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1

Inledning

1.1

Bakgrund

Kävlinge kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Stora Harrie
7:5, Figur 1. Området skall bebyggas med bostadsändamål i form av 6 LSS-lägenheter
samt 12 bostäder. Planområdet omfattar cirka 2,4 ha och utgörs idag av främst grusoch gräsytor. I detta uppdrag kommer AFRY utreda och redogöra för förutsättningarna
för dricks-, spill- och dagvatten.

Figur 1. Översiktskarta över utredningsområdet.
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1.2

Uppdragsbeskrivning

I den här rapporten kommer AFRY enligt uppdraget att redovisa för:
•
•
•
•
•
•

1.3

Om dikningsföretag finns inom avvattningsområdet
Beräkning av erforderliga fördröjningsvolymer avseende dagvatten
Förslag och översiktliga rekommendationer på dagvattenlösningar inom
planområdet
Översvämningsanalys för 100-årsregn och dess påverkan
Dimensionerande beräkningar för spill- och dricksvattenförsörjning
Kapacitetsberäkningar i befintliga spill- och dricksvattenserviser

Underlag

Följande underlag från beställaren har använts i den här utredningen:

Underlag

Datum*

Primärkarta

2022-02-24

Detaljplan, arbetsmaterial 2022-04-20

2022-04-26

Uppgifter om tillkommande områden (antal bostäder, verksamheter mm) 2022-02-24
Befintliga VA-ledningar med geometri

2022-04-08

Höjddata från nationella höjdmodellen

2022-04-07

MUR – Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik, Stora Harrie 7:5,
2022-04-29
Kävlinge kommun. breccia, upprättad 2022-04-29.
PM, Geoteknik Stora Harrie 7:5, Kävlinge kommun. breccia, upprättad
2022-04-29
2022-04-29.
Akt 12-M-2304, Stora Harrie dikningsföretag år 1992

2022-04-07

Beräkning i dricksvattenmodell, Sweco 2021-11-08

2022-05-10

*Underlaget erhållet angivet datum

Följande dokument och villkor har använts i denna utredning:

Underlag

Utgivare

Publikationsår

P104

Svenskt Vatten

2011

P105

Svenskt Vatten

2016

P110

Svenskt Vatten

2016

Genomsläpplighetskarta

SGU

Besökt 2022-04

Jordartskarta

SGU

Besökt 2022-04

Jorddjupskarta

SGU

Besökt 2022-04

Scalgo Live

Scalgo

Besökt 2022-04
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2

Områdets förutsättningar

Utredningsområdet är cirka 2,4 ha stort och relativt plant. Nivåer varierar mellan +29,5
i norr till +28,1 i söder (RH 2000), Figur 2. Idag består marken av främst gräs och grus.

Figur 2. Beskrivning av områdets nivåer.
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2.1

Geotekniska förhållanden

Enligt SGU:s jordartskarta består marken av både isälvssediment, sand, och lerig
morän, Figur 3. Området har även en låg genomsläpplighet i den norra delen och hög
genomsläpplighet i den mellersta och södra delen enligt SGU:s kartvisare.
Utredningsområdet har ett uppskattat jorddjup på ca 10-30 m enligt SGU:s
jorddjupskarta.

Figur 3. Jordartskarta samt genomsläpplighet för utredningsområdet.

Enligt den geotekniska undersökningen upprättad av breccia 2022-04-29 så består
jordlagerföljden inom området av mulljord eller fyllning på lermorän på sand.
Undersökningarna har främst påträffat att fyllningen i den södra delen av området består
mestadels av sand med varierande grusinnehåll och lermorän. Fyllningens mäktighet
varierar mellan ca 0,1 m och 0,5 m. Undersökningen visar även att mulljord har
påträffats i den norra delen men även lokalt under fyllningen i den södra delen.
Mulljorden är ställvis lerig och/eller sandig och har en mäktighet som varierar mellan
0,3 m och 1,0 m.
Under fyllningen och mulljorden har lermorän påträffats enligt breccia från ett djup
mellan 0,3 m och 1,5 m under befintlig markyta. Lermoränen är lokalt mullhaltig i den
översta delen, ca 0,2 m, och har en mäktighet som varierar mellan 0,5 m och 2,3 m.
Sand har även påträffats under lermoränen från djup mellan 1,4 m och 2,6 m under
befintlig markyta.
Den geotekniska undersökningen har även mätt grundvattennivån varav nivåer
enligt Tabell 1 har påträffats. Grundvattennivån kan förväntas variera med årstid och
nederbörd.
Tabell 1. Mark- och grundvattennivå i respektive provpunkt.
Punkt
BR2204
BR2205
BR2212

