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1

Inledning
Sweco har på uppdrag av Mjöbäcks Entreprenad genomfört en VA- och
dagvattenutredning inför detaljplan för bostadsområde inom Barsebäcks Boställe, Kävlinge
kommun. Se Figur 1-1.

Figur 1-1. Översiktskarta. Planområdets ungefärliga läge har markerats med en streckad röd
polygon.

Denna utredning tas fram för att kartlägga förutsättningarna för en långsiktigt hållbar
dagvattenhantering inom planområdet med hänsyn till planerad byggnation. En
skyfallsanalys genomförs för hela avrinningsområdet ned till recipient. I uppdraget ingår
även att utreda behov av vatten och spillvatten. Arbetet hat utförts i samråd med Kävlinge
kommun.

2

Förutsättningar

2.1

Områdesbeskrivning
Det aktuella detaljplanområdet är 1,6 ha stort och är beläget inom Barsebäcks Boställe i
Kävlinge kommun. Området avgränsas av nybyggda kedjehus i norr och väster,
Barsebäcksvägen i öster och Löddevägen i söder. I området finns idag en gammal
byggnad, ett bostadshus samt, häckar/träd och grönytor.
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Exploateringen innebär byggnation av 25 byggnader i form av 20 parhus och 5
lägenhetshus med 20 - 30 lägenheter. Området kommer även inkludera totalt 55
parkeringsplatser och grönytor med plats för dagvattendamm. Illustrationskarta visas
nedan i Figur 2-1.

Figur 2-1. Illustrationskarta (Tengbom, 2021).

2.2

Topografi, markförhållanden och grundvatten
Marknivån inom planområdet är varierande med nivåer mellan ca +9,2 till + 7,6 (m.ö.h i
RH2000), enligt höjdkarta. De lägsta nivåerna ligger i södra och sydvästra delen och de
högsta i norra delen av området. Enligt SGU:s kartvisare består området av isälvssediment,
sand samt postglacial sand och finsand (Figur 2-2), vilket medför en relativ hög
genomsläpplighet. Geotekniska undersökningar i intilliggande område visar på sandskikt
varvat med något tätare morän. Infiltrationskapaciteten bedöms till ca 30 l/s/ha.
Enligt geoteknisk undersökning genomförd 2014 (Geoexperten i Skåne, 2014) ligger
grundvattennivån inom området väster om planområdet på nivåer mellan +7,04 m i öster
och +4,67 m i sydväst. Djupet ner till grundvatten är därmed mellan 1,15 och 2,3 m.
Mätpunkt 31 och 32 ligger närmast planerad dagvattendamm (se Figur 2-3) och där har
vattennivån mätts till 1,15 m under markytan för punkt 31 och ingen vattennivå syntes till
borrat djup för mätpunkt 32. Närmaste punkt med mätdata har alltså grundvatten 1,15 m
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under markytan. Om detta antas motsvara nivåerna där dagvattendammen är planerad har
vi en grundvattenyta på ca +6,45 m då markytan som lägst ligger på +7,6 m.

Figur 2-2. Jordarter inom planområdet (SGU, 2021).

Figur 2-3. Dagvattendammens ungefärliga läge relaterat till mätningar av grundvatten. Läget är
markerad med röd cirkel (Utdrag från ritning av Geoexperten i Skåne, 2014).
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2.3

Befintlig avvattning och flödesvägar
Utifrån befintliga höjder har en analys av flödesvägar utförts i programvaran Scalgo Live.
Scalgo Live tar inte hänsyn till ledningsnätet utan betraktar endast ytlig avrinning enligt
nationella höjdmodellen. Dagvatten inom planområdet avvattnas i huvudsak naturligt (Figur
2-4). Vattnet rinner sedan till recipienten Killebäcken. Områdets recipient tillhör längre
nedströms dikningsföretaget Barsebäcks mosse m.fl. Planområdet ligger befintligt inom
Killebäckens avrinningsområde och avvattnas därmed redan idag till dikningsföretaget. Om
utsläpp till dikningsföretaget behålls på samma nivåer som innan exploatering och fördröjer
flöden över detta kommer inte något vatten tillföras dikningsföretaget jämfört med idag.
Därmed kommer dikningsföretaget inte att påverkas av den nya exploateringen. Då ett
utsläppskrav inte har hittats i förättningshandlingarna för dikningsföretaget har ett utflöde
på 1,5 l/(s∙ha) antagits då detta är vanligt inom dikningsföretag. På detta sätt har
utredningen tagit hänsyn till befintliga dikningsföretag nedströms planområdet.
Till området finns även anslutning till kommunala dricks- och spillvattenledningar förberett.
Avrinningsområde från planområdet till recipienten visas i Figur 2-5. Notera att vattnet från
avrinningsområdet leds i ledning till recipienten, vilket inte kan ses på ytavrinningen i Figur
2-5.

