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1. Inledning 
Utredningen omfattar dagvattenhantering för Hammar 8:12 med planerad bostadsbebyggelse som 
skall bestå av både friliggande enbostadshus och sammanbyggda radhus/parhus/och kedjehus. 
Rapporten är en förstudie PM och ska inte ses som bygghandlingar. Förslag ges för hur 
dagvattensystemet skall utformas med redovisning av erforderliga magasinvolymer för att ta hand 
om 20-års regn, även konsekvenserna vid 100-års regn redovisas.  

Figur 1. Planområdets läge på kartan (rödmarkerat). 

Planområdet, se figur 1 ovan, ligger i östra delen av Kristianstads kommun och i östra delen av 
Hammar vid Gamla Fjälkingevägen. Nya planområdet är ca 6,2 ha stort och består idag mestadels av 
jordbruksmark. 

2. Förutsättningar 
Utredningen är baserad på tillhandahållet material från Kristianstads kommun i form av planskiss 
samt grundkarta i dwg-format. Planbeskrivning för “Detaljplan Hammar 8:12 och 8:127 m.fl. i 
Kristianstad” daterad  2020-02-13 har använts som underlag till bl.a. typ av bostäder samt antal 
boende i området. Alla beräkningar och ritningar har gjorts med hjälp av Auto CAD Civil 3D och 
beräkningsmallar som följer riktlinjerna i Svenskt vatten P110.  

Enligt Kristianstads kommuns dagvattenpolicy från 2010 ska åtgärder göras för att minska 
föroreningar och den naturliga vattenbalansen skall eftersträvas. Beställaren vill ha ett öppet 
dagvattensystem som smälter in i landskapsbilden och som renar och fördröjer dagvattnet på ett 
naturligt sätt och med rätt utformning ger ett mervärde för området.  
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3. Befintligt ledningssystem 

3.1 Befintliga VA-ledningar 

I västra området löper befintliga VA-ledningar längs med Nejmans väg och i östra delen längs Gamla 
Fjälkingevägen. Längs med Nejmans väg går en vattenledning i gjutjärn 150 mm samt 
spillvattenledning i betong 225 mm och en dagvattenledning 1978 betong 600 mm. Längs Gamla 
Fjälkingevägen går endast en vattenledning 75 mm PE.  Dagvattenledningar från dikningsföretag går 
genom områdets sydvästra del som enligt utredningen kan komma att behöva flyttas.  

3.2 Befintliga gas-, fiber-, el- och teleledningar 

Det går en optoledning längs områdets norra del österut.  Annars finns det inga gas, fiber el- eller 
teleledningar som korsar nya planområdet utan ledningarna går längs befintlig bebyggelse och längs 
omkringliggande vägarna Nejmars väg, Gamla Fjälkingevägen och Östra Blekingevägen.  

4. Geotekniska och geohydrologiska förhållanden 

4.1 Befintliga markförhållanden 

Planområdet lutar söderut och västerut. Geotekniken som utförts av WSP daterad 2019-04-12, visar 
att marken består till mesta del av silt och lera vilket innebär låg genomsläpplighet. Från SGUs 
jordartskarta, se figur 2, går det att utläsa att marken inom planområdet främst utgörs av jordarten 
glaciär lera, sandmorän och sand. Grundvatten nivån ligger på +2 till +4 meter enligt geotekniska 
undersökningar gjorda av WSP.   

Figur 2. Jordartskarta över planområdet.   
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4.2 Befintliga höjdförutsättningar och avrinning 

Hela planområdet ligger på en höjdnivå mellan +8.1 och +14.4 meter över havet. Dammar och diken 
bör förläggas i områdets lågpunkter som ligger i områdets södra och västra del. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Höjdkarta över planområdet och de naturliga avrinningsvägarna (svart pil). 

Figur 3 ovan, visar också de naturliga avrinningsvägarna innan påbörjad bebyggelse. Man ser tydligt 
vilket håll ytavrinningen går. Det här tillsammans med höjdförhållanden  bestämmer var 
fördröjningsmagasinen bör placeras. 