Marknivå m.ö.h
28,54
28,51
29,09

Grundvattennivå m.ö.h
26,86
26,98
27,49
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Provpunkternas placering i området visas i Figur 4.

Figur 4. Provpunkternas placering inom området.

VA-utredning - Stora Harrie 7:5
Sida 8/26

2.2

Avrinning och lågpunktskartering

Vid utformning av ny bebyggelse behöver hänsyn tas så att inte befintliga ytliga
rinnvägar för dagvatten blockeras och på så sätt stänger in dagvattnet. Analysen i Figur
5 är gjord i Scalgo Live. I Scalgo Live sker beräkningar av hur dagvatten rinner i ett
område endast baserat på markhöjderna i området. Hänsyn tas till hur mycket regn som
behövs för att fylla upp de lågpunkter som finns i området. Det tas inte hänsyn till något
eventuellt befintligt dagvattenledningsnät eller markegenskaper (t.ex. infiltration).
Nederbörd anges inte heller utifrån varaktigheter eller återkomsttider, utan enbart som
en regnmängd uttryckt i mm. Antaganden behöver då göras kring vilken regnmängd
som representerar det regn som ska studeras. I den här analysen har en inställning på
50 mm regn använts, vilket motsvarar SMHI:s definition av ett 100-årsregn. Det finns
tre befintliga mindre lågpunkter inom utredningsområdet där vattenansamlingar sker,
se Figur 5. Djupet i lågpunkterna varierar mellan 0,1-0,3 m.

Figur 5. Rinnvägar och lågpunkter för befintlig situation.
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2.3

Dikningsföretag

Ett dikningsföretag vid namn Stora Harrie dikningsföretag år 1992 finns inom
utredningsområdet (Figur 6). Enligt Länsstyrelsen Skåne är dikningsföretaget aktivt. I
akt 12-M-2304 kan det utläsas att ledningarna är belastade med dagvatten från väg,
fastighet samt åkermark. Det kan även tolkas som att ledningarna är
underdimensionerade och i dåligt skick.
Då dikningsföretaget är aktivt så har det en funktion som behövs respekteras. För att
säkerställa åtkomst till ledningar för drift och underhåll bör detaljplanen ange ett uområde för dikningsföretaget på sträckan inom detaljplaneområdet. Det här resulterar i
att hänsyn behöver tas till dikningsföretagets u-område vid placering av nya byggnader
inom detaljplanen.

Figur 6. Stora Harrie dikningsföretag år 1992 tillsammans med utredningsområdet.
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2.4

Befintligt VA-ledningsnät

Området angränsas av samtliga ledningstyper avseende VA men där väst är av fokus
för utredningsområdets anslutningsmöjligheter, Figur 7. De ej kommunala
dagvattenledningarna inom området är okända vid upprättandet av detta PM. Området
ingår inte i och kommer inte heller ingå i verksamhetsområde för dagvatten.

Figur 7. Befintligt VA-ledningsnät inom och angränsande till utredningsområdet.
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3

Dricksvatten

3.1

Befintlig situation

Väster om utredningsområdet distribueras dricksvatten i PE 63-ledningar förlagda i väg
M 1261. Det finns inga brandposter i närheten av utredningsområdet. I dagsläget finns
ingen upprättad servis till planområdet. Tänkt anslutningspunkt symboliseras med svart
cirkel i Figur 8 nedan.

