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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

1.1 SYFTE OCH PLANERAD EXPLOATERING 

Araslöv Golf & Resort i Färlöv avser att utöka verksamheten med hotell, lounge och 

konferensbyggnad. En detaljplan upprättas för vilken bland annat en 

dagvattenutredning och skyfallsanalys krävs. Syftet med utredningen är att klargöra 

förutsättningar för dagvatten- och skyfallshantering och ta fram ett förslag på 

hantering. 

 

Detaljplanen berör Färlöv 19:10, 19:8 och del av 19:3 och dess gräns ses i Figur 1. 

Detaljplanen gränsar till ett skogsområde i norr, ett gammalt järnvägsspår och GC-väg 

i öst, väg 19 (Wrangels allé) i väst och ett befintligt bostadsområde i söder.  

 

 

Figur 1. Översiktskarta som visar detaljplanens gräns (rött) och befintlig markanvändning. Ortofoto från 

Lantmäteriet. 
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1.2 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR 

Dagvatten- och skyfallsutredningen ska utgöra underlag för framtagande av detaljplan, 

vars gräns ses i Figur 1 ovan. Detta tidiga skede innebär att fokus i utredningen ligger 

på principförslag för dagvatten- och skyfallshantering. Utredningen kommer att 

beskriva den befintliga dagvattenhanteringen och hur denna kan modifieras eller 

kompletteras för att möta behoven som uppkommer av den nya exploateringen.  

 

Beräkningar av föroreningshalter i dagvattnet utförs inte men ett resonemang kring 

rening och påverkan på recipientens MKN förs.  

1.3 UNDERLAG 

Följande underlag har erhållits och ligger till grund för denna utredning: 

• Grundkarta (dwg). Erhållen 2022-09-19 

• Ledningsunderlag över VA-ledningar (pdf). Erhållet 2022-09-23 

• Ledningsunderlag från Ledningskollen (pdf). Erhållet 2022-09-28 

• Illustration av befintlig och ny damm vid hål 8, norra banan (pdf). Erhållet 2022-09-

13. Daterad 2022-07-04. 

• Dagvattenfrågor. Dokument från Kristianstads kommun med frågor om dagvatten 

för aktuell plan. Erhållet 2022-09-13 

• Tidigare utförda fördröjningsberäkningar för dagvatten. Erhållna 2022-09-13 

• Översiktlig orientering. Skiss och kort beskrivning över planerad exploatering. 

Erhållen 2022-09-13. Daterad 2022-07-28. 

• Dagvattenpolicy för Kristianstads kommun. Hämtad från Kristianstads kommuns 

hemsida 2022-09-14. Daterad mars 2010.  

• Karta över kulturmiljö i området (pdf). Erhållen 2022-09-19 

• Tidigare planbeskrivning. Erhållen 2022-09-19. 

• Utbyggnadsförslag och beskrivningar. Daterad 2022-08-15. Erhållen 2022-09-19. 

• Utkast 1 plankarta. Erhållen 2022-10-10. 

• Utkast 2 plankarta. Erhållen 2022-10-18. 

1.4 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Svenskts Vattens publikationer P104, P105 och P110 har varit vägledande vid 

framtagande och dimensionering av dagvattenlösningar. 

 

Beräkningar av flöden och fördröjningsvolymer har gjorts med rationella metoden. 

Dimensionerande dagvattenflöden har tagits fram för regn med återkomsttiden 5 och 

20 år, efter avstämning med Kristianstads kommun och enligt rekommendationer i 

P100 för tät bostadsbebyggelse (se Tabell 1). För att ta hänsyn till pågående 

klimatförändringar har regnintensiteten för framtida scenarier multiplicerats med 

klimatfaktorn 1,25 enligt rekommendation i P110. Regnets varaktighet har valts till 10 

minuter utifrån beräkning av rinntid. Använda avrinningskoefficienter redovisas i 

avsnitt 3.1 respektive 4.1 för befintlig och framtida markanvändning. För skyfallsanalys 

används återkomsttiden 100 år, varaktigheten 6 timmar och klimatfaktor 1,3.  

 

Använt koordinat- och höjdsystem är SWEREF99 13 30 respektive RH2000. 
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Tabell 1. Minimikrav för återkomsttider för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem enligt P110 

(Svenskt vatten, 2016), med markerat dimensioneringskrav för planområdet.  

