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SAMMANFATTNING 

Under 2020 tog Tyrens fram en dagvattenutredning för planerad bebyggelse inom 

fastigheten Korsaröd 2:186 i Tjörnarp. Planerad bebyggelse har vid vidare 

undersökning visat sig olämplig av olika skäl och istället har intilliggande fastigheter 

Droskan 8 och 9 övervägts för bebyggelse. Då området är en lågpunkt utan naturlig 

avrinning samlas mycket vatten periodvis inom planområdet. Höörs kommun har 

därför önskat en översiktlig utredning av förutsättningarna att bebygga fastigheterna. 

 

Den översiktliga utredningen syftar till att utreda vilka konsekvenser planerad 

bebyggelse kan få på omkringliggande områden och vilka volymer som behöver 

fördröjas inom fastigheten för att säkerställa att avrinningen till den större lågpunkten 

norr om fastigheten inte ökar.  

 

För att inte öka flödet från fastigheten jämfört med befintlig situation behöver ca 15 

m
3

 fördröjas vid ett 10-årsregn. Fördröjning kan ske antingen i ytliga åtgärder så som 

regnbäddar eller diken/torrdammar eller så kan det fördröjas i underjordiska magasin 

innan anslutning. Val av åtgärd har inte utretts närmare i denna utredning.  

 

I samband med ny bebyggelse kommer fastigheterna eventuellt behöva höjas för att 

möta nivåer på omkringliggande gator och säkerställa avledning av dagvatten till 

befintligt ledningsnät. Detta innebär att befintlig lågpunkt inom Droskan 8 kommer 

försvinna och då måste kompenseras. Eftersom även den stora lågpunkten inom 

fastighet Korsaröd 2:186 ingår i planområdet finns möjlighet att utöka 

fördröjningsvolymen här och på så sätt kompensera så att den ökade volymen kan 

rymmas utan att utbredning eller djup ökar mot befintlig bebyggelse.  

 

Om åtgärder görs vid befintlig lågpunkt bör kommunen även undersöka om det är 

möjligt att förbättra förutsättningarna för befintlig bebyggelse som i dagsläget löper 

stor risk att påverkas negativt vid skyfall.  
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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Under 2020 tog Tyréns fram en dagvattenutredning för planerad bebyggelse inom 

fastighet Korsaröd 2:186 i Tjörnarp. Planerad bebyggelse har vid vidare undersökning 

visat sig olämplig av olika skäl. I stället har intilliggande fastigheter Droskan 8 och 9 

övervägts för bebyggelse, se Figur 1 för lokalisering av planområdet. Då området är en 

lågpunkt utan naturlig avrinning samlas mycket vatten periodvis inom planområdet. 

Höörs kommun har därför önskat en översiktlig utredning av förutsättningarna att 

bebygga fastigheterna. 

 

Den översiktliga utredningen syftar till att utreda konsekvenser av planerad bebyggelse 

inom och utanför planområdet samt vilka volymer som behöver fördröjas inom 

fastigheten för att säkerställa att avrinningen till den större lågpunkten norr om 

fastigheten inte ökar jämfört med dagsläget vid dimensionerande flöde. Även 

konsekvenser vid skyfall har utretts för att säkerställa att planerad bebyggelse inte 

medför ökad risk för översvämningar, varken inom eller utanför planområdet. Inget 

förslag på placering eller utformning av eventuella åtgärder ges i denna utredning utan 

endast volymbehov presenteras.   

 

 

Figur 1. Placering av planområdet som inkluderar Korsaröd 2:186 samt Droskan 8 och 9 (ArcMap 2022). 
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1.1 UNDERLAG 

Underlag tillhandahållet av kund samt insamlat av Tyréns: 

• Dagvattenutredning för Korsaröd 2:186 2020-11-05 

• Illustrationsskiss erhållen 2022-02-15 

• Dagvattenpolicy Höörs Kommun 

• Ledningsunderlag från Mittskåne vatten 2022-02-18  

• Höjddata Scalgo Live 

 

Höörs kommun använder koordinatsystem SWEREF 99 13 30 och höjdsystem RH2000. 