Figur 2-4. Flödesvägar enligt nuvarande höjdnivåer (Scalgo Live, 2021).
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Figur 2-5. Avrinningsområde (grönt) till recipienten Killebäcken vid 68 mm effektivt regn (Scalgo
Live, 2021).

2.4

VA-ledningar
De befintliga dag-, spill- och dricksvattenledningarna löper i den norra och södra delen
utanför planområdet längs med befintliga vägar. Området planeras anslutas till vatten i
områdets nordvästra del där befintlig anslutningspunkt finns. Dagvatten samt spillvatten
planeras att anslutas till nya ledningar i områdets sydvästra del, detta för att underlätta
höjdsättning inom området och utnyttja självfall i ledningarna. Dessa nya ledningar ska
anslutas till befintliga ledningar vid Hofwerbergs väg/Pilgrimsvägen. För området planeras
dagvattenhanteringen lösas med konventionell avvattning med kommunala
dagvattenledningar samt dagvattenåtgärder inom området för att fördröja och till viss del
infiltrera dagvattnet.

2.5

Recipienter och vattenförekomster
Recipient för planområdet är Killebäcken som sedan mynnar ut i Lommabukten (MS_CD:
WA81342479). Enligt senaste statusklassning i VISS (vatteninformationssystems Sverige)
är Lommabukten klassad med måttlig ekologiska status och uppnår ej god kemisk status.
Det finns också två grundvattenförekomster vid planområdet, nämligen SV Skånes
kalkstenar (MS_CD: WA69177643) och Alnarpsströmmen (MS_CD: WA66277431). SV
Skånes kalkstenar är ett grundvattenmagasin av typen sedimentär bergförekomst med god
kemisk och kvantitativ status enligt VISS. Enligt VISS senaste förvaltningscykel är
Alnarpsströmmen, en grundvattenförekomst i Alnarpsdalen, klassad med god kvantitativ
status men otillfredsställande kemisk status. Den kemiska klassningen beror på ämnet
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klorid, förhöjd konduktivitet och överskridet värde för att vända trenden för arsenik som
upptäckts i ändringar av övervakningen.

3

Beräkning av flöden och avrinningskoefficienter
Utredning för dagvattenhanteringen baseras på Svenskt Vattens publikation P110.
Flödesberäkningarna är baserade på markanvändningar enligt Tabell 3-1.
Tabell 3-1. Ytor (avrundande) och antagna avrinnings koefficienter för olika markanvändningar.

Före exploatering
Markanvändning

Antagen
avrinningskoefficient

Area (ha)

Reducerad
Area (ha)

Grönyta

0,1

1,05

0,105

Grusyta

0,4

0,34

0,134

GC-väg

0,8

0,04

0,029

Takyta

0,9

0,14

0,123

Totalt

0,25

1,56

0,391

Markanvändning

Antagen
avrinningskoefficient

Area (ha)

Reducerad
Area (ha)

Grönyta

0,1

0,34

0,034

Grusyta

0,4

0,12

0,049

Väg, Parkering, GC-väg

0,8

0,41

0,326

Takyta

0,9

0,32

0,287

Tomter

0,25

0,36

0,091

Totalt

0,51

1,56

0,787

Efter exploatering

Planområdet är ca 1,56 ha stort. Den reducerade arean före exploatering är 0,39 ha. Detta
medför en sammanvägd avrinningskoefficient på 0,25. Den reducerade arean efter
exploatering är 0,79 ha vilket ger en sammanvägd avrinningskoefficient på 0,51 med
angivna avrinningskoefficienter. Exploateringen innebär en ökning av hårdgjorda ytor inom
planområdet.

