Dagvattenutredning – Hammarshus
Kristianstad kommun
2013-07-05
Upprättad av: Johanna Persson
Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Uppdragsnr: 10180432

Dagvattenutredning- Hammarshus

Daterad: 2013-07-05

Kristianstad kommun

Reviderad:
Handläggare: Johanna Persson

Status: Utredning

RAPPORT
Dagvattenutredning - Hammarshus
Kristianstad kommun
Kund
Kristianstad kommun
Kommunledningskontoret
Strategi och Utveckling

Konsult
WSP Samhällsbyggnad
Box 34
371 21 Karlskrona
Besök: Högabergsgatan 3
Tel: +46 10 722 50 00
Fax: +46 10 722 56 53
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
www.wspgroup.se

Kontaktpersoner
Kristianstad Kommun
Lars Carlsson, lars.carlsson@kristianstad.se
WSP
Johanna Persson, johanna.persson@wspgroup.se

2

Uppdragsnr: 10180432

Dagvattenutredning- Hammarshus

Daterad: 2013-07-05

Kristianstad kommun

Reviderad:
Handläggare: Johanna Persson

Status: Utredning

Innehåll
BAKGRUND ...................................................................................................................................................... 5
SYFTE................................................................................................................................................................ 5
OMFATTNING................................................................................................................................................... 6
OMRÅDESBESKRIVNING ................................................................................................................................... 6
BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING ................................................................................................................. 7
HANDELSOMRÅDET ............................................................................................................................................ 7
BOSTADSOMRÅDET ............................................................................................................................................ 8
BEFINTLIGA LEDNINGAR ...................................................................................................................................... 9
DIKNINGSFÖRETAG ............................................................................................................................................ 9
ALLMÄNT ........................................................................................................................................................ 9
JORDARTER .................................................................................................................................................... 10
GEOTEKNISK UNDERSÖKNING OCH GRUNDVATTENNIVÅER .......................................................................................... 11
OMRÅDEN FÖR OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN................................................................................. 11
KLIMATPÅVERKAN ......................................................................................................................................... 12
FRAMTIDA DAGVATTENHANTERING .............................................................................................................. 12
DIMENSIONERING AV VOLYMER FÖR FÖRDRÖJNING ..................................................................................... 13
HANDELSOMRÅDET........................................................................................................................................ 14
BERÄKNINGAR DAGVATTEN ................................................................................................................................ 14
Sammanfattning .................................................................................................................................... 17
HANTERING AV DAGVATTEN – HANDELSOMRÅDET ................................................................................................... 17
OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN .................................................................................................................. 20
Fördröjningsmagasin .............................................................................................................................. 20
Beräkningsförutsättningar .................................................................................................................................. 20

Svackdike och dike/kanal ........................................................................................................................ 20
Beräkningsförutsättningar .................................................................................................................................. 21

Öppna avvattningsstråk med eller utan infiltration vid parkeringsytor och lastytor.................................. 21
Dimensionering av avvattningsstråk .................................................................................................................... 23

Rain Gardens .......................................................................................................................................... 24
Dimensionering av Rain Gardens ......................................................................................................................... 25

Vattengenomsläppliga beläggningar ...................................................................................................... 25
Fördröjning......................................................................................................................................................... 26

Gröna tak ............................................................................................................................................... 26
Sammanfattning .................................................................................................................................... 27
FÖRDRÖJNINGSVOLYMER - HANDELSOMRÅDET ....................................................................................................... 27
HAMMARLEDEN ............................................................................................................................................. 27
BOSTADSOMRÅDET ....................................................................................................................................... 27
BERÄKNINGAR DAGVATTEN ................................................................................................................................ 28
Sammanfattning .................................................................................................................................... 28
HANTERING DAGVATTEN - BOSTADSOMRÅDET ........................................................................................................ 29
Avledning av dagvatten från byggnad till lokal fördröjning och infiltration .............................................. 29
Dimensionering av dräneringsstråk för lokalgata ................................................................................................. 30

Avledning av dagvatten till öppna avvattningsstråk ................................................................................ 31

3

Uppdragsnr: 10180432

Dagvattenutredning- Hammarshus

Daterad: 2013-07-05

Kristianstad kommun

Reviderad:
Handläggare: Johanna Persson

Status: Utredning

Dimensionering av öppet dagvattensstråk för lokalgata ....................................................................................... 32

Sammanfattning .................................................................................................................................... 32
FÖRDRÖJNINGSVOLYMER - BOSTADSOMRÅDET ....................................................................................................... 32
HÖJDSÄTTNING .............................................................................................................................................. 33
MILJÖKVALITETSNORMER FÖR HAMMARSJÖN .............................................................................................. 33
AVSLUTANDE KOMMENTARER ....................................................................................................................... 33
BILAGOR:
Bilaga 1 – Markmodell
Bilaga 2 – Principlösning dagvatten
Bilaga 3 – Fördröjningsvolymer vid 20-års regn, 50- års regn samt normalregn.

4

Uppdragsnr: 10180432

Dagvattenutredning- Hammarshus

Daterad: 2013-07-05

Kristianstad kommun

Reviderad:
Handläggare: Johanna Persson

Status: Utredning

Bakgrund
WSP har på uppdrag av Kristianstad kommun gjort en dagvattenutredning för ett nytt exploateringsområde innefattande ett planerat handelsområde, bostadsområde och en ny infartsväg till Kristianstad,
vid Hammarshus. Området begränsas i söder av E22, i norr av bostadsområde och Blekingevägen, i
öster av väg 118 Åhusvägen och i väster av en ny planerad väg Hammarleden. Planområdet är cirka 53
ha och består idag i huvudsak av åkermark. Inom planområdet finns även en befintlig fastighet,
Hammarshus samt ett antal områden klassade som fornminnen.

FORNMINNE

BLEKINGEVÄGEN

HAMMARSHUS

VÄG 118
DIKE

E22

Figur 1: Översiktskarta där planområdet är markerat med rött.

Väster om det planerade handelsområdet rinner idag ett dike som avbördar dagvatten från bostadsområdet i norr samt dagvatten från stora delar av östra Kristianstad. Diket mynnar så småningom ut i
stordiket, som avbördar dagvattnet från stora delar av Kristianstad (ca 1430 ha). Stordiket rinner till
Pyntens pumpstation där dagvattnet pumpas ut i Hammarsjön.

Syfte
Syftet med utredningen är att utifrån områdets naturliga förutsättningar som topografi och jordarter
föreslå lämplig placering av fördröjningar och infiltrationsytor för det nya exploateringsområdet och
bostadsområdet vid Hammarshus.
Spill- och vattenledningsnät och omläggning av befintligt dagvattenledningsnät behandlas ej i denna
utredning.
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Omfattning
Utredningen omfattar följande delar:
·
·
·
·
·
·

Utredning av lämplig placering av fördröjningsåtgärder för dagvattnet utifrån områdets naturliga förutsättningar.
Fördröjningsåtgärderna ska utformas efter givna förutsättningar och med hänsyn till Kristianstad kommuns dagvattenpolicy.
Beräkning av utjämningsvolymer och ytor för åtgärder för fördröjning.
Översiktlig dimensionering av gröna dagvattenstråk och fördröjningsmagasin.
Upprättande av principlösning för dagvattensystem inom exploateringsområde.
Gestaltning, utformning av åtgärd för dagvatten.

