En exploatering och därmed ökning av verksamhetsområdet med 3 ha (ca 30 villor) skulle ge 
den största flödesökningen vid ett 10 års regn med 25 minuters varaktighet och då med en 
ökning på ca 108 l/s eller 1 % enligt flödesberäkningar. 
 

4.6.2 Hydraulik (beräkning av flödeskapacitet) 
Strömningen i en kanal kan vara antingen subkritisk eller superkritisk vilket motsvarar att 
vattnet är lugnflytande respektive forsande. I en å med subkritisk strömning påverkas 
vattennivån långt uppströms vid en uppdämning medan i en å med superkritisk strömning ger 
en uppdämning endast en lokal påverkan. Vilken slags strömning det är påverkar 
angreppssättet vid beräkning. (Häggström 1999). Trönningeåns strömning är subkritisk vilket 
ger att beräkningarna utgår från förhållanden nedströms.  
 
Flödesberäkning med Mannings formel 
För att kunna beräkna flödet i en sektion i ett vattendrag krävs att man vet vattendragets 
utseende och friktionsegenskaper. Ett antal sektioner mäts in i Trönningeån. Sektion 1 och 3 
(se bilaga 1) där flödesmätare 1 respektive 3 är placerad mäts in och används för att bestämma 
friktionsförlusten och därefter ett värde på Mannings tal för Trönningeån mellan sektionerna.  
Anledningen till att sektion 1 och 3 används för att bestämma friktionsegenskaperna är att 
vattennivån och hastighet mäts kontinuerligt där och den informationen behövs som indata 
vid beräkningarna. Värdet på Mannings tal kan sedan användas för att beräkna 
flödeskapaciteten i sektion B1 och B2 (se bilaga 1). Flödeskapaciteten i sektion B1 är 
intressant då denna ligger nedströms samhället och i det område där det förekommer bristande 
underhåll och därmed kan vara en av de begränsande sektionerna för ån. Flödeskapaciteten i 
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sektion B2 är intressant då denna ligger i ett område som varit utsatt för ett mindre skred och 
av tekniska kontoret på Halmstads kommun identifierats som ett område med 
stabilitetsproblem och därmed är känsligt för höga flöden. I båda fallen mäts en antagen 
maxnivå för vattenytan in. Maxnivån för hur högt vattenytan får stiga innan det blir problem i 
sektion B1 antas vara den nivå där slänten planar ut mot marknivå. I sektion B2 antas 
maxnivån vara där rötterna på träden som ligger i slänten blir synliga. Om jorden under 
trädernas rötter rinner bort minskar troligen stabiliteten ytterligare i det området. 
 
Friktionsförlusten, hf, är energinivån i sektion 1 vid järnvägen minus energinivån i sektion 3 
vid Västra vägen. Energinivån kan uttryckas som vattenytans nivå plus hastighetshöjden 
enligt sambandet:  
 

))2/(())2/(( 22 gUVygUVyh f αα +−+=  
där 
Vy= +höjd för vattenytan 
α = korrektionskoefficienten för kinematisk energi, rekommenderad korrektionskoefficient för 
naturlig strömfåra är 1,3 (Häggström 1999). 

=)2/( 2 gUα hastighetshöjden där U är medelhastigheten. 
 
Därefter används Mannings formel för att få fram ett värde på Mannings tal. Mannings tal är 
en sammanvägning av råhet som kan tänkas påverka flödet i kanalen. Ju mindre skrovlighet, 
desto större blir Mannings tal och desto lägre blir strömningsförlusterna i vattendraget. För ett 
naturligt vattendrag kan värdet på Mannings tal variera mellan ca 10-40. 
 
Mannings formel 

3/42

2

RM
LUh f =  

där 
U = medelhastighet (m/s) 
L = längden över vilken förlusten räknas (m) 
M = Mannings tal  
R = A/P hydrauliska radien 
A = tvärsektionens ”våta” area (m2) 
P = våta perimetern (längden på kontakten mellan vatten och botten i tvärsektionen) 
 
Mannings tal beräknas till 11.  
 
Genom följande omskrivningar fås ett samband som beskriver flödet, Q. 
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Kapaciteten i sektion B1 beräknas till 800 l/s vilket motsvarar ca 0,3 l/s ha med ett 
avrinningsområde på 2900 ha. Flödeskapaciteten i sektion B2 blir enligt beräkningar 1020 l/s 
vilket motsvarar ca 0,4 l/s ha med ett avrinningsområde på 2700 ha. 
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5 ANALYS AV RESULTAT 
Flödes och nederbördsmätning 
Hur flödet i Trönningeån påverkas av olika nederbördsvaraktigheter och intensiteter beror 
först och främst på regnets intensitet vid tillfället men också på faktorer som hur mycket 
nederbörd som fallit tiden innan det aktuella regnet och därmed ger hur vattenmättad marken 
är. När på året regnet inträffar har också en stor inverkan då detta påverkar rådande 
grundvattennivå och avdunstning som också påverkar avrinningen.  
 