  

  

  

Nya duplikatsystem  

VA-huvudmannens ansvar  

  

Kommunens ansvar  

  

Återkomsttid för 

regn vid fylld 

ledning  

Återkomsttid 

för trycklinje i 

marknivå  

Återkomsttid   

för marköversvämning 

med skador på byggnader  

Gles bostadsbebyggelse    2 år  10 år  >100 år  

Tät bostadsbebyggelse    5 år  20 år  >100 år  

Centrum- och affärsområden  10 år  30 år  >100 år  

  

1.5 BERÄKNINGSPROGRAM 

1.5.1 SCALGO LIVE 

Scalgo Live är ett webbaserat verktyg för att översiktligt bedöma översvämningsrisker 

och flödesvägar vid olika nederbördsmängder. Verktyget utgår från Lantmäteriets 

inskannade höjddata från 2021 med upplösning 1 m i aktuellt område. Byggnader är 

hämtade från GSD-fastighetskartan vilken uppdateras kontinuerligt. Analysen tar inte 

hänsyn till befintligt ledningsnät eller markens varierande infiltration, och inte heller 

till de hydrodynamiska aspekterna hos vattnets strömning. 

2 RIKTLINJER GÄLLANDE DAGVATTEN OCH SKYFALL 

2.1 DAGVATTENPOLICY 

Kristianstads kommuns dagvattenpolicy (2010) sammanfattas i nedanstående punkter: 

• Dagvatten ska omhändertas på ett för platsen lämpligt sätt ur estetisk, biologisk 

och hydrologisk synpunkt.  

• Dagvattenhanteringen ska vara säker, miljöanpassad och kostnadseffektiv, och den 

naturliga vattenbalansen ska eftersträvas.  

• Lokalt omhändertagande och avrinning i öppna system ska prioriteras före 

ledningssystem.  

• Dagvatten är en resurs för närmiljön och skall synliggöras där så är möjligt och 

motiverat.  

• Förorening av dagvatten ska begränsas speciellt vad gäller metaller och 

petroleumprodukter. Åtgärder för att minska föroreningar ska göras där det är 

miljömässigt och ekonomiskt rimligt.  

• Principen för finansiering är att den som orsakar belastningen ska betala. 

 

Principen för dagvattenhantering i befintliga områden är att konvertering till öppna 

system bör eftersträvas och att fastighetsägare skall uppmuntras att omhänderta 

dagvattnet lokalt eller i andra hand eftersträva utjämning av flödet, i synnerhet i 

områden som är hårt belastade. Vid ombyggnad/förtätning skall LOD eftersträvas när 

dagvattnet är av god kvalitet, för förorenat dagvatten skall vid behov krav ställas på 

rening. 
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2.2 MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer (MKN) har fastställts för alla Sveriges yt-, grund- och kustvatten i 

enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG). MKN beskriver den kvalitet en 

vattenförekomst bör ha vid en viss tidpunkt. Målet är att alla vattenförekomster ska nå 

god statustill senast 2027och kvaliteten ska inte försämras. 

 

Enligt 5 kap 4§ Miljöbalken får en verksamhet eller åtgärd inte tillåtas om den ger 

upphov till sådan förorening eller störning som innebär att vattenmiljön försämras på 

ett otillåtet sätt eller äventyrar möjligheten att uppnå MKN.  

3 FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 BEFINTLIG MARKANVÄNDNING, TOPOGRAFI OCH HYDROGEOLOGI 

Marken inom detaljplanen består i huvudsak av gräsytor med inslag av dammar och 

sandbunkrar. I detaljplanens norra del, där ny bebyggelse planeras, finns redan i 

nordvästra hörnet ett hotell och uppe på en höjd ligger reception och restaurang med 

tillhörande parkeringar (se figur 2). Parkeringsplatserna vid receptionen består av grus 

medan körvägarna består av asfalt. Parkeringarna vid befintligt hotell i nordost är 

anlagda med grus.  

 

 

Figur 2. Flygfoto över detaljplanens område med befintligheter utpekade. 

Detaljplanen ligger generellt lägre än omkringliggande mark, i norr går marken upp 

mot ett skogsparti, i väst går marken upp mot vägar och i öst går ett upphöjt gammalt 

Hotell och konferens 

Restaurang, reception 
och parkering 
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järnvägsspår och en GC-väg. Mot befintlig bebyggelse i syd är dock höjdskillnaderna 

inte lika stora. Starvägen ligger upphöjd jämfört med både golfbanan och bostäderna 

men skillnaden i marknivå minskar i ostlig riktning. Golfbanan och bostadsområdet 

kan sägas dela en gemensam lågpunkt mellan sig (läs mer i avsnitt 5). Detaljplanen är 

alltså ett instängt område med avseende på dagvatten och skyfall. Det innebär att 

dagvattnet inte ytligt rinner ut från området till någon ytvattenrecipient utan istället 

infiltrerar dagvattnet och bidrar till grundvattenbildning. Mer om rinnvägar i avsnitt 

3.7. 

 

Jordarten isälvssediment upptar majoriteten av detaljplanen men det finns även inslag 

av sandig morän, postglacial finsand och glacial lera i söder (se Figur 3). Alla dessa 

jordarter, förutom lera, har generellt sett hög genomsläpplighet vilket innebär att det 

finns god möjlighet till infiltration av dagvatten i området. Tack vare den goda 

genomsläppligheten så infiltrerar dagvattnet snabbt och man har hittills inte upplevt 

några problem med översvämningar i området. Av samma anledning har de våta 

dammar som finns i området fått utformas med tät duk för att erhålla en vattenspegel. 