3.1

Dagvattenflöden
Flödesberäkningarna har utförts för 10-, 20- och 100-årsregn med hjälp av rationella
metoden; en beräkningsmodell som är baserad på regnintensitet och andelen hårdgjorda
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ytor enligt Svenskt Vattens publikation P110. En klimatfaktor används för anpassning till
ett troligt framtida klimat efter exploatering.
Värdena i Tabell 3-1 används som indata för beräkning av flöden före och efter
exploatering. För beräkningarna har en klimatfaktor på 1,25 valts vid korta regn enligt
Kävlinge kommuns dagvattenpolicy och resultatet presenteras i Tabell 3-2. En rinntid
(varaktighet) på 20 min har valts för befintlig situation då avrinningen över icke hårdgjorda
ytor är långsammare än över hårdgjorda ytor. Därmed har en rinntid på 10 min använts för
beräkning av flöden efter exploatering som består av mer hårdgjorda ytor.
Tabell 3-2. Beräkning av flöde vid 10-, 20-, och 100-årsregn. För dimensioneringen används en
varaktighet på 20 min före och 10 min efter exploatering och en klimatfaktor på 1,25.

Flöde [l/s]

3.2

10-årsregn

20-årsregn

100-årsregn

Före exploatering
(varaktighet 20 min)

59

74

126

Efter exploatering
(varaktighet 10 min)

224

282

481

Erforderlig utjämningsvolym
Fördröjningsåtgärderna dimensioneras för ett maximalt utflöde på 1,5 l/s/ha vilket,
motsvarar 2,3 l/s. För magasinsvolymen blir långa regn dimensionerande. Därför används
en klimatfaktor på 1,20 för beräkning efter exploatering enligt Kävlinge kommuns
dagvattenpolicy. Skillnaden i volym mellan inflöde och utflöde under den mest kritiska
perioden utgör den erforderliga fördröjningsvolymen. Intensitet, maxflöde och
fördröjningsvolym beräknas för varaktigheter från 10 min till 4 dygn. Beräkningarna baseras
på Dahlström 2010 då varaktigheten understiger 24 h och på Dahlström 1979 om
varaktigheten är längre än 24 h. Resultatet från beräkningarna redovisas i Tabell 3-3.
Tabell 3-3. Erforderlig fördröjningsvolym för 10-, 20- och 100-årsregn med en klimatfaktor på 1,20.

Erforderlig fördröjningsvolym [m3]

10-årsregn

20-årsregn

100-årsregn

Före exploatering

112

150

288

Efter exploatering

353

508

1 236

Regn med 10-års återkomsttid används vid dimensioneringen (enligt diskussioner med
kommunen), vilket ger en erforderlig fördröjningsvolym på 353 m3.
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4

Skyfallsanalys
En skyfallsanalys har utförts för området i programvaran Scalgo Live, vilket är ett
GIS-baserat beräkningsverktyg som bygger på analys av terrängdata från nationella
höjddatabasen.
För avrinningsområdet görs antagandet att det finns ett utbyggt ledningsnät som
dimensionerats för att omhänderta ett 10-årsregn. Ett 10-årsregn med 60 minuters
varaktighet har en intensitet på 89 l/s/ha, eller 32 mm inklusive klimatfaktor på 1,25.
Ett 100-årsregn med 1 timmes varaktighet har en volym på 68 mm, antaget en klimatfaktor
på 1,25. Antagandet att nuvarande ledningsnät kan hantera ett 10-årsregn ger ett avdrag
på 32 mm, vilket ger en nettoregnsvolym på 36 mm. Utbredningen av den översvämning
som uppstår vid det beräknade 100-årsregnet (36 mm nettonederbörd) visas i Figur 4-1.

Figur 4-1. Skyfallsanalys 100-årsregn (36 mm nettonederbörd) för dagens höjdsättning. Grönt
motsvarar ett vattendjup under 10 cm. Gult motsvarar ett vattendjup mellan 10 – 30 cm och rött ett
vattendjup på över 30 cm (Scalgo Live 2021).

