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1 Inledning 

COWI har fått i uppdrag av Fastkap Exploatering AB att utföra en utredning gäl-

lande dagvattenhantering inom Fogdaröd 8:2, Höörs kommun, inför en detaljpla-

neändring med fokus att exploatera området. Fastigheten består i dagsläget av 

jordbruksmark och ligger i nära anslutning till befintliga bostadsområden. Området 

begränsas i sydväst av Väg 13 och ligger i nära anslutning till Lerbäcken i sydöst. 

Som ett led i utredningsarbetet kring exploateringen av fastigheten har Fastkap 

Exploatering AB även ålagt Tengbom arkitektfirma att plocka fram ett planförslag 

över områdets utformning. 
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2 Förutsättningar 

2.1 Befintliga förhållanden 

Fogdaröd 8:2 består i dagsläget av åkermark och är lokaliserat i utkanten av Höör 

tätort mellan Väg 13 i syd/sydväst, Norra Fogdarödsvägen i nord/nordväst och 

Lerbäcken i öst (se Figur 2).  

Figur 1. Fogdaröd 8:2 

  

http://www.hitta.se/kartan!~55.93155,13.56967,16z/tr!i=RVjedHQ7
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Figur 2. Områdets topografi 

Som synes i kartan ovan i Figur 3 så lutar hela planområdet neråt i sydlig riktning 

och avgränsas till största delen från Lerbäcken av en höjdrygg i sydöst. Det före-

kommer även en mindre höjd i söder där fastigheten Fogdaröd 7:5 går upp i en 

triangel i utredningsområdet. Höjden vid Fogdaröd 7:5 verkar även som en naturlig 

vattendelare och styr avgränsningar för områdets utformning av dagvattenhante-

ring.  

Marken inom planområdet avvattnas i dagsläget naturligt via ytavrinning. Västra 

delen rinner med riktning mot vägdiket vid Väg 13 och östra delen mot höjdryggen i 

söder. Avrinningen ner mot höjdrygg i söder stöter även på en lokal, mindre höjd-

punkt öster om bebyggelsen inom grannfastigheten Fogdaröd 7:5. Flödet följer 

sannolikt höjdryggen västerut för att slutligen nå Lerbäcken. 

Viss naturmarksavrinning kan förväntas att nå fastigheten. Norr om Fogdaröd 8:2 

ligger Fogdsröshemmet. Detta hem ligger på en högre nivå än Fogdaröd 8:2. Detta 

innebär att Fogdaröd 8:2 kan komma att nås av viss naturmarksavrinning från den 

mark som ligger mellan Fogdarödshemmet och fastigheten. Det ska dock märkas 

att denna naturmark till stor del omringas av en häck eller annan typ av buskage 

idag vilket bör innebära en viss barriär för naturmarksavrinningen söderut här. 

Även i sydöst om fastigheten så finns där ett mindre naturmarkområden med av-

rinning mot fastigheten. För utbredning av naturmark med eventuell avrinning mot 

fastigheten se Bilaga 1.  

I nordvästra hörnet av fastigheten, ut mot Norra Fogdarödsvägen, finns servis-

avsättningar för vatten, dagvatten och spillvatten tillhörande Mittskåne vatten. I 

samband med de geotekniska undersökningarna av fastigheten tog COWI kontakt 

med Fogdarödshemmet för att erhålla ytterligare information om eventuella servis-

ledningar. Kopior på en planritning från 1967 (reviderad 1974), se Figur 4, anger 

mycket riktigt att det genom planområdet löper befintliga servisledningar upp mot 

hemmet. 
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Figur 3. Kommunala ledningar och uppskattat läge för servisledningar mot Fog-

darödshemmet. 

2.2 Utformningsförslag av Fogdaröd 8:2 

Fastkap Exploatering AB önskar exploatera Fogdaröd 8:2. Därav föreligger ett 

samarbete med Tengbom arkitektfirma med syfte att uppföra en utformningsplan 

för fastigheten. I Figur 4 nedan syns det grova planförslag som Tengbom tagit fram 

i detaljplanearbetet.  