 

 

Figur 3. Jordarter inom detaljplaneområdet (i rött). Grön är isälvssediment, orange är postglacial finsand, 

grått är sandig morän och gult är glacial lera. 

Detaljplanen berör två grundvattenförekomster, Färlov-Vinnö och Norra 

Kristianstadsslätten, se Figur 4 (VISS, 2021a och 2021b). Båda 

grundvattenförekomsterna har god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ 

status. Miljökvalitetsnormen för de båda är att behålla god kemisk och kvantitativ 

status.  

 

Några grundvattenmätningar har inte utförts inom detaljplanen men strax norr om 

detaljplanen finns två dricksvattenbrunnar (se Figur 5) där grundvattennivå anges vara 
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4 respektive 6,5 meter under markytan. Dessa nivåer är dock uppmätta 2008 

respektive 1948 och används endast i denna utredning för att göra bedömningen om 

att underjordiska lösningar, som stenkistor, bör vara möjliga då grundvattenytan inte 

ligger ytligt. Detta styrks av tidigare erfarenheter av schaktning i området då inget 

grundvatten påträffats i gropar på 2,5 – 3 meters djup.  

 

   

Figur 4. Urklipp från VISS som till vänster visar grundvattenförekomsten Norra Kristianstadsslätten och till 

höger visar Färlöv-Vinnö (ljusblå linjer). Detaljplanens läge ses med röd stjärna. 

 

Figur 5. Urklipp från SGU:s kartvisare. Gröna droppar anger dricksvattenbrunnar. 

3.2 BEFINTLIGT DAG-, SPILL- OCH DRICKSVATTENSYSTEM 

Området ingår inte i verksamhetsområde för dagvatten men är anslutet till kommunalt 

VA (se Figur 6). I Starvägen, i detaljplanens södra gräns, finns dagvattenledningar men 

detaljplanen ansluter inte hit i dagsläget.  

 

Kring receptionen finns dagvattenledningar som leder till tre stycken stenkistor vars 

ungefärliga lägen ses i Figur 7. Stenkistorna är anlagda för att omhänderta dagvatten 
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från taken och innergården vid receptionen och restaurangen. En fjärde stenkista 

ligger vid den norra delen av parkeringen och mottar dräneringsvatten från 

parkeringen.  

 

Vid hotellet i nordost finns också en stenkista, men dess exakta läge är inte känt. 

Sannolikt ligger den i det inringade området i Figur 7. 

 

 

Figur 6. Kommunalt VA- och dagvattensystem i området. Spill- och dricksvattenledning går vidare upp till 

Färlöv 19:10 (restaurang och reception) från Färlöv 19:8.  
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Figur 7. Befintliga stenkistor. 

3.3 ÖVRIGA LEDNINGAR OCH KABLAR 

I området finns en del övriga ledningar och kablar. Förutom kollektorledningar, har 

även C4 Energi, Tele2, Skanova och Eon ledningar och kablar i området. Ledningarna 

går i huvudsak längs detaljplanens yttre kanter i öster och väster samt kring eller till 

befintliga byggnader. Det finns även befintliga servitut och ledningsrätter (se Figur 8). 

Ledningarnas läge och befintliga servitut tas hänsyn till i föreslagen placering av 

dagvattenlösningar.  
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Figur 8. Befintliga servitut och ledningsrätter. Karta: Kristianstads kommun. 

3.4 MARKAVVATTNINGSFÖRETAG 

Detaljplanen berör inget markavvattningsföretag. 

3.5 SKYDDSVÄRDA INTRESSEN 

I området finns en fornlämning, RAÄ:Färlöv 5:1 som utgör en lämning från Araslövs 

gårds tegelbruk (se Figur 9).  

 

Alléer längst med Wrangels allé och Starvägen (både längs vägen i söder och längs 

vägen in i området till parkeringen) är biotopskyddade och likaså omfattas befintliga 

stenmurar vid parkeringen av generellt biotopskydd. Men i övrigt finns inga andra 

kända värdefulla biotoper i närheten. En sökning i SLU:s artdataportal ger endast två 

resultat, vid det befintliga hotellet utanför plangräns: 

• Vårvicker (vanligt förekommande) 

• Pricknattljus (främmande art med låg risk för invasivitet) 

 

 

Figur 9. Fornlämning. Karta: Kristianstads kommun.  
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3.6 FÖRORENADE OMRÅDEN 

Det finns inga potentiellt förorenade områden inom eller i närheten av detaljplanen. 

3.7 FLÖDESVÄGAR OCH AVRINNINGSOMRÅDEN 

I Figur 10 ses de befintliga flödesvägarna i området. Från kullen där reception, 

parkering och restaurang ligger avrinner dagvatten i nordostlig, ostlig och sydostlig 

riktning. Vattnet rinner mot detaljplanens östra kant och rinner sedan söderut. De 

lokala avrinningsområdena kan ses tillsammans med den övergripande 

flödesriktningen i Figur 11. 