Områdesbeskrivning
Idag består planområdet i huvudsak av öppen åkermark. Inom planområdet finns även en befintlig fastighet, Hammarshus. I samband med exploatering ska planområdet rymma ett handelsområde uppdelat
på köpcentrum (1) och områden för volymhandel (2 och 3), se figur 2. Exploateringsområdet omfattar
även en ny infartsled- Hammarleden till Kristianstad, nya lokalgator samt ett nytt bostadsområde. Bostadsområdets dagvattenhantering kommer att behandlas separerat från handelsområdet och Hammarleden.

HAMMARLEDEN
Figur 2: Översiktskarta över planområdet: 1-köpcentrum, 2 och 3-volymhandel samt bostadsområde.
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Befintlig dagvattenhantering
Handelsområdet
Området är idag svagt kuperat. Markhöjderna inom området varierar mellan +9 m och -0,5 m. De
högsta nivåerna återfinns i områdets östra delar vid väg 118/Åhusvägen och vid ett lokalt höjdparti
strax väster om Hammarshus (se figur 3). I figur 3 är de högst belägna partierna markerade med rödbrun färg medan lågpartierna är markerade med blått och lila.
OTTO LINDGRENS VÄG

DIKE

Figur 3: Översiktskarta med höjdindelning inom handelsområdet (se även bilaga 1).

Områdets befintliga avvattning sker i huvudsak via lokal infiltration och naturlig ytavrinning. Områdets östra del (del 1) där ett köpcentrum planeras har sin avrinning i västlig/sydvästlig riktning till en
naturligt belägen lågpunkt i område 2:s södra del som är tänkt för volymhandel och del av Hammarleden. Lågpunkten och avrinning vidare söderut begränsas av nuvarande E22 som fungerar som en naturlig barriär för dagvattnet.
Till den naturliga lågpunkten i område 2 avvattnas även marken i område 2 som är tänkt för volymhandel. Detta sker då område 2 höjdmässigt avgränsas av en lokal höjdrygg i väster. Höjdryggen ligger inom fornlämningsområdet som ej får bebyggas. Höjdryggen sträcker sig i nord-sydlig riktning
och har sin höjdpunkt i norr och lågpunkt i söder. Naturlig passage av dagvattenstråk mellan område 2
och 3 sker så långt söderut som möjligt pga befintlig höjdrygg.
Område 3:s befintliga avvattning sker i västlig riktning mot naturligt beläget låglänt område längs med
Otto Lindgrens väg. Otto Lindgens väg fungerar idag som en naturlig barriär för den ytliga avrinningen från område 3. Genom tex åkerdräneringar rinner dagvattnet vidare till befintligt dike, beläget i
planområdets västra del.
Norrut vid Hammarshus fungerar en naturlig höjdrygg som en barriär för dagvattnet. Befintligt dike
ansluter till dikningsföretag Nosaby-Hammarsjöns invallning och sedan vidare ut i stordiket.
Den största ytavrinningen sker i huvudsak när marken är mättad eller i samband med tjälad mark.
Även på sommaren, när marken är torr, kan ytlig avrinning vara betydande.
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Figur 4: Översiktskarta med rinnpilar och naturligt belägna lågpunkter inom handelsområdet (se även bilaga 1).

Bostadsområdet
Området är idag svagt kuperat. Markhöjderna inom området varierar mellan +7 m och + 3 m. De
högsta nivåerna återfinns i områdets östra delar (se figur 5 och bilaga 1). I figur 5 är de högst belägna
partierna markerade med röd-brun färg medan lågpartierna är markerade med grönt.
Områdets befintliga avvattning sker i huvudsak via lokal infiltration och naturlig ytavrinning västerut
mot befintligt bostadsområde. Blekingevägen och väg 118/Åhusvägen fungerar idag som en naturlig
barriär för den ytliga avrinningen i norr och öster. Söderut vid Hammarshus fungerar naturliga höjdpartier som en barriär för ytligt rinnande dagvatten söderifrån.

BLEKINGEVÄGEN

VÄG 118

Figur 5: Översiktskarta med höjdindelning och rinnpilar inom bostadsområdet (markerat med rött) se även bilaga 1.
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Befintliga ledningar
Befintlig Ø800 mm dagvattenledning är idag belägen i exploateringsområdets norra del som är avsett
för bostadsändamål. Förslag på ändrad sträckning av befintlig dagvattenledning har beskrivits i en tidigare VA- utredning (VA-utredning för Hammarshus, Sweco 2012) för exploateringsområdet. Befintlig dagvattenledning är belägen på ett sådant djup, att en övergång till öppen dagvattenhantering ej är
möjlig.
Genom exploateringsområdets västra delar finns idag även en befintlig spill- och vattenledning. Omläggning av dessa ledningar samt nya ledningssträckningar för vatten och spillvatten har beskrivits
tidigare i en VA- utredning (VA-utredning för Hammarshus, Sweco 2012) för exploateringsområdet.

Dikningsföretag
Längs västra kanten av planområdet rinner idag ett dike som avbördar dagvatten från bland annat befintligt bostadsområdet norr om planområdet, planområdet samt befintlig 800 mm ledning. Diket som
går genom planområdets västra del tillhör Nosaby- Hammarsjöns invallning.

Figur 6: Diket genom planområdets västra del.

Ett dikningsföretag är en form av samfällighet där fastighetsägare har gått ihop för att avvattna marken. Idag bildas nästan inga nya dikningsföretag, men bestämmelser i äldre företag gäller tills de officiellt har upphävts. Enligt Kristianstad kommun är utsläppskravet till dikningsföretaget för nuvarande
1 l/s ha. Detta kan jämföras med naturlig avrinning från jordbruksmark som idag uppskattas till ca 1,5
l/s ha.

Allmänt
Vid fältbesök i området konstateras att det förekommer låglänta områden, i söder och i väster, där ytvatten samlas och transporteras. Vid regntillfällen sker avrinningen från E22, via en slänt ned mot
åkermarken utan fördröjning (se figur 7).
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Figur 7: Dagvattenavrinning från E22 söder om planområdet.

Jordarter
Enligt SGU:s jordartskarta (se figur 8) består planområdet i huvudsak av postglacial sand och postglacial lera.

