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Sammanfattning 

Bjuvs kommun avser exploatera fastigheten Elestorp 7:97 m.fl. i Ekeby. Planområdet ligger 

i norra delen av Ekeby i Bjuvs kommun. I dagsläget utgörs området av obebyggda grönytor 

och är ca 3,6 ha. I nordvästra delen av området planeras det för byggande av 20 stycken 

radhus med tillhörande parkeringar; i den sydöstra delen planeras det för tre flerbostadshus 

med tillhörande parkeringar; centralt inom området planeras det för en förskola med 

tillhörande parkering och grönytor. Planområdet lutar mot dess centrum samt delvis mot det 

sydöstra hörnet. 

Det dimensionerande spillflödet hamnar på 8-10 l/s. Det ger en minsta möjliga lednings-

dimension på 150 mm för föreslagen ledning inom planområdet. Efter avstämning med NSVA 

önskar de minst 200 mm. Tillskottsvatten är ej medräknat då spillvattennätet inom 

fastigheten kommer vara nylagt och beräknas vara tätt. Förskolans andel i flödet bedöms till 

2 l/s. Med anledning av att planområdet ligger ca 500 m från Ekeby reningsverk har en 

avstämning gjorts med NSVA angående eventuell påverkan utifrån närheten till 

reningsverket. Enligt NSVA ska reningsverket klara de ökade flödena från förskolan både vad 

gäller kapacitet och tillstånd. För bostäderna önskar man göra den bedömningen först när 

antal bostäder och när de planeras byggas är färdigställt. 

Det dimensionerande dricksvattenflödet för förskola och bostäder hamnar på ca 6 l/s, vilket 

det finns utrymme för att plocka ut under rådande förutsättningar enligt NSVA. Till det 

kommer ett ytterligare behov på 20 l/s för släckvatten i brandposter. Sprinklersystemet i 

förskolan kräver ytterligare 20 l/s, men efter avstämning med NSVA så önskar de att detta 

inte kopplas till ledningsnät utan tas från en tank istället. Dimensionerande flöde inklusive 

brandposter blir alltså 26 l/s. En avvägning mellan att kunna leverera 6 l/s med god 

vattenkvalitet och 26 l/s i samband med brand ger en ledningsdimension på 160 mm. 

Befintlig ledning är 150 mm varför en uppgradering av ledningsnätet antagligen behövs med 

hänsyn till brandposterna. 

I dagsläget rinner dagvattnet in mot en central lågpunkt i området. Därifrån rinner det ut via 

befintliga ledningar och fortsätter söderut. Flödet ökar i samband med exploatering med 

ungefär 380 l/s vid det dimensionerande 5-årsregnet. Det dimensionerande flödet från 

området blir; med hänsyn till klimatfaktor 1,25; ca 400 l/s. 

Magasinsberäkningar utifrån tre olika utsläppsbegränsningar har gjorts: 4 l/s/ha (för-

frågningsunderlag), 0,85 l/s/ha (dikningsföretag); samt 6,4 l/s/ha (befintlig avrinning från 

området). Beroende på vilket utloppskrav man utgår ifrån blir fördröjningsbehovet för hela 

planområdet 466 m3, 686 m3 respektive 390 m3 för ett 5-årsregn. 

Från SGU:s jordartskarta framgår att planområdet består av morängrovlera och lerig morän. 

Detta ger en låg genomsläpplighet, d.v.s. området lämpar sig inte för infiltrationslösningar. 

Dagvatten från bostadsområdena föreslås fördröjas i en eller flera dammar, medan dagvatten 

från förskoleområdet föreslås fördröjas i en makadamkista. Med en säker utformning kan den 

senare anläggningen utnyttjas som en pedagogisk resurs. 

Enligt beräkningar i Stormtac ökar samtliga föroreningskoncentrationer och -mängder i 

dagvattnet i samband med exploateringen, men med hjälp av föreslagna anläggningar för 

fördröjning och rening ska inte belastningen på recipienten behöva öka. Genom att anlägga 

föreslagna anläggningar försvårar alltså planen inte möjligheten att uppnå de 

miljökvalitetsnormer som finns för recipienten Vege å. 

Topografin ger ett instängt område på det framtida förskoleområdet. Det är därför viktigt att 

försäkra sig om att man vid höjdsättning av området ser till att skapa sekundära rinnvägar, 

så att vatten inte blir stående där under längre tid och kan orsaka skada på byggnader eller 

risker för de barn som kommer att vistas i området. 
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Från skyfallsanalysen framgår det att det vid ett 100-årsregn blir stående vatten (2 060 m³) 

i lågpunkten centralt inom planområdet. Vattenytan hamnar på precis över +76. Hänsyn 

behöver tas till detta vid höjdsättning av området. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Bjuvs kommun avser exploatera fastigheten Elestorp 7:97 m.fl. i Ekeby. Planområdet ligger 

i norra delen av Ekeby i Bjuvs kommun, Figur 1. I dagsläget utgörs området av obebyggda 

grönytor och är ca 3,6 ha. Området begränsas av Franz Daumans väg i nordöst och 

Trastgatan i nordväst.  

 

Figur 1. Översiktskarta över planområdet, som är markerat med en svart linje. 

1.2 Uppdragsbeskrivning 

I denna rapport kommer AFRY enligt uppdrag att redovisa för: 

• En allmän beskrivning av utredningsområdet 

• En översiktlig bild över de lokala förutsättningarna (hur området avvattnas idag) 

• Redovisning av flödesberäkningar före och efter exploatering för olika delområden 

• Föreslå hur dagvattnet ska samlas upp och hanteras efter exploatering; visa på 

tekniska lösningar och var det finns behov av ytor för hantering av kommande 

regnvolymer 

• Bedömning av infiltrationsmöjligheten 

• Kapacitetsberäkning för fördröjande åtgärder (fördröjningsmagasin m.m.) 

• Bedömning av recipient utifrån MKN 

• Föroreningsberäkningar med analys av dessa 

• Bedömning av behov av komplettering av befintligt dagvattennät 

• Bedömning av befintligt dricksvattensystem och dimensionering av nytt dricks-

vattensystem 

• Bedömning av befintligt spillvattennät och dimensionering av nytt spillvattensystem 

• Förslag på lämplig anslutningspunkt för såväl spill- som dricksvatten 

• Kostnadskalkyl för samtliga VA-åtgärder 
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2 Förutsättningar 

2.1 Underlag 

Följande underlag från beställaren har använts i denna utredning: 

Underlag Datum 

Uppdragsbeskrivning och offert 2020-04-03* 

Översiktskarta / baskarta / grundkarta över utredningsområdet 2020-04-16 

Strukturplan / plankarta / gränser för detaljplanområde 2020-04-03* 

Laserscannad höjddata 2020-05-18* 

Underlag av VA-ledningar (allmänna VA-ledningar / fastighetens ledningar) 2020-04-16* 

Bjuvs kommuns dagvattenpolicy 2020-05** 

*Underlaget erhållet/nerladdat angivet datum, **Besökt online 

Följande dokument och villkor har använts i denna utredning: 

Underlag Utgivare Publikationsår 

P83 Svenskt Vatten 2001 

P104 Svenskt Vatten 2011 

P105 Svenskt Vatten 2016 

P110 Svenskt Vatten 2016 

VISS, Vatteninformationssystem Sverige Länsstyrelsen (besökt 2020-05) 

WebbGIS Länsstyrelsen (besökt 2020-05) 

Genomsläpplighetskarta SGU (besökt 2020-05) 

Jordartskarta SGU (besökt 2020-05) 

Jorddjupskarta SGU (besökt 2020-05) 

 

2.2 Dagvattenstrategi 

Dagvattenpolicys antagna av kommunfullmäktige i samtliga NSVA-kommuner säger att 

dagvatten vid ny- och ombyggnation ska hanteras enligt följande principer: 

• Dagvattensystem ska utformas så att man undviker skadliga uppdämningar vid 

kraftiga regn 

• Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar bebyggelsemiljön med avseende 

på upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och biologisk mångfald 

• Dagvattensystem ska utformas med hänsyn till platsens förutsättningar, dagvattnets 

föroreningsgrad och recipientens känslighet 

• Förorening av dagvatten ska begränsas vid källan 

• Dagvattensystem ska utformas så att en så stor del som möjligt av föroreningarna 

avskiljs och bryts ned under vattnets väg till recipienten. 