Scalgo skyfallsanalys visar att vatten med dagens höjdsättning kan ställa sig i södra delen
av området vid ett 100-årsregn. Exploateringen ska inte förvärra situationen nedströms.
Därför rekommenderas fördröjande dagvattenåtgärder inom planområdet samt att
planerade rinnvägar ej ger ökad belastning på intilliggande bebyggelse.
Totalt står det idag 142 m3 inom planområdet vid ett skyfall med nettonederbörd 36 mm.
Denna volym bör bevaras inom området för att inte förvärra situationen för omkringliggande
miljö. Då ett 10-årsregn efter exploatering medför att en fördröjningsvolym på 353 m3
behöver anläggas inom planområdet kommer det inte vara något problem att bibehålla
denna fördröjningskapacitet inom planområdet.
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5

Förslag till dagvattenhantering
I området planeras ett dagvattensystem med ledningar, men även öppna
dagvattenlösningar. En öppen dagvattenhantering medför en trög avledning och
fördröjning som avlastar recipienten. Det har dessutom positiva effekter så som en ökad
biologisk mångfald och ökade estetiska värden. Den planerade exploateringen kommer att
leda till att betydande delar av befintlig mark hårdgörs. För att kunna fördröja dagvatten
som uppkommer vid ett 10-årsregn från planerad bebyggelsearea inom planområdet har
beräkningar visat att det krävs en fördröjningsvolym på ca 353 m3.
Den huvudsakliga dagvattenlösningen som föreslås för fördröjning av dagvattnet är en torr
damm. Dagvattnet föreslås i möjligaste mån ledas dit ytligt från takytor och asfalterade ytor
via rännor. Genomsläpplig beläggning kan anläggas som en kompletterande lösning för att
minska avrinningen från parkeringar. Även biofilter kan anläggas som en kompletterande
lösning för att uppnå ytterligare rening istället för vanliga planteringar.
Lösningarna är baserade på de nuvarande höjdnivåerna från nationella höjddatabasen och
geoteknisk undersökningen daterad 2014-10-23. I kommande stycken beskrivs
åtgärdsförslagen mer i detalj.

5.1

100-årsregn
Dagvattensystem i nya tätbebyggda områden dimensioneras vanligtvis för att omhänderta
regn med en åtkomsttid på 10 - 20 år. Detta innebär att vid kraftigare regn kommer det
komma mer vatten än vad befintligt dagvattensystem kan ta emot. Man ska därför planera
för en höjdsättning för att säkra avrinningen vid dessa regn. Höjdsättningen av planområdet
skall projekteras för att säkra bebyggelsen mot översvämning. För att möjliggöra en öppen
dagvattenhantering är höjdsättningen viktig. Höjdsättningen ska göras så att dagvatten
leds bort från byggnader och mot gator eller grönytor samt att inga instängda områden
bildas. Vid höjdsättningen kan till exempel gator och gröna ytor fungera som tillfälliga
magasin för att få en trög avledning i systemet.
Vid ett 100-årsregn med en varaktighet på 10 min får planområdet ett dimensionerande
flöde på ca 481 l/s efter exploatering, räknat med rationella metoden och en klimatfaktor
på 1,2. Då flöden ökar i samband med exploateringen ska marknivåer och ytliga
vattenvägar säkras inom planområdet. Detta för att säkerställa att området avvattnas även
vid skyfall och inte riskerar att orsaka skador på byggnader eller orsaka problems
nedströms planområdet. Färdigt golv för byggnaderna rekommenderas att ligga minst 20–
30 cm över närmast belägna gata och gatorna rekommenderas att ha kantsten för att
undvika att vatten rinner in på tomtmark. Kantsten är speciellt viktigt i de södra delarna av
området där större mängder vatten ansamlas (obs: ej vid dammen).

5.2

Höjdsättning
Alla åtgärder som föreslås för hantering av dagvattnet kräver en noggrann höjdsättning. En
översikt av området visas i Figur 5-1 där riktningspilar visar lämpliga ytliga flödesvägar i
det exploaterade området. För att uppnå dessa bör en del ändringar av höjdsättningen
göras i de norra delarna av området som annars avvattnas norrut. För att undvika att
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planerade byggnader skadas av vattnen ska marken vid hus ligga högre än de stråk där
ytvatten ska rinna av. Dessutom ska marklutningen bort från huset vara minst 1:20 på en
sträcka av minst 3 m och höjden på färdigt golv vid hus ska vara minst 20–30 cm högre än
intilliggande gata.