Höjder för befintlig mark har erhållits från Scalgo Live. Höjder i Scalgo utgår från 

Lantmäteriets laserskannade höjddata från 2019 och upplösningen i plan är 1 m.  

 

Beräkningar av dagvattenflöden inom planområdet samt dimensionering av 

dagvattenanläggningar har gjorts i enlighet med Svenskt Vattens anvisningar i 

publikation P110.  

1.2 RIKTLINJER OCH BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Som riktlinjer för utformandet av dagvattensystemet har Höörs kommuns 

dagvattenpolicy samt Svenskt Vattens publikationer P104, P105 och P110 varit 

vägledande vid framtagande av dagvattenlösningar och dimensionering av dessa.  

 

Översiktliga beräkningar har genomförts av vilka utjämningsvolymer som krävs för att 

inte öka flödet från fastigheten i samband med ändrad hårdgöringsgrad och ett 

förändrat klimat. Beräkningar har genomförts för ett regn med statistisk återkomsttid 

på 10 år med klimatfaktor på 1,25 enligt rekommendation från Svenskt Vattens 

publikation P110. 

 

Vid beräkning av intensitet för regn med olika varaktighet har Dahlströms formel 

(2010) använts (se P104 Svenskt Vatten ekvation 1–5). 

 

Följande avrinningskoefficienter har använts: 

 

Takyta: 0,9 

Tomtmark: 0,2 

Hårdgjord markyta: 0,8 

Naturmark: 0,1 

 

Då det i dagsläget inte finns detaljer kring utformning av gårdsytor har antagande 

gjorts om att de kommer vara delvis hårdgjorda men till största del genomsläppliga. 

1.2.1 DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Rationella metoden enligt Svenskt Vatten P110 har använts för att beräkna 

dimensionerande flöden, se ekvation 1: 
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qd dim = A * φ * i(tr)  (1) 

 

Där: 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = Dimensionerande flöde, [l/s] 

𝐴 = Avrinningsområdets area, [ha] 

𝜑 = Avrinningskoefficient [-] 

𝑖(𝑡𝑟) =Dimensionerande nederbördsintensitet, [l/s*ha] 

𝑡𝑟 = Regnets varaktighet 

 

Avrinningskoefficienter för olika ytor anges i P110. Intensiteten är en funktion av både 

återkomsttid och varaktighet. Dimensionerande flöde har beräknats för återkomsttid 

på 10 år enligt rekommendationer i P110 för gles bostadsbebyggelse. Regnets 

varaktighet i flödesberäkningarna för exploaterat område har valts till 10 minuter 

utifrån områdets storlek. Intensiteten beräknas enligt Dahlströms formel i Svenskt 

Vatten P104, se ekvation 2: 

 

𝑖Å = 190 ∗  √Å
3

 ∗  
ln 𝑇𝑅

𝑇𝑅
0,98  + 2   (2) 

 

där 

𝑖Å = Regnintensitet, [l/s*ha] 

𝑇𝑅 = Regnvaraktighet, [minuter] 

Å = Återkomsttid 

 

För framtida scenarier multipliceras intensiteten med en klimatfaktor på 1,25. 

1.2.2 HÖÖRS KOMMUN DAGVATTENPOLICY 

Utredningen följer Höörs kommuns dagvattenpolicy, beslutad 2017-02-28, och som 

består av sex övergripande punkter. Varje policypunkt har en tillhörande strategi som 

mer i detalj anger hur policyn ska uppnås. Nedan följer de övergripande 

policypunkterna: 

 