 

Det finns två viktiga flödesvägar att bevara i samband med byggnation i området. Båda 

härrör från skogsområdet norr om detaljplanen och fortsätter igenom planen dels på 

hotellets västra sida, dels på dess östra sida och sedan vidare i sydostlig riktning (se 

inringade i rött i Figur 10). Vid vanliga regn med kort återkomsttid rinner sannolikt 

inget vatten från skogsområdet, men vid skyfall och extrema regn kan vatten komma 

denna väg och då är det viktigt att vattnet inte skadar framtida bebyggelse. Till det 

västra rinnstråket ansluter även avrinning från receptionen (se blått område i Figur 10). 

Vid nybyggnation behöver dessa stråk ledas om eller bevaras så att det inte skadar ny 

bebyggelse (se Pos 6 i Figur 12 i nästkommande avsnitt). 

 

Figur 10. Befintliga rinnvägar i området. De röda inringade rinnvägarna är det viktigt att inte blockera vid 

framtida exploatering. Blått markerat område visar ungefärligt lokalt avrinningsområde som ansluter till 

den västra av rinnvägarna.  
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Figur 11. Befintliga avrinningsområden som berör detaljplanen. 

4 FRAMTIDA DAGVATTENFLÖDEN 

4.1 FRAMTIDA MARKANVÄNDNING 

I Figur 12 ses de nya planerade byggnaderna och parkeringarna. I planeringsarbetet 

har de olika framtida byggnaderna fått den numrering som ses i figuren. Position 2 

avser skjul för golfvagnar, position 4, 6 och 7 avser nya hotellrum och kontor, position 

5 är en lounge. Nya grusparkeringar planeras vid position 7 och 6. Byggnadsarea har 

hämtats från utkast för plankarta medan yta för parkeringar har hämtats från ritning 

över föreslagen byggnation. Plankartan inkluderar en byggrätt om 300 m
2

 vars exakta 

läge inte är bestämd, denna benämns vidare i rapporten för position 8. Plankartan 
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innehåller även en byggrätt på 64 m
2

 i anslutning till befintlig bebyggelse vid 

receptionen. Denna benämns vidare i rapporten för position 9.  

 

    

Figur 12. Utredningsområdet med planerad markanvändning och befintlig markanvändning i bakgrunden. 

4.2 DIMENSIONERANDE DAGVATTENFLÖDEN 

Eftersom stenkistor har fungerat väl i området föreslås att ytterligare stenkistor 

anläggs för den nya bebyggelsen. För att minimera ledningsdragning och få en lokal 

dagvattenhantering föreslås att fyra nya stenkistor anläggs: en för position 2, en för 

position 4 och 5, en för position 6 och en för position 7.  Beräknat dimensionerande 

inflöde till respektive stenkista redovisas i Tabell 2 - Tabell 7 

tillsammans med antagen markanvändning.  

 

Position 7 
 

Position 2 
 

Position 5 
 

Position 4 
 

Position 6 
 

Position 9 
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Tabell 2. Markanvändning för Position 2 vid framtida förhållanden och flöden vid ett 5- och 20-årsregn med 

klimatfaktor 1,25.  

Markanvändning  Area 

(ha)  
Avrinnings-

koefficient  
Reducerad 

area (ha)  
Flöde 5-årsregn 

med kf (l/s)  
Flöde 20-årsregn 

med kf (l/s)  

Takyta, Position 2  0,041 0,9 0,04 8 13  

 

 

Tabell 3. Markanvändning för Position 4 och 5 vid framtida förhållanden och flöden vid ett 5- och 20-årsregn 

med klimatfaktor 1,25.  

Markanvändning  Area 

(ha)  
Avrinnings-

koefficient  
Reducerad 

area (ha)  
Flöde 5-årsregn 

med kf (l/s)  
Flöde 20-årsregn 

med kf (l/s)  

Takyta, Position 4 0,08 0,9 0,072 16 26 

Takyta, Position 5 0,085 0,9 0,077 17 27 

Totalt 0,119  0,149 34 53 

 

Tabell 4. Markanvändning för Position 6 vid framtida förhållanden och flöden vid ett 5- och 20-årsregn med 

klimatfaktor 1,25.  

Markanvändning  Area 

(ha)  
Avrinnings-

koefficient  
Reducerad 

area (ha)  
Flöde 5-årsregn 

med kf (l/s)  
Flöde 20-årsregn 

med kf (l/s)  

Takyta, Position 6 0,055 0,9 0,055 12 18  

Grusparkering 0,05 0,4 0,02 4 7 

Totalt 0,105  0,069 16 25  
 

Tabell 5. Markanvändning för Position 7 vid framtida förhållanden och flöden vid ett 5- och 20-årsregn med 

klimatfaktor 1,25.  