Figur 5-1. Föreslagen höjdsättning inom området.

Då nya anslutningspunkter för S-, D- serviser kommer placeras i den sydvästra delen av
området måste gator och mark höjdsättas så att spill- och dagvatten kan ledas till
serviserna och dagvattendammen med självfall. Minsta lutning på spillvattenledningarna
ska vara ca 4 promille.

5.3

Torr damm
Dagvatten inom planområdet föreslås att ledas till den planerade dammen.
Dagvattendammar har flera olika funktioner, de fördröjer dagvatten, minskar flödestoppar,
förhindrar erosion och tillåter partiklar och upplöst material att sedimentera på dammens
botten. Torra dammar är nedsänkta gröna ytor som fylls med vatten vid höga
dagvattenflöden. Därmed minskar de maximala flödena nedströms. De utformas med
bottenutlopp som kan strypas, vilket innebär att flödet nedströms regleras. Vid hög
avrinning av vatten bildas en tillfällig vattenspegel som sedan försvinner successivt då
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tillrinningen avtar. En viss rening av dagvatten sker i torra dammar genom sedimentation
av grövre sediment.
Inom planområdet planeras en damm i den sydvästra delen av området som sedan kopplas
till en ny dagvattenledning söder om området. Den nya ledningen kommer dras i en ny GCväg längst med Löddevägen. Dammen ska hantera en kapacitet på 353 m3 och dess
utformning i området är viktig för att möjliggöra avledning och fördröjning upp till 10årsregn. Dammens botten föreslås läggas på nivån +6,5 m för att få en bra marktäckning
över ledningen ut från dammen. Därmed kommer en högsta vattenyta nå upp till cirka +8
m. När vattnet når denna nivå måste en säker avledning av vattnet ske. Detta görs genom
att höjdsätta marken runt dammen så att vattnet rinner ut på Löddevägen vid en högre
nivå. Med en lutning på 4 promille kommer den nya ledningen från området hamna på cirka
+5,4 m vid anslutningspunkten. Den befintliga ledningen har en vattengång på +2,39 m i
anslutningspunkten enligt uppgifter från Kävlinge kommun. Detta betyder att den nya
ledningen kan anslutas till dagvattenbrunnen och det anses därför inte vara några problem
att ansluta dammen till dagvattenledningarna på detta sätt.
Normalt är dammen torr med en gräsbeklädd botten och vattenspegel uppstår bara vid
regn. Exempel på hur en torr damm kan se ut visas i Figur 5-2 och en principsektion visas
i Figur 5-3.
Då området väster om planområdet indikerar att grundvattennivån kan ligga på nivåer runt
+6,45 m (se avsnitt 2.2) kommer anläggningen av en torr damm inom planområdet inte att
medföra någon grundvattensänkning.

Figur 5-2. Exempel på torra dammar med inlopp och ränna (höger).
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Figur 5-3. Principsektion genom dammen.

5.4

Föroreningsberäkningar
Beräkning av föroreningsbelastning har utförts med hjälp av den webbaserade recipientoch dagvattenmodellen StormTac (v.21.4.2). Modellen är ett planverktyg där översiktliga
beräkningar av flöden och koncentrationer av olika föroreningar kan utföras. Nödvändiga
indata består i modellen av nederbördsdata samt det aktuella områdets area och
markanvändning.
Till beräkningarna nyttjar modellen vetenskapligt granskade schablonhalter av föroreningar
baserade på flödesproportionell provtagning. Schablonhalterna är dock av varierande
kvalitet och säkerhet, och ska därmed främst ses som riktlinjer. Nederbördsdata för det
aktuella området har hämtats från SMHI. För planområdet används ett årsmedelvärde för
nederbörd på 641 mm, inkluderat en korrigeringsfaktor på 11 % som kompensation för
underskott i mätningarna.
Då föroreningsberäkningarna utförs med schablonhalter av varierande kvalitet och
säkerhet ska beräkningarna främst ses som en riktlinje för hur en framtida situation kan
komma att bli. Trots att många av värdena före och efter exploatering understiger
riktvärdena så kommer föroreningshalterna för vissa specifika ytor (till exempel trafikerad
asfaltsväg, infarter och parkeringsytor) att vara högre och därför behöver dagvattnet främst
från dessa ytor renas. Föroreningsanalysen kommer också påverkas av osäkerhet i
markanvändning och den verksamhet som kommer bedrivas inom området eftersom
koncentrationer och mängder i hög grad beror på detta.
Ur dagvattenperspektiv är det också viktigt att studera föroreningsmängder som når
recipienten på årsbasis eftersom vissa föroreningar kan leda till kroniska effekter i miljön
och därmed försämra miljökvalitetsnormerna för recipienten, vilket inte får ske enligt
vattendirektivet.
I följande avsnitt redovisas möjliga föroreningskoncentrationer och mängder innan samt
efter exploatering, med och utan rening i dagvattenlösningar.