• Den naturliga vattenbalansen ska i möjligaste mån bibehållas 

• Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning på ledningsnät och 

recipienter begränsas 

• Ledningar ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens anvisningar och med hänsyn till 

klimatförändringens effekter 

2.3 Övriga krav och riktlinjer 

• Utloppsflöde 4 l/s/ha jämförs med befintlig avrinning och dimensionerande flöde för 

berört markavvattningsföretag 

• Riktvärden för föroreningar i dagvattnet är hämtade från Bjuvs dagvattenplan 
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• Flödesberäkningar görs för 5- och 20-årsregn med varaktighet på 10 minuter enligt 

minimikrav på återkomsttider för tät bostadsbebyggelse i enlighet med P110 

• En skyfallsanalys motsvarande ett 100-årsregn i Scalgo 

2.4 Koordinatsystem 

I denna rapport kommer samtliga resultat visas i koordinatsystemet SWEREF 99 13 30 och 

höjdsystemet RH2000. 

2.5 Hydrologiska beräkningsmetoder 

Flödesberäkningar görs för 5- och 20-årsregn med varaktighet på 10 minuter. Hänsyn tas till 

ökade flöden till följd av klimatförändringarna. För olika återkomsttider förväntas ökningen 

bli cirka 5–30 % vilket ger ett spann på klimatfaktorn för det beräknade regnet på 1,05–1,30. 

I denna rapport används 1,25 (Svenskt Vatten AB). 

2.5.1 Flöden 

För beräkning av regnintensitet har nedanstående ekvation enligt Svenskt Vatten P110 kap 

10.1 använts. Formeln gäller för regnvaraktigheter upp till ett dygn. 

𝑖Å = 190 ∗ √Å
3

∗
ln(𝑇𝑅)

𝑇𝑅
0,98 + 2 

där: 

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑇𝑅 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟] 

Å = å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡𝑖𝑑 [𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟] 

 

Vid beräkning av dagvattenflöden före och efter exploatering används rationella metoden 

med regnintensitet enligt Dahlströms formel ovan. Dagvattenflödena beräknas med följande 

formel. (Svenskt Vatten AB). 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖𝐴 ∗ 𝑘 

där: 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑙/𝑠] 

𝐴 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎] 

𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−] 

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑘 = 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

2.5.2 Magasinsvolym 

Magasinvolymen har beräknats med regnenveloppmetoden, som går ut på att hitta den 

varaktighet som ger störst skillnad på ingående och utgående volym genom att variera 

varaktigheten på regnet. 

𝑉 = 𝑀𝑎𝑥 [𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑢𝑡] 

Magasinsvolymer har beräknats för tre olika situationer: 1) utflödet vid befintlig situation, 2) 

dimensionerande flöde för berört avvattningsföretag (0,85 l/s/ha) och 3) 4 l/s/ha (för-

frågningsunderlag). Genom att jämföra med befintliga flöden ser man hur de nya förut-

sättningarna påverkar recipienten. 

2.6 Miljökrav på recipient för dagvatten 

2.6.1 Miljökvalitetsnormer för dagvatten 

EU:s vattendirektiv, ramdirektivet för vatten, införlivades i svensk lagstiftning år 2004 som 

Vattenförvaltningen. Arbetet med Vattenförvaltningen utförs med hjälp av så kallade 

miljökvalitetsnormer, normerna fungerar som ett juridiskt styrmedel som införts i svensk lag 
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för att komma tillrätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor. Normerna för vatten 

beskriver vilken vattenkvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Varje 

vattenförekomst statusklassificeras sedan i syfte att beskriva vattenförekomstens 

vattenkvalitet i dagsläget. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god status 

eller potential innan år 2021 samt att ingen vattenförekomsts status får försämras, den ska 

istället förbättras eller bevaras. Miljökvalitetsnormer klassas inom två områden för 

vattenförekomster, ekologisk status och kemisk status. (HaV, 2016; VISS) 

Efter att EU-domstolen meddelade den så kallade Weserdomen har kraven skärpts på att 

vattenkvaliteten inte får försämras samt att målen gällande kemisk och ekologisk status ska 

uppnås. Det innebär att statusen för en enskild kvalitetsfaktor, som används för 

statusklassificering av vattenförekomsten, inte får försämras. Projekt eller verksamheter som 

orsakar en försämring riskerar således att inte tillåtas. 

Recipienten för aktuellt planområde är Vege å (sträckan Humlebäcken-Hallabäcken). 

Recipienten bedömdes vid den senaste klassificeringen ha måttlig ekologisk status och uppnår 

ej god kemisk ytvattenstatus (Tabell 1). Statusklassificeringen för ekologisk och kemisk 

status sattes år 2019 under den tredje förvaltningscykeln. 

Tabell 1. VISS statusklassificering av Vege å från 2019. 

Vattenförekomst Ekologisk status Kemisk status 

Status 

dagsläge 

MKN 

framtida mål 

Status 

dagsläge 

MKN 

framtida mål 

Vege å: 

Humlebäcken-

Hallabäcken 

SE621846-

370854 

Måttlig 

ekologisk 

status 

God ekologisk status 

2027 

Uppnår ej god 

kemisk 

ytvattenstatus 

God kemisk 

ytvattenstatus  

Bedömningen av ekologisk status baseras bland annat på att kvalitetsfaktorn påväxt-

kiselalger bedöms ha måttlig status och visar att vattendraget är näringspåverkat. 

Näringsbelastningen kommer från omkringliggande jordbruk, dagvatten från tätort och 

avloppsreningsverk.  

Att god kemisk status inte uppnås beror på bromerad difenyleter (PDBE) och kvicksilver och 

kvicksilverföreningar från atmosfärisk deposition. I enlighet med bilaga 6 i Havs-och 

vattenmyndighetens föreskrifter har ett undantag i form av mindre stränga krav för 

kvicksilver och PBDE utfärdats. Skälet till undantaget är att halterna för båda föroreningarna 

bedöms överskridas i fisk i samtliga svenska vattenförekomster. Dock får inte de nuvarande 

halterna av kvicksilver och PBDE överskridas. 

2.6.2 Riktvärden från Bjuvs dagvattenplan 

Kommunen har tagit fram egna riktvärden, Tabell 2, för föroreningshalter i dagvatten. 

Värdena baseras mestadels på riktvärdesgruppens nivåer för utsläpp direkt till mindre 

vattendrag och havsvikar. 

Tabell 2. Visar riktvärden från Bjuvs dagvattenplan. 

Förorening Riktvärde (µg/l) Förorening Riktvärde (µg/l) 

Fosfor (P) 200 Nickel (Ni) 15 

Kväve (N) 2 000 Kvicksilver (Hg) 0,03 

Bly (Pb) 8 Suspenderad substans (SS) 40 000 

Koppar (Cu) 18 Oljeindex (Olja) 5 000 

Zink (Zn) 75 PAH16 (riktvärde saknas) 

Kadmium (Cd) 0,4 Benso(a)pyren (BaP) 0,03 

Krom (Cr) 10   
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2.7 Geotekniska förhållanden 

2.7.1 Markförhållanden 

Från SGU:s jordartskarta framgår att planområdet består av morängrovlera och lerig morän 

(Figur 2). Detta ger en låg genomsläpplighet, vilket även framgår av SGU:s genomsläpplig-

hetskarta (Figur 3). 