Figur 8: SGU:s jordartskarta för planområdet markerat med svart. Förklaring: orange med vita prickar – postglacial sand,
gul med vita L– postglacial lera), blå med vita prickar-sandig morän, ljusgul silt.
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Geoteknisk undersökning och grundvattennivåer
För att undersöka markförhållandena ytterligare har Sweco utfört geotekniska undersökningar i juni
och juli 2012 åt C4-shopping. I samband med den geotekniska undersökningen har utplacering av
grundvattenrör gjorts. WSP har ej tagit del av några resultat från grundvattenmätningarna förutom de
som finns sammanfattade i Swecos rapporter.
De geotekniska undersökningarna bekräftar, att området utgörs av varvig lerjord med mäktighet från
noll till 15 meter. Under lerjorden återfinns sand, silt och i vissa fall morän. Runt omkring Hammarshus återfinns ingen lerjord alls.
I delområde 1 är mäktigheten av lera mellan 3-6 meter inom byggytan. I delområde 2 består den västra
kanten av sand och siltig sand. Längs delområdets södra kant finns sand och siltig sand under ett 2-3
meter tjockt lerlager. Längs östra kanten har leran en mäktighet på 3-4 meter. I delområde 3 utgörs den
västra kanten samt nordvästra kanten av finsand och silt på morän. Längs östra kanten är det ett 2-3 m
tjockt lerlager. Längs med södra kanten är det mer osäkert, lerlagret kan variera mellan 0-7 m, men
kan också saknas helt. Under leran finns sand och silt.
I den geotekniska utredningen påpekas att alla höjningar av befintliga marknivåer medför en ökning av
sättningsbenägenheten inom området. Ur geoteknisk synpunkt är handelsområdets södra kant sämst
lämpade för byggnation. Vidare nämns det att vid schakt i lerjord djupare än1,5 meter finns det risk
för bottenupptryckning.
Gällande bostadsområdet finns ingen sammanfattande redovisning av markförhållandena utifrån geotekniska undersökningar. Utifrån jordartskartan kan dock utläsas att områden med sand som är bäst
lämpade för infiltration återfinns i de västra delarna. Lera med inslag av silt återfinns i de östra och
mittersta delarna av bostadsområdet.
Grundvattenmätningarna visar, att grundvattenytan i de västra lågt belägna delarna ligger ca 1 m under
markytan och i de högre belägna partierna ca 2-3 m under markytan.
I samband med detaljprojektering av fördröjningsåtgärder och diken bör detaljerad geoteknik utföras
för respektive del, om de tidigare undersökningarna ej anses omfatta detta. Även detaljerade stabilitetsberäkningar bör utföras där fördröjningsåtgärder och diken ligger i anslutning till vägar och GCvägar.

Områden för omhändertagande av dagvatten
Genom att studera dagvattnets naturliga vattenvägar och dessutom väga in jordartsförhållandena har
följande områden i figur 9 och bilaga 1 identifierats som lämpliga för fördröjning och viss infiltration
av dagvatten. Topografin kan dock komma att förändras vid byggskedet vilket kan påverka dagvattnets vattenvägar.
Dock påpekas det i den geotekniska utredningen att alla höjningar av befintliga marknivåer medför en
ökning av sättningsbenägenheten inom området. I dagvattenhanteringen har därför utgångspunkten
varit att utgå från befintliga markhöjder.
Områdena som är mest gynnsamma för infiltration av dagvatten är längs med den södra och västra
delen av delområde 2 och 3. Dessa områden sammanfaller i stort sätt med Hammarleden varför fördröjningsåtgärder utmed Hammarleden är lämpligt. Områdena överensstämmer även med det naturliga
dagvattenstråket mellan område 2 och 3 som sker söder om befintlig höjdrygg.
Dagvattenstråk kommer även behövas längs med delområde 1:s västra kant för transport söderut då
dagvattenavrinningen sker naturligt i denna riktning.
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Figur 9: Översiktskarta med områden lämpliga för fördröjning inom handelsområdet (se även bilaga 1).

Klimatpåverkan
Klimatscenarier för de kommande 100-åren bedöms påfresta dagvattensystemen ytterligare. Enligt
dokumentet Klimatförändringarnas inverkan på allmänna avloppssystem, Underlagsrapport till Klimat- och sårbarhetsutredningen, M134 september 2007, Svenskt Vatten, kommer nederbörden att
ändra karaktär och recipientnivåerna att stiga. Nedan redovisas exempel på nederbördens ändrade karaktär:
·

intensivare kortvariga regn

·

ökade regnmängder

·

långvariga regn på årstider med låg avdunstning (ihållande nederbörd på mättad mark)

Förväntade scenarier de kommande 100-åren innebär en ökad risk för framtida översvämningar inom
planområdet. Med hänsyn till detta är det viktigt att planera för framtidens dagvattenhantering och säkerställa befintlig och ny bebyggelse. Redan idag vid beräkningar av dagvattenflöde tas höjd för klimatförändringarna. Ofta används en klimatfaktor på 1,2–1,3 i beräkning av dagvattenflöde tillsammans med ett regn med 10-års återkomsttid.

Framtida dagvattenhantering
Den framtida dagvattenhanteringen i området ska i första hand ske lokalt enligt Kristianstad kommuns
dagvattenpolicy. Förutsättningar för dagvattenhanteringen har fåtts från Stadsbyggnadskontoret och
C4-teknik både muntligt samt genom givna utformningskriterier för dagvattenanläggningar. Faktorer
som styr utformningen och är avgörande för hur stora volymer dagvatten som behöver fördröjas är
följande:
·

Dagvattenutflödet från exploateringsområdet inklusive bostadsområdet är satt till 1 l/s ha pga
nuvarande utsläppsregler till dikningsföretaget.

·

Dagvattenanläggningarna ska klara av att fördröja ett 20-årsregn inom området. Fördröjningsvolymerna skall i så stor utsträckning som möjligt ligga i anslutning till den hårdgjorda ytan.

·

Fördröjning av dagvatten får ej ske i underjordiska magasin.
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·

Utredningen ska belysa vad som händer vid ett normalregn samt vid ett regn med högre återkomsttid som ett 50- års regn.

·

Utredningen skall även ge svar på andelen hårdgjord yta som är möjlig inom planområdet för
att ta hand om ett 20-års regn

Utsläppskravet på 1 l/s ha gör att endast 46 l/s från hela exploateringsområdet (där ca 30 l/s utgör handelsområdet) och 7 l/s från bostadsområdet får släppas till diket i områdets västra del. För att uppnå
utsläppskravet och för att fördröja dagvattnet i anslutning till de hårdgjorda ytorna kan flödet begränsas vid utloppet av fördröjningsåtgärderna. Detta kan ske genom att ha flödesregulatorer eller mindre
ledningsdimensioner vid utloppet av fördröjningsåtgärderna längs med hela dagvattensystemet.

Dimensionering av volymer för fördröjning
Dagvattenmagasin dimensioneras för att innehålla en bestämd volym vatten till skillnad mot ledningar
som skall kunna avleda ett bestämt maxflöde. Magasinen kan inte ges en volym som klarar alla regn
(de skulle bli orimligt stora), utan magasinen ges en volym som motsvarar dimensionerande återkomsttid. I detta fall ett regn med 20 års återkomsttid*.
Då volymen beräknas för magasinet görs det för olika varaktigheter** exempelvis från 10 min till 96
timmar. Detta för att se vilken varaktighet som ger den största volymen vatten. Vid strypta utloppsflöden från magasinen är det ofta de långa regnen som ger den största volymen vatten. I detta fall är dagvattenfördröjningarna utformade för att släppa ut 1 l/s ha avvattnad yta, vilket motsvarar naturlig avrinning från befintlig naturmark (dvs ett strypt utflöde).
Nedan, i figur 10, visas ett diagram som utgör ett beräkningsexempel för erforderlig magasinsvolym
vid ett 20-års regn med olika varaktigheter. Den största magasinsvolymen uppnås vid 36 timmars varaktighet av regnet och är 3800 m3. Detta är den dimensionerande fördröjningsvolymen.

Erforderlig magasinsvolym (m3)

4000

erforderlig magasinsvolym (m3)

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0

50

100
regnvaraktighet (h)

150

200

Figur 10: Beräkningar för erforderlig magasinsvolym vid ett 20-års regn utan klimatfaktor med olika varaktigheter.
*Återkomsttid: Ett regn med 20-års återkomsttid innebär att det statistiskt inträffar en gång vart 20:e år.
**Varaktighet: Den tid regnet varar.
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Handelsområdet
Handelsområdet är utformat som tre från varandra skilda enklaver/delområden, som alla binds samman av Hammarleden. De olika enklaverna åtskiljs med hjälp av lokalgata och/eller grönzoner som
bl.a. skall användas för dagvattenhantering och visuellt skydd. Delområde 1 är planerad för köpcentrum med tillhörande parkeringar. Delområde 2 och 3 för volymhandel med tillhörande parkeringar.