repo001.docx 2015-10-05

12(20)
PM
GRANSKNINGSKOPIA 2021-12-09

5.4.1 Koncentrationer och mängder innan och efter exploatering
För analys i StormTac används schablonhalter som varierar med vilken typ av
markanvändnings som väljs. Befintlig markanvändning har antagits som grönyta, grusyta,
takyta och gång- och cykelväg. För framtida förhållanden har markanvändningen antagits
till parkmark, grusyta, gång- och cykelväg, flerfamiljshusområde och radhusområde. Större
generella områden har valts som inkluderar vägar, tomter, hus och parkeringar då dessa
har mer underlag i StormTacs databas och kan därmed vara något mer säkra. För
beräkningarna har en klimatfaktor på 1 används för det befintliga läget och 1,25 för ett
framtida scenario. Slutligen, har föroreningsberäkningarna gjorts schablonmässigt med
hjälp av StormTacs databas för en torr och beräkningarna är därmed inte detaljerade för
specifik lösning.
I Tabell 5-1 och Tabell 5-2 redovisas troliga föroreningskoncentrationer och mängder innan
samt efter exploatering/bebyggelse av dagvattensystem för hela planområdet.
Presenterade ämnen utgörs av de ämnen som normalt bedöms i MKN. Beräknade
föroreningshalter jämförs med riktvärden för föroreningsinnehåll i dagvattenutsläpp enligt
Riktvärdesgruppens riktvärden, Stockholm läns landsting (Riktvärdesgruppen, 2009).
Orange markering visar de värden som överstiger riktvärdena och kursiv fet text de värden
som överstiger nivåerna innan exploatering.
Tabell 5-1. Föroreningshalter för planområdet före och efter bebyggelse av dagvattensystemet
samt riktvärden. Orange markering indikerar att riktvärdet överskrids. Kursiv fet text indikerar att
värdet efter exploatering överskrider halten innan exploatering.

Ämne eller
Parameter

Riktvärde
(µg/l)

Innan
exploatering
(µg/l)

Efter
exploatering utan
rening (µg/l)

Efter
exploatering med
rening (µg/l)

Fosfor (P)

160

100

160

140

Kväve (N)

2 000

1 300

1 500

1 100

Bly (Pb)

8

2,5

8,4

5,1

Koppar (Cu)

18

10

20

14

Zink (Zn)

75

24

62

43

Kadmium (Cd)

0,4

0,27

0,41

0,25

Krom (Cr)

10

2,1

6,1

3,7

Nickel (Ni)

15

1,9

5,8

4

Kvicksilver
(Hg)

0,03

0,011

0,021

0,019

40 000

18 000

37 000

19 000

Suspenderat
material (SS)
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Oljeindex
(olja)

400

120

470

120

Bens(a)pyren
(BaP)

0,03

0,007

0,031

0,022
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Tabell 5-2. Föroreningsmängder för planområdet före och efter bebyggelse av dagvattensystemet.
Kursiv fet text indikerar att värdet efter exploatering överskrider mängden innan exploatering.

