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antal översvämningsdagar. Under perioden 1973 till 

2010 inträffar översvämningar under ca 2% av tiden. 

Flest översvämningar inträffar under månaderna dec-

ember till mars. Under sommarhalvåret är översväm-

ningar relativt ovanliga, till exempel är översvämning-

en som inträffade i juli 2007 tämligen unikt då man 

måste gå tillbaka till 1991 (18 m
3
/s) för att finna ett 

större flöde sommartid och därefter 1980. Översväm-

ningar i Råån är alltså mer beroende av en längre 

regnperiod än av enstaka kraftiga regn. Det beror på 

att när markerna är mättade med vatten är alla natur-

liga fördröjningsmagasin fulla och nederbörd generar flöde direkt. I ett avrinningsområde 

där hårdgjorda ytor är dominerande är det tvärtom. I sådana avrinningsområden inträffar 

översvämningar framförallt vid kraftiga enstaka regn. I Råån är jordbruksmark dominer-

ande och tätorter står endast för en mindre del av den totala markanvändningen (Figur 

2.2). 

 

 

Figur 2.3  Antalet dagar under åren 1973 till 2010 med observerade flöden över 10 m
3
/s . 
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Figur 2.2 Markanvändning i Råån 
avrinningsområde (LST, 2011) 
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Figur 6.1  
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Figur 6.2  
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BILAGA 1 

Tvärsektioner enligt dikningsförrättning 

Råån mellan Tågarpsbron och Bälteberga regleras av en dikningsförrättning från 1896. 

Förrättningen är indelad i fyra partier med varierande bottenlutning (2:1000, 1,8:1000, 0,8:1000 

och 0,5:1000) och med respektive bottenbredd (0,5, 0,5, 0,3 och 0,6 m). Släntlutningen är 

konstant, 1:1,5. Dikningsförrättningens längd verkar stämma väl överens med dagens 

sträckning med en avvikelse på 4 % vid en jämförelse mellan bron vid Tågarp och den gamla 

järnvägsviadukten på sträckan Landskrona - Ängelholm. 

Av de cirka 60 tvärsektioner som finns utritade i dikningsförrättningen har 22 valts ut, jämnt 

fördelade över dikningsförrättningens sträckning. För att kunna jämföra med dagens sektioner 

har sektioner med samma position interpolerats fram från inmätta sektioner i MIKE 11. 

Då det inte finns några referenser till fixpunkter i förrättningen har två alternativa metoder 

använts för att höjdbestämma förrättningens sektioner. I den första metoden har en 

referenshöjd bestämts och därefter har den i förrättningen angivna bottenlutningen och 

längdskalan använts för att bestämma varje förrättningssektions höjdläge. I den andra metoden 

har dikets nuvarande kant använts som höjdreferens för varje enskild sektion. 

För den första metoden har en vägbro vid Tågarp använts som höjdreferens. I 

dikningsförrättningen finns en skiss över bron angiven som Förslag till underbyggnad av 

järnvägsbron. Brons position verkar stämma i förhållande till andra objekt som finns inritade i 

dikningsförrättningen. Även brons nuvarande form stämmer överens med ritningen. Men 

eftersom ritningen bara är ett förslag och bron kan ha byggts om och förändrats genom åren 

innebär detta en stor osäkerhet avseende digitaliseringens absolutnivå. 

För digitalisering enligt den andra metoden har antagits att dikeskanten ligger på samma nivå 

nu som när förrättningen gjordes. Genom att mäta djupet från kant till botten för varje sektion i 

förrättningen och sedan referera förrättningens kantnivå till dagens kantnivå har bottennivån 

bestämts. Eftersom marknivån kan ha påverkats till följd av dikningarna och dikeskanten kan ha 

olika höjd på olika sidor av vattendraget har även denna metod en osäkerhet avseende 

absolutnivå. 

I denna bilaga presenteras resultatet i diagram med inmätt sektion och digitaliserad 

förrättningssektion enligt metod 1 och 2 beskrivna ovan. Sektionerna är numrerade efter 

avstånd till åmynningen. Avstånd till mynningen är utmärkt på kartan på nästa sida. 

Bottenprofilerna presenteras även i en längdsektion. 
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