LOKALGATA

HAMMARLEDEN
Figur 11: Översikt över de olika enklaverna/delområdena inom handelsområdet.

Beräkningar dagvatten
Vid beräkningar av volymer för fördröjning av dagvatten har området delats upp i tre stycken delområden (se figur 11). Ingen specifik uppdelning av hårdgjord yta eller grönyta är gjord inom delområdena. Utan beräkningarna baserar sig på tre olika exempel:
·

70 % hårdgjord yta och 30 % grönyta

·

65 % hårdgjord yta och 35 % grönyta

·

60 % hårdgjord yta och 40 % grönyta

Vid beräkningarna har avrinningsfaktorerna satts till 0,85 för hårdgjord yta och 0,1 för grönyta. Hammarleden, lokalgatan och övriga grönytor har beräknats separat. Vid beräkning av fördröjningsvolym
har Dahlströms formel använts och Z-parametern satts till 18.
Beräkningar har gjorts för regn med 20-års återkomstid, för regn med 50-års återkomstid samt för ett
normalregn dvs 10 mm/dygn för varje delområde, samt övriga ytor. Volymerna för fördröjning av ett
50- års regn tas fram för att få en uppfattning om hur ett mycket intensivt regn påverkar dagvattenavrinningen från området.
Beräkningarna för varje delområdes fördröjningsvolym vid olika regn redovisas i tabell 1-3 nedan.
Övriga ytor kan ses i tabell 4 och i figur 12.
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Tabell 1: Fördröjningsvolymer vid 20-års regn utan klimatfaktor.

Beräkningsfall

Yta/Area
(ha)

Reducerad area
(ha)

Utflöde
(l/s)

Fördröjningsvolym vid
20-års regn (m³)

70 % hårdgjort
och 30 % grönyta

Fördröjningsvolym
totalt (m3)
9 400

Delområde 1

11,4

7,1

11,4

4500

Delområde 2

3,6

2,3

3,6

1440

Delområde 3

8,7

5,4

8,7

3450

65 % hårdgjort
och 35 % grönyta

8 600

Delområde 1

11,4

6,7

11,4

4100

Delområde 2

3,6

2,1

3,6

1325

Delområde 3

8,7

5,1

8,7

3175

60 % hårdgjort
och 40 % grönyta

7 400

Delområde 1

11,4

6,3

11,4

3400

Delområde 2

3,6

1,9

3,6

1090

Delområde 3

8,7

4,8

8,7

2900

Utflöde
(l/s)

Fördröjningsvolym vid
50-års regn (m³)

Tabell 2: Fördröjningsvolymer vid 50-års regn utan klimatfaktor.

Beräkningsfall

Yta/Area
(ha)

Reducerad area
(ha)

70 % hårdgjort
och 30 % grönyta

Fördröjningsvolym
totalt (m3)
15 500

Delområde 1

11,4

7,1

11,4

7450

Delområde 2

3,6

2,3

3,6

2375

Delområde 3

8,7

5,4

8,7

5690

65 % hårdgjort
och 35 % grönyta

14 200

Delområde 1

11,4

6,7

11,4

6800

Delområde 2

3,6

2,1

3,6

2175

Delområde 3

8,7

5,1

8,7

5200

60 % hårdgjort
och 40 % grönyta

12 700

Delområde 1

11,4

6,3

11,4

6200

Delområde 2

3,6

1,9

3,6

1790

Delområde 3

8,7

4,8

8,7

4740
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Tabell 3: Fördröjningsvolymer vid normalregn utan klimatfaktor.

Beräkningsfall

Yta/Area
(ha)

Reducerad area
(ha)

Utflöde
(l/s)

Fördröjningsvolym vid
normalregn (m³)

70 % hårdgjort
och 30 % grönyta

Fördröjningsvolym
totalt (m3)
570

Delområde 1

11,4

7,1

11,4

275

Delområde 2

3,6

2,3

3,6

85

Delområde 3

8,7

5,4

8,7

210

65 % hårdgjort
och 35 % grönyta

520

Delområde 1

11,4

6,7

11,4

250

Delområde 2

3,6

2,1

3,6

80

Delområde 3

8,7

5,1

8,7

190

60 % hårdgjort
och 40 % grönyta

470

Delområde 1

11,4

6,3

11,4

230

Delområde 2

3,6

1,9

3,6

65

Delområde 3

8,7

4,8

8,7

175

Tabell 4: Fördröjningsvolymer för övriga ytor inom handelsområdet.

Ytor

Yta/Area
(ha)

Reducerad area
(ha)

Utflöde
(l/s)

Fördröjningsvolym
vid 20- års regn (m³)

Fördröjningsvolym
vid 50-års regn

Grönområde

0,85

0,085

0,9

25

40

Lokalgata +
Hammarleden

0,76

0,61

0,8

425

700

Grönområde

2,75

0,275

2,75

80

140

Hammarleden

0,84

0,67

0,84

470

770

SUMMA:

5,2

1,64

5,3

1000

1650

I anslutning till
delområde 1

I anslutning till
delområde 2 och 3
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GRÖNOMRÅDE

Figur 12: Övriga ytor inom handelsområdet.

Sammanfattning
Beräkningarna visar att stora volymer dagvatten måste fördröjas inom handelsområdet. Detta ställer
krav på en god planering för omhändertagande och fördröjning av dagvatten.
Vid ett 20-års regn ska volymer mellan 8 400-10 400 m3 från handelsområdet kunna fördröjas.
De största tillgängliga ytorna finns längs med lokalgatan och Hammarleden. Med de gällande utsläppskraven på dagvattnet från området samt att underjordiska magasin ej är lämpliga behövs även
andra ytor finnas tillgängliga för dagvattenhantering.
Ett mer extremt regn som ett regn med 50 års återkomsttid ger upphov till volymer mellan 14 35017 150 m3 vilket det ska finnas planering för. Volymerna kan tas omhand genom att fördröjningsåtgärderna utnyttjas maximalt samt att låglänta ytor, tex rätt höjdsatta parkeringsytor, tillåts svämma
över under en kortare tid.
Då planområdet lutar i öst-västlig riktning är det naturligt att låta dagvattnet transporteras från delområde 1 och vidare till delområde 2 och 3 längs med Hammarleden för att sedan ledas till recipienten.
Självfallet ska de ytor som är lämpliga för fördröjning av dagvatten inom respektive område utnyttjas
för att fördröja dagvatten.

Hantering av dagvatten – Handelsområdet
I denna utredning redovisas ett förslag på lämpliga stråk och ytor för dagvattenhantering. Beroende på
detaljerade förutsättningar kan dagvattenlösningen förändras. I bilaga 2 och figur 13 nedan redovisas
förslag på framtida dagvattenhantering. Dräneringsvattnet från byggnader inom handelsområdet kan
kopplas till dagvattensystemet om detta är möjligt höjdmässigt. Är detta inte möjligt höjdmässigt, kan
dräneringsvattnet behöva pumpas.
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Figur 13: Översikt – framtida dagvattenhantering rött-dike/kanal, lila-svackdike, grönt-infiltrationsstråk, blåttfördröjningsmagasin.