Figur 8. Befintligt dricksvattennät i anslutning till utredningsområdet. Svart cirkel symboliserar
tänkt anslutningspunkt.
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3.2

Planerad situation

För områden med färre än 500 personer anslutna så bestäms den dimensionerande
dricksvattenförbrukningen som momentanförbrukning. Förbrukningen baseras på ett
summerat normflöde för diverse vatteninstallationers totala kapacitet och sannolikhet
för samtidig tappning. Enligt Svenskt Vatten P114 antas det summerade normflödet för
en typisk lägenhet till 1,4 l/s och för villa 1,6 l/s vilket resulterar i ett summerat
normflöde om 1,4*6+1,6*12=27,6 l/s för området. Detta genererar ett
dimensionerande flöde på ca 1,2 l/s.
LSS-boendets anställda antas ha en vattenförbrukning på 40 l/anställd/d där antalet
anställda antas vara 4 personer. Det här resulterar i ett medeldricksvattenflöde på
0,00185 l/s och med hänsyn till maxdygn- och maxtimsfaktor beräknas det
dimensionerande dricksvattenflödet bli 0,011 l/s.
Det totala dimensionerande dricksvattenflödet beräknas till ca 1,3 l/s. Anslutning sker
till det befintliga dricksvattennätet enligt Figur 8. Kävlinge kommun dimensionerar inte
ledningsnätet för släckvatten i detta område. Därför är detta inte med i beräkningarna.
För att säkerställa brandvatten till LSS-boendet behövs ett internt sprinklersystem med
tillhörande vattenmagasin.
Enligt exempel på dricksvattenledning som illustreras i Figur 9 har den längsta
ledningssträckan använts vid beräkning av den dynamiska tryckförlusten. Vid beräkning
av en ledning med dimension 50 mm, längd 254 m samt ett flöde på 1,3 l/s uppnås en
flödeshastighet på 0,85 m/s samt en dynamisk tryckförlust på 4,8 mvp.
Den statiska tryckförlusten har beräknats utifrån befintlig marknivå enligt Figur 10,
vilket resulterar i en tryckförlust på 0,5 mvp.
Enligt beräkning i befintlig dricksvattenmodell utförd 2021-11-08 av Sweco kunde ett
lägsta vattentryck på 30 mvp förväntas i brunn VAS1553. Trycknivån längst upp i det
föreslagna ledningssystemet kan då förväntas vara ca 25 mvp.
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Figur 9. Exempel på dricksvattenledning som har använts i beräkningarna av tryckförlust. Markprofil
av nämnd ledningssträcka illustreras i Figur 10.

Figur 10. Markprofil längs den föreslagna sträckningen som har använts i beräkning av
tryckförlust.
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4

Spillvatten

4.1

Befintlig situation

I anslutning till utredningsområdet finns en kommunal spillvattenledning där tänkt
anslutning planeras i infartsvägen till området. Spillvattenledningen har dimension
Dy200 mm och är av material PVC. Ledningen uppströms har en lutning på 6,9 promille
vilket ger en hydraulisk flödeskapacitet på ca 42 l/s. Ledning nedströms har lutningen
7,5 promille vilket ger en hydraulisk flödeskapacitet på ca 44 l/s.
12 bostadshus, 1 radhus samt en lantbruksfastighet är anslutna på det befintliga
spillvattennätet uppströms tilltänkt anslutningspunkt, Figur 11. Eftersom ingen
flödesmätning har utförts finns ingen kännedom om tillskottsvatten uppströms tilltänkt
anslutningspunkt. Enligt uppgifter från Kävlinge kommun ska det finnas kapacitet i
ledningsnätet.