Flödesmönstret under de tre regntillfällena 080306, 080406 och 080501 som valts ut för att 
studeras mer noggrant ser likadant ut. Flödet börjar öka ca 1,5 h efter regnets start beroende 
på regnets intensitet. Flödet ökar därefter under olika lång tid och når en första topp där det 
stannar av och till och med minskar lite, innnan det ökar igen för att nå den totala 
flödestoppen efter 12-14 h beroende på vilken intensitet regnet hade. En trolig anledning till 
mönstret är att den första toppen är ett resultat av de hårdgjorda ytornas avrinning, därefter 
kommer det stora bidraget från naturområdena och resulterar i den totala flödestoppen. 
 
Förklaringar till att andelen som avrinner är så olika i de tre fallen kan inte förklaras med det 
aktuella regnets intensitet utan är troligen ett resultat av hur nederbördssituationen sett ut 
under perioderna innan samt rådande grundvattennivå och avdunstningsförhållanden. Regnet 
som inträffar 080406 har betydligt lägre intensitet än regnet som inträffar 080501 men 
betydligt större andel av regnet bidrar till flödet i ån. Detta beror troligtvis på att marken var 
mer vattenmättad på grund av tidigare näraliggande regntillfällen men också på att 
avdunstningen var högre på grund av högre temperaturer under maj månad. 
Grundvattennivåerna ökar under tiden för mätningarna och är som högst i april vilket kan 
tydas som att en större andel av nederbörden går ner i marken och bidrar till att höja 
grundvattenmagasinet.   
 
För att kartlägga vilken respons en viss typ av nederbörd har på flödet i ett vattendrag krävs 
dokumentering under flera år. Det är komplext att dra slutsatser av flödes- och 
nederbördsmätning eftersom avrinningen som bidrar till flödet i ån är beroende på om jorden 
är vattenmättad vid tillfället för regnet eller vilken tid på året det är. Ett regn med samma 
varaktighet och intensitet kan därför ge olika respons på flödet i ån vid olika tillfällen. 
 
Flödesmätningen samt regnmätningen består av flera olika processer som placering av 
utrustning, registrering av nederbörd respektive flöde och loggning av mätdata och därefter 
analys av resultat. I varje led finns det felkällor. Exempelvis vid beräkning av ytan under 
kurvan i diagrammen, som görs för att få fram volymen vatten som kommit utifrån ett visst 
regn, är det svårt att beräkna arean med stor noggrannhet. Resultaten består av värden som på 
ett par minuter kan variera väldigt mycket upp och ner och ett slags medelvärden får 
approximeras. En annan svårighet ligger i att bedöma hur lång tid det tar för flödet i ån att 
återgå till det flöde som det hade innan regnet inträffade eftersom det då kan ha kommit minst 
ett nytt regn som fyllt på. Vid analyseringen av nederbördsdata består varenda 
nederbördstillfälle av toppar och dalar över en period. Dessa ska approximeras till ett 
blockregn med en medelintensitet för att kunna omvandla värdena till återkomsttider och 
därmed kunna jämföra dem och se hur de påverkar flödet.  
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Avrinningsberäkningar 
Enligt beräkningar inträffar det största flödet 7 h efter regnets början för att det är då hela 
området bidrar enligt antagna rinntider. Vid flödesmätningarna kommer flödestoppen efter ca 
12-14 h vilket är betydligt längre tid än i beräkningarna. Flödet som avrinner är större enligt 
beräkningarna än i mätningarna vilket kan vara ett resultat av för korta antagna rinntider och 
för högt antagna avrinningskoefficienter. 
 
Flödesmönstret i ån till följd av ett regn ser enligt beräkningarna likadant ut som under 
mätningarna. Flödet ökar under olika lång tid beroende på flödesintensitet och når en första 
topp där det stannar av och till och med minskar lite, innnan det ökar igen för att nå den totala 
flödestoppen efter ca 7 h beroende på vilken intensitet regnet hade. De absoluta talen stämmer 
inte överens men mönstret är detsamma. Liksom vid mätningarna så är den första toppen 
troligen ett resultat av de hårdgjorda ytornas avrinning, därefter kommer det stora bidraget 
från naturområdena och resulterar i den totala flödestoppen. 
 
Regnet som inträffar 080306 uppmäts ha 6 h varaktighet och en medelintensitet på 5 l/s ha 
vilket vid den varaktigheten motsvarar ett regn med 1 månads återkomsttid. Den totala 
flödestoppen nås 12 h efter regnets start. Den största flödesökningen som erhålls vid Västra 
vägen är 1000 l/s. Enligt beräkningar så ger ett regn med samma varaktighet och återkomsttid 
till samma punkt ett största flöde på 1990 l/s och det inträffar efter 7 h.  
 
Vid jämförelse av regnet som inträffar 080406 uppmäts ha 10 h varaktighet och en 
medelintensitet på 2 l/s ha vilket vid den varaktigheten motsvarar ett regn med mindre än 1 
månads återkomsttid. Den totala flödestoppen nås 14 h efter regnets start. Den största 
flödesökningen som erhålls är 730 l/s. Enligt beräkningar så ger ett regn med samma 
varaktighet och återkomsttid ett största flöde på 990 l/s och det inträffar efter 7 h.  
 
