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BAKGRUND 

I Bjuvs kommun pågår arbete med att detaljplanelägga området 
"Kyrkängen" beläget vid korsningen Kyrkvägen/Prästgatan samt 
området "Tennishallen" invid Kyrkvägen i anslutning till Bjuvs 
tennishall.  

AquaP har fått i uppdrag att göra en VA-utredning för områdena. 

Området vid tennishallen avser Bjuvs kommun att själva exploatera 
medan Kyrkängen kommer att exploateras av Hjältevadshus. 

En förutsättning från kommunens plangrupp är att allt dagvatten från 
exploateringsområdena ska fördröjas innan det släpps ut i 
Boserupsbäcken, vilken rinner söder om Kyrkvägen. 

I denna utredning förutsätts att utjämning sker genom återinförande 
av den tidigare utjämningsfunktionen med dämme i bäcken. 

 

SYFTE 

Syftet med denna utredning är att presentera en översiktlig lösning 
för dagvatten, spillvatten och vattenförsörjning inom 
Kyrkängenområdet. 

Underlag i utredningsarbetet är: 

- utdrag ur kommunens ledningsdatabas och grundkarta 

- planskiss Bjuv 25:1 daterad 2008-06-11 (Finndomo) 

- planskiss del av Bjuv 3:3 daterad 2009-04-20 (Bjuvs kommun) 

- Svenskt Vattens publikation P90 
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PLANERAD UTBYGGNAD 

De två exploateringsområdena som utgör detaljplaneområdet redovisas i 
Figur 1. 

 

Figur 1 Planområde Kyrkängen och Tennishallen 

 

NUVARANDE SITUATION 

Nedan angivna punktnummer hänvisar till punkter (A-N) angivna i bilaga 1, 
ritning 8016-401. Punkter som är relevanta för den nuvarande situationen 
kan också ses i Figur 1. 

 

Dagvatten 

I korsningen Kyrkvägen/Prästgatan (F) finns en dagvattenledning 
med dimension 300 mm som har sitt utlopp i Boserupsbäcken vid 
Prästgatans GC-vägs bro. Denna tar emot dagvatten dels norrifrån 
Prästgatan via en ledning av dimension 225 mm och dels österifrån 
Kyrkvägen via ledningar av dimensioner mellan 150 mm - 225 mm. 

 

Spillvatten 

Sydväst om exploateringsområde Kyrkängen finns en pumpstation 
(K) som pumpar spillvatten, från de befintliga fastigheterna belägna 
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längs Prästgatan samt bondgården söder om Kyrkvägen, under 
Boserupsbäcken och vidare ut i spillvattennätet i Smultrongatan. 

I området omkring Tennishallen finns en ledning med dimension 225 
mm i Kyrkvägen (C). Denna ansluter till spillvattennätet i Almgatan. 

Även österifrån Idrottsvägen (B) ansluter en ledning med dimension 
300 mm till nätet i Almgatan. 

 

Vatten 

I korsningen Prästgatan/Almgatan (L) finns en vattenledning med 
dimension 100 mm. 

Befintligt vattennät finns också i Kyrkvägen. I östra delen vid 
Tennishallen är ledningen av dimension 315 mm. Vid idrottsplatsen 
går ett stick vidare västerut i Kyrkvägen mot de befintliga 
fastigheterna vid Prästgatan. Här är dimensionen 50 mm. 

 

BERÄKNINGAR 

I beräkningarna har hänsyn även tagits till VA-försörjning till 6 st 
eventuella tillkommande tomter belägna på fastigheten Bjuv 1:255 
men som ej ingår i det aktuella planarbetet.  

 

Dagvatten 

Flödesberäkning har utförts med rationella metoden vid ett regn med 
återkomsttid 10 år och varaktighet 10 min. 

Vid beräkning har antagits att storleken på samtliga nya tomter 
uppgår till 750 m2 per tomt. 

Avrinningskoefficienten är satt till 0,35 

Beräkning visar att de befintliga ledningarna i Prästgatan och 
Kyrkvägen inte har kapacitet att ta emot dagvatten från 
exploateringsområdena. 

 

Spillvatten 

För hela planområdet antas 150 personer tillkomma varav 55 st finns 
i området Tennishallen och resterande 95 st i området Kyrkängen. 

 Fig 4.2 i P90 ger för detta antal anslutna pe ett tillkommande flöde 
på 5 l/s.  

Befintlig pumpstation bedöms ej ha kapacitet att ta emot detta flöde. 
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Befintligt spillvattennät vid Almgatan har kapacitet att ta emot det 
tillkommande flödet. 

 

FÖRSLAG 

I bilaga 1, ritning 8016-401, presenteras ett översiktligt förslag till VA-
lösning för exploateringen. 

Dagvatten 

Allt dagvatten från ändpunkterna A, B, G, H och I leds till en 
gemensam dagvattenutjämning i punkten J via ledningar av storlekar 
mellan 200 mm - 450 mm. De befintliga dagvattenledningarna i 
Kyrkvägen och Prästgatan byts ut mot nya av större dimension. 

Om återinförande av den tidigare utjämningsfunktionen, med ett 
dämme i Boserupsbäcken, ej kan utföras i samband med 
exploateringen av Kyrkängen och Tennishallen föreslås att ett 
makadamdike, som en första åtgärd, anläggs över fastigheten Bjuv 
1:179 fram till bäcken. 

 

Spillvatten 

Från de framtida tomterna i området Tennishallen, leds spillvattnet till 
det befintliga nätet i ledningar med dimension 200 mm till 
anslutningspunkterna B och C. 

Från punkterna E, G, H och I leds spillvattnet i ledningar med 
dimension 200 mm till befintlig pumpstation i punkten K. En ny pump 
med högre kapacitet måste troligen installeras för att kunna ta emot 
det ökade spillvattenflödet som exploateringen medför. För att öka 
tillgängligheten till pumpstationen föreslås även utbyggnad av en 
serviceväg fram till den. 

 

Vatten 

Vatten för hela planområdet ansluts med ledningar i dimension 63 
mm till befintligt nät i punkterna B, L, M och N.   
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KOSTNADSUPPSKATTNING 

Kostnaderna har i kalkylen (Bilaga 2) delats upp i etapper. Priserna 
är i möjligaste mån hämtade ur KP-fakta.  

Etapp 1 avser utbyggnad av ledningar och serviser i Prästgatan och i 
Kyrkvägen. Etapp 1 utförs av Bjuvs kommun och bekostas av 
exploatörerna. 

Etapp 2 avser utbyggnad av ledningssystem inom 
exploateringsområde Kyrkängen. Etapp 2 utförs och bekostas av 
exploatören och ledningarna övertas efter godkänd slutbesiktning av 
Bjuvs kommun. 

Etapp 3 avser utbyggnad av dagvattenledning i Kyrkvägen fram till 
exploateringsområde Tennishallen Etapp 3 utförs av Bjuvs kommun 
och bekostas av exploatörerna. 

Etapp 4 avser utbyggnad av ledningssystem inom 
exploateringsområde Tennishallen. Etapp 4 utförs och bekostas av 
exploatören och ledningarna övertas efter godkänd slutbesiktning av 
Bjuvs kommun. 

 

Uppskattad kostnad, etapp 1 2 545 000 kr                              
Uppskattad kostnad, etapp 2 1 348 000 kr 

Uppskattad kostnad, etapp 3 1 161 000 kr                              
Uppskattad kostnad, etapp 4 1 303 000 kr 

 

 

 


