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1. Inledning

Utredningen omfattar dagvattenhantering för del av Åsumstorp 54:36 och Åsumstorp 54:37 

samt del av Norra Åsum 1:13 i Norra Åsum med planerad bostadsbebyggelse. Förslag ges för 

hur dagvattensystemet skall utformas med redovisning av erforderliga magasinvolymer för att 

ta hand om 10-års regn. Förslag för omhändertagande av dagvatten upp till 100-års regn 

kommer också att redovisas.  

Figur 1 Planområdets läge på kartan (rödmarkerat) 

Planområdet, se figur 1 ovan, Ligger söder om Kristianstad längs med Åsumsvägen. 

Planområdet är ca. 2 ha stort och består idag av naturmark. 

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 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.  
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3. Nuläge

3.1 Områdesbeskrivning 

Utredningsområdet är i nuläget ej exploaterat och består av naturmark utan större växtlighet. 

Området avgränsas i öster av Åsumsvägen. Öster om den är det åkermark och därefter 

recipienten för dagvatten för området, Hammarsjön. I väster begränsas området av 

villakvarter, i norr av Artillerivägen och Åsumtorps gård och i söder av Norregård.  

3.2 Befintlig avvattning 

De naturliga avrinningsvägarna innan påbörjad bebyggelse tillsammans med höjdförhållanden 

bestämmer var fördröjningsmagasinen bör placeras. Enligt figur 2 nedan finns det en lågpunkt i 

norra delen av området. I norr och öster är marken lägre än i sydvästra delen av området. 

Figur 2 Naturliga avrinningsvägar för utredningsområdet 

3.3 Dikningsföretag 

Det finns inga kända dikningsföretag i området. 
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3.4 Recipient och miljökvalitetsnormer 

3.4.1 Ytvattenförekomst 

Utredningsområdets recipient är Hammarsjön. Den anses vara av god ekologisk status, god 

status gällande näringsämnen samt höga biologiska kvalitetsfaktorer. Hammarsjön kan ses som 

en medelkänslig recipient. Den har höga värden men också en stor vattenvolym. 

Vattenförekomst Utsläppspunkt-

ort 

Ekologisk 

status 

Status 

näringsämnen 

Status 

biologiska 

kvalitetsfaktorer 

Känslighet 

Hammarsjön Norra Åsum God God Hög Normal pga 

stor 

vattenvolym 

3.4.2 Grundvattenförekomst 

Området ligger ej inom områden för sårbart grundvatten. 

3.5 Geologiska och geohydrologiska förutsättningar 

Enligt SGU:s jordartskarta består huvuddelen av utbredningsområdet av postglacial 

mellansand- grovsand. I södra delen finns isälvssediment och grovsilt- block. Samtliga jordarter 

har god infiltrationsförmåga. 

4. Framtida förhållanden

4.1 Planerad utformnings och markanvändning 

Området kommer att bebyggas med bostäder i form av parhus, radhus, kedjehus och 

flerbostadshus enligt figur 3 nedan. I norra delen av området samt längs med Åsumsvägen i 

öster är plats lämnad för naturmark. 
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Figur 3 planförslag för utredningsområdet. 

4.2 Förslag på dagvattenhantering 

Dagvattenhanteringen föreslås ske med hjälp av svackdike längs med Åsumsvägen samt en 

översvämningsyta i norr, se figur 4 nedan. Dagvatten föreslås vid 10- års regn ledas via serviser 

till ett svackdike som går längs med Åsumsvägen. Vid kraftigare regntillfällen föreslås en 

översvämningsyta i norra delen.  
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Figur 4 Förslag på utformning av dagvattensystem 

Då områdets lågpunkt ligger i norra delen av området, se figur 2, men dagvattnet behöver 

ledas bort via en dagvattenledning i söder behöver en markhöjning göras vid utloppet från 

översvämningsytan i norr för att vattnet ska kunna rinna genom diket mot anslutande 

dagvattenledning i söder. Marken vid servispunkterna för dagvatten mot svackdiket måste 

också höjdsättas så att täckning fås på ledningarna. Området har en mycket god infiltration 

och vattnet kommer infiltrera relativt snabbt. Detta medför att fördröjningsytorna för det 

mesta kommer vara gräsbeklädda nedsänkta ytor som vid kraftiga regnhändelser kan 

översvämmas.  