Dagvattenlösningen bygger på att dagvattnet skall fördröjas så nära källan som möjligt i enlighet med
Kristianstad kommuns dagvattenpolicy. Huvuddelarna består i att anlägga ett dike/kanal med början i
delområde 1 nordvästra del. Diket kommer sedan att följa delområde 1:s västra kant ned mot Hammarleden. I diket trappas dagvatten stegvis för att skapa volymer för fördröjning.

Figur 14: Bilder på hur ett dike där dagvattnet stegvis trappas kan utforma (Hållbar dag- och dränvattenhantering,

P105, Svenskt Vatten 2011).
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Längs med Hammarledens norra sida utformas i grönstråket ett svackdike för fördröjning. Även här
kan dagvattnet stegvis trappas för att skapa volymer för fördröjning. Det kan också bli aktuellt att flödesreglera dagvattnet på några ställen längs med svackdiket.

Figur 15: Bild på hur ett svackdike kan utformas (övre bild tagen av WSP och undre är från SLU i Alnarp).

I anslutning till delområde 1, 2 och 3 finns möjligheten att skapa fler fördröjningar. Svackdiket mynnar i ett större fördröjningsmagasin i områdenas västra delar innan dagvattnet slutligen, via ytterligare
ett magasin, når recipienten/diket.
Längs med parkeringsytor, lastytor, uppställningsytor och körytor kan avvattningsstråk anläggas för
fördröjning. Dessa kan sedan ledas till svackdiket.
Till recipienten, diket, leds även dagvatten från omgivande grönområden samt Hammarshus. Norr om
delområde 2 och 3, längs med nuvarande Hammarshusvägen, skall en cykelväg anläggas. Denna föreslås fungera som en barriär för dagvatten norrifrån.
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Omhändertagande av dagvatten
I detta kapitel beskrivs hanteringen av dagvattnet mer ingående. Olika åtgärder för att fördröja dagvattnet inom området beskrivs, samt att exempel lämnas.
Fördröjningsmagasin
Vid regn leds dagvatten in i dammen och skapar temporärt en ny högre vattenyta i magasinet. Magasinet kan vara torrlagt eller ha en permanent vattenyta. Skillnaden mellan vattenytan vid regntillfället
och normalvattenytan/botten kallas reglervolym. I anslutning till magasinets inlopp, kan en fördjupad
del anläggas. Här samlas sand och sedimenterat material. Magasinet kan med fördel förses med ett
negativt utlopp för att erhålla oljeavskiljning.
I västra delen av planområdet där det ena fördröjningsmagasinet är placerat återfinns höga grundvattennivåer. För att utnyttja fördröjningsvolymen i sin helhet, kan det bli aktuellt med ett tätt magasin.

Figur 16: Förslag på hur ett fördröjningsmagasin kan utformas (Cecilia Hjort WSP).

Beräkningsförutsättningar

Fördröjningsvolymen har beräknats på djupet 1 m i magasinen. Magasinen har en släntlutning på 1:4
vilket är enligt utformningsanvisningarna från Kristianstad kommun.
Svackdike och dike/kanal
Ett svackdike är ett brett vegetationsklätt dike med svag släntlutning. En släntlutning på minst 1:4 ska
väljas enligt utformningsanvisningar från Kristianstad kommun för att underlätta skötseln, tex gräsklippning av diket, samt ur säkerhetssynpunkt. Diket har ingen permanent vattenyta utan fylls med
vatten vid regntillfället. Svackdiken ger en mycket hög flödeskapacitet och fördröjningsvolym redan
vid små vattendjup. För att förbättra infiltrationsegenskaperna, kan ett dräneringsstråk placeras i botten
av svackdiket. Innan svackdike anläggs bör grundvattennivån undersökas för att kontrollera, att diket
anläggs över högsta grundvattenyta.

20

Uppdragsnr: 10180432

Dagvattenutredning- Hammarshus

Daterad: 2013-07-05

Kristianstad kommun

Reviderad:
Handläggare: Johanna Persson

Status: Utredning

Förutom att ha en utjämningsfunktion av flödet fungerar diket även som föroreningsfälla. Rening sker
främst genom att föroreningar bundna till partiklar fastnar i slänternas vegetation. En viss rening av
vattnet sker också genom att växterna tar upp och binder föroreningarna.

Figur 17: Sektion på hur ett svackdike kan utformas,(Hållbar dag- och dränvattenhantering, P105, Svenskt Vatten 2011).

Beräkningsförutsättningar

Volymen har beräknats på djupet 1 m i svackdiket och släntlutningen 1:4. Med djupet 1 m och en bottenbredd på 1,5 m blir svackdiket 9,5 meter brett.
Volymen i kanalen/diket har beräknats på djupet 1, 2 m. Kanalen har utformats som ett tråg i botten.
Tråget är 2 m i botten och 0,5 m djupt. Från tråget har sedan en släntlutning på 1:4 använts. Den totala
bredden på kanalen/diket vid ytan är 7,6 meter.
Öppna avvattningsstråk med eller utan infiltration vid parkeringsytor och lastytor
Avvattningsstråken ska ta omhand om det dagvatten som ej infiltreras. I stråken fördröjs och renas
dagvattnet samtidigt som det främjar grundvattenbildning. Stråken kan kompletteras med underliggande dräneringsstråk av makadam och dräneringsledning, se figur 18-21.

Figur 18: Sektion på hur ett infiltrationsstråk kan utformas,(Dagvattenseminarie, exempel från Portland, Stockholm 2012).
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Inom de tre delområdena kan delar av lastytor och parkeringsytorna höjdsättas, så att dagvattnet kan
rinna av direkt mot diket/kanalen, svackdiket och infiltrationsstråk (se figur 19 och 21).

Figur 19: Parkeringsyta, lastyta, uppställningsyta och köryta som lutar ut mot ett infiltrationsstråk (Hållbar
dag- och dränvattenhantering, P105, Svenskt Vatten 2011).

Kupolsilen kan med fördel placeras något upphöjd i infiltrationsstråket. Detta gör att en fördröjningsvolym skapas som kan infiltrera ned i marken. I samband med häftiga regn finns möjlighet för vattnet,
att även rinna ned i kopolsilen för vidare transport mot svackdike och fördröjningsmagasin.

Figur 20: Infiltrationsstråk där dagvattenbrunnens intag är placerad högre än botten på infiltrationsstråket
(Hållbar dag- och dränvattenhantering, P105, Svenskt Vatten 2011).

Principen kan också tillämpas inom parkeringsytorna.
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Figur 21: Öppet avvattningsstråk samt infiltrationsstråk inom parkeringsytorna (Hållbar dag- och dränvattenhantering, P105, Svenskt Vatten 2011).
Dimensionering av avvattningsstråk

Utseendet på avvattningsstråken antas vara 100*1,5 m för 1000 m2 P-platser. 1000 m2 motsvarar ungefär 60 st P-platser. Det behöver inte vara ett sammanhängande stråk utan kan delas upp på flera
mindre. Utsläppet från avvattningstråket är beräknat på 1 l/s ha
Beräkningsexempel:
·

För att fördröja ett dimensionerande 20-årsregn = 55 m3 regn på en parkeringsplats med arean
1000 m2 så krävs det ett avvattningsstråk med ett djup på ca 37 cm.