Ämne eller
Parameter

Innan
exploatering
(µg/l)

Efter exploatering
utan rening (µg/l)

Efter exploatering med
rening (µg/l)

Fosfor (P)

0,4

0,73

0,66

Kväve (N)

5

7

5,2

Bly (Pb)

0,0095

0,039

0,023

Koppar (Cu)

0,039

0,093

0,065

Zink (Zn)

0,09

0,29

0,2

Kadmium (Cd)

0,001

0,0019

0,0011

Krom (Cr)

0,0081

0,028

0,017

Nickel (Ni)

0,0072

0,027

0,019

Kvicksilver
(Hg)

0,000043

0,000097

0,000087

68

170

85

0,46

2,2

0,54

0,000026

0,00014

0,0001

Suspenderat
material (SS)
Oljeindex
(olja)
Bens(a)pyren
(BaP)

5.4.2 Generell slutsats
Det framgår av Tabell 5-1 och Tabell 5-2 att det efter exploatering finns ett behov av rening
av metaller, suspenderat material och näringsämnen. Detta är dock en mycket generell
slutsats eftersom beräkningarna både före och efter exploatering baserar sig på
schablonhalter för en uppskattad yta av ett visst slag som kanske inte kommer att stämma
med verkligheten inom planområdet. Föroreningshalterna i dagvatten innan exploatering
kan skilja sig avsevärt från resultatet av StormTacs beräkningar och för ett säkrare resultat
bör ordentliga utredningar på plats göras, om detta önskas. Föroreningarna i dagvatten
efter exploatering beror i stor utsträckning på vilken typ av markanvändning och
verksamhet som kommer etablera sig inom planområdet och StormTacs beräkningar kan
därför vara mycket pålitliga såväl som mindre pålitliga.
Reningen som beräknas ske med torr damm kan rena dagvattnet ner till nivåer under de
riktvärden som finns för alla ämnen som har undersökts. Dock kommer nivåerna av både
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föroreningshalter och mängder att överstiga de innan exploatering. Vissa är inom
felmarginalen för beräkningarna men vissa ämnen har också en stor skillnad i halt/. Detta
beror till stor del på den förändrade markanvändningen inom planområdet. Ett sätt att
minska ner föroreningsnivåerna i området är att ta till ytterligare dagvattenhantering (se
avsnitt 5.5). Genom att inkludera genomsläpplig beläggning på parkeringar,
stuprörsutkastare, översilningsytor och växtbäddar inom bostadsområdet kommer bättre
rening att erhållas och nivåer närmre eller under befintliga kommer att kunna uppnås. För
att uppnå så hög rening som möjligt kan det infiltrerade vattnet från dessa ytor fångas upp
med dräneringsledningar och ledas till den torra dammen för ytterligare rening.

5.5

Ytterligare rekommendationer till dagvattenhantering

5.5.1 Avledning från tak via stuprörsutkastare
Dagvatten från byggnadernas tak rekommenderas där det är möjligt att ledas via utvändiga
stuprör med utkastare och ränndalsplattor till grönytor för infiltration. Grönytor utgör ett
effektivt system för rening och fördröjning av takvatten. Från ränndalen rinner
överskottsvatten vidare ut mot slänterna och grönytor.
Där rännan slutar måste gräset skyddas mot erosion med till exempel grovt grus. Rännan
av plattor bör vara tillräckligt lång för att inte belastas byggnadens dräneringssystem.
Marken ska luta ut från huset så att huset inte riskerar att få fuktskador. Se exempel i Figur
5-4.

Figur 5-4. Stuprörutkastare med ränndalsplattor och erosionsskydd som leder ut vattnet på
gräsmattan. Foto: Dagvattenhandbok, Haninge kommun 2019.
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5.5.2 Översilningsyta
En översilningsyta är en flackt lutande gräsyta dit vatten leds längs den övre kanten.
Vattnet silar långsamt över ytan mot till exempel ett uppsamlande dike. Översilningsytor
medför bra rening och har låga skötsel- och anläggningskostnader. I Figur 5-5 nedan visas
en principsektion.

Figur 5-5. Principsektion av en översilningsyta.

5.5.3 Genomsläpplig beläggning
Genomsläpplig beläggning bidrar med fördröjning samt rening av dagvattnet på
parkeringsytorna. Reningseffekten uppstår när dagvattnet infiltrerar genom ytbeläggningen
och ner i underliggande marklager. Anläggningen kan även bidra till att oljespill och andra
organiska föroreningar avskiljs och bryts ner. Nedan visas några exempel på
genomsläppliga parkeringar (Figur 5-6).