 

Figur 2. Planområdet är ungefärligt markerat med svarta linjer och består av morängrovlera 
(rosa/lila) i de norra delarna och lerig morän (blått) i de södra delarna (SGU:s jordartskarta).  

 

Figur 3. Planområdet är ungefärligt markerat med svarta linjer. Grön färg - låg genomsläpplighet 
(SGU:s genomsläpplighetskarta). 

Planområdet har överlag ganska tunna jorddjup med 3-5 m i de centrala delarna och 5-10 m 

utanför det (Figur 4). 
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Figur 4. Planområdet är ungefärligt markerat med svarta linjer. Ljusare gult område - skattat 
jorddjup på 3-5 m, mörkare gult område - skattat jorddjup på 5-10 m, röd triangel (mätpunkt) – 
jorddjup 4 m ( SGU:s jorddjupskarta). 

2.7.2 Grundvattennivåer 

SGU har ingen information om grundvattennivåer tillgänglig för området. 

2.8 Avrinning 

I dagsläget rinner vattnet in mot en central lågpunkt i området (Figur 5). En privat ledning 

leder vattnet ut från fastigheten till det befintliga kommunala nätet och fortsätter söderut. 

De kommunala ledningarna är betong med dimensioner mellan 500-600 mm. Det går ett dike 

längs med Franz Daumans väg, som i första hand leder vägdagvatten mot det sydöstra hörnet 

av planområdet (markerat med ”?” i Figur 5). Höjderna i området går från ca +78,4 i nordväst 

till +75,6 i den centrala lågpunkten och i sydöstra hörnet. 

 

Figur 5. Befintlig avrinning inom planområdet. Vattnet rör sig generellt in mot en lågpunkt 
centralt i området och leds därifrån via befintliga dagvattenledningar. Det går ett dike längs med 
Franz Daumans väg, som löper längs planområdets nordöstra gräns. Diket leder eventuellt ut en 
del av vattnet i sydöstra hörnet (markerat med ”?”). 
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2.9 Markavvattningsföretag 

Markavvattningsföretag är gemensamhetsförläggningar enligt anläggningslagen och är en 

vanlig företeelse i Sverige där bönder under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal dikade ut stora 

ytor för att odla upp kärr, mosse eller annan vattendränkt mark. Företaget måste omprövas 

eller avvecklas om flöden till företaget avleds eller förändras. 

Avrinning från planområdet sker till markavvattningsföretag Julhus under Boserups 

fideikommiss från 1914, som enligt originalakten har dimensionerats för 0,85 l/s/ha. 

Markavvattningsföretaget ligger öst om planområdet och rinner norrut mot Vegeån (Figur 6). 

 

Figur 6. Visar placering av det markavvattningsföretag, Julhus under Boserups fideikomiss 1914, 
som berörs av planområdet. Markavvattningsföretaget utgörs av lila sträck med båtnadsområdet 
markerat med svart linje. Planområdet är ungefärligt markerat med svart ellips. 
Markavvattningsföretaget rinner norrut mot Vegeån. 

2.10 Befintligt VA-system 

Det finns befintligt VA-nät söder om planområdet (Figur 7). I smågatorna i anslutning till 

Lärkgatan, som sträcker sig längs planområdets sydvästra gräns, Figur 7, går en 

dricksvattenledning (150 mm gjutjärn), en spillvattenledning (225 mm betong) och en 

dagvattenledning  (500 mm betong). Förbi planområdets sydöstra hörn, i Bjerrings väg, går 

en dagvattenledning (600 mm betong).  
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Figur 7. Befintligt ledningsnät söder om planområdet 

3 Planerad utformning 
I nordvästra delen av området planeras det för byggande av 20 stycken radhus med 

tillhörande parkeringar; i den sydöstra delen planeras det för tre flerbostadshus med 

tillhörande parkeringar; centralt inom området planeras det för en förskola med tillhörande 

parkering och grönytor (Figur 8). Projekterade markhöjder på gator saknas liksom 

information om framtida ägarförhållanden. 
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Figur 8. Framtida utformning av planområdet (utsnitt ur förfrågningsunderlag). 

4 Dricksvatten 

4.1 Beräkningar av dimensionerande dricksvattenflöde 

4.1.1 Underlag för beräkningar 

I den nordvästra delen planeras 20 radhus med ca 2,5 personer per hushåll; i den östra delen 

planeras flerfamiljshus med 72 lägenheter och 1,5-2 personer per hushåll; och centralt 

planeras en förskola med ca 180 barn och personal samt ett sprinklersystem (Tabell 3). 

Tabell 3. Underlag för dimensionering av dricksvattenflöde. 

Område Beskrivning Antal personer 

Nordväst 20 radhus á 2,5 personer 
per hushåll 

50 

Öst 72 lägenheter á 1,5-2 
personer per hushåll; 
ca 4 våningar 

 108-144 

Centralt Förskola 180 barn + 
personal 

180 

 

Beräkningen inkluderar inget släckvattenflöde utan enbart tillkommande dricksvattenflöde 

från planområdet. Eftersom antalet anslutna personer i planområdet antas uppgå till under 

500 personer så har det dimensionerade flödet beräknats utifrån figur 2.2.4:1 

”Dimensionerande flöde för bostadsfastigheter som funktion av summa normflöden” i Svenskt 

vattens publikation P83.  

I Svenskt vattens publikation P83 slås fast att för mindre försörjningsområden med under 

500 brukare är momentanförbrukning den lämpliga metoden för att beräkna dimensionerande 

dricksvattenflöde. Förbrukningen baseras därmed på antal tappställen uttryckta i summa 

normflöde enligt Boverkets byggregler. Ett antagande kan göras att summa normflöden 

uppgår till för småhus 1,6 l/s och för flerbostadshus 1,4 l/s. Till utredningen har samma 

värden använts. Normflödet 1,4 l/s motsvarar för en lägenhet två tvättställ, två WC, en dusch, 
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en diskbänk, en diskmaskin och en tvättmaskin. För förskolan beräknas dimensionerande 

flöde utifrån schablonvärdet för daghem i tabell 4.3 i P110 (50 l/barn/dag) fördelat på 

10 timmar. Detta ger 0,25 l/s, vilket blir 45 l/s om det multipliceras med antal barn (180 st). 

Sprinklersystemet behöver kunna leverera 20 l/s. Efter avstämning med NSVA har det 

framgått att man inte önskar att detta kopplas direkt till ledningsnätet utan istället tas från 

en tank, eftersom ett specifikt tryck och flöde kan inte garanteras i anslutningspunkten. 

Angående brandposter säger publikation P76 (Svenskt Vatten, 2001) att dimensionerande 

släckvattenförbrukning är 10 l/s för byggnader under 4 våningar och 20 l/s för högre 

bostadsbebyggelse. 

