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PM – DAGVATTEN ALLÖSKOLAN 

RESULTAT FLÖDESBERÄKNING OCH FÖRDRÖJNING 

UPPDRAG: ALLÖSKOLAN 

 

INLEDNING 

Resultaten och slutsatserna i detta PM är en komplettering av tidigare utförd VA-utredning 

genomförd av Kristianstads kommun Tekniska Förvaltningen ”VA-utredning: Hantering av dagvatten 

för planerad skola och idrottshall på Östra Kasern 3 m.fl.”, daterad 2020-01-29. 

 

I detta PM redovisas resultaten av flödesberäkningar och fördröjning avseende den förprojektering 

som genomförts inför byggnation av ny skola och anläggande av tillhörande utemiljö. 

Flödesberäkning och beräkning av fördröjningsvolymer omfattar endast dagvatten. 

 

Dimensioneringsförutsättningar 

Dagvattenmagasin dimensioneras för: 10 års regn med den varaktighet som ger högst volym 

Ledningsnät dimensioneras för: 10 års regn med 10 minuters varaktighet 

Tillåtet flöde från dagvattenmagasin: 15 l/s ha (från tidigare dagvattenutredning) 

Skyfall dimensioneras för:  100 års regn med 6 h varaktighet 

Klimatfaktor:   1,3 

 

Ritningar 

• BILAGA DV  Plan Dagvattenutredning   

 

BEFINTLIG VA-ANLÄGGNING 

Befintlig D400BTG som idag korsar delar av området skall läggas om mellan Vattentornsvägen och 

Snapphanevägen och får nytt läge längs med befintlig gång- och cykelväg.  

 

UTEMILJÖ – UTFORMNING OCH HÖJDSÄTTNING 

Under 2020 har ett skiss- och gestaltningsförslag på utemiljön tagits fram i samråd med 

verksamheten. Baserat på detta förslag har en förprojektering gjorts där tomtens höjdsättning har 

studerats och fördröjningsytor för dagvatten har tagits fram.  

Höjdsättningen tar hänsyn till fastighetens befintliga förhållanden och anslutande ytor. Nya 

byggnader placeras högre än omgivande mark med tillräcklig lutning bort från byggnaderna samtidigt 

som tillgänglighetskrav uppfylls.  

 

FÖRESLAGEN DAGVATTENHANTERING 

Området delas in i följande delområden: 

Delområde D1 

Utemiljö väster om skolbyggnad. Området avvattnas ytledes till dagvattendike DD1. 

Delområde D2N 
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Norra takytorna på skolbyggnad och skolidrott. Höjdförhållandena innebär att de norra takytorna kan 

avledas till dagvattenmagasin DM1 och DM2. De södra takytorna (D2S) kan ej nås pga 

höjdförhållanden och avleds direkt till befintlig ledning i Croniusgatan (ingen fördröjning).  

Delområde D2S 

Södra takytorna på skolbyggnad och skolidrott. Kan ej avledas till dagvattenmagasin DM1 och DM2 

pga höjdförhållanden. Avleds direkt till befintlig ledning i Croniusgatan (ingen fördröjning).  

Delområde D3N 

Norra delen av utemiljö mellan skolbyggnad och skolidrott samt ytorna tillhörande skolan norr om 

skolidrott. Området avvattnas via brunnar i hårdgjorda ytor samt via dränering av sand-, grus- och 

gräsytor. Ytorna ansluts till ledning i mark som leds vidare till dagvattenmagasin DM1 och DM2.  

Delområde D3S 

Södra delen av utemiljö mellan skolbyggnad och skolidrott samt ytorna tillhörande skolan söder om 

skolidrott. Området avvattnas via brunnar i hårdgjorda ytor samt via dränering av sand-, grus- och 

gräsytor. Ytorna ansluts till ledning i mark som avleds direkt till befintlig ledning i Croniusgatan (ingen 

fördröjning).  

Delområde 4 – D4 

Område tillhörande befintlig förskola. Delområdet avvattnas idag till befintlig D400BTG mot 

Snapphanevägen och detta påverkas inte. Dagvattenhanteringen av delområde 4 sker således 

separat och ansluts inte till dagvattenmagasinen. 

