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1. Inledning 
 

 
Utredningen omfattar dagvattenhantering för Horna 3:12 med planerat område som skall 

bestå av främst industri och verksamheter. Det skall fattas beslut om kommunalt 

verksamhetsområde för vatten, spill och dagvatten gata + fastighet. Rapporten är en 

förstudie PM och ska inte ses som bygghandlingar. Förslag ges för hur dagvattensystemet 

skall utformas med redovisning av erforderliga magasinvolymer för att ta hand om 10-års 

regn. Även konsekvenser vid 100-års regn utreds och sekundera avrinningsvägar 

kartläggs. 
 
 

Figur 1. Planområdets läge på kartan. 
 

 
Planområdet, se figur 1 ovan, ligger i sydöstra delen av Kristianstads kommun i 

Åhus. Nya planområdet är ca 36ha stort och består idag mestadels av tallskog. 
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2. Förutsättningar 
 

 

Utredningen är baserad på tillhandahållet material från Kristianstads kommun i form av 

planskiss samt grundkarta i dwg-format. Alla beräkningar och ritningar har gjorts med hjälp 

av Auto-CAD Civil 3D och med beräkningsmallar som följer riktlinjerna i Svenskt vatten 

P110. 

Enligt Kristianstads kommuns dagvattenpolicy från 2010 ska åtgärder göras för att minska 

föroreningar och den naturliga vattenbalansen skall eftersträvas. Beställaren vill ha ett öppet 

dagvattensystem som smälter in i landskapsbilden och som renar och fördröjer dagvattnet 

på ett naturligt sätt och med rätt utformning ger ett mervärde för området. 

 
 
 

3. Befintligt ledningssystem 
 
 

 

3.1 Befintliga VA-ledningar 

Längs västra delen av området går en vattenledning V160PVC och en 

självfallsledning S225BTG som går vidare längs Flötevägen västerut ner till 

Flötövägen pumpstation. Från Flötövägen pumpstation går två TRA 125 

spillvattenledningar västerut vidare genom Horna. I sydöstra delen av planområdet i 

Stuvaregatan går: D500BTGPVC, S225BTG, V110PVC med möjliga 

anslutningspunkter. I Områdets nordöstradel längs Pråmdragaregatan går nya 

ledningar: D200PP, S200PP, V75PE här finns anslutningsmöjlighet för spillvatten 

och vatten ledningar. I sydöstra delen av området längs Stuvare gatan går: 

D500BTG, S225BTG, V110PVC med anslutningsmöjlighet. En ledningssträcka för 

de här ledningarna kan i framtiden behöva flyttas för att passa ihop med det nya 

planområdet. 

 
3.2 Befintliga Gas, fiber el-och teleledningar 

I Södra delen längs Flötövägen går Opto, Högspänningsledning och 

fjärrvärmeledning. Genom områdets norra del västerut går en data och 

optoledning. Längs Stuvaregatan i sydöstra delen av området går data och 

fjärrvärmeledning. 
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4. Geotekniska och Geohydrologiska förhållanden 

 

4.1 Befintliga markförhållanden 
 

 

Enligt en geotekniskutredning från1979 ligger grundvattennivån på mellan +3-(+5) i 
området. Det är mycket sårbart grundvatten i området därför måste allt dagvatten 
renas innan det infiltrera ner i marken.. Det ligger här på kommunens ansvar att se 
till att inte orenat dagvatten når ner till grundvattnet. Man kan dela in planområdet i 
två delar där den övre delen av planområdet lutar mot väster och ner söderut och 
den nedre delen av planområdet lutar västerut/norrut. 

 

Figur 2. Jordartskartering från SGU. 

I stora delar av Åhus består marken av isälvssediment. Marken inom planområdet 
för Horna 3:12 består helt av isälvssediment det vill säga sand som har hög 
hydraulisk konduktivitet (markens vattengenomsläpplighet=den mängd vatten som 
kan rinna igenom marken på en viss tid). 



2021-03-26 

Dagvattenutredning 
Horna 3:12 
Kristianstad 

Tekniska Förvaltningen 

VA-Avdelningen 

Martin Olsson 

6 

 

 

 
 
 

 

4.2 Befintliga höjdförutsättningar och avrinning 
 
 

Hela planområdet ligger på en höjd mellan + 8.8 och +13 meter över havet. 

Dammar och diken bör förläggas i områdets lågpunkter som ligger i områdets västra 

del. De planerade dikena skall här anläggas inom avgränsat område. 