5. Förslag till utformning av dagvattensystem 
Planområdet har delats in i fyra avrinningsområden/delområden A1, A2, A3, A4 som baseras på en 
höjdmodell över området, se figur 4. För beräkning har en avrinningskoefficient på 0,4 använts för 
hela området. 

Dagvattenflöde har beräknats för respektive avrinningsområde. Dimensionering har gjorts (enligt 
Svenskt vatten P110 ) för framtida ökade regnmängder med en klimatfaktor/säkerhetsfaktor på 1.3. 
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Vid beräkningar av dimensionerande regnintensitet har Dahlströms formel använts (enligt Svenskt 
Vatten publikation P110) 

 Figur 4. Indelning av avrinningsområden för planområdet enligt höjdmodell.  

Fördröjningsytornas placering visas i figur 5. Fördröjningarna dimensioneras för att ta hand om ett 
20-årsregn vid ett utlopp på 10 l/s och med den varaktighet som ger störst volym. I tabell 1 redovisas 
de beräknade volymerna.  

Från fördröjningsytorna avleds dagvatten i separata dagvattenledningar mot befintliga 
dagvattenledningar i Bågvägen. För damm 4 sker anslutningen i Gamla Fjälkingevägen.  

Figur 5. Förslag av utformning av dagvattensystem för planområdet.  
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Tabell 1. Beräkning av fördröjningsvolym vid 20-årsregn.  

Delområde  Area/Reducerad area (m2) Volym 20-årsregn (m3) 
1. 17500 / 7000 200 
2. 16500 / 6600 180 
3. 23400 / 9360 300 
4. 4900 / 1960 30 

5.1 100-årsregn 

För att undvika att den framtida exploateringen skapar översvämningsproblem inom och nedströms 
liggande områden vid större nederbörd bör fördröjningssystemet dimensioneras för att kunna 
omhänderta dagvatten upp till ett 100-årsregn. De framräknade volymerna vid ett 100-årsregn visas i 
tabell 2. Fördröjningsytorna bör förses med bräddavlopp som dimensioneras för en högre avledning 
är vid normalregn. I tabellen visas olika volym som krävs beroende på hur bräddavloppen 
dimensioneras. Den varaktighet som ger störst fördröjningsvolym varierar beroende på vilket 
dimensionerande utloppsvärde som väljs.  

Tabell 2. Beräkning av fördröjningsvolym vid 100-årsregn.  

Delområde  Area/Reducerad area (m2) Volym 100-årsregn 
(m3) 
Utlopp 10 l/s  

Volym 100-årsregn 
(m3) 
Utlopp 20 l/s 

Volym 100-
årsregn (m3) 
Utlopp 30 l/s 

1. 17500 / 7000 470 360 310 
2. 16500 / 6600 440 330 280 
3. 23400 / 9360 700 540 460 
4. 4900 / 1960 80 60 50 

5.2 Utformning av fördröjningsytor  

Rekommenderad släntlutning på dammar är 1:6 -1:4 för att underlätta underhåll, säkerhet och 
gestaltning. Slänternas lutning avgör utbredningen på fördröjningsytan och exakta utformningen får 
bestämmas i projekteringsskedet. Hur bräddavloppen ska dimensioneras behöver också bestämmas i 
projekteringen då detta spelar roll för nedströms liggande ledningsnät och utformningen av 
fördröjningsytan.  

Dagvattenfördröjningarna kan göras antingen med permanent vattenyta eller som gräsytor där 
dagvatten endast blir stående tillfälligt. Eftersom dagvattenytorna är beräknade för att kunna 
omhänderta ett större regn kommer endast en mindre volym av fördröjningens totala kapacitet att 
användas vid ett normalt regn och detta måste tas i beaktning vid utformning av fördröjningarna.  