 

Figur 4. Tengboms planförslag för Fogdaröd 8:2 

I denna utredning har Tengboms planförslag enligt ovan verkat som underlag för 

beräkning av dagvattenflöden och erforderlig fördröjningsbehov. I all fortsatt arbete 
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med utformningen av denna fastighet kommer det att behöva ske en nära dialog 

mellan gestaltning och dagvattenhantering för att uppnå en optimal utformning.  

Vidare så utreds det även om fastigheten ska etableras i två etapper. Där gatorna 

och tomterna i den västra delen exploateras först. Föreslagen dagvattenhantering 

på fastigheten hindras inte av denna etappindelning eller vice versa.  

2.3 Dagvattenpolicy 

Höörs kommun har, i samarbete med Mittskåne Vatten, tagit fram en dagvattenpo-

licy. Detta dokument ska utgöra vägledning i all fortsatt arbete med dagvattenhan-

tering inom Fogdaröd 8:2. I dagvattenpolicyn nämns det bla att om ingen annan 

information om den naturliga avrinningen finns så kan man verka för att avrinning-

en från planområdet inte överstiger flödet motsvarar naturmarksavrinning, dvs ett 

utflöde på 1,5 l/s ha. Riktlinjen innebär alltså att området ska kunna fördröja regn 

upp till 10-årsregn inom området så att utloppsflödet motsvarar flödet för natur-

marksavrinning. Vid högre flöden så kan där istället behövas bräddavlopp eller 

andra åtgärder för att området ska kunna avvattnas utan skador på byggnader. 

2.4 Geotekniska förutsättningar 

COWI har utfört en geoteknisk utredning för området och redovisas i Detaljplane-

ändring Fogdaröd 8:2, Höör – Markteknisk undersökningsrapport (MUR) geoteknik, 

COWI juni 2016. Utredningen omfattar även grundvattenmätning i tre punkter 

CW02 CW07 och CW09). Då mätningen enkom skett vid ett tillfälle kan den svårli-

gen vara representativ för området utan får ses som en fingervisning för grundvatt-

nets förekomst (se Bilaga 1 för mätpunkter samt MUR, COWI för ytterligare inform-

ation om grundvatten och provtagningspunkter). För att få en reell bild över vilka 

fluktuationer grundvattnet har inom området behöver det utföras mer omfattande 

och långvariga mätningar.  

Markförhållandena under matjordstäcket inom planområdet domineras av sand 

uppblandat med grus, silt, lera och morän varierande genom fastigheten (se MUR). 

Generellt förekommer de mer porösa sandigt grusiga jordarterna i övre skikt me-

dan de tätare silt och morän ligger en bit ner i marken. Beroende på vilka nivåer 

grundvatten förekommer kan det således föreligga möjlighet för viss perkolation av 

dagvatten inom Fodgaröd 8:2. 
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3 Förslagen dagvattenhantering 

Exploatering av åkermark kommer att generellt innebära ett större dagvattenflöde 

än tidigare från området. Detta då hårdgörande av mark medför en försämrad för-

måga att omhänderta nederbörd på ett naturligt sätt. Riktlinjer vid nybyggnation på 

Fogdaröd 8:2 är att avrinning efter exploatering inte får överskrida de flöden som 

marken genererade innan byggnation, s.k. naturmarksavrinning. För att uppnå 

detta behöver det uppföras system för fördröjning av dagvatten inom planområdet. 

Fogdaröd 8:2 ska efter exploatering ingå i Mittskåne Vattens verksamhetsområde 

för dagvatten. I nordvästra hörnet, i Norra Fogdarödsvägen, av fastigheten finns i 

dagsläget en befintlig dagvattenledning dimension 225 (vattengång osäker). Det är 

dock inte möjligt att avvattna fastigheten med självfall mot denna befintliga ledning 

med tanke på rådande höjdförhållande och markens befintliga lutning ner mot Ler-

bäcken. Av den anledningen har det utretts att i första hand släppa dagvattnet ut i 

befintligt vägdike längs Väg 13. Detta skulle då ske i två utsläppspunkter. Innan 

utsläpp till vägdiket så kommer dagvattnet att fördröjas i två separata fördröjnings-

system som syns schematisk skissade i Bilaga 1.   