4.1.2 Dimensionerande dricksvattenflöde 

För 20 radhus med 1,6 l/s, 72 lägenheter med 1,4 l/s samt 45 l/s från förskolan blir det 

summerade normflödet 178 l/s. Avläsning i figur 2.2.4:1 i P83 ger ett sannolikt 

dimensionerande dricksflöde på ca 6 l/s. Efter avstämning med NSVA så ska detta flöde vara 

möjligt att ta ut under rådande förutsättningar, men ett specifikt tryck och flöde kan inte 

garanteras i anslutningspunkten. Vid en flödeshastighet på 1 m/s ger det en 

ledningsdimension på ungefär 110 mm. Jämfört med befintlig dricksvattenledning på 150 mm 

skulle alltså befintlig ledning kunna vara tillräcklig. Om även brandposterna ska räknas med 

blir det ca 26 l/s. Det ger en ungefärlig ledningsdimension på 200 mm för servisledningen vid 

en flödeshastighet på 1 m/s. I så fall hade det kunnat finnas ett behov av att uppgradera 

ledningen. Om flödet inklusive uttag i brandposterna skulle köras i en 110 mm-ledning blir 

flödeshastigheten ca 3,5 m/s (Tabell 4), vilket bedöms vara för högt och riskerar leda till 

tryckfall och missfärgat vatten. Med en 200 mm-ledning hade istället hastigheten vid 6 l/s 

blivit ganska låg (ca 0,25 m/s), vilket kan skapa problem med vattenkvaliteten. Ett 

mellanalternativ på 160 mm hade gett en tillräckligt hög hastighet på vattnet (0,38 m/s) vid 

de vardagliga lägre flödena samtidigt som hastigheten inte blir allt för hög (1,7 m/s) i 

samband med uttag i brandposterna (Tabell 4). Det finns dock viss risk för tryckfall i samband 

med uttag i brandposterna, vilket bör utredas närmare i samband med projektering så att en 

lämplig dimension väljs. Ledningen bör vara av PE, ej gjutjärn, för att minimera risken för 

missfärgat vatten. 

Tabell 4. Sammanställning över flödeshastigheter för undersökta dimensioner på servisledningen 
vid vardaglig användning och vid uttag i brandposter. 

Ledningsdiameter [mm] Flödeshastighet vid 6 l/s 
[m/s] 

Flödeshastighet vid 26 l/s 
[m/s] 

110 0,82 3,5 

160 0,38 1,7 

200 0,25 1,1 

 

4.2 Förslag på anslutningspunkter 

Det föreslås att anslutning till befintligt nät görs i södra delen av planområdet där den nya 

förskolan planeras (Figur 9). Dragningen därifrån går norrut längs med planerad GC-väg och 

svänger av västerut och går norr om planerade radhus. Dragningen av ledningen är ungefärlig 

och föreslås läggas i väg som kommer vara allmän platsmark. Om det ska ske en 

fastighetsindelning så ska varje enskild fastighet möjliggöras en egen anslutning till det 

kommunala VA-nätet. 

Flerfamiljshuset längst österut föreslås få en separat anslutning. 
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Figur 9. Visar möjlig dragning av nya dricksvattenledningar. Flerfamiljshuset längst i öster får en 
separat anslutning från resten av området. 

4.3 Släckvattenbehov och brandposter 

Enligt publikation P83 (Svenskt Vatten, 2001) är dimensionerande släckvattenförbrukning 10 

l/s för byggnader under 4 våningar, och 20 l/s för högre bostadsbebyggelse. 

VA-lagen ålägger inte VA-huvudmannen att dimensionera och utrusta vattenförsörjnings-

anläggningen för att tillgodose räddningstjänstens behov. I realiteten tillgodoses samhällets 

krishanteringsbehov ofta genom ett samarbete mellan VA-huvudmannen och räddnings-

tjänsten. 

Ingen modellering av befintligt dricksvattensystem har gjorts för att säkerställa att önskat 

tryck kan upprätthållas vid släckvattenuttag. 

Placering av brandposter görs främst längs med föreslagen dragning av dricksvatten ledning 

(Figur 10). Beroende på utformning av gator och bebyggelse kan annan placering vara 

lämplig. Brandposten vid parkeringen väster om förskolan samt i anslutning till 

flerfamiljshuset längst i öster kopplas till befintligt nät. 



 

16 

 

 

Figur 10. Visar förslag på placering av brandposter. Mellan brandpost och uppställningsplats för 
brandbil ska vara högst 75 m. 

5 Spillvatten 

5.1 Beräkningar av dimensionerande spillvattenflöde 

5.1.1 Underlag för beräkningarna 

Eftersom antalet anslutna personer för planområdet antas hamna inom intervallet 100-1000; 

nordvästra delen och östra delen, såväl var för sig som tillsammans, har det dimensionerade 

flödet beräknats utifrån figur 4.1 i publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016). Rekommenderad 

kurva för Sverige EU STD K=0,3 har använts för beräkningarna.  

I den nordvästra delen planeras 20 radhus med ca 2,5 personer per hushåll. I den östra delen 

planeras flerfamiljshus med 72 lägenheter och 1,5-2 personer per hushåll. Centralt planeras 

en förskola med ca 180 barn samt personal. 

5.1.2 Dimensionerande spillvattenflöde 

Det dimensionerande flödet för de ca 200 anslutna i radhusen och flerfamiljshusen är 7,5-

8 l/s från avläsning i figur 4.1 i publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016). För att ta hänsyn 

till belastningen från förskolan har det undersökts dels vad utfallet blir om de räknas som 

ytterligare 180 boende (totalt ca 400 inom planområdet) och dels om de räknas utifrån 

schablonvärdet för daghem i tabell 4.3 i P110 (50 l/barn/dag) fördelat på 10 timmar. 

Avläsning av 400 anslutna i figur 4.1 i P110 ger ett dimensionerande flöde på lite drygt 10 l/s, 

vilket motsvarar ca 2 l/s extra jämfört med utan förskolan. Beräkningarna med 

schablonvärdet ger istället att förskolan bidrar med 0,25 l/s extra. Då förskolan planeras 

precis i anslutning till vägen där det befintliga ledningsnätet går bör det inte vara något 

problem att koppla på den så länge det finns kapacitet i befintligt nät för 2 l/s extra jämfört 

med befintlig situation. 
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Det dimensionerande flödet hamnar alltså mellan 8-10 l/s. För att få självrensande ledningar 

sätts lutningen till 0,5 %. I kombination med ett k-värde på 0,2 (råhet plastledning) ger det 

en minsta möjliga standardledningsdimension på 150 mm för huvudledningen inom 

planområdet. Efter avstämning med NSVA önskar de att dimensionen ska vara minst 200 

mm. Då utformningen av planen inte är helt bestämd och det rör sig om så pass få bostäder 

specificerar inte denna utredning något mer detaljerat kring hur stora ledningar som kan 

behövas till radhusen eller till flerfamiljshusen. Tillskottsvatten är ej medräknat då 

spillvattennätet inom fastigheten kommer vara nylagt och antas vara tätt. 

5.2 Förslag på anslutningspunkter 

Det föreslås att anslutning till befintligt nät görs i södra delen av planområdet där den nya 

förskolan planeras (Figur 11). För att kunna ansluta alla delar av planområdet behövs en 

pumpstation. Det är inte möjligt att ansluta med självfall eftersom att spillvattenledningen 

inte hamnar på frostfritt djup i de centrala delarna av planområdet (markerat med blå 

streckad linje i Figur 11). Detta beror på att den centrala delen av området ligger för lågt i 

relation till vattengången i anslutningspunkten. Om det inte skulle vara möjligt att få plats 

med en pumpstation behöver marken höjdsättas så att ledningen hamnar på frostfritt djup 

alternativt att det får plats med isolering. I punkt A saknas det 50 cm och i punkt B 35 cm 

(Figur 11). Flerfamiljshuset längst österut får lämpligen en egen anslutning. 