Vid jämförelse av regnet som inträffar 080501 uppmäts ha 4 h varaktighet och en 
medelintensitet på 18 l/s ha vilket vid den varaktigheten motsvarar ett regn med 1 års 
återkomsttid. Den totala flödestoppen nås 14 h efter regnets start. Den största flödesökningen 
som erhålls är 550 l/s. Enligt beräkningar så ger ett regn med samma varaktighet och 
återkomsttid ett största flöde på 8980 l/s och det inträffar efter 7 h.  
 
En del av avvikelsena mellan uppmätt flöde och beräknat flöde kan förklaras med att tid-area 
metoden inte tar hänsyn till att en viss mängd av det som avrinner kommer avdunsta, tas upp 
av växter eller bidra till att höja grundvattenmagasinet. Resterande kan härledas till att det vid 
flödesberäkningar har gjorts en mängd antaganden, bland annat vid indelning i delområden, 
beräkning av rinntider, och vid val av avrinningskoefficienter. Den stora skillnaden mellan 
tiden för flödet att nå flödestoppen enligt mätningar och beräkningar indikerar att de antagna 
rinntiderna är för korta. Detta skulle också resultera i ett lägre beräknat värde på flödet och 
därmed troligen stämma bättre överens med uppmätta värden. Rätt antaganden är en 
förutsättning för att få representativa resultat. Avrinningsområdet är stort och inslaget av 
naturmark likaså vilket påverkar metodens noggrannhet negativt då det är svårt att kartlägga 
vattnets väg och hur snabbt det rinner i ett stort naturområde. 
 
Vid en framtida exploatering på 3 ha skulle flödet öka med 108 l/s vid ett 25 minuters regn 
som gav värsta fallet på flödesändringen. Då största flödet enligt beräkningar erhålls vid ett 
regn med 5 h varaktighet och då efter 7 h kommer troligen inte 25 minuters regnet vara 
kapacitetsöverskridande. En utjämningsåtgärd bör ändå anläggas då det totala flödet inte ska 
ökas i ån.  
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Hydrauliska beräkningar 
Enligt dikningsföretagens akter så dimensionerades sträckan nedströms punkt A (se bilaga 2) 
för en maxkapacitet 1,5 l/s ha och sträckan uppströms punkten 2,5 l/s ha. De hydrauliska 
beräkningarna, på sidan 26, för de två sektionerna B1 och B2 resulterade i ett värde på 
flödeskapaciteten på 0,3 l/s ha respektive 0,4 l/s ha. Den beräknade kapaciteten är låg och är 
bland annat en följd av ett lågt värde på Mannings tal. Det kan bero på att det är mycket 
friktionsförluster utmed sträckan som utgjorde grunden för beräkningarna men det kan också 
vara ett resultat av osäkerhet i bestämningen av den maximala nivån på vattenytan vid 
inmätning och vid beräkning av de bestämda sektionernas area. Bottentopografin skiftar från 
en sektion till en annan, exempelvis antas att sektionen vid järnvägen har en rektangelformad 
botten vilket inte nödvändigtvis behöver stämma då det kan vara djupare på ena sidan eller 
vara som grundast i mitten av vattendraget. 
 
Fler sektioner kunde ha mätts in och använts för att jämföra värdet på Mannings tal på olika 
sträckor för att få ett säkrare värde. Trönningeån idag har troligen inte den flödeskapacitet 
som den en gång var dimensionerad för (1,5 l/s ha respektive 2,5 l/s ha). Detta på grund av 
bristande underhåll på stora delar av sträckan av ån från där den passerar in i samhället och 
nedströms men så lågt som 0,3 l/s ha och 0,4 l/s ha är troligen ett underdrivet värde. 
 
Restriktioner om tillåten flödesvolym som ån har kapacitet till är svårare att fastställa innan 
omprövning av befintliga dikningsföretag har skett. Då dagens dimensioner kan komma att 
ändras vid en omprövning, alternativt om man väljer att rensa ån till fastställt djup och bredd, 
så kommer troligen dagens kapacitet och villkor att ändras. 
 
 
Markavvattningsföretag 
Dikningsföretag som ansvarar för uppströms delar av Trönningeån är beroende av att 
dikningsföretag nedströms av ån fungerar. Ett problem nedströms kan fortplanta sig 
uppströms och få konsekvenser för stora områden. Delar av systemen kan vara utformade som 
öppna diken och på andra ställen rörlagda. Avvattningen av jordbruksmarker är minst sagt ett 
komplext system. Att de flesta markavvattningsföretag bildades för väldigt länge sedan bidrar 
dels till att det ofta rinner betydligt större flöde i vattendragen idag än vad de från början var 
dimensionerade samt att delägarna ofta inte är medvetna om att de är delägare och därmed 
inte heller vilka skyldigheter detta medför. 
 
Det faktum att dikningsföretag 371 som ligger uppströms har uppskattat högvattenföringen till 
2,5 l/s ha och dikningsföretag 643 som ligger nedströms, och bildades 33 år tidigare, har 
beräknat högvattenföringen till 1,5 l/s ha vilket ligger till grund för dimensioneringen på den 
sträckan medför att utgångsläget inte är optimalt för ett fungerande system.  
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6 SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

6.1 SLUTSATSER 
 Vem äger ett vattendrag? Vem ansvarar för underhåll och vem är ansvarig om det blir 

översvämning uppströms/nedströms?  
 