Underlag för beräkning av dagvattenavrinning inom Fogdaröd 8:2 är hämtade ur 

Svenskt Vattens publikation P110. Det ska även tas hänsyn till klimatfaktor vid pla-

nering av systemen. Därefter kan det däremot finnas behov av någon typ av 

bräddning för att området ska kunna avvattnas även vid kraftigare nederbörd. 

3.1 Grov höjdsättning av området 

Som ett av de första stegen i utredningsarbetet gjordes en grov höjdsättning av 

området. Då planområdet idag har en naturlig generell lutning från norr till söder är 

det att föredra att arbeta med samma naturliga lutning i planering höjdsättningen 

och dagvattensystemet i området. Detta både för att få en så enkel och naturlig 

dagvattenhantering som möjligt men även för att motverka behov av eventuell om-

fördelning av jordmassor inom området eller i sämsta fall tillförsel av massor. Den 

grova höjdsättningen som gjorts följer därför i största möjliga mån nivån på befintlig 

mark. Märk dock att den grova höjdsätningen enbart är avsedd att identifiera de 

ytliga avrinningsvägarna längs gatorna och den har inte utrett hur höjdsättningen 

av tomterna för bebyggelse ska se ut. Den grova höjdsättningen syns i Bilaga 1.  
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I denna utredning har denna grova höjdsättning sedan verkat som underlag för 

identifierande av avrinningsstråk och därmed beräkning av dagvattenflöden och 

erforderligt fördröjningsbehov. De identifierade avrinningsvägar (se Bilaga 1) re-

presenterar både de ytliga avrinningsvägar som finns i området och grova förslag 

på placering av ledningsstråk. De grova avrinningsstråken är endast avsedda att 

verka vägledande inför framtida utredningsarbeten och visar avrinningsvägarna 

genom området och mot fördröjningsytor. Som visas i Bilaga 1 har planområdet, 

baserat på den grova höjdsättningen, delats in i två olika delavrinningsområden. 

3.2 Planövergripande beräkningar 

Då denna utredning görs i ett tidigt skede görs en generalisering vid dagvattenbe-

räkningarna och områdena delas upp i kvartersområden, gata, grönområde samt 

befintligt skogsområde (dessa beräkningar får självfallet utföras noggrannare i en 

detaljprojektering när både utformning och höjdsättning är satta i exaktare lägen). 

Avrinningskoefficienterna som har använts för respektive markanvändning ses i 

Tabell 1. Vidare så ska enligt Svenskt Vattens P110 en klimatfaktor på 1,25 an-

vändas för alla beräkningar. 

Tabell 1. Avrinningskoefficienter för varje aktuell markanvändning. 

Markanvändning Kvartersområde Gata Grönyta Befintligt 

skogsområde 

Avrinningskoefficient 0,35 0,8 0,1 0,05 

 

Storleken på de olika delavrinningsområdena tillsammans med uppdelningen av de 

olika markanvändningarna per delavrinningsområde syns nedan i Tabell 2. 

Tabell 2. Delavrinningsområden och markanvändningen inom dessa. 

Delavrinningsom-

råde 

Kvartersom-

råde (ha) 

Gat

a 

(ha) 

Gröny-

tor (ha) 

Befintligt 

skogsom-

råde (ha) 

To-

tat 

yta 

(ha) 

Delavrinningsområde 

1 

2,50 0,63 0,68 - 3,81 

Delavrinningsområde 

2 

2,36 1,06 0,39 0,31 3,81 

Totalt 4,86 1,69 1,07 0,31 7,62 

  

Fogdaröd 8:2 ligger längre än viss omgivande naturmark och det finns således en 

viss risk för att fastigheten nås av naturmarksavrinning. Dessa områden av natur-

marksavrinning syns på Bilaga 1 och storlekarna på dessa återfinns även i Tabell 3 
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nedan tillsammans med uppskattat maximalt flöde som kan nå fastigheten vid ett 

10 år regn (naturmarksavrinning motsvarar vid ett 10 års regn ett flöde på 1,5 l/s 

ha). Naturmarksområdena med trolig avrinning mot Fogdaröd 8:2 är uppskattade 

baserad på befintlig terräng. Fogdarödhemmet i sig har sin dagvattenavrinning mot 

befintlig dagvattenservis.  