·

För att fördröja ett normalregn = 10 mm på en parkeringsplats med arean 1000 m2 så krävs det
ett avvattningsstråk med ett djup på ca 5 cm.

Om stråket förses med underliggande dräneringsstråk som är 1 m brett och 0,5 m djupt kan djupet på
ovanliggande avvattningstråket minskas med ca 10 cm.
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Rain Gardens
Rain Gardens är en genomsläpplig nedsänkt växtbädd som används för att infiltrera dagvatten från
närliggande hårdgjorda ytor som vägar och parkeringar. Det ställs krav på att växterna ska klara perioder av både torka och höga vattennivåer då den inte har någon permanent vattenspegel. Med en välkomponerad växtmix får man en Rain Gardens som fyller en teknisk funktion med fördröjning och
rening men också ett mycket vackert inslag i gatumiljön eller parken. Den bör dock ej placeras direkt
över några ledningsstråk.
En Rain Gardens byggs upp så att i stort sätt allt dagvatten skall kunna magasineras och infiltreras effektivt inom ett dygn efter nederbördstillfället. Bara under korta perioder i samband med kraftiga regn
kommer en Rain Gardens att ha någon synlig vattenyta. Då bädden är planterad med växter medför
detta att en Rain Gardens dessutom har en mycket större förmåga att avdunsta vatten än exempelvis en
steril infiltrationsbädd av makadam.
Systemet med Rain Gardens har utvecklas i USA och Canada där man tidigt insåg att flera små dagvattenanläggningar var långt mer effektivt än ett fåtal stora anläggningar. Tanken är att Rain Gardens
inte kräver mer skötsel än exempelvis en gräsmatta.

Figur 22: Rain Gardens vid torrtillfälle i anslutning till parkering,(Dagvattenseminarie, exempel från Portland, Stockholm
2012).

Figur 23: Rain Gardens vid regntillfälle i anslutning till parkering,(Dagvattenseminarie, exempel från Portland, Stockholm
2012).
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Dimensionering av Rain Gardens

Arean på Rain Gardens bör enligt rekommendationer från USA vara 5-15% av ytan vid sandig jord
och ha ett djup på ca 1 meter. Uppbyggnaden består av tex singel geotextil, filtermedium och växtlighet. Filtermediet rekommenderas vara mycket genomsläppligt förslagsvis sand blandat med kompostjord. I växtligheten kan ca 15-30 cm vatten stå vid intensiva regn. Ett dräneringsrör kan anläggas i
botten om den byggs med lerjord undertill.
Beräkningsexempel:
·

För att fördröja ett dimensionerande 20-årsregn = 55 m3 regn på en parkeringsplats med arean
1000 m2 krävs ca 85 m2 Rain Gardens om vattnet tillåts stiga 25 cm. Dvs 8 % av ytan.

·

För att fördröja ett normalregn = 10 mm regn på en parkeringsplats med arean 1000 m2 krävs
ca 10 m2 Rain Gardens om vattnet tillåts stiga 25 cm. Dvs ca 1 % av ytan.

I beräkningarna antas att filtermediet är 1 m djupt och till största delen består av sand.

Figur 24: Uppbyggnad av Rain Gardens (Veg Tech, 2012).

Vattengenomsläppliga beläggningar
För att minska avrinningen från asfaltsytor, kan olika typer av vattengenomsläppliga material väljas.
Infiltrationskapaciteten i dessa är svår att beräkna och på sikt kommer dessa ytor till viss del att sättas
igen. Med tanke på att planområdet ska främst användas för handel, är det lämpligt att det finns jämna
ytor så att kundvagnar av olika typ kan framföras utan hinder. Lämpligare är istället att göra parkeringsytorna av ett mer genomsläppligt material.
Ytorna kan förses med permeabel asfalt, hålad marksten eller rasterytor. Genom hålen och fogarna får
dagvattnet chans att infiltrera ned till en dränerad överbyggnad. Hålen kan förses med gräs eller makadam. Dock är det troligen att fyllnadsmaterialen behöver bytas ut i framtiden, då ytan sätts igen. Avrinningsfaktorn som är 0,8 för asfaltsytor, kan med en sådan här åtgärd reduceras till ca 0,65.
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Figur 25: Parkeringsyta med gräsförsedd rasteryta samt markerat gångstråk i betong (Hållbar dag- och dränvattenhantering, P105, Svenskt Vatten 2011).
Fördröjning

För en yta på 1000 m2 P-platser, vilket motsvarar ungefär 60 st P-platser. Från denna yta behövs ca 55
m3 regn fördröjas vid ett dimensionerande 20-årsregn Utsläppet är beräknat på 1 l/s ha
Beräkningsexempel:
·

Om vattengenomsläppliga beläggningar används på ca 40 % av ytan kommer volymen regn
som fördröjs minska till 50 m3 dvs ca 10 %.

·

Vid ett normalregn fördröjs i stort sätt allt regn med den genomsläppliga beläggningen.

Gröna tak
Fördröjning på tak kan erhållas genom att anlägga tunna eller djupa gröna tak. Tunna gröna tak ca 10
cm är vanligast i Sverige. Dessa tak klarar av att magasinera ungefär hälften av årsavrinningen. Den
volym som magasineras kommer dock i huvudsak från relativt små regntillfällen. För enskilda regntillfällen upp till 5 millimeter beräknas gröna tak inte ge någon avrinning. För kraftigare regn magasineras de första 5 millimetrarna, medan allt regn därutöver rinner av. I Sverige uppskattas ett normalregn
till ca 10 mm.
Förutsättningar för att tekniken skall kunna användas är att taket inte har alltför brant lutning och att
takkonstruktionen dimensioneras för den extra last som det gröna taket innebär. Lasten är dock inte
större än att det motsvarar ett vanligt tegeltak. Gröna tak kräver dock skötsel som tex gödsling för att
behålla sin karaktär.
Beräkningsexempel:
·

Ett dimensionerande 20-årsregn = 55 m3 regnar på en takyta med arean 1000 m2. Det gröna
taket klarar av att magasinera de första fem mm regn dvs 5 m3.
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Sammanfattning
För att återknyta till beräkningarna visade dessa att vid ett 20-års regn ska stora volymer mellan 8 40010 400 m3 fördröjas inom handelsområdet. De största tillgängliga ytorna finns längs med lokalgatan
och Hammarleden där fördröjningsåtgärder är planerade. Svackdike, kanal/dike samt magasin har
förmågan att fördröja stora volymer dagvatten. Med de gällande utsläppskraven på dagvattnet från området samt att underjordiska magasin ej är lämpliga behövs även andra ytor finnas tillgängliga för dagvattenhantering.
Alla åtgärder för att fördröja dagvattnet så nära källan som möjligt är bra. Är det stora fördröjningsvolymer som är aktuella i handelsområdet är öppna avvattningstråk med infiltration tillsammans med
Rain Gardens att föredra framför gröna tak och vattengenomsläppliga beläggningar.
Genom att fördröja dagvattnet vid källan kan belastningen på svackdike, kanal/dike samt fördröjningsmagasin minskas. Detta medför att mindre ytor behöver tas i anspråk för tex fördröjningsmagasinen.