 

Figur 11. Visar möjlig dragning av nya spillvattenledningar. Radhuset längst i öster ansluts 
separat från resten av området. I mitten av området (ungefär inom blå streckad linje) får inte 
ledning tillräckligt med täckning för att ligga på frostfritt djup (1,2 m). Det finns alltså ett behov 
av att få in en pumpstation eller att höja marken alternativt isolera ledningen. Vid punkt A och B 
saknas det ca 50 cm respektive 35 cm. 

5.3 Närheten till Ekeby reningsverk 

Då planområdet ligger ca 500 m från Ekeby reningsverk behövs en bedömning om huruvida 

närheten till reningsverket påverkar planen på något sätt. Från avstämning med NSVA har 

det framgått att reningsverket ska klara av de ökade flödena både vad gäller kapacitet och 

tillstånd. Bedömningen har enbart gjorts för förskolan då det i nuläget inte är klart när 

planerade bostäder kan komma att byggas eller hur stor omfattningen blir på dessa. När 

B 

A 



 

18 

 

påverkan från bostäderna är känd behöver en ny bedömning göras i samband med det 

planarbetet. 

6 Dagvatten 

6.1 Flödesberäkningar 

6.1.1 Befintlig markanvändning 

Planområdet består idag av gräsbevuxen naturmark (gammal åker), som kantas av Franz 

Daumans väg i nordöst, Trastgatan i nordväst och befintlig bostadsbebyggelse i söder (Figur 

12). Vägar och befintlig bebyggelse ligger utanför planområdet. Det finns dock även en 

parkeringsplats i planområdets sydvästra hörn. 

 

Figur 12. Befintlig markanvändning och avrinningskoefficienter, som har använts i flödes- och 
magasinsberäkningarna. Delområden utifrån framtida ägarförhållanden. 

Planområdet är ca 3,5 ha; medan den reducerade arean under befintliga förhållanden är ca 

0,40 ha (Tabell 5). 

Tabell 5. Areaberäkning för befintlig markanvändning inom planområdet. Avrinnings-
koefficienterna är tagna från Svenskt Vatten P110. 

Delområde Markanvändning Area [m2] Avrinningskoefficient Reducerad area 

[ha] 

Förskoleområde Naturmark 7 973 0,10 0,08 

Förskoleområde Parkering 618 0,80 0,05 

Östra delen Naturmark 12 495 0,10 0,12 

Västra delen Naturmark 14 404 0,10 0,14 

Totalt  35 490 0,11 0,40 
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6.1.2 Befintliga flöden 

Regnintensitet har beräknats med specifikt flöde vid ett 5- och 20-årsregn och varaktighet 

60 minuter, baserat på en rinnväg på 330 m och en hastighet på 0,1 m/s. Dessa flöden blir, 

totalt för hela området, 23 l/s respektive 36 l/s (Tabell 6). 

Tabell 6. Beräknade dagvattenflöden för befintlig situation vid ett 5- och 20-årsregn med en 
varaktighet på 60 minuter baserat på en rinnväg på 330 m och en hastighet på 0,1 m/s. 

Delområde Dagvattenflöde [l/s] 

5-årsregn 20-årsregn 

Förskoleområde 8 12 

Östra delen 7 11 

Västra delen 8 13 

Totalt 23 36 

 

6.1.3 Planerad markanvändning 

Marken kan delas in i tre delområden med användning och framtida markägare som 

utgångspunkt (Figur 13). I nordväst planeras ett område med kedjehus; i öster planeras ett 

område med flerfamiljshus; och centralt planeras en förskola. Delområdena ska inte förväxlas 

med delavrinningsområden. 

 

Figur 13. Visar planerad markanvändning och avrinningskoefficienter som har använts i flödes- 
och magasinsberäkningarna. 

Planområdet är ca 3,5 ha; medan den reducerade arean under framtida förhållanden är ca 

1,77 ha (Tabell 7). Avrinningskoefficienterna som har använts är baserade på Svenskt Vatten 

P110 på en översiktlig nivå. I projekteringsfasen, när det finns en mer detaljerad kännedom 

om hur ytorna kommer utformas, kan nya avrinningskoefficienter tas fram. Om till exempel 

förskoleområdet skulle utformas med stora grönytor, gröna tak eller andra anläggningar som 

minskar hårdgöringsgraden kan en lägre avrinningskoefficient användas, vilket även minskar 

magasinsbehovet.  
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Tabell 7. Areaberäkning för planerad markanvändning inom planområdet. Avrinnings-
koefficienterna är tagna från Svenskt Vatten P110. 

Delområde Markanvändning Yta [m2] Avrinningskoefficient Reducerad 

yta [ha] 

Förskoleområde Hårdgjort 8 591 0,50 0,43 

Östra delen Hårdgjort 12 495 0,50 0,62 

Västra delen Hårdgjort 14 404 0,50 0,72 

Totalt  35 490 0,50 1,77 

6.1.4 Planerade flöden 

Regnintensitet har beräknats med specifikt flöde vid ett 5- och 20-årsregn, varaktighet 

10 minuter och klimatfaktor 1,25. Dessa flöden blir, totalt för hela området, 402 respektive 

636 l/s (Tabell 8). 

Tabell 8. Beräknade dagvattenflöden för planerad situation vid ett 5- och 20-årsregn med en 
klimatfaktor på 1,25. Varaktigheten är 10 minuter. 

Delområde Dagvattenflöde [l/s] 

5-årsregn 20-årsregn 

Förskoleområde 97 154 

Östra delen 142 224 

Västra delen 163 258 

Totalt 402 636 

Vid en jämförelse mellan Tabell 6 och 8 syns det att flödet ökar i samband med exploatering 

med ungefär 380 l/s vid det dimensionerande 5-årsregnet varför det är nödvändigt att skapa 

fördröjning inom området. 

6.2 Magasinsvolymer 

Beräkningar på olika utsläppsbegränsningar har gjorts: 4 l/s/ha (förfrågningsunderlag), 

0,85 l/s/ha (dikningsföretag); samt 6,4 l/s/ha (befintlig avrinning från området); (Tabell 9-

11). Beroende på vilket utloppskrav man utgår ifrån blir fördröjningsbehovet för hela 

planområdet 466 m3, 686 m3 respektive 390 m3 för ett 5-årsregn. Att dimensionera 

fördröjningen utifrån 5-årsregn bedöms vara rimligt i denna typ av område. Detta baseras på 

att varaktigheten på dimensionerande regn blir lång vid kraftigt strypta utlopp, vilket gör att 

resulterande magasinsvolym blir så pass stor att den även har möjlighet att fördröja ett 

kortvarigt intensivt 20-årsregn. Magasinen förses med bräddningsutlopp för att systemet ska 

kunna hantera ett 20-årsregn utan marköversvämningar. 

Utsläppsbegränsningarna kan jämföras med den belastning som idag beräknas belasta 

dikningsföretaget. Naturmark brukar sägas belasta med 1,5 l/s/ha, vilket för planområdet 

motsvarar ca 5,2 l/s, medan parkeringen inom det framtida förskoleområdet belastar med 

8,9 l/s då det oreglerat släpps till befintligt ledningsnät som leder vattnet till 

dikningsföretaget. Dessa två flödena ger ett totalt utsläppsflöde omkring 14 l/s till 

dikningsföretaget. Fördelas utsläppsflödet jämt över planen (ca 3,6 ha) blir det ett utsläpp på 

ca 4 l/s/ha. Används denna nivå kommer därför inte belastningen till dikningsföretaget att 

öka. 

Angivna magasinsvolymer är baserade på avrinningskoefficienterna i avsnitt 6.1.3. Om 

utformningen av området i projekteringsfasen till exempel skulle medföra att lägre 

avrinningskoefficienter kan användas så minskar även magasinsvolymerna. 
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Tabell 9. Fördröjningsbehov efter exploatering då utsläppskravet sätts till 4 l/s/ha för 5-åresregn 
respektive 20-årsregn. 