Ägaren till ett vattendrag är den på vars mark vattendraget ligger. Är vattendraget reglerat t ex 
genom förrättning så att ett dikningsföretag bildats så tillhör marken där diket ligger 
fortfarande fastigheten, men vattendraget disponeras av dikningsföretaget. Enligt 11 kap 17 § 
miljöbalken gäller ”Den som äger en vattenanläggning är skyldig att underhålla den så att det 
inte uppkommer skada för allmänna eller enskilda intressen genom ändringar i 
vattenförhållanden.” Ett naturligt vattendrag är ingen vattenanläggning varför 
underhållsansvar enligt ovan inte är aktuellt. Då är det den som är beroende av att 
vattenförhållandena består som bör rensa. Om det är ett uppgrävt eller rätat vattendrag är det 
en vattenanläggning och ovan paragraf kan tillämpas. Är det dikningsföretag som är ägare av 
vattenanläggningen är det företagets ansvar, annars är det fastighetsägarens ansvar på vilken 
anläggningen ligger. 
 
Om det blir översvämning uppströms ett vattendrag som är reglerat i ett 
markavvattningsföretag och vattendraget har minskat kapacitet till följd av exempelvis dåligt 
underhåll än det ursprungliga diket så kan skadedrabbade uppströms begära ersättning från 
markavvattningsföretaget för de skador som uppstått. Ett företag som drivs och underhålls 
enligt bestämmelser och villkor i ett tillstånd, kan däremot inte bli ersättningsskyldig för 
eventuella skador av höga flöden och översvämningar. Om det trots tillräckligt 
dimensionerade ledningar och väl underhållna markavvattningsföretag uppkommer 
översvämningsskador på en fastighet till följd av exempelvis extrem nederbörd, bär varken 
kommun eller eventuellt markavvattningsföretag ansvar för skadorna. Det är viktigt att 
fastställa underhållsrutiner då minskad kapacitet på grund av bristande underhåll kan leda till 
skadeståndsansvar. 
 
 

 Vem äger Trönningeån? Vem ansvarar för underhåll och vem är ansvarig om det blir 
översvämning uppströms/nedströms?  

 
Trönningeån är uppdelad i två dikningsföretag, gränsen går i punkt A mellan Västra vägen 
och kyrkan, se bilaga 2. Huvudman för den övre, ca 2000 meter långa, delen av ån är, 
Trönningebäckens dikningsföretag bildat År 1986, akt nr N 371, och för den nedre, ca 2300 
meter långa, delen är Trönningebäckens sänkningsföretag av år 1953, akt nr N 643, 
huvudman. Kostnad för framtida underhåll skall fördelas på delägarna enligt vad som står i 
avtalet. Halmstads kommun är med som delägare i dikningsföretag 371 men inte i 
dikningsföretag 643. Då det har inträffat väsentliga ändrade förhållande som påverkar 
kostnadsfördelningen som  tätortsutbyggnad sedan de båda dikningsföretagen bildades så bör 
dikningsföretagen omprövas med de nya förusättningarna. En omprövning av åns dimensioner 
för att öka kapaciteten kan bli aktuell då dikningsföretaget uppströms är dimensionerat efter 
2,5 l/s ha och dikningsföretaget nedströms 1,5 l/s ha. Om dikningsföretag 643 och 371 
underhållit till fastställt djup och bredd så kan inte de hållas ansvariga för uppdämningar i 
systemet. 
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 Är kommunen generellt sett skyldig att ta på sig ansvaret för ett vattendrag, oberoende 
av vattendragets flöde, som passerar igenom kommunens verksamhetsområde för 
dagvatten? Kan man ha ett dikningsföretag genom ett verksamhetsområde? 

 
Kommunen är inte skyldig att ta på sig ansvaret för ett vattendrag bara för att det fysiskt 
rinner genom deras verksamhetsområde för dagvatten. För oreglerade vattendrag gäller att 
markägaren har ansvaret. Ofta äger kommunen parkmark längs vattendraget och har därmed 
ansvaret. För reglerade diken och rörledningar har markavvattningsföretaget ansvaret. Om 
kommunen ska släppa vatten till ett vattendrag från ett verksamhetsområde eller om det har 
inträffat förändringar som tätortsutbyggnad eller ändrad fastighetsindelning så ska 
markavvattningsföretaget omprövas med de nya förutsättningarna eller bilda ett nytt. Det är 
inte åns fysiska placering som avgör vem som har ansvar utan vad som står i förrättningsakten 
för företaget. Det har utbildats en praxis där huvudmannen för allmän VA-verksamhet – 
dagvatten tar över ansvaret för dikningsföretagets anläggningar inom verksamhetsområdet, 
medan övriga deltagare har ansvaret för resterande dikessträckor. Vattendragets volym spelar 
ingen roll för om kommunen är ansvarig eller inte. 
 
 

 Finns det några kapacitetsproblem idag? Hur kommer en rimlig exploatering i 
framtiden påverka flödet? Är det möjligt att koppla till fler utsläpp och öka 
avrinningen? 