Figur 11. Befintligt spillvattennät i anslutning till utredningsområdet. Svart cirkel symboliserar tänkt
anslutningspunkt.
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4.2

Planerad situation

Området förväntas bestå av 12 bostäder i form av villor samt ett LSS-boende med 6 st
lägenheter. Det antas att LSS-boendet kommer att ha 4 anställda. Antalet anslutna
personer i planområdet antas bli färre än 1000 st. För att beräkna det dimensionerande
spillvattenflödet så används följande formel enligt Svenskt Vattens publikation P110:

𝑙
𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝐾 × √𝐷𝑈 × 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑔ℎ [ ]
𝑠
Där
K = sannolikhetsfaktor

[-]

DU = summerade normflöden per lägenhet

[l/s]

K kallas sannolikhetsfaktor och är ett mått på användningsfrekvenser för de olika
tappställena. Enligt svenska förhållanden sätts K normalt till 0,3. DU är lika med
summerade normflöden per lägenhet och antas till 7,6 l/s utifrån ett antagande om att
varje bostad har två tvättställ, två WC, en dusch, en diskbänk, en diskmaskin och en
tvättmaskin, enligt Svenskt Vatten P110. Det dimensionerande spillvattenflödet för
fastigheterna och LSS-lägenheterna resulterar i ca 3,51 l/s efter exploatering.
De 4 anställda på LSS-boendet antas medföra en specifik spillvattenavrinning på
40 l/anställd per dygn. Det här resulterar i ett medelspillvattenflöde om ca 0,00185 l/s
och med hänsyn till maxdygn- och maxtimsfaktor genererar det ett dimensionerande
spillvattenflöde på ca 0,011 l/s.
Dränvatten antas belasta spillvattenledningen från delar av området. Dränvattenflödet
uppskattas till 0,5 l/s/ha enligt Svenskt Vatten P110. Utan kännedom om andelen
felkopplade ytor antas 20 % vara felkopplade. Dränvattentillskottet kan då förväntas
uppgå till 0,24 l/s.
Inläckaget till spillvattennätet i det exploaterade området bedöms vid torrväder vara
cirka 0,1 l/s/ha och i samband med regn antas det öka ytterligare ca 0,5 l/s/ha, Svenskt
Vatten P110. Det sammanlagda dimensionerande inläckaget för området skulle då
uppskattas till 1,44 l/s.
Det totala dimensionerande spillvattenflödet uppskattas då till ca 5,2 l/s. Anslutning till
det befintliga spillvattennätet planeras vid brunn SNB2058. Rekommenderad minsta
dimension på spillvattenledningen från planområdet föreslås bli 200 mm (P110).
Exempel på ledningar med 5 promilles lutning visas i Figur 12. Anslutningspunktens
vattengång har nivån +26,36 m. Ledningarnas profiler i förhållande till marknivå visas i
Figur 13 och Figur 14. Ledningssträckningen löses med självfall men där fåtal områden
behöver fyllning för att uppnå frostfri täckning.
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Figur 12. Exempel på spillvattenledning. Markprofil av nämnd ledningssträcka illustreras i Figur 13
och Figur 14.
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Figur 13. Markprofil längs den föreslagna sträckningen.

Figur 14. Markprofil längs den föreslagna sträckningen mellan LSS-boendet och anslutning vid
punkt 2.
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5

Dagvatten

5.1

Befintlig situation

Utredningsområdet utgörs i dagsläget av grus, grönytor samt byggnader, se Figur 15
samt Tabell 2.

Figur 15. Befintlig markanvändning inom utredningsområdet som har använts i flödes- och
magasinsberäkningarna.

Tabell 2. Areaberäkning för befintlig markanvändning. Avrinningskoefficienterna är erhållna ur
Svenskt Vatten P110.
Markanvändning
Grus
Grönyta
Tak
Totalt

Yta [ha]
0,68
1,71
0,03
2,42

Avrinningskoefficient
0,20
0,10
0,90

Reducerad yta [ha]
0,136
0,171
0,027
0,334
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Flödesberäkningarna utgår ifrån rationella metoden enligt Svenskt Vatten P110 samt
reducerade ytor enligt Tabell 2. Regnintensiteten har beräknats med specifikt flöde för
ett 2- och 5-årsregn med en varaktighet på 10 minuter.
•

𝑖2−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 = 134 [𝑙⁄𝑠 , ℎ𝑎]

•

𝑖5−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 = 181 [𝑙⁄𝑠 , ℎ𝑎]