Fördröjningsvolymer - Handelsområdet
Beräkningarna i tabell 3 redovisar att mellan 8 400-10 400 m3 beroende på hårdgörningsgrad behövs
för att fördröja ett 20-års regn inom planområdet. Med föreslagna fördröjningsåtgärder kanal/dike,
svackdike, avvattningsstråk och magasin är detta möjligt. Fördröjningskapaciteten uppgår till ca
10 500 vilket motsvarar 70 % hårdgjorda ytor. I bilaga 3 redovisas utbredningen av dagvattnet vid
denna situation. Vattenytan antas ha en jämn utbredning i kanal/dike och svackdike då anslutningspunkter till dessa ej är fastställda samt att dagvattnet trappas. Anslutningspunkterna antas vara i jämna
intervall utmed hela diket/kanalen och svackdiket.
Vid mer extrem nederbörd som 50-års regn finns ett visst utrymme att fördröja detta inom planområdet. Då svackdike och kanal är utnyttjade upp till markytan och fördröjningsmagasinen strax under
markytan, finns det en fördröjningskapacitet på ca 16 000 m3. Detta motsvarar ett 50-års regn då 70 %
av ytan är hårdgjord. I bilaga 3 redovisas utbredningen av dagvattnet vid denna situation.
Vid extrem nederbörd är det inte möjligt att direkt leda bort allt dagvatten som kommer från de hårdgjorda ytorna. Dagvattnet kan tillfälligt översvämma de hårdgjorda ytorna, i detta fall huvudsakligen
parkeringar, innan dagvattensystemet kan avleda dagvattnet.

Hammarleden
Hammarleden är förprojekterad och är bomberad, dvs att körfälten lutar åt skilda håll. Halva Hammarleden, den norra sidan lutar in åt svackdiket som är föreslaget att följa vägen. Dagvattnet från denna
del ingår i beräkningarna för övriga ytor i anslutning till handelsområdet.
Den andra halvan av Hammarleden lutar mot E22. Här pågår ett samarbete mellan Trafikverket och
Kristianstad kommun om ett fördröjningsmagasin mellan E22 och Hammarleden se bilaga 3 för placering. Hammarledens södra körfält förslås ledas hit.

Bostadsområdet
Bostadsområdet föreslås ha plats för 200 bostäder bestående av flerfamiljshus, radhus och villor. Med
utgångspunkt från Kristianstad kommuns dagvattenpolicy, där det står att dagvatten ska omhändertas
lokalt innan utsläpp till anslutningspunkten, ges i denna utredning förslag på dagvattenlösningar som
kan vara aktuella inom bostadsområdet.
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Lämplig anslutningspunkt för dagvattnet är till befintlig ledning i Holjers väg. Då utsläppskraven för
bostadsområdet är 1 l/s ha behöver dagvattnet fördröjas, innan det ansluts till befintligt nät. I detaljplanen är en yta i de västra delarna av bostadsområdet avsatt för dagvattenhantering. Denna yta är också
bäst lämpad för infiltration enligt jordartskartan.

Beräkningar dagvatten
Ingen detaljutformning av bostadsområdet är gjord. Därför antas en schablonmässig avrinningskoefficient på 0,45 från bostadsområdet samt 0,8 för vägytor och 0,1 för grönytor.
Vid beräkning av fördröjningsvolym har Dahlströms formel använts och Z-parametern satts till 18.
Beräkningar har gjorts för regn med 20-års återkomstid, för regn med 50-års återkomstid samt för ett
normalregn dvs 10 mm/dygn för bostadsområdet. Volymerna för fördröjning av ett 50- års regn tas
fram för att få en uppfattning om hur ett mycket intensivt regn påverkar dagvattenavrinningen från
området.
Beräkningarna för bostadsområdets fördröjningsvolym vid olika regn redovisas i tabell 5 nedan.
Tabell 5: Fördröjningsvolymer vid 20-års regn utan klimatfaktor.

Anläggning

Bostads
område

Yta/Area
(ha)

7,5

Reducerad
area
(ha)

Utflöde
(l/s)

2,9

7,5

Fördröjningsvolym
vid 20-års regn

Fördröjningsvolym
vid 50-års regn

Fördröjningsvolym
vid normalregn

(m³)

(m³)

(m³)

1550

2575

95

Sammanfattning
Beräkningarna i tabell 5 visar att 1 550 m3 behövs för att fördröja ett 20-års regn inom ytan för bostadsområdet. Den största tillgängliga ytan för omhändertagande av dagvatten finns längs med den
västra kanten av bostadsområdet strax öster om befintlig bebyggelse. Här finns plats för att placera ett
fördröjningsmagasin samt även en översvämningsyta för mer extrema regn. I bilaga 3 redovisas utbredningen av fördröjningsmagasinet vid 20-års regnet.
Ett regn med 50 års återkomsttid innebär att ytterligare ca 1000 m3 behöver tas omhand. Detta kan
med fördel göras som en översvämningsyta dit dagvatten tillåts bredda över till vid extrem nederbörd.
Ytan kan utformas som en nedsänkt plan/yta för sport och lek. Då bostadsområdet lutar i öst-västlig
riktning är det naturligt för dagvattnet att rinna mot anslutningspunkten i Holjers väg. Detta ger utrymme att på dagvattnets väg västerut skapa fördröjningsåtgärder inom bostadsområdet
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Hantering dagvatten - Bostadsområdet
Nedan beskrivs ett antal dagvattenlösningar för bostadsområdet. Många lösningar illustreras med bilder.
Avledning av dagvatten från byggnad till lokal fördröjning och infiltration
Avledning av dagvatten inom fastigheten sker genom att stuprören förses med utkastare och leds ut på
tomten eller till ett dräneringsstråk.

Figur 26: Bortledande av stuprör i bostadsområdet (Hållbar dag- och dränvattenhantering, P105, Svenskt Vatten

2011).

Dräneringsstråk anläggs i anslutning till gatan för gatuvatten samt avrinnande vatten från fastighet
som ej infiltrerats. Stråket kan förses med en upphöjd dagvattenbrunn för att säkerhetsställa att dagvattnet leds undan vid häftiga regn.

Figur 27: Principskiss för gatusektion med infiltrationsstråk (Hållbar dag- och dränvattenhantering, P105,

Svenskt Vatten 2011).

Dräneringsstråket förses med dräneringsledning i botten. Utbredningen av dräneringsstråket är 1-2 m
längs med lokalgatorna. Stråket kan vara gräsbeklätt och möjligt förses med gräsarmering vid infarterna till tomterna. Stråket kan användas som parkeringsyta eller snöupplag på vintern.
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Figur 28: Infiltrationsstråk försett med gräsarmering (Hållbar dag- och dränvattenhantering, P105, Svenskt Vatten

2011).
Även i bostadsområden finns möjligheter att använda Rain Gardens (se beskrivning på sid 24 och figur 29). Rain
Gardens kan i dessa fall förutom att ta hand om dagvatten även fungera som en hastighetssänkande åtgärd.

Figur 29: Rain Gardens i anslutning till lokalgata,(Dagvattenseminarie, exempel från Portland, Stockholm 2012).

Dimensionering av dräneringsstråk för lokalgata

Utseendet på dräneringsstråken antas vara 2 m breda. Lokalgatan antas vara 7 m bred. Utsläppet från
dräneringsstråket är beräknat på 1 l/s ha. Dräneringsstråket antas ha 25 % hålrumsvolym.
Beräkningsexempel:
·

För att fördröja ett dimensionerande 20-årsregn = 40 m3 regn för en lokalgata med längden
100 m så krävs det ett dräneringsstråk krävs med ett djup på ca 80 cm.