Markanvändning  Area 

(ha)  
Avrinnings-

koefficient  
Reducerad 

area (ha)  
Flöde 5-årsregn 

med kf (l/s)  
Flöde 20-årsregn 

med kf (l/s)  

Takyta, Position 7 0,035 0,9 0,032 7 11  

Grusparkering 0,097 0,4 0,039 9 14 

Totalt 0,132  0,07 16 25  

 

Tabell 6. Markanvändning för Position 8 vid framtida förhållanden och flöden vid ett 5- och 20-årsregn med 

klimatfaktor 1,25.  

Markanvändning  Area 

(ha)  
Avrinnings-

koefficient  
Reducerad 

area (ha)  
Flöde 5-årsregn 

med kf (l/s)  
Flöde 20-årsregn 

med kf (l/s)  

Takyta, Position 8 0,03 0,9 0,027 6 10 

 

Tabell 7. Markanvändning för Position 9 vid framtida förhållanden och flöden vid ett 5- och 20-årsregn med 

klimatfaktor 1,25.  

Markanvändning  Area 

(ha)  
Avrinnings-

koefficient  
Reducerad 

area (ha)  
Flöde 5-årsregn 

med kf (l/s)  
Flöde 20-årsregn 

med kf (l/s)  

Takyta, Position 9 0,006 0,9 0,006 1 2 

 

4.3 FÖRDRÖJNINGSBEHOV 

För att inte vatten ska bli stående ovan mark eller trycka bakåt i ledningar behöver 

stenkistorna kunna magasinera vatten tills vattnet har infiltrerat. Stenkistornas 

utflödeskapacitet är antaget till 10 l/s med hänsyn till hydrauliskt konduktivitet
1

 för 

 
1 https://vaguiden.se/wp-content/uploads/2018/02/Expo-netInfiltrationssytem1.pdf  

https://vaguiden.se/wp-content/uploads/2018/02/Expo-netInfiltrationssytem1.pdf
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sand
2

 som generellt är 1✕10-
3

 m/s och en antagen area för utflöde på 10 m
2

. 

Erforderlig fördröjningsvolym har beräknats med rationella metoden och resultaten 

redovisas i Tabell 8. För position 8 och 9 krävs ingen fördröjningsvolym med antaget 

utflöde. För att omhänderta dagvattnet från dessa krävs att dagvattnet från taken 

släpps ut med utkastare till omgivande grönyta. Infiltrationen bör vara tillräcklig för att 

kunna omhänderta flödena.  

 

Observera att utflödet beror på magasinens sidoarea och att det därför finns möjlighet 

till optimering av utformning. För att inte överskatta infiltrationskapaciteten så räknas 

inte bottenytan med eftersom den på längre sikt kan komma att sättas igen. Större 

sidoyta ger därför större utflöde och mindre erforderlig fördröjningsvolym. I denna 

utredning har ett utflöde valts (10 l/s) och därefter har föreslagen utformning 

kontrollerats så att dess sidoarea minst blir 10 m
2

. Föreslagen utformning beskrivs i 

avsnitt 6. 

 

Tabell 8. Erforderlig fördröjningsvolym för respektive stenkista. Observera att volymen avser volymen 

vatten som behöver få plats i stenkistan, inte stenkistans totala volym som kommer behöva vara större.  

Stenkista för: Erforderlig fördröjningsvolym (m
3

) 

Pos 2 2 

Pos 4 och 5 17 

Pos 6 9 

Pos 7 9 

Pos 8 0 

Pos 9 0 

5 FRAMTIDA ÖVERSVÄMNINGSRISKER 

5.1 FÖRÄNDRING I SKYFALLSAVRINNING 

Enligt P110 kommer avrinningen att öka vid mer intensiva regn jämfört med 

lågintensiva regn. Storleken är svår att definiera men utifrån erfarenheter från 

modellberäkningar är en avrinningskoefficient för grönytor vid ett skyfall motsvarande 

0,3 lämplig att använda. Även avrinningskoefficienten för grusparkeringen och för tak 

är bestämd till 0,4 respektive 0,9 enligt P110.  

 

Planerad utbyggnad ligger inte inom något område med risk för översvämning.  

Efter tillbyggnationen tillkommer ca 3970 m
2 

som i dagsläget är grönytor att göras om 

till hårdgjord yta i form av tak- och parkeringsyta. Med denna förändring kommer 

flödet från ett skyfall att öka, vilket i sin tur kräver åtgärder.  

 

Den erforderliga magasinvolymen som krävs för att inte öka volymen vatten som 

översvämmar på olämplig yta, i samband med tillbyggnationer, uppgår till 180 m
3

 utan 

hänsyn till att någon infiltration sker. Denna siffra är framtagen som skillnaden mellan 

befintlig och planerad användning med värden för ett 100-årsregn med 6h varaktighet 

och klimatfaktorn 1,3 samt ovan beskrivna avrinningskoefficienter.   