Dagvattenflödet har beräknats utan klimatfaktor för befintlig markanvändning, Tabell 3.
Tabell 3. Dagvattenflöde för befintlig markanvändning vid ett 2- respektive 5-årsregn med 10
minuters varaktighet.
Händelse
2-årsregn
5-årsregn

Flöde [l/s]
23
31
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5.2

Planerad situation

Då utformningen av fastighetsmarken inte är helt fastställd antas ett schablonvärde
gällande avrinningskoefficient för fastighetsmark, Figur 16. Avrinningskoefficienten för
fastighetsmark har antagits till 0,4. Avrinningskoefficienterna är valda utifrån Svenskt
Vatten P110 som tillsammans med de reducerade ytorna ligger till grund för
beräkningarna, Tabell 4.

Figur 16. Planerad markanvändning av området som har använts i flödes- och
magasinsberäkningarna.
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Tabell 4. Areaberäkning för planerad markanvändning.
Markanvändning
Asfalt
Fastighetsmark
Grönyta
Tak
Grus
Totalt

Yta [ha]
0,356
0,789
1,084
0,174
0,024
2,42

Avrinningskoefficient
0,8
0,4
0,1
0,9
0,2

Reducerad yta [ha]
0,285
0,316
0,108
0,157
0,005
0,871

Översiktliga flödesberäkningar har utförts enligt rationella metoden enligt Svenskt
vatten P110. Flödena har beräknats för ett 10 minuters 10-årsregn inklusive en
klimatfaktor på 1,25 i samråd med Kävlinge kommun.
•

𝑖10−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 284,9 [𝑙⁄𝑠 , ℎ𝑎]

Det beräknade dagvattenflödet inom utredningsområdet, vid ett 10-årsregn med 10
minuters varaktighet, uppgår då till ca 248 l/s.
Eftersom området inte ingår i verksamhetsområde för dagvatten så måste dagvattnet
omhändertas inom planområdet. Då markegenskaperna anses vara goda i de södra
delarna är infiltration ett alternativ.
I samråd med Kävlinge kommun så anses anslutningsmöjligheten till dikningsföretaget
vara komplicerad att lösa. Markförhållandena i den södra delen av området anses vara
tillräckligt goda för infiltration. I den geotekniska undersökningen genomförd av breccia
så är en störd provtagning utförd i den södra delen. Följande jordarter har funnits på
följande djup, grusig sand 0,00-0,10, mulljord 0,10-0,60, lermorän 0,60-2,50 samt sand
2,50-4,00. En vattenyta har påträffats i borrhål 2,4 m under markytan. Baserat på
ovanstående har infiltrationskapacitet antagits till 40 mm/h. Från illustrationen i Figur
16 har utbredningsområdet för den tänkta dagvattendammen beräknats till 250 m²
vilket har använts i nedanstående fördröjningsberäkningar. Infiltrationskapaciteten kan
förändras på grund av lokala avvikelser. I Tabell 5 visas magasinsvolymen som behövs
fördröjas vid ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet samt klimatfaktor 1,25.
Tabell 5. Erforderlig fördröjningsvolym [m³] vid ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet och
klimatfaktor.
Regn
[år]

Infiltrationskapacitet
[mm/h]

Yta
[m²]

10

40

250

Erforderlig fördröjningsvolym
[m³]
147
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5.3