 
Enligt dikningsföretag 643 akt så är maxflödeskapacitet i ån från punkt A och nedströms 1,5 
l/s ha och för dikningsföretag 371 från punkt A och uppströms genom samhället 2,5 l/s ha. 
Enligt de hydrauliska beräkningarna i detta arbete är maxkapaciteten i de två beräknade 
sektionerna B1 och B2 0,3 l/s ha respektive 0,4 l/s ha vilket kan vara en följd av bristande 
underhåll eller osäkerhet i inmätning och vid bedömning av vattenytans maxnivå och därefter 
beräkningar men troligen är det ett resultat av dessa faktorer tillsammans.  
 
En exploatering och därmed ökning av verksamhetsområdet med 3 ha (ca 30 villor) skulle vid 
exempelvis ett 10 års regn med 25 minuters varaktighet ge en maximal flödesökning på ca 
108 l/s eller 1 % enligt flödesberäkningar. Vid exploatering kommer avrinningen från området 
att öka framförallt vid korta intensiva regn och bör därför förses med åtgärder för att inte öka 
det totala flödet. Vid exploatering bör maxflödet varje tomt får släppa till det kommunala 
systemet vara  reglerat med det flöde som fastställs vid en omprövning av dikningsföretaget. 
Flödet kan fördröjas via lokala dagvattenlösningar, alternativt kan exploatören anlägga ett 
utjämningsåtgärd som samlar upp alla exploaterade tomters dagvatten innan utloppet i ån.  
 
 

 Hur ser flödessituationen för Trönningeån ut idag? Hur påverkas flödet i ån av olika 
nederbördsvaraktigheter och intensiteter? 

 
Hur flödet i Trönningeån påverkas av olika nederbördsvaraktigheter och intensiteter beror 
först och främst på regnets intensitet vid tillfället men också på faktorer som hur mycket 
nederbörd som fallit tiden innan det aktuella regnet och därmed ger hur vattenmättad marken 
är. När på året regnet inträffar har också en stor inverkan då detta påverkar rådande 
grundvattennivå och avdunstning som också påverkar avrinnngen. Trönningeån är recipient 
för ett avrinningsområde på drygt 3300 ha och med stora inslag av naturmark vilket gör att 
lågintensiva regn med varaktigheter på flera timmar ger störst påverkan på flödet i ån. Korta 
intensiva regn fördröjs effektivt i de stora naturområdena. Enligt beräkningar uppnås största 
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flödet vid ett regn med 5 h varaktighet. Under mätningarna gång inträffade det största flödet 
då två nederbördstillfällen sammanföll med endast 2 h mellanrum det första med 
varaktigheten 2,5 h och det efterföljande med varaktigheten 3 h. 
 
Flödesmönstret under de tre regntillfällena 080306, 080406 och 080501som valts ut för att 
studeras mer noggrant ser likadant ut. Flödet börjar öka efter ca 1,5 h efter regnets start 
beroende på regnets intensitet. Flödet ökar därefter under olika lång tid och når en första topp 
där det stannar av och till och med minskar lite, innnan det ökar igen för att nå den totala 
flödestoppen efter 12-14 h beroende på vilken intensitet regnet hade. En trolig anledning till 
mönstret är att den första toppen är ett resultat av de hårdgjorda ytornas avrinning, därefter 
kommer det stora bidraget från naturområdena och resulterar i den totala flödestoppen. 
 
080306 inträffar ett regn med 6 h varaktighet och en medelintensitet på 5 l/s ha (11 mm) 
vilket vid den varaktigheten motsvarar ett regn med 1 månads återkomsttid. Detta ger vid 
flödesmätare 3 ett största flöde på 1500 l/s. Enligt mätningarna är det 31% av mängden 
nederbörd som bidrar till flödet i ån.  
 
080406 inträffar ett regn med 10 h varaktighet och en medelintensitet på 2 l/s ha (7 mm) 
vilket vid den varaktigheten motsvarar ett regn med mindre än 1 månaders återkomsttid. 
Regnet ger vid flödesmätare 3 ett största flöde på 1230 l/s. Enligt mätningarna är det 42% av 
mängden nederbörd som bidrar till flödet i ån.  
 
080501 inträffar ett regn med 4 h varaktighet och en medelintensitet på 18 l/s ha (26 mm) 
vilket vid den varaktigheten motsvarar ett regn med 1 års återkomsttid. Regnet ger vid 
flödesmätare 3 ett största flöde på 900 l/s. Enligt mätningarna är det 16 % av mängden 
nederbörd som bidrar till flödet i ån. 
 
 

6.2 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 
Det första som bör göras är att ansöka om omprövning hos länsstyrelsen av df 643 och 371 
eftersom det blivit väsentligt ändrade förhållanden som påverkar kostnadsfördelningen; till 
exempel tätortsutbyggnad. 
 