Delområde Fördröjningsbehov, 5-årsregn [m3] Fördröjningsbehov, 20-årsregn [m3] 

Förskoleområde 113 201 

Östra delen 164 292 

Västra delen 189 337 

Totalt 466 830 

 

Tabell 10. Fördröjningsbehov efter exploatering då utsläppskravet sätts till markavvattnings-
företagets begränsning på 0,85 l/s/ha för 5-årsregn respektive 20-årsregn. 

Delområde Fördröjningsbehov, 5-årsregn [m3] Fördröjningsbehov, 20-årsregn [m3] 

Förskoleområde 166 259 

Östra delen 242 377 

Västra delen 278 435 

Totalt 686 1 071 

 

Tabell 11. Fördröjningsbehov efter exploatering då utsläppskravet sätts till befintlig situation 
motsvarande ungefär 6,4 l/s/ha för 5-årsregn respektive 20-årsregn. 

Delområde Fördröjningsbehov, 5-årsregn [m3] Fördröjningsbehov, 20-årsregn [m3] 

Förskoleområde 94 171 

Östra delen 137 249 

Västra delen 158 287 

Totalt 390 707 

6.3 Föroreningsberäkningar 

Översiktliga beräkningar har utförts i databasen StormTac för föroreningskoncentrationer och 

-mängder inom området före och efter exploatering. Föroreningsberäkningarna är gjorda med 

en årsnederbörd på 796 mm, vilket är hämtat från SMHI:s mätstation Bjuv/Bjuv D 

(stationsnummer 6205). Nederbörden är justerad med en faktor 1,1 för att ta höjd för 

mätförluster enligt rekommenderat i StormTac. 
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Figur 14. Markanvändning och volymavrinningskoefficienter för befintlig situation. Med naturmark 
avses ängsmark. 

De ämnen som analyserats är de 13 standardämnena i StormTac, vilka överensstämmer med 

de ämnen som Bjuvs kommun har tagit fram riktvärden för. 

Vid beräkningar av befintliga förhållanden klassificeras marken som ängsmark. Vid 

beräkningar av framtida förhållanden klassificeras marken som radhusområde, 

flerbostadsområde och skolområde. 

Föroreningskoncentrationen för samtliga ämnen ökar i samband med exploateringen (Tabell 

12). För bly, koppar, zink, kadmium, suspenderad substans och benso(a)pyren överstigs även 

Bjuvs kommuns riktvärden. Resultatet indikerar att rening av dagvattnet kommer att 

behövas. För att säkerställa att belastningen på recipienten inte förvärras studeras istället 

skillnaden i föroreningsmängd. Samtliga utsläppsmängder ökar i samband med exploatering, 

Tabell 13. 

Tabell 12. Föroreningskoncentrationer (µg/l) för hela planområdet före och efter exploatering. 
Koncentrationer som överskrider riktvärdena  från Bjuvs dagvattenplan är fetstilta. 

Förorening Enhet Riktvärde 

Bjuv 

Befintlig 

situation 

Planerad 

situation 

Fosfor (P) µg/l 200 120 190 

Kväve (N) µg/l 2 000 1 100 1500 

Bly (Pb) µg/l 8 3,4 10 

Koppar (Cu) µg/l 18 10 21 

Zink (Zn) µg/l 75 23 74 

Kadmium (Cd) µg/l 0,4 0,13 0,47 

Krom (Cr) µg/l 10 2 7,2 

Nickel (Ni) µg/l 15 1,7 7,1 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,03 0,011 0,020 

Suspenderad substans (SS) µg/l 40 000 24 000 46 000 

Oljeindex (Olja) µg/l 5 000 150 490 

PAH16 µg/l - 0,18 0,42 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,03 0,0059 0,037 
*Beräknade med årsmedelnederbörd på 796 mm. 
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Tabell 13. Föroreningsmängder (kg/år) för hela planområdet före och efter exploatering. Mängder 
som överskrider de för befintlig situation är fetstilta. 

Förorening Enhet Befintlig situation Planerad situation 

Fosfor (P) kg/år 1,2 3,1 

Kväve (N) kg/år 11 24 

Bly (Pb) kg/år 0,034 0,16 

Koppar (Cu) kg/år 0,1 0,34 

Zink (Zn) kg/år 0,23 1,2 

Kadmium (Cd) kg/år 0,0013 0,0075 

Krom (Cr) kg/år 0,02 0,12 

Nickel (Ni) kg/år 0,016 0,11 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,00011 0,00032 

Suspenderad substans (SS) kg/år 230 740 

Oljeindex (Olja) kg/år 1,5 7,8 

PAH16 kg/år 0,0017 0,0067 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,000058 0,00058 
*Beräknade med årsmedelnederbörd på 796 mm. 

På grund av på ökade flöden när ytor hårdgörs och en förändrad markanvändning uppstår ett 

reningsbehov för att få ner koncentrationerna under riktvärdena och mängderna till befintliga 

nivåer. På så sätt hindrar man statusen på vattenförekomst från att försämras. 

6.4 Föreslagen dagvattenhantering 

Dagvattnet från bostadsområdena (radhusområdet och flerfamiljshusområdet) föreslås i 

första hand att renas och fördröjas i en eller flera öppna dammar i planområdets sydöstra 

del. Dagvatten från förskoleområdet föreslås renas och fördröjas i makadamkista. Beroende 

på hur grundvattensituationen ser ut kan kistan behövas göras tät samt säkerställa att den 

inte flyter upp. 

6.4.1 Allmänna rekommendationer 

Vid kraftigare regn än de dimensionerande 20-årsregnen kommer vattnet inte kunna avledas 

tillräckligt snabbt via det planerade dagvattensystemet. Då måste området vara höjdsatt så 

att vattnet rinner från byggnaderna mot områden som kan översvämmas utan skador på 

byggnader. Svenskt Vatten rekommenderar att nybyggda fastigheter dimensioneras så att 

marköversvämningar med skador på byggnader sker mer sällan än vart 100:e år (Svenskt 

Vatten P110, 2016).  

För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör material som inte innehåller miljöskadliga 

ämnen väljas. Kända material som avger föroreningar är exempelvis takbeläggning, 

belysningsstolpar och räcken som är varmförzinkade eller i övrigt innehåller zink. 

Plastbelagda plåttak avger organiska föroreningar. Planen bör därför inte föreskriva material 

som ger ifrån sig miljöskadliga ämnen som exempelvis zinktak. Byggvaror bör klara 

egenskapskriterier som satts upp av branschorganisationer såsom BASTA eller 

Byggvarubedömningen. För att undvika onödigt tillskott av miljöfarliga ämnen är det viktigt 

att tidigt se över de materialval som ska användas för byggnation. 

6.4.2 Förslag på anslutningspunkter 

Anslutning till befintligt dagvattennät föreslås ske i anslutning till planområdets sydöstra del. 

Där ligger en befintlig 600 BTG i Bjerrings väg (VG +72,46), som sedan leds söderut i Franz 

Daumans väg; samt i befintlig 500 BTG i cykelvägen som löper parallellt med Lärkgatan (VG 

uppskattad till +74,11), Figur 15. 
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Figur 15. Förslag på anslutningspunkter för dagvatten (grön ring). 

6.4.3 Anläggningsförslag 

Rening och fördröjning av dagvattnet som genereras inom planområdet föreslås i första 

hand ske i ett makadamdike och en öppen damm, Figur 16. 
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Figur 16. Förslag på översiktlig dagvattenlösning inom planområdet. 