1. Höörs kommun ska vara ett föredöme i dagvattenhantering i ny och befintlig 

bebyggelse 

2. Dagvatten ska renas med hänseende på att miljökvalitetsnormer för sjöar och 

vattendrag ska uppnås och inte överskridas 

3. Dagvatten ska ses som en resurs och användas för att skapa estetiskt 

tilltalande miljöer där biologisk mångfald främjas 

4. Marken ska vid nyexploatering höjdsättas så att översvämningar med skador på 

byggnader och viktiga tekniska installationer i största möjliga mån undviks 

5. Dagvatten ska fördröjas så att den naturliga vattenbalansen i största möjliga 

mån bibehålls vid nyexploatering 

6. Dag- och dräneringsvatten ska belasta ledningsnätet för spillvatten i minsta 

möjliga mån 

 

I dagvattenpolicyn fastställs även att dagvatten i första hand ska omhändertas i ytliga 

dagvattenanläggningar där det infiltrerar genom anläggningen. Vid nyexploatering ska 

dagvatten renas innan det avleds till recipienten. Dagvattensystem ska dimensioneras 

med hänseende på klimatförändringar, genom att använda en klimatfaktor på 1,25. 

Därutöver hänvisas till Svenskt Vattens publikationer P105 och P110 för planering och 

projektering av dagvattenhantering för nya områden eller vid förändring av befintlig 

bebyggelse. 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 BEFINTLIG MARKANVÄNDNING 

I dagsläget finns ingen bebyggelse inom fastigheterna Droskan 8 och 9 och består 

uteslutande av naturmark, se Figur 2. Omkringliggande mark utgörs av villaområde. 

 

 

Figur 2. Befintlig markanvändning och planområde markerat i rött.  

2.2 TOPOGRAFISKA FÖRHÅLLANDEN 

Inom fastighet Korsaröd 2:186 finns en större lågpunkt som delvis sträcker sig in till 

fastighet Droskan 8. Droskgränd ligger på ca +122 och Landsvägen på ca + 123 m.ö.h 

i höjd med Droskan 8 och 9. Marken inom Droskan 8 och 9 ligger något lägre och 

sluttar ut mot den större lågpunkten i västra delen av Korsaröd 2:186, se Figur 3.  

Droskan 8 och 9 
Korsaröd  2:186 
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Figur 3. Topografiska förhållanden inom Droskan 8 och 9 samt delar av Korsaröd 2:186. Planområdet 
markerat med svart och fastighetsindelning med rött. 

2.3 GEOTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Enligt geotekniska undersökningar som utförts 2022-01-28 av Tyréns AB består 

marken inom fastighet Droskan 8 och Droskan 9 av humushaltig sandmorän 

underlagrad av sandmorän med inslag av silt. 

 

Grundvattennivåer har mätts vid två tillfällen, dels vid installation 2022-01-28, dels 

2022-02-09. Grundvattennivåer uppmättes på 0,0–2,1 meter under markytan och låg 

på ungefär samma nivå inom hela undersökningsområdet. I nordöstra delen av 

området påträffades grundvattennivåer i nivå med markytan. 

 

Mer information om geotekniska och hydrogeologiska förutsättningar återfinns i 

Geotekniskt planeringsunderlag och MUR framtagen av Tyréns.  

2.4 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING 

I dagsläget finns ingen dagvattenanslutning från Droskan 8 men från Droskan 9 finns 

en anslutning i Droskgränd. Denna ledning ansluter sedan till en D225 ledning i 

Landsvägen och vidare söderut. Anslutningspunkt i Landsvägen ligger på ca +120,7. 

Längre norrut i Landsvägen finns ytterligare en ledning som går norrut. Även denna är 

en D225 ledning och har en vattengång på ca +120,8 närmst Droskan 8 och 9. Nordöst 

om Droska 8 och 9, Inom fastigheten för Korsaröd 2;186, ligger en dagvattenledning 

med okänd dimension men som enligt tillgängliga höjder ser ut att ligga på +118,06 i 

söder och sedan luta norrut. Befintliga dagvattenledningar redovisas i Figur 4. 

  

Ca +122 

Ca +123 
Ca +120 

Ca +119 

Ca +120 

Ca +121 
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Figur 4. Befintliga dagvattenledningar i anslutning till planområdet. 