Figur 5-6. Exempel på genomsläppliga parkeringsytor (Sweco, 2019).

5.5.4 Biofilter
Biofilter är nedsänkta regnbäddar eller växtbevuxna infiltrationsbäddar där vattnet infiltrerar
och renas av växter och filtermaterial genom en kombination av mekanisk, kemisk och
biologisk avskiljning. Dagvatten infiltrerar och perkolerar genom filtermaterialet och samlas
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upp i ett underliggande makadamlager eller dränskikt. Det renade dagvattnet avleds via ett
dräneringsrör i botten. Principskiss och exempel på biofilter visas i Figur 5-7 och Figur 5-8.

Figur 5-7. Principuppbyggnad av ett biofilter.

Figur 5-8. Exempel på biofilter i gatumiljö (Sweco, 2020).

6

Dimensionerande spillvattenavrinning
Vid beräkning av dimensionerande spillvattenflöden tillämpas Svenskt Vattens publikation
P110. Den dimensionerande abonnentbelastningen beräknas för områden med 100 - 1000
anslutna enligt figur 4.1 (Rekommenderad kurva för Sverige EU STD K=0.3). I området
planeras 20 parhus och 5 lägenhetshus med totalt ca 20 - 30 lägenheter. Beräkningar utförs
för 30 lägenheter för att ta fram en maximal spillvattenavrinning. 30 lägenheter och 20
parhus motsvarar ca 135 personer. Detta ger ett dimensionerande spillvattenflöde på ca 6
l/s lokalt för området. Detta flöde kan ledas bort med minimidimension enligt P110, d.v.s.
minst en 200 mm ledning.
Spillvatten från området planeras att ledas i en ny ledning och anslutas till befintligt system
med spillvatten från intilliggande områden och en anslutningsnivå på +1,99 m. Därefter
leds spillvattnet med självfall mot pumpstationen ”Barsebäcks ARV”. Anslutningspunkten
från området bör ligga på ca +5,9 m för att ha täckning och ligga under dagvattenledningen.
Därmed kommer anslutningen mellan området och det befintliga systemet inte utgöra
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något problem. Då dagvattenledningen kan anslutas högre upp i dagvattenbrunnen
kommer anslutningen av spillvattenledning och dagvattenledning inte krocka trots att
ledningarna är dragna nära varandra vid anslutningspunkten.
Barsebäcks by har idag ca 800 boende. För hela området ger ökningen med ca 135
personer ett dimensionerande flöde som går från ca 15 l/s till 16 l/s. Teoretiska beräkningar
tyder på att kapaciteten i pumpstationen redan idag är mindre än vad som erfordras vid
regn. VA-huvudmannen planerar att under 2022 utföra arbete med att spåra och koppla
bort ovidkommande vatten. Det pågår en utredning av ombyggnation, som inkluderar en
ny överföringsledning, för att utöka kapaciteten i området.

7

Dimensionerande vattenförbrukning
Vid beräkning av dimensionerande vattenförbrukning tillämpas Svenskt Vattens publikation
P114. Den dimensionerande abonnentbelastningen beräknas för områden med 20 - 1000
anslutna personer enligt figur 3.9 (Flerbostadshus). I området planeras 20 parhus och 5
lägenhetshus med ca 20 - 30 lägenheter. Beräkningar utförs för 30 lägenheter för att ta
fram en maximal vattenförbrukning. 30 lägenheter och 20 parhus motsvarar ca 135
personer. Detta ger en dimensionerande vattenförbrukning på ca 3,5 l/s. Detta flöde kan
tillhandahållas i en PE-ledning (SDR17) med dimension 75 mm. För att klara
brandsläckning inom området bör det anslutas med en PE 110 mm ledning.
Barsebäcks by har idag ca 800 boende. För hela området ger ökningen med ca 135
personer ett dimensionerande flöde som går från ca 12 l/s till 13,5 l/s. Ledningen från
Löddeköpinge mot Barsebäcks by är 250 mm och ledningen norr om planområdet som
området ska anslutas mot är 110 mm. Det bedöms att ökningen av flödet inte kommer att
medföra någon väsentlig sänkning av trycket i området.
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