Föreslagen dagvattenhantering

Då utredningsområdet inte ingår i verksamhetsområde för dagvatten så behövs
dagvattnet omhändertas lokalt. Föreslagen dagvattenhantering möjliggör att dagvattnet
leds via ledningar i gatustrukturen till en torr dagvattendamm i södra delen, Figur 17.
Drift och underhåll av dagvattendamm behöver ombesörjas av fastighetsägarna inom
området då det är utanför kommunens ansvarsområde. Det behövs även bildas en
gemensamhetsanläggning för dagvattennätet till fastigheterna.
Den torra dagvattendammen är beräknad att omhänderta den volym dagvatten som
området genererar. Fördröjande åtgärder i form av stenkistor eller dagvattenkassetter
inom fastighetsmarken kan vara lösningar för att minska belastningen på
dagvattendammen. En bräddledning mot närliggande åker föreslås för att kunna
säkerställa att närliggande infrastruktur inte tar skada vid kraftigare skyfall då
anläggningen förväntas brädda dagvatten.
Exempel på ledningar med 5 promilles lutning visas i Figur 17. Ledningarnas djup beror
på inloppet till dagvattendammen samt grundvattennivå. Profiler av nämnda ledningar i
förhållande till marknivå visas i Figur 18 och Figur 19, nivå på dammens inlopp är
antagen till +27,5 (RH2000).

Figur 17. Illustration av ledningar inom området. Ledningar visas i profil i Figur 18 och Figur 19.
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Figur 18. Profil av dagvattenledning fram till dagvattendamm i förhållande till marknivå.

Figur 19. Profil av dagvattenledning fram till anslutning i punkt 3.
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5.3.1

Konsekvenser vid skyfall

Analys är upprättad i Scalgo Live med en inställning på 50 mm nederbörd där befintlig
marknivå används och planerad bebyggelse är illustrerad. En mindre ansamling av
dagvatten sker på fastighetsmark i den norra delen, en större ansamling breder ut sig i
den centrala delen där fastighetsmark, asfaltsytor samt LSS-boendet påverkas, se Figur
20. I bakkant av fastigheterna i väst behövs ett avskärande dike för att inte påverka de
befintliga fastigheterna.
För att motverka problem med översvämning vid planerad utformning av bebyggelse
behövs beaktning tas kring placering av bebyggelse så att denna inte blockerar befintliga
rinnvägar och skapar instängda områden. För att förhindra att dagvatten rinner in i
byggnad måste marken ges en tillräcklig lutning från byggnad ut mot kringliggande
mark.

Figur 20. Planerad utformning av utredningsområdet vid skyfall.

VA-utredning - Stora Harrie 7:5
Sida 25/26

5.4

Dagvattenlösningar

5.4.1

Dagvattendamm

Dammar är en av de vanligaste dagvattenlösningarna i Sverige. Ofta anläggs de som
”end-of-pipe”-anläggningar
för
att
omhänderta
stora
volymer
dagvatten.
Dagvattendammar fungerar som utjämningsmagasin för fördröjning, vilket reducerar
flödestoppar och bidrar till ett kontrollerat utflöde till recipienten men även till minskad
översvämningsrisk. Dagvattendammar används också för att förbättra kvaliteten på
dagvattnet. Den primära reningsprocessen är sedimentation av partiklar vilket innebär
en god potential att rena TSS och partikelbundna föroreningar men däremot är
reningsgraden för lösta föroreningar lägre.
Vid utformning och dimensionering av dagvattendammar är uppehållstiden en viktig
parameter för att uppnå en tillräcklig sedimentation av mindre partiklar, då föroreningskoncentrationen är som störst i de mindre fraktionerna. Det rekommenderas att anlägga
en mindre försedimentationsdamm innan dammen där grövre sediment kan fångas in,
vilket minskar belastningen på själva dammen och därmed även minskar underhållsbehovet. Det finns även andra faktorer som påverkar en damms funktion. Bland annat
djup, förhållandet mellan längd och bredd, vattnets spridning i dammen och förhållandet
mellan dammens area och avrinningsområdets area. Vid utformning av dammen ska
även tillgänglighet för drift, kontroll och sedimenttömning beaktas. Tömning av dammen
ska ske när >50 % av tillgänglig volym består av sediment. Provtagning av sedimentet
bör göras vid tömning då det kan innehålla höga halter av metaller och därmed klassas
som farligt avfall. Regelbunden inspektion av in- och utlopp och andra tekniska
konstruktioner, avlägsnande av skräp och åtgärder mot erosionsskador och oönskad
växtlighet är ytterligare skötselinsatser som är viktiga för bevarande av
dammfunktionen.
Det finns många studier på dammar och deras reningseffekt. Reningseffekten
uppskattas till 65-85% för TSS och 70-90% för tungmetaller. Men många studier visar
på väldigt varierade reningsfunktion då dammen påverkas av utformning, konstruktion,
kontroll och underhåll. Reningsfunktionen kan även minska av kalla temperaturer på
grund av densitetsskillnader i vattnet, istäcke och vägsalt.
Dagvattendammar har en god potential att bidra till en estetiskt tilltalande miljö och
med öppna vattenytor och tilltalande växtarter kan dammar bli viktiga
rekreationsområden och bidra till en större biologisk mångfald (Figur 21). Jämfört med
övriga anläggningstyper kräver dammar och förhållandevis stor yta, och de kan därför
vara svåra att införa i redan bebyggda områden