 

Figur 3. Bild till vänster visar höjdkarta över planområdet med de naturliga avrinningsvägarna(pilar) och 
lågpunktslinje(magenta) och bilden till höger visar befintliga höjder inom planområdet. 

 

 

Lågpunkterna ligger i planområdets västra del, se figur 3 ovan som också visar 

de naturliga  avrinningsvägarna  innan  påbörjad  bebyggelse. Man ser tydligt vilket håll 

ytavrinningen går. Det  här  tillsammans med höjdförhållanden  bestämmer var 

fördröjningsmagasinen/infiltrationsmagasin bör placeras. 
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5. Förslag till utformning av dagvattensystem 
 

 

Dagvatten upp till ett tioårsregn bedöms kunna hanteras inom området med hjälp av två 

infiltrationsdiken på 17297m3. Dagvatten från området leds till två infiltrationsytor (diken) i ett 

öppet dagvattensystem där det fördröjs och renas på vägen, se figur 5 nedan. Två 

dagvattenledningssystem behöver anläggas inom planområdets södra och östra del. 

Dagvattnet renas naturligt i infiltrationsdikenas reningsdel innan dagvattnet infiltrerar naturligt 

ner i marken. 

Varje dike har en reningsdel som renar dagvattnet innan det får infiltrera naturligt ner i 

marken. Reningsdelarna är placerade vid dagvattenledningarnas utlopp till dikena och 

kommer bestå av växtsystem eller mekanisk anordning. Minsta krav är att sätta sandfång 

och vattenlås i brunnarna innan utlopp i dikena. Ledningarnas utlopp till dikena fins i de fyra 

u-områdena med fyra utlopp till infiltrationsdikena. Rekommenderad släntlutning på dikena 

är 1:6 -1:4 för att underlätta underhåll och säkerhet. Här har dikena projekterats med en 

släntlutning på 1:6. Där är också ett tre meter brett skötselområde runt varje dike. 

 
Figur 5. Förslag till utformning av dagvattensystem för planområdet 
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6. Flöden och magasinvolymer 
 
 
 

6.1 Befintligt dagvattenflöde 

 

Planområdet har delats in i två avrinningsområden/delområden: A1, A2, se figur 6 
nedan. Befintligt dagvattenflöde har beräknats för respektive avrinningsområde. 

 
Figur 6. Indelning av avrinningsområden. 

 

Dimensionering har gjorts enligt Svenskt vatten P110 och för framtida ökade regnmängder 

med en klimatfaktor/säkerhetsfaktor på 1.3. 

Vid beräkningar av dimensionerande regnintensitet har Dahlströms formel använts (enligt 

Svenskt Vatten publikation P110): 
 

Ekvation: iÅ      

 
 

= 190 × 
3
√Å  ×   

 ln(TR) 
+ 2 

TR 

iÅ = regnintensitet, l/s, ha 

TR = regnvaraktighet, minuter 

Å = återkomsttid, månader 
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Vid beräkning av dimensionerande flöde (enligt Svenskt Vatten publikation P110) har 

rationella metoden använts: 

Ekvation 2:   qd dim  = A × φ× iÅ 

 
q

d dim dimensionerande flöde, l/s 

A = avrinningsområdets area, ha 

φ = avrinningskoefficient 

Ared = reducerad area, ha [φ *A] 

iÅ = dimensionerande regnintensitet, l/s, 
ha 

 
Återkomsttiden har satts till 10 år med en Regnintensitet på 228 l/s, ha. 

 
 

Vid beräkningar på erforderliga magasinvolymer för infiltrationsdikena har en hydraulisk 
konduktivitet på 10-3 för sand använts. Utflöde från varje dike har beräknats med Darcy´s 
ekvation. 

 
Ekvation 3: Darcy´s flöde Q= K· A (m3/s) 

 
A=Våta perimetern (ytan som är i  kontakt med 
vattnet) 
K=hydraulisk konduktivitet K (m/s) (10-3 för sand) 
Q=Utflöde (m3/s) 

 

Tabell 1. Storlek på flöden innan exploatering vid 10års-regn. 
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6.2 Framtida dagvattenflöden 
 
 

Vid exploatering ökar vanligen andelen hårdgjorda ytor, vilket får till följd att ytavrinningen ökar 

p.g.a. minskade infiltrationsmöjligheter. 

Vid beräkningar efter exploatering har kvartersmark delats in i 90 % hårdgjorda ytor och 

10% grönytor enligt beställarens krav. Sammanvägd avrinningskoefficient på φ=0,8(tak, 

asfalt) och φ=0,2(grus, gräs) har använts. Återkomstiden har satts till 10 år. För att ta 

hänsyn till att regnintensiteten förväntas öka i framtiden så har den multiplicerats med en 

klimatfaktor 1.3 vilket ger en regnintensitet på 296 l/s, ha. 