Oberoende av vad som kommer fram vid omprövningen, om det är ändrad kapacitet som är 
lösningen eller om det är att anlägga utjämningsåtgärder med bestämt utloppsflöde för 
befintlig bebyggelse, så gäller att för ny bebyggelse i området bör en utjämningsåtgärd 
anläggas med det utlopp som ån har kapacitet till enligt omprövningen för att inte öka det 
totala flödet. Det är då ett bra tillfälle att ta klimatförändringar med förväntat ökat flöde i 
beaktande vid dimensionering.  
 
Exploatören får då max släppa ut det flöde som vid omprövning anses som åns kapacitet från 
exploaterat område. Detta kan göras genom lokala dagvattenlösningar på varje tomt 
alternativt genom att exploatören anlägger en stor utjämningsåtgärd som samlar upp 
dagvattnet från området. En flödesregulator placeras då innan anläggningens utlopp för att 
säkerställa att kraven på tillåten flödesvolym uppfylls. Men detta löser inte det huvudsakliga 
problemet att vattendraget uppströms är dimensionerat för 2,5 l/s ha. Detta kan eventuellt 
lösas genom att ompröva åns dimensioner och öka kapaciteten till 2,5 l/s ha från punkt A (se 
bilaga 2) där dikningsföretag 643 börjar.  
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Bilaga 3 
Intervju Bertil Svensson, Jordbruksverket, Maj 2008. 
 
Hur är ansvarsfördelningen för ett vattendrag uppdelad, vem äger ett vattendrag? 
Ägaren till ett vattendrag är den på vars mark vattendraget ligger. Är vattendraget reglerat t ex 
genom förrättning så att ett dikningsföretag bildats så tillhör marken där diket ligger 
fortfarande fastigheten, men vattendraget disponeras av dikningsföretaget. 
 
Ett naturligt vattendrag är ingen vattenanläggning varför underhållsansvar enligt 11 kap 17 § 
MB inte är aktuellt. Däremot kan rensningsbehov föreligga och då har den som är beroende 
av att vattenförhållandena består rådighet till rensningsinsatser, 2 kap 5 § (1998:812). Ett 
uppgrävt eller rätat vattendrag dvs någon mänsklig hand har varit där så är det en 
vattenanläggning liksom rörledningar 11 kap 3 § MB. 11 kap 17 § MB äger då tillämpning. 
Den stora frågan brukar vara vem som är ägare till vattenanläggningen. Är det 
dikningsföretag är det företagets ansvar, annars är det fastighetsägarens ansvar på vilken 
anläggningen ligger. Enligt 2 kap 1 § jordabalken, JB, är en ledning ett tillbehör till 
fastigheten. 
 
Kommunen kan vara ansvarig eller ingå som delägare i ett df i egenskap av markägare eller 
som huvudman för verksamhetsområde för dagvatten. Olika delägare kan ha ansvar för olika 
delar av vattendraget. Den som är ansvarig på en sträcka är skyldiga att underhålla till 
fastställt läge, djup och bredd på den delen. 
 
Länsstyrelsen har samlade uppgifter om vilka dikningsföretag som finns inom länet. 
Länsstyrelsen har akterna till dikningsföretagen med tillhörande kartor i pappersform om df 
bildades efter 1920. Lantmäteriet har akterna till företag bildade före 1920 och de finns 
inskannade digitalt. Det är offentlig handling. I akterna finns uppgifter om delägare, 
kostnadsfördelning, fastställt läge, djup och bredd mm. 
 
En fastighetsägare är skyldig att underhålla och ta konsekvenser för ett dike som går på 
tomten om inte annat är bestämt. 
 
Hur är kostnadsfördelningen uppdelad inom ett df? 
Ett df har tillkommit genom en förrättning, där det har fastlagts bestämmelser om tekniskt 
utförande, kostnadsfördelning mellan delägarna i företaget mm. Kostnader för utförande och 
underhåll fördelas mellan deltagarna efter vad som är skäligt främst mht den nytta (markens 
ökade bördighet, nivåförhållanden och markanvändning) var och en har av företaget. Det 
område som får nytta av ett dikningsföretag benämns ofta båtnadsområde. 
 
Kostnaderna fördelas mellan fastigheterna i förhållande till varje fastighets nytta. 
Beräkningarna för kostnadsfördelningen inom företaget utförs lämpligen av någon med 
behörighet såsom markavvattningssakkunnig. Jordbruksverkets lantbruksingenjörer har sådan 
behörighet. För att få tillstånd till ett vattenföretag måste alltid nyttan vara större än 
kostnaderna. 
 
Äldre företag är ofta indelade i flera avdelningar, dikessträckor, för att kostnadsfördelningen 
bättre skulle motsvara nyttan. Detta innebar att fastigheter i en avdelning fick betala även till 
nedströms liggande avdelning. Om nyttan inom en avdelning är 1000:- medan kostnaden för 
utförande endast är 700:- så flyttas de överskjutande 300:- till nästa avdelning för att fördelas
tillsammans med nyttan på denna avdelning. 
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Har en delägare i df endast ansvar för sin del av ån eller även ansvar nedströms? 
För utförande och drift av dikningsföretag utgör deltagarna en samfällighet. Dikningsföretag 
som tillkommit enligt 1983 års vattenlag (1983:291) eller senare ska förvaltas enligt lagen om 
förvaltning av samfälligheter(1973:1150). Äldre företag förvaltas enligt 7 kap i 1918 års 
vattenlag (1918:523). Dvs styrelsen har ansvar för att sköta företagets angelägenheter såsom 
utförande, underhåll, föra räkenskaper och uttaxering av medel. Den enskilde deltagaren kan 
till styrelsen påtala t ex att det finns behov av underhåll. 
 