6.4.3.1 Förskoleområdet 

Beroende på vilken utsläppsbegränsning som kommer att gälla för området - 4 l/s/ha, 

0,85 l/s/ha eller 6,4 l/s/ha – blir den erforderliga fördröjningsvolymen för förskoleområdet 

113 m3, 166 m3 respektive 94 m3. 

Fördröjning och rening föreslås ske i en makadamkista i den naturliga lågpunkt som finns 

inom förskoleområdet. Makadamkistor har en porvolym på 30%, vilket innebär att 

anläggningarna måste vara ca tre gånger större än de dagvattenvolymer de ska rymma. Det 

innebär i detta fall en makadamkista som är 339 m3 (Figur 17), 553 m3 eller 282 m3.  

Lägsta möjliga höjd på vattengången ut från dagvattenanläggningen, för att anslutning till 

befintligt dagvattensystem ska kunna ske i föreslagen punkt, antas vara ca +74,48. 

Ungefärlig höjd på marknivån i förskoleområdet är +76. Då en makadamkista ska vara minst 

0,5 m djup innebär detta att anläggningen kan vara antingen underjordisk eller ytlig. För det 

senare alternativet finns många olika utformningsmöjligheter (t.ex. gräsbeklädd, 

genomsläpplig beläggning, makadam i dagen eller att ytan används till en multifunktionell 

anläggning) och hänsyn kan tas till såväl estetik som önskemål att inkludera dagvattnet i den 

pedagogiska verksamheten. En ytlig anläggning innebär också att man kan välja att skåla 

ytan ovan den för att skapa en volym där större regn än 5-årsregn kan rymmas. I händelse 

av kraftigare regn/skyfall kan man räkna med att förskoleverksamheten är förlagd inomhus 

och att en större vattensamling inte utgör någon säkerhetsrisk. Anläggningen behöver ha ett 

bräddningsutlopp för att kunna avleda 20-årsregn utan att orsaka marköversvämningar. 

En ytlig anläggning förutsätter att dagvattnet leds dit ytledes via vattenutkastare, dikesstråk 

eller rännor. Om dagvattnet istället ska ledas till anläggningen på konventionellt sätt via 
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markanslutna stuprör, brunnar och ledningar på ett frostfritt djup (-1,1 m) kommer en 

anläggningen att bli helt underjordisk. 

Exempel på kompletterande anläggning är växtbäddar dit takvattnet kan ledas. 

 

Figur 17. Förslag på fördröjningsmagasin i form av makadamkista. Föreslagen anslutningspunkt 
är markerad med grön ring. 

Enligt Bjuv kommuns dagvattenpolicy ska dagvatten hanteras som en resurs som berikar 

bebyggelsemiljön med avseende på upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och biologisk 

mångfald (Figur 18, Figur 19 och Figur 20). 
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Figur 18. Exempel på dagvatten som resurs vid Arrie förskola (foto: Sydväst arkitektur och 
landskap). 

 

Figur 19. Exempel på hur dagvatten kan nyttjas i förskolors verksamhet (foto: Miljöcenter i 
Malmö AB). 
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Figur 20. Exempel på multifunktionell yta på skolgård (foto: Huddinge kommun). 

6.4.3.2 Bostadsområdena 

Beroende på vilken utsläppsbegränsning som kommer att gälla för området - 4 l/s/ha, 

0,85 l/s/ha eller 6,4 l/s/ha – blir den erforderliga fördröjningsvolymen för de båda bostads-

områdena 353 m3, 520 m3 eller 296 m3. 

Fördröjning och rening föreslås ske i en eller flera dammar i den sydöstra delen av 

planområdet. Om dammen/dammarna har ett medeldjup på 0,5 m innebär det att det 

erforderliga areaanspråket blir 706 m2 (Figur 21), 1040 m2 eller 592 m2. 

Utloppet från dammen och inlopp till dammen antas kunna ligga som högst på ca +75,55  om 

ledningar från radhusområdet ska kunna ligga frostfritt. Då anslutningspunkten till befintligt 

dagvattensystem, i närheten av den föreslagna dammens utlopp, har ca VG +72,42 innebär 

det en god höjdskillnad från radhusområdet längst i norr och att dagvattnet kan ledas 

antingen ytligt (vilket kräver större modellering av marken) via dagvattenstråk/diken eller 

under mark i ledningar. 

Exempel på kompletterande anläggning är växtbäddar dit takvattnet kan ledas. 
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Figur 21. Förslag på fördröjningsmagasin i form av damm i planområdets sydöstra hörn. 
Föreslagna anslutningspunkter är markerade med grön ring. 

6.4.3.3 Kompletterande anläggningar 

Makadamdiken kan med fördel anläggas längs med gatorna i planområdet. Makadamdiken 

erbjuder god reningsgrad. 

Sydöst om området där förskolan ska anläggas finns en grönyta, som skulle kunna nyttjas 

till dagvattenanläggningar (Figur 22). Förslagsvis bör anläggningen då vara av sådan sort 

(underjordiskt magasin eller multifunktionell yta) att ytan fortfarande kan nyttjas för 

rekreation och lek. 

Norr om den nya infarten från Franz Daumans väg till förskolan skulle en kompletterande 

damm kunna anläggas i händelse av att man vill försäkra sig om att ett 20-årsregn kan 

fördröjas inom planområdet istället för att bräddas. 
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Figur 22. Alternativ plats för kompletterande dagvattenanläggning finns sydöst om 
förskoleområdet (röd ring). 

6.4.4 Föroreningsberäkningar efter föreslagen dagvattenlösning 

Beräkningar i Stormtac visar att de totala föroreningskoncentrationerna och förorenings-

mängderna i dagvattnet ökar efter exploateringen av planområdet, men att man med hjälp 

av föreslagna anläggningar för rening och fördröjning kan undvika att nämnvärt öka 

belastningen på recipienten (Tabell 14 och 15). För vissa metaller (kadmium, krom, nickel, 

kvicksilver) ökar mängderna något, men inte mer än vad som kan antas ligga inom 

felmarginalen då Stormtac fortfarande är ett ganska grovt verktyg. För andra metaller (bly, 

koppar och zink) minskar mängderna istället jämfört med befintlig situation. Samtliga 

koncentrationer understiger Bjuv kommuns riktvärden. Som sagt ska det dock tas i beaktande 

att beräkningarna i Stormtac är ganska grova och baseras på schablonvärden. Dessutom 

utgör planområdet en väldigt liten del av recipientens avrinningsområde. För att bättre kunna 

uttala sig om påverkan på recipientens möjlighet att uppnå MKN behöver man titta på hela 

avrinningsområdet i ett bredare perspektiv för att hitta kostnadseffektiva åtgärder. Från 

beräkningarna gjorda i denna rapport är det möjligt att få till en tillräcklig rening med 

föreslagna dagvattenanläggningar. 

Vidare bör det tas i beaktande att det begränsade utrymme som finns för anläggning av 

dammar inte innebär optimala längd:bredd-förhållanden för dessa. 
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Tabell 14. Föroreningskoncentrationer (µg/l) före exploatering och efter exploatering med 
föreslagna dagvattenlösningar. Koncentrationer som överskrider de för befintlig situation är 
fetstilta. Riktvärden från Bjuv kommuns dagvattenpolicy. 