2.5 RECIPIENT  

Ytlig avledning sker till lågpunkten norr om Droskan 8 och ingen information om 

avledning därifrån har erhållits. Troligtvis blir vatten stående i lågpunkten innan det 

infiltrerar, tas upp av växtlighet eller avdunstar. Ingen avledning sker då till 

recipienten. Dagvatten som avleds via ledningsnätet avleds till Tjörnarpasjön vilket inte 

är en klassad vattenförekomst. Närmsta klassade vattenförekomst är Finjasjön som 

bedöms ha otillfredsställande ekologisk status samt inte uppnår god kemisk status. 

Det kommer därför krävas rening av dagvatten innan avledning till ledningsnätet.  

2.6 SKYFALL 

Höjderna inom fastigheten varierar från ca +123 i anslutning till Droskgränd i söder 

och Landsvägen i väst ner till ca +120 i nordöstra hörnet av Droskan 8. Det Nordöstra 

hörnet utgör en lokal lågpunkt.  

 

Analys av översvämningsrisk har gjorts i Scalgo Live med en nederbörd på ca 100 mm 

vilket ungefär motsvarar ett 100-årsregn med varaktighet 6 h och en klimatfaktor på 

1,25. Den mindre Lågpunkten inom Droskan 8 rymmer då ca 100 m
3

 i dagsläget. 

 

Norr om Droskan 8 och till stor del inom planområdet finns ett större instängt område 

med stor risk för översvämning. Denna lågpunkt tar emot avrinning från ett större 

område på västra sidan om väg 23. Under platsbesök i samband med tidigare 

utredning 2020 samt vid geoteknisk utredning 2022 konstaterades att det var mycket 

blött på platsen.  
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Figur 5. Översvämningsytor och avrinningsvägar inom och i närheten av planområdet. Resultat från 
Scalgo Live med nederbördsmängd på ca 100 mm vilket ungefär motsvarar ett 100-årsregn med 6 h 

varaktighet och kf 1,25. Avrinningsområde till den mindre lågpunkten inom Droskan 8 markerat med grönt. 

 

Figur 6. Bild på den mindre lågpunkten inom Droskan 8 från platsbesök 2022-01-28. Fastigheten med det 

röda huset längst bak i bild är Droskan 4. Foto: Jonas Åkerman, Tyréns.  
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3 PLANERAD BEBYGGELSE 

3.1 TÄNKT UTFORMNING 

Inom Droskan 8 och 9 planeras två fristående byggnader, i övrigt planeras 

naturmarken inom planområdet att bevaras, se Figur 7. Norr om Droskan 8 finns i 

dagsläget en väg som även kommer vara kvar vid planerad bebyggelse.   

 

  

Figur 7. Planerad bebyggelse inom planområdet. 

3.2 FÖRDRÖJNINGSVOLYMER 

I samband med förändrad markanvändning inom delen av planområdet som bebyggs 

ökar avrinningen från 17 l/s till 36 l/s vid ett 10-årsregn. Förändringen av 

markanvändningen antas vara begränsad till den sydvästra delen av planområdet enligt 

redovisad markanvändning i Figur 7. Övrig mark är naturmark och kommer bevaras i 

samband med planerad bebyggelse och har därför inte tagits med i 

flödesberäkningarna nedan. 

 

Tabell 1. Ytor som använts för flödes- och flödesutjämningsberäkningar inom Droskan 8 och 9. För 

förtydligande om vilken yta som avses för beräkningar se Figur 7 

 Avrinnings-

koefficient 

Befintlig 

bebyggelse 

(m
2

) 

Befintlig 

avrinning (10-

år, 10 min, kf 1) 

Planerad 

bebyggelse (m
2

) 

Planerad 

avrinning (10-

år, 10 min, kf 

1,25) 

Naturmark 0,1 
2160 

5 
 

 

Gata 0,8 
650 

12 

650 

15 

Tomtmark 0,2  
 

1700 

10 

Takyta 0,9  
 

460 

12 

Summa  2810 
17 

2810 
37 

 