·

För att fördröja ett normalregn = 10 mm på samma vägyta så krävs det ett avvattningsstråk
krävs med ett djup på ca 11 cm.
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Avledning av dagvatten till öppna avvattningsstråk
Dräneringsstråken samt även dräneringsledningen (om det höjdmässigt är möjligt) ansluter till ett uppsamlande större dagvattenstråk eller dagvattenledning som ansluter till fördröjningsdammen.

Figur 30: Öppet avvattningsstråk (foto från Augustenborg Malmö, 2012).

Figur 31: Exempel på infiltrationsstråk mellan fastigheter och öppna daggvattenstråk (Hållbar dag- och dränvattenhan-

tering, P105, Svenskt Vatten 2011).
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Dimensionering av öppet dagvattensstråk för lokalgata

Utseendet på avvattningsstråken antas vara 1 m breda. Lokalgatan antas vara 7 m bred. Utsläppet från
dräneringsstråket är beräknat på 1 l/s ha.
Beräkningsexempel:
·

För att fördröja ett dimensionerande 20-årsregn = 40 m3 regn för en lokalgata med längden
100 m så krävs det ett avvattningsstråk krävs med ett djup på ca 40 cm.

·

För att fördröja ett normalregn = 10 mm på samma vägyta så krävs det ett avvattningsstråk
krävs med ett djup på ca 5 cm.

Fastigheternas dräneringar kan med hjälp av rätt höjdsättning av tomter och vägar ledas ut i en separat
ledning i dräneringsstråken och sedan vidare ut i dagvattenstråket eller uppsamlande dagvattenledning.
Är detta inte möjligt höjdmässigt, kan dräneringsvattnet behöva pumpas.
För att en öppen dagvattenhantering skall vara möjlig är höjdsättningen av tomter och vägar viktig.
Sammanfattning
För att återknyta till beräkningarna visade dessa att vid ett 20-års regn ska volymen 1550 m3 fördröjas
inom bostadsområdet. Den största planerade ytan finns i västra kanten av bostadsområdet där fördröjningsåtgärd är planerad.
Alla åtgärder för att fördröja dagvattnet så nära källan som möjligt är bra. Är det lite större fördröjningsvolymer som är aktuella att fördröjas inom bostadsområdet måste ytor för öppna avvattningstråk,
dräneringsstråk och Rain Gardens planeras in och ges plats för i planarbetet.
Genom att fördröja dagvattnet vid källan kan belastningen på föreslaget fördröjningsmagasin minskas.
Detta medför att mindre ytor behöver tas i anspråk för fördröjningsmagasinet och att området har en
bättre kapacitet att fördröja intensiva regn.

Fördröjningsvolymer - Bostadsområdet
Beräkningarna i tabell redovisar att 1550 m3 behövs för att fördröja ett 20-års regn inom bostadsområdet. Med föreslagna fördröjningsåtgärder är detta möjligt. I bilaga 3 redovisas utbredningen av dagvattnet vid ett 20-års regn.
Vid mer extrem nederbörd som 50-års regn finns utrymme att fördröja detta inom bostadsområdet. Då
alla fördröjningar är utnyttjade upp till markytan, finns det en möjlighet att leda dagvattnet till en
översvämningsyta. Total fördröjningskapacitet uppgår till ca 3000 m3, vilket är tillräckligt för att fördröja ett 50-års regn. I bilaga 3 redovisas utbredningen av dagvattnet vid denna situation.
Vid extrem nederbörd är det inte möjligt att direkt leda bort allt dagvatten som kommer från de hårdgjorda ytorna direkt. Dagvattnet kan tillfälligt översvämma de hårdgjorda ytorna, i detta fall huvudsakligen lokalgatan, innan dagvattensystemet kan avleda dagvattnet. För att tillåta att lokalgatorna kan
översvämmas tillfälligt är det viktigt att lokalgatorna höjdsätts så att dessa ligger lägre än fastigheterna.
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Höjdsättning
Höjdsättningen av planområdet ur dagvattensynpunkt syftar till att säkerhetsställa byggnaderna mot
översvämning. Här krävs ett helhetsgrepp när planområdets ytor höjdsätts. Gator, parkeringsytor samt
andra hårdgjorda ytor bör ligga lägre än byggnadernas lägst belägna delar. Detta för att säkerhetsställa
att dagvattnet kan rinna av ytledes vid extrema regn.
Hammarleden och cykelvägen längs med nuvarande Hammarshusvägen höjdsätts och fungerar som
ytliga barriärer för dagvattnet. Dagvattnet skall ledas till de tänkta ytorna för fördröjning och ej rinna
över Hammarleden och cykelvägen. Denna åtgärd säkerhetsställer att dagvatten ytledes inte rinner mot
befintliga fastigheter söder om Hammarleden och planområdet. Cykelvägen, gör att dagvatten från
grönområdet intill Hammarshus, avleds inom fastigheten och inte belastar handelsområdet. Höjdsättning av byggnader för handelsområdet diskuteras i Swecos VA-utredning, 2012 men behövs även detaljstuderas i och med detaljprojekteringen av dagvattensystemet för planområdet.

Miljökvalitetsnormer för Hammarsjön
Dagvattnet från planområdet rinner via diken till stordiket och vidare ut i Hammarsjön. Hammarsjön
ingår i våtmarksområdet kring nedre Helge Å som omfattas av miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten. Vattenmyndigheten har klassat Hammarsjön till god ekologisk status. Klassningen är en expertbedömning som baseras på näringsämnesstatus. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) är
klassad till god. Miljökvalitetsnormen anger, att Hammarsjön ska bibehålla god ekologisk status år
2015 och bibehålla god kemisk ytvattenstatus status år 2015.
I samband med dagvattenhantering måste hänsyn tas till MKN för vatten. Kristianstad kommun har
också en dagvattenpolicy, där lokala miljömål finns definierade. Bland annat nämns det att dagvatten
inte bör få ledas direkt till sjöar och vattendrag utan att först genomgå sedimentering eller filtrering.

Avslutande kommentarer
Med hänsyn till resonemanget i denna utredning rekommenderas, att ett anpassat dagvattensystem
byggs ut inom handels- och bostadsområdet för att säkra en framtida dagvattenhantering. Ett nytt dagvattensystem i området kan med fördel utföras som en kombination mellan ett traditionellt dagvattensystem med ledningar och öppna dagvattenlösningar. Eftersom vissa delar av handelsområdet och bostadsområdet under delar av året har goda förutsättningar för infiltration, bör dagvattnet ges möjlighet
att fördröjas och infiltreras på gynnsamma platser.
Utrymme finns för att fördröja ett regn med 20-års återkomsttid inom exploateringsområdet då hårdgjorda ytor uppgår till 70 % trots de låga utsläppskräven till dikningsföretaget. Dock utnyttjas större
delen av alla grönytor till dagvattenhantering. Ska andra grönytor finnas tillgängliga får hårdgörningsgraden sänkas.
Utrymme finns också för att ta hand om ett 50-års regn. Dock blir detaljprojekteringen av dagvattnet
samt höjdsättningen viktig för att utforma ett dagvattensystem som kan ta hand om de stora volymer
som bildas vid 20- och 50 års regn.
Viss rening av dagvattnet blir möjlig då dagvattensystemet öppnas upp och dagvattnet infiltreras och
fördröjs. Öppna diken och magasin fungerar som föroreningsfällor. Detta är positivt vid hänsyntagande till miljökvalitetsnormerna för vatten.
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