 

RESULTAT 

Delområde D1 

Fördröjning av dagvatten i dagvattendike DD1. 

Genomsnittlig 

avrinningskoefficient 

Area, (m²) Reducerad 

area, (m²) 

Flöde, (l/s), 

10 år/10 min 

Fördröjning 

Volym, (m³) 

Skyfall 

Volym, (m³) 

0,62 2700 1680 50 42 97 

 

Delområde D2N 

Fördröjning av dagvatten i dagvattendike DD2 och dagvattenmagasin DM1 och DM2. 

Genomsnittlig 

avrinningskoefficient 

Area, (m²) Reducerad 

area, (m²) 

Flöde, (l/s), 

10 år/10 min 

Fördröjning 

Volym, (m³) 

Skyfall 

Volym, (m³) 

0,8 3200 2560 76 68 178 

 

Delområde D2S 

Avleds direkt till huvudledning i Croniusgatan, ingen fördröjning. 

Genomsnittlig 

avrinningskoefficient 

Area, (m²) Reducerad 

area, (m²) 

Flöde, (l/s), 

10 år/10 min 

Fördröjning 

Volym, (m³) 

Skyfall 

Volym, (m³) 

0,8 2700 2160 64 58 150 

 

Delområde D3N 

Fördröjning av dagvatten i dagvattendike DD2 och dagvattenmagasin DM1 och DM2. 

Genomsnittlig 

avrinningskoefficient 

Area, (m²) Reducerad 

area, (m²) 

Flöde, (l/s), 

10 år/10 min 

Fördröjning 

Volym, (m³) 

Skyfall 

Volym, (m³) 

0,52 5200 2720 81 63 130 

 

Delområde D3S 
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Avleds direkt till huvudledning i Croniusgatan, ingen fördröjning. 

Genomsnittlig 

avrinningskoefficient 

Area, (m²) Reducerad 

area, (m²) 

Flöde, (l/s), 

10 år/10 min 

Fördröjning 

Volym, (m³) 

Skyfall 

Volym, (m³) 

0,62 3900 2400 71 59 137 

 

Delområde 4 – D4 

Befintlig dagvattenhantering. 

 

SAMMANSTÄLLNING 

Total volym från hela området  Total volym som fördröjs 

 

  

 

 

Fördröjningsvolym till dagvattendike DD1 

Delområde Volym, (m³) 

D1 42 

Summa 42 m³ 

Tillgänglig volym i dagvattendike DD1: 38 m³. Överskott bräddas vidare till DD2. 

 

Fördröjningsvolym till dagvattendike DD2 och dagvattenmagasin DM1 och DM2 

Delområde Volym, (m³) 

D2N 68 

D3N 63 

Summa 131 m³ 

Tillgänglig volym i dagvattendike DD2 + DM1 + DM2: 158 m³.  

 

SLUTSATS 

I enlighet med ovanstående dimensioneringsförutsättningar och de beräkningar och antaganden som 

legat till grund för denna utredning bedöms de tillgängliga fördröjningsytorna i väster (DD1, DD2, 

DM1 och DM2) kunna fördröja ca 60% av skolområdets totala volym vid ett 10 års regn. 

Höjdförhållandena inom tomten och avstånd till dagvattendiken och magasin i väster gör det inte 

möjligt att via ledning nå fördröjningsytorna för områdena D2S och D3S. 

Servisdimension på ledning som skall anslutas till befintlig ledning i Croniusgatan skall vara minst 

D315PP. Befintlig dagvattenledning i Croniusgatan är D300BTG som övergår till D400BTG längre 

österut. Befintlig ledning bedöms vara tillräcklig utifrån dess övriga anslutningar innan utlopp till 

kanalen. 

 

Delområde Volym, (m³) 

D1 42 

D2N 68 

D2S 58 

D3N 63 

D3S 59 

Summa 290 m³ 

Delområde Volym, (m³) 

D1 42 

D2N 68 

D2S 0 

D3N 63 

D3S 0 

Summa 173 m³ 