 

Två befintliga rinnstråk i planområdets nordöstra del har också identifierats och 

behöver hanteras. Dimensionerande flöden vid 100-årsregn till rinnstråken har 

beräknats med hjälp av simulering av CDS-regn i en enkel MIKE-modell. Beräkningen 

har gjorts med tid-area metoden och antagna areor, rinntider, avrinningskoefficienter, 

 
2 Jordarten där ny bebyggelse planeras är isälvssediment enligt avsnitt 3.1. Isälvssediment består vanligen 

av grus och sand. 
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befintliga lågpunkter uppströms området samt resulterande flöde presenteras nedan i 

Tabell 9. Avrinningsområdena redovisas samlat i Figur 13. 

 

Tabell 9. Indata och resulterande dimensionerande flöde till lågstråken vid 100-årsregn med klimatfaktor 

1,25. 

Avrinningsområde/ 

Rinnstråk 

Storlek 

(ha) 

Avrinnings-

koefficient (-) 

Rinntid  

(min) 

Befintliga 

lågpunkter (m
3

) 

Flöde  

100-årsregn (l/s) 

1 7,7 0,3 150 260 280 

2 3,3 0,4 50 140 400 

3 1,3 0,4 40 0 180 

 

 

Figur 13. Lågstråk i områdets nordöstra del och deras avrinningsområden. Observera att lågstråk 2 (rosa) 

här har flyttats jämfört med sitt ursprungliga läge och här visar önskvärt nytt läge. 
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5.2 ÖVERSVÄMNINGSRISKER OCH REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER 

Översvämningsrisker kvarstår efter ändrad markanvändning, däremot innebär denna 

översvämning åtminstone ingen risk för skada på bebyggelser inom detaljplanen då 

mängden vatten ansamlas i en lågpunkt i södra delen av detaljplanen. Däremot 

uppstår konflikter då detaljplanen delar en lågpunkt med bostadsområdet söderut, se 

figur 10, vilket innebär att det finns risk för att nedströmsliggande områden belastas 

av större volymer vatten vid ett skyfall.  

 

För att undvika att belasta bostadsområdet i syd med mer vatten vid skyfall behövs nya 

lågpunkter inom detaljplanen som kan fördröja ca 180 m
3

 vatten.  

 

 

Figur 14: Områdeskarta med överblick över hur vatten från fastigheten rinner söderut till ett 

bostadsområde som delar samma lågpunkt.  

Med ett antaget djup om 0,5 m krävs en yta om ca 360 m
2

 för att omhänderta den 

ökade skyfallsvolymen, ej inräknat slänt. Om djupet istället skulle vara 0,8 m krävs då 

en ytarea på 225 m
2

, utan hänsyn till slänt. Förslagsvis kan två lågpunkter om 180 m
2

 

anläggas med djupet 0,5 m, se figur 13, då uppnås en total volym på 180 m
3

. 

Observera att i denna volymberäkning ingår inga slänter.    

 

Utplaceringen av lågpunkter är anpassningsbar längs med sydöstra delen av 

planområdet eftersom avrinningen sker i den riktningen. Utplaceringen kan även 

samordnas med eventuella förändringar på golfbanan om befintliga volymer av 

dammarna förändras, förutsatt att total volym på 180 m
3

 inom detaljplanegränsen 

erhålles till skyfallshantering utöver de fördröjningsvolymer som finns idag.  

Lågpunkt 
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Figur 15. Exempelskiss över området med föreslag på storlek på lågpunkterna och var inom detaljplanen 

dessa kan placeras. Placeringen är fri, så länge det är i de södra delarna av planområdet och skapar 

tillräcklig volym. 

I nordost behöver höjdsättningen vid ny byggnation möjliggöra att de flöden som 

redovisades i Tabell 9 kan ledas på ett säkert sätt. Det går att göra genom att 

exempelvis höja marken vid ny byggnad och/eller sänka befintlig mark. För att ge en 

uppskattning om ytbehov och storleksordning på markhöjning eller marksänkning har 

lågstråken approximerats som flacka diken. Det har antagits att lågstråken får en 

bottenbredd på 5 meter, släntlutning 1:5, längslutning 1‰, att lågstråken är 

gräsklädda (M=30) och djupet har sedan varierats för att erhålla en flödeskapacitet 

motsvarande flödena i Tabell 9. Lågstråkens djup behöver vara 10-20 cm jämfört med 

omkringliggande mark (se Figur 16), vilket innebär att den totala brädden (släntkrön) 

blir ca 6-7 meter. Så länge flödeskapaciteten erhålls kan lågstråken utformas fritt, 

exempelvis avseende släntlutningar och bottenbredd eller ytans beskaffenhet 

(gräsklätt, grus, asfalt mm.).  