Om det finns flera df på en å betalar df uppströms till df nedströms då? 
Det är väldigt sällan som ett df uppströms betalar till ett df nedströms. 
 
Om kommunen utökar sitt verksamhetsområde eller exploaterar och troligtvis bidrar 
till ett ökat flöde i vattendraget, hur påverkar det deras ansvar för underhåll av 
vattendraget? 
Om det har inträffat förändringar som tätortsutbyggnad eller ändrad fastighetsindelning så ska 
markavvattningsföretaget omprövas med de nya förutsättningarna. Ansökan om omprövning 
lämnas till miljödomstolen. Rimligtvis kommer då exploatören/kommunen bli delägare i 
markavvattningsföretaget om de inte redan är det, är de redan delägare så kommer 
kostnadsfördelningen mellan olika delägare omprövas. Kommunen kan komma att behöva 
utjämna flödet från det utökade verksamhetsområdet för att säkerställa att flödet i vattendraget 
inte ökar, exempelvis genom att anlägga ett utjämningsmagasin. I ett exploateringsområde har 
exploatören ansvar för att göra åtgärd för att maximalt släppa ut motsvarande 1,5 l/s ha från 
området, eller det flöde som recipienten är dimensionerat för. Ett exempel på åtgärd för att 
reglera utsläppet är att anlägga ett utjämningsmagasin med flödesregulator för att uppfylla 
kravet på maximalt flöde. 
 
Oftast är vattendragen ekonomiskt dimensionerade för ett 2-års regn, vilket ger ett flöde på 
1,5-2 l/s ha, flödet däröver skall utjämnas. Jordbruksmarkerna klarar att ligga under vatten en 
kort tid vartannat år men det klarar inte en villa med källare. 
 
Om en å rinner genom ett verksamhetsområde eller precis i gränsen för 
verksamhetsområdet är kommunen skyldiga att ta på sig ansvaret för ån då? 
Det är inte åns fysiska placering som avgör vem som har ansvar utan vad som står i 
förrättningsakten för df. Om kommunen släpper vatten från verksamhetsområdet till ån så ska 
man begära omprövning av befintligt df eller bilda ett nytt. Det har utbildats en praxis där 
huvudmannen för allmän VA-verksamhet – dagvatten tar över ansvaret för dikningsföretagets 
anläggningar inom verksamhetsområdet, medan övriga deltagare har ansvaret för resterande 
dikessträckor. Det bedöms inte skäligt att t ex lantbruket ska bedriva underhållsarbeten inom 
tätbebyggelse. Ofta har ledningsdragning anpassats till kvartersbildningen och parkmark 
anlagts utmed öppna diken. Huvudmannen för VA-anläggningen kan vara deltagare till följd 
av dagvattenutsläpp. 
 
Påverkar vattendragets volym utslaget, alltså spelar det någon roll om det är en stor å 
eller en liten bäck. 
Nej, vattendragets storlek spelar ingen roll. 
 
Vem står för finansieringen av processen som omprövning innebär? 
Den som ansöker, det kan vara exploatören, kommunen. Vid en omprövning är det rimligt att 
lägga kostnaden på de intressegrupper som orsakat omprövningen.
Vilket regn ska utjämningsmagasinet vara dimensionerat för? 
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Rekommendationer enligt P90, magasin dimensioneras för långvariga regn med låg intensitet 
och ledningar för korta men intensiva regn. Utloppet 1,5 l/s ha om det är det vattendraget är 
dimensionerat för. 
 
Vem är ansvarig om det blir översvämning uppströms ett dikningsföretag och man 
misstänker dåligt underhåll som orsak? 
Då får man undersöka om markavvattningsföretaget nedströms har underhållit till fastställt 
djup och bredd. Om ett företag har minskat kapacitet till följd av exempelvis dåligt underhåll 
än det ursprungliga diket så kan skadedrabbade uppströms begära ersättning från df för de 
skador som uppstått. Ett företag som drivs och underhålls enligt bestämmelser och villkor i ett 
tillstånd, kan däremot inte bli ersättningsskyldig för eventuella skador av höga flöden och 
översvämningar. 
 
Om vattnet dämmer upp i ledningar får man titta på vad som står i bygglovet för den berörda 
fastigheten. Om ledningarna är dimensionerade för 10-års regn och utan åtgärd släpps ut i ett 
vattendrag som dimensionerat för 2-årsregn. Det är 10 års preskriptionstid för 
myndighetsutövning, exempelvis ärenden om bygglov och planläggning. (Kommunen har ett 
generellt skadeståndsansvar för skada som vållas genom fel eller försummelse vid 
myndighetsutövning. Detta ansvar gäller under tio år från den skadegörande handlingen, dvs. 
det felaktiga eller försumliga planläggnings- eller bygglovbeslutet.) 
 