 

 
Tabell 2. Storlek på dagvattenflöden efter exploatering samt dagvatten flöden med och utan   
säkerhetsfaktor vid 10-års regn. 
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6.3 Framtida dagvattenflöden vid 100-års regn 
 
 

Framtida dagvattenflöden har beräknats vid ett 100-års regn för avrinningsområdena. 

Regnintensiteten har satts till 489 l/s, ha och med en klimatfaktor på 1.3 till 636l/s, ha. 

Tabell 3 nedan, visar dagvattenflöden innan exploatering vid 100-års regn medans 

tabell 4 nedan visar dagvattenflöden efter exploatering utan och med klimatfaktor på 

1.3 vid 100-års regn. 

 

 
Tabell 3. Dagvattenflöden innan exploatering vid 100-års regn. 

 
 

 

Tabell 4. Dagvattenflöden efter exploatering utan och med klimatfaktor vid 100-års regn. 
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6.4 Erforderliga magasinvolymer 
 
 

Erforderlig fördröjningsvolym har beräknats för att fördröja dagvattnet efter exploatering. 

Tabellerna 5 och 6 nedan, visar projekterad volym/ erforderlig volym och om det blir 

överskott eller underskott. 

 

 
Tabell 5 Erforderlig magasinvolym och projekterad volym vid 10-års regn. 

 
 

Tabell 6. Erforderlig magasinvolym och projekterad volym vid 100-års regn. 

 
 

Man kan utläsa ur tabell 5 och 6 ovan att man kommer klara ett 10-års regn med bred 

marginal och vid 100-års regn klarar det projekterade systemet  95% av de höga flödena. 
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7. Konsekvenser vid ett 100-års regn 

Vid 100-års regn så mer än fördubblas flödena och behovet av magasinvolymer. Vid 10-års 

regn krävs det en magasinvolym på 8805m3. Vid ett 100-års regn krävs istället en 

magasinvolym på totalt 18148m3 (se tabell 5 och 6 sid 12). 

För att ta hand om de här extra stora flödena så har infiltrationsdikena överdimensionerats 

för att klara både 10 och 100-års regn. Man klarar nästan allt flöde som kommer vid 100-års 

regn (95%). Vid  100-års regn samt vid större skyfall än 100-års regn kommer resterande 

flöden från dikena att bredda ut i tallskogsområdet i centrala delen av planområdet. Det är 

viktigt att det planeras så att byggnaderna inte skadas och vattnet rinner ut från kvarters-

marken. Det får inte heller bli för mycket flöden koncentrerade till enskilda brunnar eller 

ledningar så det blir översvämningar. 

För att säkerställa att inte dikena breddar vid höga flöden placeras en breddledning från 

varje dike ut till befintliga dagvattensystemet i sydöstradelen av planområdet, se figur 7 

ovan. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det planerade dagvattensystemet kommer att kunna 

ta hand om regnflöden från 10-års regn och 100-års regn (se tabell 5 och 6 s.12). Det 

behöver tas hänsyn till att det kommer bli en ökad avrinning längs mark och planerade 

Figur 7.Breddledningar från dike 1 och 2 för att förhindra översvämningar vid höga flöden 
visar också lämplig anslutningspunkt till bef.ledningsnät. 



2021-03-26 

Dagvattenutredning 
Horna 3:12 
Kristianstad 

Tekniska Förvaltningen 

VA-Avdelningen 

Martin Olsson 

14 

 

 

asfaltytor. 

 
 
 
 

7.1 Höjdsättning 
 
 

Dagvattensystemet har dimensionerats för att ta hand om ett 10-års regn och 100-års regn 

inom planområdet. En viktig del är höjdsättningen som man rekommenderar att utföra i 

genomförandeskedet. Figur 3, sid 6 visar de befintliga höjder som man bör utgå ifrån samt 

infiltrationsdikenas placering i förhållande till nya bebyggelsen. Vid större regn kommer 

dagvattnet inte kunna avledas tillräckligt snabbt via ledningar och magasin. Då måste 

området vara höjdsatt så att vattnet avrinner från byggnaderna mot områden som kan 

översvämmas utan skador på byggnaderna. Gator ska anläggas lägre än fastighetsmarken 

så att dagvattnet kan rinna av ytledes vid extrema regn. För att hindra yt-eller dagvatten att 

rinna in i byggnaden måste marken ges en ordentlig lutning ut från byggnaden. 