Fördröjningsvolym har beräknats utifrån förutsättningen att inte öka flödet ut från 

området jämfört med dagsläget. Totalt utflöde från området som ska bebyggas blir då 

17 l/s. Detta kräver en fördröjningsvolym på 15 m
3

 vid ett 10-årsregn, maximal 

fördröjningsvolym nås vid 10–20 minuters varaktighet, se Tabell 2. Vid planerad 
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bebyggelse kommer fastigheten anslutas till befintligt ledningsnät vilket inte är fallet i 

dagsläget. Det måste därför säkerställas att ledningsnätet har kapacitet att ta emot 

detta flöde. 

 

Tabell 2. Erforderlig fördröjningsvolym inom Droskan 8 och 9 vid planerad bebyggelse 

 Reducerad area (m
2

) Avrinning (l/s) Utflöde (l/s) Fördröjning (m
3

) 

Planerad 

bebyggelse 
1 270 36 17 15 

 

Marken inom fastigheten ligger i dagsläget lägre än omkringliggande mark och i 

nordöstra delarna ligger den även lägre än befintliga dagvattenledningar i Landsvägen 

och Droskgränd. Det innebär att avledning till dagvattenledningarna i gata blir svårt 

med självfall om inte marken höjs. Alternativ till markhöjning är annars att pumpa 

dagvatten från fastigheten.  

 

Nordöst om Droskan 8 finns dock ytterligare en dagvattenledning som avleder 

Intilliggande fastighet Droskan 4 norrut. Ingen information om storlek eller kapacitet 

på ledningen har erhållits från Mittskåne vatten men i södra delen ligger den på ca 

+118 vilket möjliggör avledning med självfall även från de lägst belägna delarna av 

Droskan 8 med nuvarande markhöjder. Om tillräcklig kapacitet finns kan eventuellt 

denna ledning användas för anslutning av dagvatten från fastigheterna Droskan 8 och 

9 men det behöver i så fall stämmas av med Mittskåne Vatten.  

3.3 FÖRORENINGSPÅVERKAN 

Genom att bebygga naturmark är det i princip omöjligt att inte öka 

föroreningsbelastningen från området. Med lokalt omhändertagande genom infiltration 

i gröna dagvattenåtgärder kan mängden föroreningar minskas innan avledning till 

ledningsnätet. Grundvattennivåerna i nordöstra delen av Droskan 8 ligger periodvis 

nära markytan med nuvarande höjdsättning. Om marken höjs förbättras möjligheterna 

att anlägga dagvattenanläggningar men infiltrationsförmågan kommer fortsatt vara 

begränsad och troligtvis krävs dränering till ledningsnät. Grundvattennivåerna påverkar 

även djupet på anläggningarna då de inte bör anläggas under grundvattennivå.  

 

Föroreningsbelastningen minskas också med genomtänkta materialval vilket kan 

förhindra att föroreningar sprids till dagvattnet från första början.  

3.4 PÅVERKAN VID SKYFALL 

Vid skyfall antas avrinningen från naturmarken vara betydligt högre än vid ett 10-

årsregn. Även klimatfaktorn på 1,25 kommer tillkomma oavsett typ av 

markanvändning. I dagsläget antas all avrinning ske till lågpunkten inom Droskan 8 

och sedan bredda till den större lågpunkten nordöst om fastigheten. Vid planerad 

bebyggelse och med föreslagen anslutning till ledningsnätet kommer det finnas 

möjlighet att avleda ett flöde på ca 17 l/s från fastigheten och endast överskottet 

kommer avledas till lågpunkten. Detta Innebär att flödet från planområdet till 

lågpunkten inte bedöms öka nämnvärt på grund av planerad bebyggelse.  