Fördröjningarnas utbredning som visas i figur 5 är ett förslag som baseras på en släntlutning på 1:6. 
Den framräknade volymen räcker för att täcka det fördröjningsbehov som har beräknats.  
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6. Flöden och ledningsdimensionering 

6.1 Dagvattenflöden vid 20-årsregn 

Planområdet har delats in i fyra avrinningsområden/delområden A1, A2, A3, A4 se figur 5 ovan.  
Dagvattenflöde har beräknats för respektive avrinningsområde. 
Dimensionering har gjorts (enligt Svenskt vatten P110 ) för framtida ökade regnmängder med en 
klimatfaktor/säkerhetsfaktor på 1.3. 

Vid beräkningar av dimensionerande regnintensitet har Dahlströms formel använts (enligt Svenskt 
Vatten publikation P110): 

Ekvation 1: iÅ = 190 × �Å
3

  ×  ln(TR)
 TR

0,98 + 2 

iÅ = regnintensitet, l/s, ha  

TR = 
 
regnvaraktighet, minuter  

 
Å = återkomsttid, månader  
    

 

 
 
  

 

Vid beräkning av dimensionerande flöde (enligt Svenskt Vatten publikation P110) har rationella 
metoden använts: 

Ekvation 2:  
 qd dim = 𝐴𝐴 × 𝜑𝜑 × 𝑖𝑖Å 

 
dimensionerande flöde, l/s 

 A = avrinningsområdets area, ha 

 avrinningskoefficient  
Ared = reducerad area, ha [fi*A]  
iÅ = dimensionerande regnintensitet, l/s, ha 

  

qd dim 

 
𝜑𝜑 = 
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Tabell 3. Storlek på flöden efter exploatering med säkerhetsfaktor vid 20-års regn. 

 

Sammanvägd avrinningskoefficient på 0,4 har använts enligt P110 för blandad bebyggelse 
Återkomstiden har satts till 20 år med regnintensitet på 287 l/s,ha och en med en varaktighet på 10 
minuter. För att ta hänsyn till att regnintensiteten förväntas öka i framtiden så har den multiplicerats 
med en klimatfaktor 1.3 vilket ger en regnintensitet på 373 l/s,ha och med en varaktighet på 10 
minuter. Vid exploatering ökar vanligen andelen hårdgjorda ytor, vilket får till följd att ytavrinningen 
ökar p.g.a. minskade infiltrationsmöjligheter. 

 

  

6.2 Dagvattenflöden vid 100-årsregn 
Framtida dagvattenflöden har beräknats vid ett 100-års regn för avrinningsområdena. 
Regnintensiteten blir vid 100-års regn 489 l/s,ha med en varaktighet på 10 minuter. Med en 
klimatfaktor på 1.3 blir flödet 636 l/s,ha vid ett regn med varaktighet på 10 minuter.  Tabell 4 nedan 
visar dagvattenflöden efter exploatering och med klimatfaktor på 1.3 vid 100-årsregn med en 
varaktighet på 10 minuter. 

Tabell 4. Dagvattenflöden efter exploatering med klimatfaktor vid 100-års regn och en varaktighet på 10min. 
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7. Höjdsättning 
För att ta hand om de här extra stora flödena så måste en rinnvägar skapas och översvämningsvägar 
planeras så att byggnaderna inte skadas.  

Ledningsnätet ska dimensioneras för att kunna avleda nederbörd upp till ett 20-årsregn. Vid ett 
större regn kommer ledningsnätet att vara överbelastat och det bli en ökad avrinning längs mark och 
asfaltytor. Fördröjningsytorna är placerade i lågpunkter och vid projektering av gata och mark ska 
ytlig avledning mot fördröjningsytorna säkras. Området måste också höjdsättas så att dagvatten 
avleds bort från byggnader. Gator ska anläggas lägre än fastighetsmarken och byggnader måste ha 
färdigt golv minst 0,35 m över gatunivån. 

Dräneringssystemets utformning bestäms i projekteringsskedet och utformas så att en avledning kan 
ske utan risk för dämning.  
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