 

2 st. lågpunkter, 

180 m2 var 
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Figur 16. Lågstråkens erforderliga djup jämfört med omkringliggande mark. 

6 FÖRESLAGEN DAGVATTENHANTERING 

I linje med kommunens dagvattenpolicy föreslås lokal dagvattenhantering i stenkistor 

för den nya bebyggelsen. Ett exempel på hur stenkistorna kan utformas redovisas i 

Tabell 10. Med tiden sätts botten igen vilket innebär att det är säkrast att räkna med 

utflöde från stenkistan genom dess sidoytor (SVU, 2019). Det innebär att det är bättre 

att ha en djup stenkista med mindre bottenarea än en grund. Rekommendationer inför 

kommande projektering ses i avsnitt 9. Förslag på var nya stenkistor kan placeras finns 

i figur 15.  

 

Samtliga placeringar kan ses över i detaljprojektering men har nu placerats nära ny 

bebyggelse och i befintliga rinnstråk. Det innebär att avledning till stenkistorna 

antingen kan göras enbart med ledning eller genom att först ytligt leda dagvattnet via 

stuprörsutkastare och sedan leda ner vattnet i ledning till stenkista. Det sistnämnda 
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alternativet ger större möjlighet till infiltration även innan vattnet når stenkistan och 

innebär kortare ledningsdragning. För Position 2 kan placeringen även vara mer 

söderut för att ta hänsyn till trädrötter. Ett alternativ för position 2 skulle kunna vara 

att anlägga ett smalt svackdike längst med byggnaderna på deras västra sida.  

 

Tabell 10. Exempel på dimensioner för nya stenkistor. 

Stenkista 

för: 

Erforderlig stenkistevolym, 

30% porositet (m
3

) 

Yta om djup 2 

meter (m) 

Bredd 

(m) 

Längd 

(m) 

Pos 2 7 3 1 7 

Pos 4 och 5 57 28 4 7 

Pos 6 30 15 3 5 

Pos 7 30 15 3 5 

 

För position 8 och 9 blir erforderlig fördröjningsvolym noll med antaget utflöde genom 

infiltration. För att omhänderta dagvattnet från dessa nya byggnader föreslås att 

takvattnet leds ut via utkastare till omkringliggande grönytor. För position 9 finns även 

möjligheten att ansluta till befintlig stenkista som ligger strax intill. Men denna 

stenkistas skick och dimensionering är inte känd.
 

 

I dagsläget finns fyra stenkistor inom detaljplanen där tillbyggnationerna planerar att 

upprättas. Två av dem kommer att behöva flyttas för att göra plats åt nya byggnader, 

se Figur 17. Enligt ritningar som finns över stenkistorna har de måtten 15 m
2

 

respektive 7 m
2

. Innan byggnation ska stenkistorna tas bort och då kan deras djup 

undersökas. Utifrån den informationen kan dessa två stenkistor sedan ersättas genom 

att antingen ”slås ihop” med nya stenkistor, eller genom att anlägga stenkistorna på ny 

plats. Förslag på var gamla stenkistor kan placeras finns i figur 15.  
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Figur 17. Översiktsbild över planområdet med läge för stenkistor inritat.  
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Figur 18. Gult skrafferade ytor anger var gamla stenkistor skulle kunan flyttas. Observera att skrafferade 

ytor inte anger storlek eller ytbehov utan enbart visar lämpliga lägen.  

6.1 OM STENKISTOR 

Stenkistor, även benämnda makadammagasin eller perkolationsmagasin, används ofta 

i områden där det är svårt att få plats med öppna dagvattenanläggningar eftersom de 

anläggs under jord. I det här fallet föreslås de istället för att det finns goda möjligheter 

till infiltration ner till grundvattnet och stenkistorna möjliggör en förstärkning av detta 

genom att dagvatten kan ledas bort från ytor som behöver hållas torra och ner under 

mark där det kan magasineras tills det hunnit infiltrera. I stenkistor kan dagvattnet 

främst renas genom sedimentation av suspenderat material och partikelbundna 

föroreningar (SVU, 2019). Stenkistorna föreslås anläggas med öppen botten/sidoyta 

för att vattnet ska kunna perkolera ner mot grundvattnet. På så sätt fås ytterligare 

rening av vattnet genom att vattnet filtreras genom markprofilen.  

 

Med tiden kommer kapaciteten i stenkistan att minska i takt med att det sätts igen 

med sediment. Hur snabbt det går beror på vilka ytor som avvattnas mot stenkistan. 

Dagvatten från grusparkering eller från sandade gångar kommer att innehålla mer 

suspenderat material och sätta igen stenkistan snabbare än dagvatten från takytor. Det 

rekommenderas därför att de gamla stenkistornas skick studeras när de tas bort inför 

nybyggnation. Baserat på hur stor andel av stenkistan som satts igen med partiklar går 

det att avgöra när de nya stenkistorna i framtiden bör ses över och bytas ut.  
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6.2 OM UTKASTARE OCH INFILTRATION I GRÖNYTA 

Takvatten föreslås avledas via stuprörsutkastare där så är möjligt men minst för 

position 8 och 9. Med stuprörutkastare tillåts dagvatten att infiltrera i omkringliggande 

gräsytor på ett avstånd som inte påverkar byggnadens dränering (Figur 19). Underhåll 

kan behöva ske i form av lövrensning vid behov. 