Slänternas lutning avgör utbredningen på fördröjningsytan och exakta utformningen får 

bestämmas i projekteringsskedet. Hur bräddavloppen ska dimensioneras behöver också 

bestämmas i projekteringen då detta spelar roll för nedströms liggande ledningsnät och 

utformningen av fördröjningsytan.  

4.3 Dagvattenberäkningar 

Hela utredningsområdet består av 2, 04 ha varav 1, 47 ha beräknas vara bostadsområde och 

0,57 ha naturmark. För beräkning har en avrinningskoefficient på 0,5 använts för den delen av 
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området som ska bebyggas och för den delen som kommer att består av naturmark har 

avrinningskoefficient 0,1 använts. Vid beräkningar av befintlig avrinning före bebyggelse har 

avrinningskoefficient 0,1 använts. 

Dagvattenflöde har beräknats för respektive avrinningsområde. Dimensionering har gjorts 

(enligt Svenskt vatten P110 ) för framtida ökade regnmängder med en klimatfaktor på 1.3. Vid 

beräkningar av dimensionerande regnintensitet har Dahlströms formel använts (enligt Svenskt 

Vatten publikation P110). 

Ekvation 1: iÅ = 190 × √Å
3

  ×
ln(TR)

𝑇𝑅
0,98 + 2

iÅ = regnintensitet, (l/(s* ha)) 

TR = regnvaraktighet, (min) 

Å = återkomsttid, (mån) 

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

metoden använts: 

Ekvation 2:  
 
𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 

= 𝐴 × 𝜑 × 𝑖Å

dimensionerande flöde, (l/s) 
 A = avrinningsområdets area, (ha) 

avrinningskoefficient 

Ared = reducerad area, [𝜑 *A], (ha) 

iÅ = dimensionerande regnintensitet, (l/(s* ha)) 

4.3.1 Dagvattenflöde 10-års regn 

Tabell 1 nedan visar dagvattenflöde vid 10- års regn.  Återkomstiden har satts till 10 år med 

regnintensitet på 228 l/(s*ha) och en med en varaktighet på 10 minuter. För att ta hänsyn till 

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

1.3 vilket ger en regnintensitet på 297 l/(s*ha) och med en varaktighet på 10 minuter. Vid 

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

p.g.a. minskade infiltrationsmöjligheter. Beräkningar för dagvattenhantering vid 10- års regn

utgår från att endast svackdiket behövs. Utflödet från svackdiket har satts till 1,5 l/(s*ha) som

anses vara den naturliga avrinningen. Magasineringsvolymen har beräknats utifrån den största

varaktigheten.

q
d
 
dim 

=

𝜑 = 
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Tabell 1 flöde och volymer vid 10-års regn. 

10 –års regn efter exploatering, 

klimatfaktor 1,3 

Flödesökning efter exploatering 201 l/s 

Erfoderlig volym för fördröjning utan 

infiltration (utflöde 1,5 l/(s*ha)) 

470 m3 

Erfoderlig volym för fördröjning med 

infiltration (utflöde 1,5 l/(s*ha) 

202 m3 

Föreslagen volym (svackdike) 375 m3 

Infiltrationen är beräknad med hjälp av Darcys ekvation för grundvattenflöde. 

𝑄 = 𝐾 ∗ 𝐴 ∗ (𝑑ℎ/𝑑𝑥) (m3/s) 

𝑄 = 𝐹𝑙ö𝑑𝑒 (m3/s) 

𝐾 = 𝐻𝑦𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑠𝑘 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 (m/s) 

𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 (m2) 

dh/dx= 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 ℎö𝑗𝑑𝑒𝑟 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 (m) 

Den hydrauliska konduktiviteten som använts är 10-5  och är hämtad ur Jords egenskaper, SGI, 

2008, s.27, för postglacial mellansand. 

4.3.2 Dagvattenflöde 100 -års regn 

Tabell 2 nedan visar dagvattenflöde vid 100- års regn regnintensitet på 489 l/(s*ha) och en 

med en varaktighet på 10 minuter. För att ta hänsyn till att regnintensiteten förväntas öka i 

framtiden så har den multiplicerats med en klimatfaktor 1.3 vilket ger en regnintensitet på 636 

l/(s*ha) och med en varaktighet på 10 minuter. Vid exploatering ökar vanligen andelen 

hårdgjorda ytor, vilket får till följd att ytavrinningen ökar p.g.a. minskade 

infiltrationsmöjligheter. Beräkningar vid 100- års regn utgår från att både svackdiket och 

översvämningsytan behövs tas i anspråk. Utflödet från svackdiket har satts till 1,5 l/(s*ha) som 

anses vara den naturliga avrinningen. Magasineringsvolymen har beräknats utifrån den största 

varaktigheten. 