Tabell 3. Områden med naturmark med avrinning mot Fogdaröd 8:2. 

Naturmarksområde Storlek (ha) Avrinning vid 10 års 

regn (l/s) 

Naturmark 1 0,70 1,05 

Naturmark 2 0,68 1,02 

Naturmark 3 0,83 1,25 

3.2.1 Dimensionering av ledningar i mark 

När det gäller dimensionering av uppsamlade ledningar i mark så blir den dimens-

ionerande rinntiden 10 minuter i området och således ska det dimensionerande 

regnet ha varaktigheten 10 minuter. Detta ger i sin tur en dimensionerande regnin-

tensitet på 228 l/s ha för ett 10-årsregn (enligt Dahlströms (2010)). Vidare så bör 

generellt alla dagvattenledningar läggas med en lutning på minst 5 promille. Denna 

utredning utförs i ett tidigt skede varpå inga ledningsdimensioner är uträknats utan 

Bilaga 1 redovisar endast grova förslag på ledningsstråk. De grova ledningsstråken 

är således endast avsedda att verka vägledande inför framtida utredningsarbeten 

och visa avrinningsvägarna mot fördröjningsytor. Beräkning av erforderliga dimens-

ioner på ledningarna i mark görs i detaljprojekteringen av området och dagvatten-

systemet.  

3.2.2 Dimensionering av fördröjningsytor 

För dimensionering av fördröjningssystem så identifieras den volym som motsvarar 

den maximala volymen som kommer att uppkomma vid det givna utflödet och så-

ledes behöver fördröjas inom dagvattenanläggningen. Dvs det ska identifieras den 

volym som uppkommer då skillnaden på inflödet och utflödet är som störst. För att 

följa de dimensionerande förutsättningar som återfinns i Höör kommuns dagvat-

tenpolicy har olika varaktigheter för ett 10-årsregn studerats för att finna största 

erforderliga fördröjningsvolym vid ett utloppsflöde på 1,5 l/s ha (vilket motsvarar 

flödet för naturmarksavrinning). Med areorna från Tabell 2 innebär detta ett totalt 

utflöde på 11,4 l/s från fastigheten. Baserat på detta utflöde så har fördröjningsvo-

lymerna, uppehållstiderna och utloppsflödena för respektive skissat fördröjningssy-

stem beräknats, se nedan i Tabell 4.  
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Tabell 4. Erforderlig fördröjningsvolym, uppehållstid och utloppsflöde från respektive delavrin-

ningsområde. 

Damm Fördröj-

ningsvolym 

(m³) 

Uppehålls-

tid (h) 

Utloppsflöde (l/s) 

Fördröjningssystem 1 851 24 3,7 

Fördröjningssystem 2 1113 24 7,7 

Totalt 1964 - 11,4 

 

Delavrinningsområde 1 (se Bilaga 1) avvattnas mot grönyta angränsad av Väg 13. 

Erforderlig fördröjningsvolym för att klara ett 10-års enligt ovan kriterier uppgår här 

till ca 851 m³. Utflöde från magasinet vid dimensionerande regn uppgår till 3,7 l/s. 

Detta flöde i sig kräver inte så stor ledningsdimension men för att klara avrinning 

från området även vid större regn föreslås utloppsledningen istället anläggas med 

större dimension och förses med flödesregulator. Fördröjningssystemet föreslås att 

utformas i form av ett dike med viss meandring inom grönområdet. En principskiss 

på hur detta dike skulle kunna utformas syns i Bilaga 2. Om fördröjningssystemet 

utförs enligt skissen i Bilaga 2 så kommer den totala översvämningsytan att uppgå 

till 2055 m².  