Figur 21. Dagvattendamm i Luleå (foto: AFRY).
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6

Slutsats och rekommendationer

Med hänsyn till de olika förutsättningarna har en rekommendation av
dagvattenhantering beskrivits för att kunna avleda samt fördröja dagvattnet inom
området. Den volym som behöver fördröjas vid ett 10-årsregn med en varaktighet på
10 minuter inklusive klimatfaktor uppgår till 147 m³. Vattnet transporteras inom
området i dagvattenledningar i gatustrukturen för att sedan infiltreras i en torr
dagvattendamm. Viktigt att ta hänsyn till är att avvikelser kring infiltrationskapacitet
samt grundvattennivå kan förekomma. Drift och underhåll av damm är viktigt för att
dess funktion ska vara tillförlitlig, detta ombesörjs utav fastighetsägarna då det är
utanför Kävlinge kommuns ansvarsområde. Det behövs även bildas en
gemensamhetsanläggning för dagvattennätet till fastigheterna. Stenkistor inom
fastigheterna kan rekommenderas för att minska belastningen på dagvattendammen.
En bräddledning mot närliggande åker är att föredra för att kunna säkerställa att
närliggande infrastruktur inte tar skada vid kraftigare skyfall.
Ett alternativ till infiltration som dagvattenhantering skulle kunna vara att ansluta sig till
det dikningsföretag som finns inom området. Det här behöver dock undersökas närmare
för att tydliggöra möjligheterna samt begränsningarna med en sådan lösning.
Dikningsföretaget som sträcker sig genom utredningsområdet bör ha ett u-område i
detaljplanen. Dikningsföretaget behöver även utredas vidare för att möjliggöra
byggnation.
De icke kommunala dagvattenledningar som finns inom utredningsområdet är okända
vid upprättandet av detta PM. De behöver utredas vidare för att ta reda på deras
funktion. Hänsyn behöver tas vid anläggning samt byggnation av det kommande
området. Även för dessa kan u-område behöva upprättas.
Ansamlingar av dagvatten sker vid skyfall inom tänkt område för bebyggelse, placering
av byggnader behöver därmed beaktas så de inte blockerar rinnvägar och skapar
instängda områden. Markberedning samt höjdsättning av byggnader är därför viktigt. I
västra delen av området kommer åtgärder behövas som skär av avrinningsstråken så
att befintliga bostäder inte påverkas av den förändrade markanvändningen.
Eftersom gatorna inte kommer vara kommunala behöver u-område/ledningsrätt
upprättas för de kommunala spill- och dricksvattenledningarna. Det totala
dimensionerande dricksvattenflödet beräknas bli ca 1,3 l/s där anslutning sker i det
befintliga dricksvattennätet i områdets västra del. Brandvattenförsörjning ingår inte i
dimensionering av dricksvatten. För att lösa brandvatten för LSS-boendet behövs ett
internt sprinkler-system med tillhörande vattenmagasin. Det totala dimensionerande
spillvattenflödet uppskattas till ca 5,2 l/s. Anslutning kan ske med självfall och
rekommenderas till det befintliga spillvattennätet vid brunn SNB2058. Rekommenderad
minsta dimension är 200 mm. För att få minst frostfri täckning över spillvattenledning
behövs markberedning i form av fyllning på några ställen.