 

Figur 19. Skiss på stuprörsutkastare med tät vattenavledare från Svenskt Vattens publikation P105 

7 RECIPIENTPÅVERKAN 

Dagvattnet kommer att infiltrera ner till grundvattenförekomsterna som beskrevs i 

avsnitt 3.1. Majoriteten av dagvattnet kommer från takytor och är således relativt rent 

redan innan det når stenkistorna. Dagvatten från parkeringarna förväntas vara mer 

förorenat men eftersom det kommer att vara grusparkeringar finns möjlighet till 

avskiljning av föroreningar och oljespill innan vattnet når stenkistorna. 

Mikroorganismer i marken kan bryta ner små spill av olja som sker på parkeringen. 

 

När dagvattnet från tak och parkering når stenkistorna genomgår det rening i form av 

sedimentation i stenkistor och därefter filtrering genom marklagren. När dagvattnet 

når grundvattnet förväntas det därför vara rent och inte påverka den kvalitativa 

statusen för grundvattenförekomsterna. Den kvantitativa statusen påverkas inte heller 

eftersom dagvattnet, likt i dagsläget, kommer att infiltrera och bilda grundvatten.  

 

Utbyggnationen förväntas alltså inte påverka status eller möjlighet att uppnå MKN för 

grundvattenförekomsterna.  
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8 SLUTSATSER 

Denna utredning kan sammanfattas med följande slutsatser: 

• För att säkerställa att vatten inte blir stående på mark föreslås att stenkistor 

anläggs för att magasinera vattnet innan det infiltrerar. Dagvattnet kan avledas till 

stenkistorna ytligt eller i ledning. Takdagvatten rekommenderas, så långt det är 

möjligt, avledas via stuprörsutkastare. Ytlig avledning är generellt att föredra för 

att minimera schakt- och ledningskostnader samt utöka infiltrationsmöjligheterna.  

• Exploateringen förväntas inte påverka MKN för grundvattenförekomsterna negativt. 

Någon ytvattenförekomst emottar inget dagvatten från området. 

• Ingen, ny eller befintlig, bebyggelse inom detaljplanen förväntas komma till skada 

vid skyfall. Höjdsättning av byggnad i nordost bör dock säkerställa att befintliga 

rinnstråk går förbi ny byggnad. 

• Detaljplaneområdet och befintligt bostadsområde i söder delar en lågpunkt som 

vid extrema regn skapar olägenhet för bostadsområdet. För att byggnationen inom 

detaljplanen inte ska förvärra denna potentiella översvämningssituation behöver 

ytterligare ca 180 m
3

 vatten kunna fördröjas vid ett skyfall. Denna fördröjning 

behöver ske ytligt, exempelvis i nya lågpunkter eller genom att befintlig damm i 

syd utökas. 

9 REKOMMENDERAT FORTSATT ARBETE 

I det fortsatta arbetet bör höjdsättningen säkerställa den förslagna hanteringen. 

Särskilt bör höjdsättning vid ny byggnad i nordost säkerställa att vatten från 

uppströmsliggande områden (innanför och utanför planen) inte skadar bebyggelsen. 

Det kan åstadkommas genom att höja marken vid ny byggnad, sänka marken 

runtomkring eller en kombination av dessa.  

 

När befintliga stenkistor rivs upp och flyttas bör deras fördröjningsvolym uppskattas 

så att de kan ersättas med korrekt volym. Även deras skick bör noteras för att få en 

förståelse för anläggningarnas livslängd i området. 

 

I detaljprojekteringen av stenkistorna kan val av säkerhetsfaktorer på utflödet göras. 

Enligt SVU (2019) kan säkerhetsfaktor både användas på den hydrauliska 

konduktiviteten (k) och på ytan som bidrar till ett utflöde. Den här utredningen har inte 

tagit med någon säkerhetsfaktor utan lämnar den bedömningen till nästa skede. 

Dimensioneringen är en iterativ process eftersom utformningen av magasinet påverkar 

vilket utflöde som kan antas vilket i sin tur påverkar fördröjningsbehovet.   

 

För fördröjning av skyfallsvatten krävs att 180 m
3

 vatten magasineras. Denna utredning 

har gett förslag på hur det kan göras, men lämpligen koordineras detta med pågående 

förändringar av golfbanan. Volymen behöver kunna erhållas ovan mark eftersom 

skyfall har hög intensitet och genererar större flöden som är svåra att leda ner i 

ledningssystem och underjordiska lösningar. 
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