Vidare utredning av rinnvägar behövs inför granskning av planen. Detta för att bedöma 

rinnvägarna från uppströms liggande områden. 
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Tabell 2 flöde och volymer vid 100- års regn. 

100- års regn efter exploatering,

Klimatfaktor 1,3 

Flödesökning efter exploatering 748 l/s 

Erfoderlig volym för fördröjning utan 

infiltration (utflöde 1,5 l/(s*ha) 

1013 m3 

Erfoderlig volym för fördröjning med 

infiltration (utflöde 1,5 l/(s*ha) 

419 m3 

Projekterad volym 

(översvämningsyta+svackdike) 

675 m3 

Infiltrationen är beräknad med hjälp på samma sätt som för 10 års regn, se ovan. 

4.3.3 Behov av utjämning 

Enligt föreslagen dagvattenlösning, se figur 4 ovan, föreslås vattnet kunna fördröjas i norra 

delen av området och sedan ledas i dike söderut mot anslutningspunkt för dagvattenledning. 

Dagvattenserviser kommer även leda dagvatten direkt ut i diket. En kupolbrunn föreslås sättas 

en bit upp innan anslutning mot ledningen så att vatten kan dämma vid skyfall. För att leda 

dagvatten ut från det bebyggda området föreslås serviser ut i diket. Den ytliga avrinningen sker 

både österut och norrut vid skyfall. 

4.4 Skyfallsanalys 

För att undvika att den framtida exploateringen skapar översvämningsproblem inom och 

nedströms liggande områden vid större nederbörd bör fördröjningssystemet dimensioneras 

för att kunna omhänderta dagvatten upp till ett 100-årsregn. Utredningsområdet lutar mot 

fördröjningsytan i norr samt delvis mot svackdiket och dagvatten kommer att avledas ytligt 

mot dem vid skyfall. De framräknade volymerna vid ett 100-årsregn visas i tabell 2. 

Översvämmningsytan i norra delen av området tillsammans med svackdiket är dimensionerade 

för att kunna hålla den volym vatten som ett 100- års regn medför. Därefter leds det i diket 

mot anslutningspunkt. Eftersom diket förses med en kupolbrunn kommer vattnet dämma 

något i diket vilket minskar belastningen på befintligt ledningsnät.  

4.5 Föroreningar i dagvatten och behov av rening 

Föroreningarna i området bedöms i första hand komma från villatomter samt kvarterets vägar. 

Eftersom dagvattnet leds igenom dike med god infiltration innan det når anslutningspunkten 

för dagvattenledningen bedöms föroreningsbelastningen till recipienten Hammarsjön bedöms 

vara låg. 
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5. Slutsatser och rekommendationer

Dagvattenutredningen för detaljplanen för del av Åsumtorp 54:36 och Åsumtorp 54:37 samt 

del av Norra Åsum 1:13 i Norra Åsum, Kristianstad föreslår en dagvattenlösning som har utgått 

från givna förutsättningar. Förslaget innebär ett svackdike längs med planområdet som klarar 

av dagvattenflödena upp till 10-års regn. I norra delen av området föreslås en 

översvämningsyta som tillsammans med svackdiket klarar av regntillfällen upp till 100-års 

återkomsttid. Exakt placering av svackdike i förhållande till planerad bebyggelse och 

Åsumsvägen samt släntlutningar och dikesdjup bör studeras vidare. Det kommer även behövas 

en justering av markhöjder dels för att få vattnet från översvämningsytan i norr till 

dagvattenledningen i söder samt vid servislägena mot svackdiket. 

Infiltrationskapaciteten som använts i denna utredning är en uppskattning med hjälp av 

underlag från SGU. För att kunna säkerställa infiltrationsmöjligheterna i utredningsområdet 

måste geotekniska utredningar göras. 

Ett alternativ till ett svackdike längs med området är att lägga en dagvattenledning. Vid skyfall 

behövs dock översvämningsytan i norra delen av området ändå. Det skulle troligen bli en 

billigare lösning än att gräva ett svackdike. Samtidigt förlorar man reningseffekten av 

dagvattnet som leds via serviser ut i det som i förslaget är ett svackdike. Möjlighet till en 

kombination av ledning och svackdike finns också. 