 

Däremot bedöms det finnas risk för att den norra planerade byggnaden påverkas av 

stående vatten vid kraftiga regn, se Figur 8. Antingen kan planerad byggnad inom 

Droskan 8 flyttas västerut vilket innebär att lågpunkten inom fastigheten kan behållas 

utan att hamna i konflikt med byggnaden eller så kan marken inom planområdet höjas 

för att säkerställa att planerad bebyggelse inte riskerar att översvämmas. En höjning av 

marken innebär dock att man bygger bort befintlig lågpunkt och detta vatten behöver 
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då kunna fördröjas på annan plats inom planområdet för att säkerställa att man inte 

förvärrar för befintlig bebyggelse. Totalt rymmer befintlig lågpunkt ca 100 m
3

. För att 

kunna fördröja 10-årsregnet krävs en fördröjningsvolym på 15 m
3

 som kan utnyttjas 

även vid skyfall. Detta innebär att ytterligare 85 m
3

 behöver fördröjas inom 

planområdet.    

 

Eftersom befintlig lågpunkt ingår i planområdet och kommunen har rådighet över 

marken skulle man kunna öka fördröjningen inom denna yta genom att förstora 

lågpunkten. I samband med eventuella åtgärdsarbeten i lågpunkt inom Korsaröd 2:186 

bör även möjligheterna att förbättra situationen vid skyfall för befintlig bebyggelse 

väster och norr om lågpunkten undersökas då de i dagsläget löper risk för 

översvämning oavsett planerad bebyggelse inom Droskan 8 och 9. 

 

 

Figur 8. Påverkan på planerad och befintlig bebyggelse i området vid nederbörd på ca 100 mm (ungefär 
motsvarande ett 100-årsregn med ca 6 h varaktighet och kf 1,25 i Scalgo Live. Ingen hänsyn tagen till 

infiltration eller avledning till ledningsnät.  

4 SLUTSATS OCH VIDARE ARBETE 

I samband med planerad bebyggelse behöver 15 m
3

 fördröjas inom planområdet vid 

ett 10-årsregn med förutsatt avledning till ledningsnätet på 17 l/s. Denna avrinning 

bör även renas för att säkerställa att planerad bebyggelse inte påverkar möjligheterna 

för Finjasjön att nå satta MKN. Detta bör vara möjligt inom fastigheterna för Droskan 8 

och 9. Dagvatten föreslås avledas till dagvattenledningen nordöst om Droskan 8 om 

kapacitet finns. Finns det inte kapacitet krävs höjning av marken eller pumpning till 

dagvattenledningar i Landsvägen eller Droskgränd om kapacitet finns i dessa 

ledningar. Finns inte tillräcklig kapacitet i befintligt ledningsnät för att ta emot flöde 

Fördröjningsyta som måste 
bevaras eller kompenseras 
vid planerad bebyggelse 

Eventuell möjlighet att utöka 
befintlig lågpunkt som 
kompensation vid ändrad 
höjdsättning i sydvästra delen  

Befintlig bebyggelse 
med stor risk för 
översvämning  
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motsvarande befintlig markanvändning inom de två fastigheterna kan 

fördröjningsvolymerna behöva utökas.   

 

För att säkerställa avledning och att planerad bebyggelse inte påverkas negativt kan 

planerad byggnad inom Droskan 8 flyttas eller så kan marken inom fastigheten höjas. I 

så fall krävs kompensation av den fördröjningsvolym som idag finns inom fastigheten 

för att inte förvärra situationen för omkringliggande bebyggelse. Ett sätt att göra detta 

är att utveckla befintlig lågpunkt i norra delen av planområdet, på så sätt finns även 

möjlighet att minska översvämningsrisken för befintlig bebyggelse.  

 

Är ytterligare åtgärder inom befintlig lågpunkt nordöst om Droskan 8 inte möjliga 

behöver det säkerställas att ytterligare 85 m
3

 kan fördröjas inom fastigheten för 

Droskan 8 och 9. Underjordiska fördröjningsåtgärder kan bli svåra att få till med tanke 

på de höga grundvattennivåerna men det beror också på planerad höjdsättning. Höjs 

marken förbättras förutsättningarna för underjordiska åtgärder.  

 