Vem är ansvarig att ersätta skador på en fastighet om översvämningar beror på extrem 
nederbörd? 
Om markavvattningsföretaget har skötts och underhållits enligt tillståndet, kommunens 
ledningar är tillräckligt dimensionerade men avvattningen inte är tillräcklig får 
fastighetsägaren kontrollera vad dennes privata försäkring täcker. Kommun eller eventuellt 
markavvattningsföretag har då ej ansvaret. 
 
Vilket flöde brukar vattendrag vara dimensionerade för, området är 3300 ha? 
Ofta är dikningsföretagen diemnsionerade för en avrinning motsvarande 1,5 l/s ha.Om hela 
avrinningsområdet är 3300 ha så kan man räkna att vattendraget är dimensionerat för ca 3300 
ha * 1,5 l/s ha, 4950 l/s. 
 
Kommunen måste säkra att deras del är dimensionerat för 10-års regn, är de även 
ansvariga för att det nedströms klarar det hela vägen ut till slutlig recipient? 
Det gör de genom utjämningsmagasin. Man kan utföra en kompensationsåtgärd för att utöka 
flödeskapaciteten i diket. En kompensationsåtgärd kan till exempel vara att bredda diket, men 
inte gräva djupare eftersom den dränerande effekten ökar då. En kompensationsåtgärd 
bedöms inte vara markavvattning och kräver ej obligatoriskt tillstånd. 
 
Är det någon skillnad på enskild fastighetsägare eller markavvattningsföretag vad gäller 
tillstånd eller ansvar/skyldigheter vid underhåll? (Fallet med damen som bor i 
Trönninge där ån eroderar hennes tomt och hon inte får tillstånd att rensa.) 
En vanlig fastighetsägare har normalt inte dokument som styrker fastställt djup och bredd i 
ursprungligt läge. 11 Kap 15 § MB borde vara tillämplig för att återställa vattendraget i 
ursprungligt läge. Det är inte fråga om underhåll eller någon ny markavvattning. Trumman 
från järnvägen som sticker ut långt i vattendraget borde kunna vara en god vägledning för hur 
vattendraget sett ut.
 
Vad gör det för skillnad i praktiken att dagvatten inom detaljplanelagt område räknas 
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till avloppsvatten enligt MB till skillnad från vattentjänstlagen som anger både 
dagvatten 
och dränvatten? Att definitionen på dagvatten är olika. 
Det blir besvärligt och upplagt för många missförstånd. 
 
Är kommunen skyldig att ta sig an alla bäckar och åar inom planlagt område i den 
allmänna dagvattenanläggningen, bara för att den rinner genom verksamhetsområdet? 
även om de inte släpper något vatten till det eller har någon nytta av det. 
För oreglerade vattendrag gäller att markägaren har ansvaret. Ofta äger kommunen parkmark 
längs vattendraget och har därmed ansvaret. För reglerade diken och rörledningar har df 
ansvaret. Detta kan innebära väsentligt fördyrade underhållskostnader inom bebyggelse och 
parkmarksytor. Rörledningar har förhoppningsvis lagts om i gatumark så att de inte ligger 
kvar under bebyggelse. Därmed är det en ny anläggning där den som äger marken eller utfört 
ledningen är ansvarig. 
 
Kan man ha dikningsföretag inom ett verksamhetsområde? 
Ja 
 
Om det inte finns något dikningsföretag på sträckan är det då fastighetsägaren som 
ansvarar för underhåll av diket? 
Ja 
 
Vad är jordabalken? 
De viktigaste lagarna är ordnade i ”balkar” Föräldrabalken, Rättegångsbalken, Miljöbalken, 
Jordabalken m fl (fråga jurist). Jordabalken innehåller bestämmelser rättsförhållande rörande 
fast egendom och inskrivningsväsendet. 
 
På jordbruksverkets hemsida står det att bestämmelserna om markavvattning finns i 
miljöbalken och i lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Vad är det 
för lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. 
(SFS 1998:812). 1983 års vattenlag var omfattande och det finns särskilda regler om rådighet, 
sakägare mm som inte passade ihop med t ex naturvårdslagen och miljöfarlig verksamhet När 
miljöbalken skulle skrivas visade det sig att det inte var möjligt att ta in hela vattenlagen i MB 
utan hälften hamnade i MB och resten i Lag med särskilda bestämmelser om 
vattenverksamhet (restvattenlagen) (1998:812). 
 
Om kommunen reglerar utflödet till 1,5 l/s ha behöver de då begära omprövning av det 
företag som de släpper vatten till? 
Normalt inte men man bör observera att gator saltas på vintern vilket kan påverka t ex 
btgledningar varför underhållsfrågan bör lösas. Det kan räcka med en överenskommelse. 
 
Vid tätortsutbyggnad, finns det någon gräns för ”väsentligt ändrade förhållanden” när 
företaget skall omprövas, exempelvis när man bygger till 2 eller 50 villor, eller någon 
procentuell ökning av flödet? 
Det nämns ett par olika nivåer 3 eller 5 procent. Vi kan tala om flöden och/eller vattennivåer. 
Ett begränsat intrång för en viss åtgärd eller en samlad påverkan av olika åtgärder? 
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