Delavrinningsområdena 2 avvattnas mot grönyta i syd/sydöst och får, enligt ovan 

dimensioneringskriterier, en fördröjningsvolym på 1113 m³ med ett utloppsflöde på 

7,7 l/s. Tillika ovan är det inte ett flöde som kräver en utloppsledning av större di-

mension men med samma resonemang bör ledningen än dock anläggas med 

större dimension, försedd med flödesreglering, för att klara områdets avrinning vid 

stora regn. Fördröjningssystemet föreslås även här att utformas i form av ett dike 

med viss meandring inom grönområdet. En principskiss på hur detta dike skulle 

kunna utformas syns i Bilaga 2. Om fördröjningssystemet utförs enligt skissen i 

Bilaga 2 så kommer den totala översvämningsytan att uppgå till 1895 m². 

3.3 Utformning av fördröjningssystem för 
dagvatten 

Genom att tänka kreativt och se dagvatten som en tillgång snarare än ett bekym-

mer, går det att utforma fördröjningssystem på ett attraktivt sätt som förhöjer natur-

upplevelsen inom området. Att utforma fördröjningssystem att verka som en natur-

lig del av landskapet kan öka artrikedom för både växter och djur och locka till re-

kreation. Båda de angivna grönområdena på Bilaga 1 lämpar sig för en kreativ och 

estetisk utformning i en senare detaljprojektering.  

Föreslagen generell utformning av fördröjningssystemen innebär att dagvattnet 

fördröjs i öppna diken som i mån av plats har möjlighet att få en mjukare form ge-

nom grönområdet. Grönytor för fördröjningssystem bör även utformas på sådant 
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sätt att större regn än det dimensionerande 10-årsregnet kan ledas bort utan att 

orsaka skada på intilliggande byggnation. Det behöver även säkerställas att förd-

röjningssystemen är tillgängliga för underhållsarbeten och att erfordeliga tillfartsvä-

gar finns. 

I denna utredning så har en enklare skiss på dessa dikens utbredning, baserat på 

de givna förutsättningarna, illustrerats i Bilaga 1. I Bilaga 1 så syns fördröjningssy-

stemen illustrerade i form av ett 2 m brett dike omgiven av en skrafferad över-

svämningsyta. Principskiss för hur dessa diken kan se ut i sektion syns i Bilaga 2. 

Skisserna i Bilaga 1 och 2 ska dock bara ses som förslag på hur utformningen av 

fördröjningssystemen skulle kunna se ut. En mer exakt utformning för fördröjning 

utreds och utformas vidare i detaljprojekteringen.   

3.4 Ytterligare utformning av området ur ett 
dagvattenperspektiv 

Förutom den höjdsättning och det fördröjningssystem som har föreslagits tidigare i 

utredningen så finns där även en del ytterligare åtgärder som bör beaktas inom 

området för att säkra en bra dagvattenhantering.  

Tomtmarker längst söderut, med angränsade grönytor med fördröjningsytor, av-

vattnas lämpligen med utflöde ut på grönytorna och mot respektive fördröjningssy-

stem. 

För att säkerställa ett bra fungerade dagvattensystem i området så bör högsta 

högvattnet på fördröjningssystemet ligga under nivån för husdränering. Då varje 

tomt bör ansvara för omhändertagande av nederbörd inom den egna tomtgränsen 

kan det vara en god idé att avkräva dräneringsledningar även längsgående nedre 

tomtgräns för att säkerställa att dagvatten inte avleds okontrollerat ner till intillig-

gande granntomt.  

För att säkerställa att det inte kommer större flöden från naturmark in i området så 

föreslås det att det anläggs dräneringsstråk i form av diken direkt norr och öster om 

fastigheten. Lämpligen så anläggs dessa diken i direkt anslutning till planerad 

gång- och cykelväg respektive bilväg. I Bilaga 2 syns en sektion över principen 

kring gång- och cykelvägen i norr. Storleken på största möjliga naturmarksavrin-

ningen vid ett 10-års regn syns i Tabell 3 ovan.  