Förorening Enhet Befintlig 

situation 

Efter föreslagen 

dagvattenlösning 

Riktvärden 

Fosfor (P) µg/l 120 69 200 

Kväve (N) µg/l 1 100 820 2 000 

Bly (Pb) µg/l 3,4 1,5 8 

Koppar (Cu) µg/l 10 3,7 18 

Zink (Zn) µg/l 23 10 75 

Kadmium (Cd) µg/l 0,13 0,087 0,4 

Krom (Cr) µg/l 2 1,5 10 

Nickel (Ni) µg/l 1,7 1,3 15 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,011 0,009 0,03 

Suspenderad substans 

(SS) 

µg/l 24 000 7 700 40 000 

Oljeindex (Olja) µg/l 150 73 5 000 

PAH16 µg/l 0,18 0,091 (riktvärde 

saknas) 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,0059 0,0078 0,03 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 796 mm. 

Tabell 15. Föroreningsmängder (kg/år) före exploatering och efter exploatering med föreslagna 
dagvattenlösningar. Mängder som överskrider de för befintlig situation är fetstilta. 

Förorening Enhet Befintlig situation Efter föreslagen 

dagvattenlösning 

Fosfor (P) kg/år 1,2 1,1 

Kväve (N) kg/år 11 13 

Bly (Pb) kg/år 0,034 0,024 

Koppar (Cu) kg/år 0,1 0,059 

Zink (Zn) kg/år 0,23 0,16 

Kadmium (Cd) kg/år 0,0013 0,0014 

Krom (Cr) kg/år 0,02 0,024 

Nickel (Ni) kg/år 0,016 0,02 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,00011 0,00014 

Suspenderad substans (SS) kg/år 230 120 

Oljeindex (Olja) kg/år 1,5 1,2 

PAH16 kg/år 0,0017 0,0014 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,000058 0,00012 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 796 mm. 
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7 Skyfallsanalys 
Vid kraftigare regn än de dimensionerande 20-årsregnen kommer vattnet inte kunna avledas 

tillräckligt snabbt via det planerade dagvattensystemet. Då måste området vara höjdsatt så 

att vattnet avrinner från byggnaderna mot områden som kan översvämmas utan skador på 

byggnader. Svenskt Vatten rekommenderar att nybyggda fastigheter dimensioneras så att 

marköversvämningar med skador på byggnader sker mer sällan än vart 100:e år (Svenskt 

Vatten P110, 2016). 

En skyfallsanalys har genomförts i programvaran Scalgo Live för att undersöka 

konsekvenserna av ett 100-årsregn. Då analys i Scalgo baseras på en angiven regnmängd 

(mm) har antaganden gjorts om vilken regnmängd ett 100-årsregn motsvarar. Det har då 

utgåtts ifrån ett CDS-regn med varaktighet 6 timmar, återkomsttid 100 år och en klimatfaktor 

på 1,3 (Figur 23). Till skillnad från ett blockregn har ett CDS-regn en varierande 

regnintensitet. Det antas att ledningsnätet kan hantera allt regn som faller med en intensitet 

lägre än vad ledningsnätet (befintligt och nytt) har dimensionerats för varför endast det regn 

som faller med en högre intensitet ger upphov till marköversvämning. Det har antagits att 

befintligt ledningsnät är dimensionerat för ett 10 minuters 10-årsregn utan klimatfaktor 

(227,9 l/s/ha) varför den intensiteten används även om nytt ledningsnät antas klara ett 20-

årsregn. Det ger att ca 25 mm av de totalt 110 mm i CDS-regnet faller med en högre 

intensitet än vad ledningsnätet kan förväntas hantera. 

 

Figur 23. Visar hur stor del av ett 100-årsregn som kan antas hanteras av ledningsnätet om det 
är dimensionerat för ett 10-årsregn med en varaktighet på 10 min (227,9 l/s/ha). Regnmängden 
under rött sträck antas kunna hanteras av ledningsnätet medan regnmängden över rött sträck 
behöver hanteras ytligt. 

Från analysen i Scalgo framgår det att en regnmängd på 25 mm ger att en volym på ca 

2 060 m³ ställer sig i en lågpunkt inom planområdet med ett vattendjup på som högst 0,56 m 

(Figur 24). Eftersom planområdet ligger i en lågpunkt utan möjlighet att rinna vidare behöver 

det skapas plats för det vatten som ledningsnätet inte har kapacitet att transportera bort. 

För att förhindra att yt- eller dagvatten rinner in i byggnader måste marken ges en tillräcklig 

lutning från byggnaderna. Avrinningen sker då lämpligast i riktning mot närliggande gator 

eller större ytor som kan tillåtas översvämmas tillfälligt utan att fara uppstår. Dessa 
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avrinningsvägar ska dock ses som sekundära då dagvattnet i första hand ska omhändertas 

inom planområdet. Vattenytan för det instängda vattnet hamnar på +76,07 i analysen i denna 

utredning. Byggnader och vägar bör anläggas över denna nivå. Detta görs lämpligen i 

samband med projektering av området. 

Värt att poängtera är att hela det instängda området är större än vad som fylls upp vid ett 

100-årsregn. För att fylla hela det instängda området behöver regnmängden ökas från 25 mm 

till 63 mm, vilket ger en vattenyta som hamnar på ca +76,31. Det bedöms dock som orimligt 

att det instängda området skulle fyllas så mycket. 

 

Figur 24. Visar rinnvägar och vattendjup från skyfallsanalys gjord i Scalgo Live. I lågpunkten 
centralt i området ställer sig ca 2 060 m³ vatten vid en regnmängd på 25 mm, vilket antas 
motsvara den del av ett 100-årsregn som inte kan hanteras av ledningsnätet. Vattenytan hamnar 
då på +76,07. Färger i bakgrunden visar delavrinningsområden. 
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8 Kostnadskalkyl för VA-lösningar 
Anläggningskostnaderna för huvudanläggningarna i föreslagen VA-lösning uppskattas hamna 

på ca 6,5 miljoner kronor (Tabell 16). Detta är en grov uppskattning och den faktiska 

kostnaden kan både vara större eller mindre. 

Tabell 16. Kostnadsuppskattning för föreslagna VA-åtgärder.  

Arbete Pris [SEK] 

Förskoleområde* 

Makadamkista 2 500 000 

Bostadsområden** 

Dagvattendamm 220 000 

Spillvatten*** 

500 m ledning 1 250 000 

Dricksvatten*** 

500 m ledning 1 250 000 

Övergripande kostnader 

Projektering, 5 % 261 000 

Oförutsett, 20 % 1 044 000 

Total kostnad 6 525 000 

*Bygger på uppgifter från VISS 

**Bygger på uppgifter från VISS; stora skillnader i kostnad beroende på utformning 

***Bygger på ett antagande om 2 500 kr/m 

9 Rekommendationer 

Topografin ger ett instängt område på det framtida förskoleområdet. Det är därför viktigt att 

försäkra sig om att man vid höjdsättning av området ser till att skapa sekundära rinnvägar, 

så att vatten inte blir stående där under längre tid och kan orsaka skada på byggnader eller 

utgöra risker för de barn som kommer att vistas i området. Från skyfallsanalysen 

framkommer att vattenytan från det instängda vattnet hamnar på precis över +76 vid ett 

100-årsregn. 

Grundvattennivåerna inom planområdet måste utredas för att fastställa huruvida 

dagvattenanläggningarna ska vara täta eller ej. 

Behovet av ledningsrätt eller servitut bör utredas. 

Föroreningsberäkningarna bör uppdateras när situationsplanen för området är mer 

genomarbetad. Föroreningsberäkningarna i detta PM kan dock betraktas gälla ett worst case 

scenario, eftersom man här räknar med att tre flerfamiljshus kommer att byggas i det östra 

området. 

Vid utformning av föreslagen damm (sydöstra delen av planområdet) bör hänsyn tas till 

befintligt vägdike. Vidare bör servicevägar finnas med i beaktande vid utformning av samtliga 

dagvattenanläggningar. 