För att främja rening av dagvatten från de ämnen som kan avrinna från de för-

slagna parkeringsytorna och gatorna inom området bör höjdsättning här göras så 

att nederbörd kan rinna markledes ut på angränsande grönytor/grusytor innan det 

fångas upp i ledningar. På så viss fångas föroreningar lättare upp innan de når 

ledningssystem, för vidare transport till recipient. Ett ytterligare sätt att både främja 

omhändertagande av eventuella föroreningar från bilar, tillika att minimera upp-

komst av avrinnande dagvatten, är om parkeringsytorna uppförs med s.k. gräsar-

mering eller med inslag av grönytor/svackdiken.  
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3.5 Planområdets påverkan av stora regn 

Vid utformning av ny bebyggelse är det av stor vikt att detta sker med hänsyn till 

stora nederbördsscenarion. Höjdsättning måste möjliggöra avrinning markledes 

utan att riskera skador på bebyggelse. När fallande regn överskrider ledningssy-

stemens kapacitet riskerar vatten att rinna uppe på markytan och utformningen av 

gator/gångstråk spelar då stor roll i huruvida regnet kan ta sig ut från området på 

ett säkert sätt. Det är även viktigt att säkerställa att s.k. instängda områden inte 

uppstår, områden där vatten ej kan ta sig ut utan riskerar att svämma in på intillig-

gande tomtmark och potentiellt ställa till skada.  

Som berörts under stycket om fördröjningsmagasin, är det även av vikt att gröny-

torna kring magasinen utformas på sådant sätt att nederbörd kan svämma över 

magasinens kapacitet och att det finns ytliga avrinningsvägar för att föra dagvattnet 

bort från bebyggelse . Förslagsvis så utformas någon form av nödavrinning från 

fördröjningssystemen för att, vid stora regn, säkra bebyggelse från skador. Detta 

skulle möjligen kunna bestå av ett överfall ut mot vägdike längs väg 13. En annan 

möjlig lösning för att klara avledande av nederbörd vid katastrofregn kan vara att 

anlägga en utloppsledning från området i tillräcklig dimension. Utloppet från områ-

det skulle då förses med styrning så att regn understigande det dimensionerande 

10-årsregnet fördröjs inom planområdet och avleds med naturmarksflöde medan 

större regn säkert avleds från området.  
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4 Fortsatt arbete 

Fortsatt arbete behöver omfatta vidare undersökning av Fogdarödshemmets led-

ningarnas (se Figur 4) exakta läge och på vilka nivåer de ligger. Vid exploatering 

av Fogdaröd 8:2 kommer det uppstå ett behov av att flytta servisledningarna mot 

Fogdarödshemmet och projektering av deras nya läge kommer att behöva ske i 

samråd med hemmet.  

En viktig del i fortsatt utredningsarbetet är att säkerställa dagvattnets utflöde från 

området. Det är av yttersta vikt att det tillåts utflöde från fastigheten enligt de riktlin-

jer som ställs från Mittskåne Vatten. För att säkerställa detta kan det behövas upp-

rättas ett avtal med Trafikverket.  

Efter fastslagen detaljplan kan fortsatt utformningsarbete påbörjas. En mer detaljrik 

höjdsättning av markyta ger möjlighet för noggrannare utformning av dagvattensy-

stemets uppbyggnad. Eventuella delområden lämpade för avrinning mot infiltrat-

ionsytor kan identifieras och system/ytor för fördröjning effektiviseras. Genom att 

ha ett nära samarbete mellan teknikområdena gestaltning och dagvatten redan i ett 

tidigt skede går det att uppnå ett område som både är estetiskt tilltalande och spe-

ciellt anpassad för effektiv dagvattenhantering. Både när det kommer till dagvat-

tenhantering redan längs gatorna och i de anvisade grönområdena för fördröjning.  

 


