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Sammanfattning 
Tyréns har fått i uppdrag att utföra en översiktlig dagvatten- och 

skyfallsutredning för ett planerat exploateringsområde mellan Väggarp och 

Örtofta i västra Skåne. Inom området planeras exploatering av befintlig 

jordbruksmark för att skapa ca 500 bostäder i nära läge till tågstationen i 

Örtofta. Utredningen syftar till att utreda behov av hantering av dagvatten 

och skyfall och ska utgöra underlag för pågående arbete med ett 

planprogram för området. Metoder använda i utredningen följer Svenskt 

vattens publikationer P110, P104 och P105.  

Möjligheter till infiltration av dagvatten bedöms vara begränsade. Därför 

rekommenderas lösningar för dagvattenhantering som inte förlitar sig på 

infiltration i marken. 

Utredningsområdets huvudsakliga recipient är Kävlingeån. Recipienten är 

påverkad av övergödning och det finns risk för försämrad status med 

avseende på bland annat metaller och benso(a)pyren. 

Föroreningsberäkningar antyder att rening krävs för att inte riskera att 

påverka recipientens status. Föreslagna lösningar i form av svackdiken och 

dammar kan effektivt rena aktuella föroreningar. Med rätt utformning och 

underhåll av dagvattenanläggningarna bedöms att planerad förändring av 

markanvändning är möjlig utan att påverka recipientens status. 

Flödesberäkningar visar att fördröjning av dagvatten krävs. Beräknad 

fördröjningsvolym uppgår till cirka 4 400 m3 vid dimensionering för 20 års 

statistisk återkomsttid. Fördröjningsvolymen bedöms vara tillräcklig även för 

hantering av skyfall och föreslås hanteras genom flera anläggningar 

bestående av dammar och översvämningsytor. Dammar som används för 

rening och fördröjning bör dimensioneras för återkomsttider om minst 1 år. 

Översvämningsytorna kan med fördel vara multifunktionella ytor som har 

annan primär användning, men som tillåts översvämmas vid extrema regn. 

Utförd skyfallsanalys visar att den största lågpunkten inom 

utredningsområdet finns i västra delen, i skogsmark som ska bevaras. Där 

kan vatten bli stående till nivåer över 50 cm vid skyfall. Skyfallsanalysen 

visar också ett par större rinnvägar i riktning från norr till syd/syd-väst. 

Dessa rinnvägar föreslås vara vägledande för föreslagna lågstråk genom 

bebyggelsen. Inom lågstråken bör ytorna till stor del vara grönytor som 

inrymmer svackdiken, dammar och översvämningsytor. Hänsyn behöver 

också tas till potentiellt inkommande skyfallsvatten till utredningsområdet 

från områden norr om och väster om området. 

  



  

  

 

Uppdrag: 325590 Slättäng - Väggarp  2022-10-24 
Beställare: Slättäng AB  Granskningskopia 

https://tyrens.sharepoint.com/sites/325590-SE-TYR/Shared Documents/Ω R/Text/DVU Örtofta-Väggarp_efter interngranskning.docx 

4(43) 

Innehållsförteckning 

1 Bakgrund och syfte ...................................................................... 6 

2 Metodik och avgränsning ............................................................. 6 

2.1 Avgränsningar och förutsättningar ........................................................ 6 

2.2 Underlag ............................................................................................... 7 

2.3 Koordinat- och höjdsystem .................................................................... 7 

2.4 Flödesberäkningar ................................................................................ 7 

2.5 Beräkning av fördröjningsvolym ............................................................ 8 

2.6 Beräkningsprogram............................................................................... 8 

2.6.1 Scalgo Live ................................................................................. 8 

2.6.2 StormTac .................................................................................... 9 

3 Områdesbeskrivning (befintliga förhållanden) ........................... 9 

3.1 Orientering och närområde ................................................................... 9 

3.2 Markanvändning ................................................................................. 11 

3.3 Topografi ............................................................................................ 12 

3.4 Geologi och grundvatten ..................................................................... 12 

3.5 Recipienter och miljökvalitetsnormer ................................................... 14 

3.5.1 Befintligt avvattningssystem och ytvattenrecipient .................... 14 

3.5.2 Grundvattenförekomster ........................................................... 15 

3.5.3 Miljökvalitetsnormer .................................................................. 16 

3.6 Översvämningsrisker .......................................................................... 18 

3.7 Skyddad natur ..................................................................................... 19 

3.8 Reningskrav ........................................................................................ 19 

3.9 Markavvattningsföretag ....................................................................... 19 

3.10 Befintliga ledningar ........................................................................... 20 

4 Planerade förhållanden .............................................................. 21 

5 Flödesberäkningar ...................................................................... 22 

5.1 Befintliga förhållanden ........................................................................ 22 

5.2 Planerade förhållanden ....................................................................... 23 

5.3 Behov av fördröjning ........................................................................... 24 

6 Föroreningsberäkningar ............................................................ 24 

7 Skyfallsanalys ............................................................................. 26 



  

  

 

Uppdrag: 325590 Slättäng - Väggarp  2022-10-24 
Beställare: Slättäng AB  Granskningskopia 

https://tyrens.sharepoint.com/sites/325590-SE-TYR/Shared Documents/Ω R/Text/DVU Örtofta-Väggarp_efter interngranskning.docx 

5(43) 

7.1 Befintliga förhållanden ........................................................................ 27 

7.2 Planerade förhållanden ....................................................................... 28 

8 Föreslagen dagvatten- och skyfallshantering .......................... 29 

8.1 Principlösningar för dagvatten ............................................................. 29 

8.1.1 Dimensionering av anläggningar ............................................... 31 

8.2 Utformning .......................................................................................... 31 

8.3 Beskrivning av föreslagna åtgärder ..................................................... 35 

8.3.1 Vegetationsklädda tak ............................................................... 35 

8.3.2 Diken och svackdiken ............................................................... 35 

8.3.3 Ytvattenrännor .......................................................................... 36 

8.3.4 Dammar .................................................................................... 37 

8.3.5 Översvämningsytor ................................................................... 38 

9 Höjdsättning ................................................................................ 39 

10 Recipientpåverkan .................................................................... 40 

11 Slutsatser................................................................................... 40 

12 Rekommendation om fortsatt arbete ...................................... 41 

13 Bilagor ....................................................................................... 42 

14 Referenser ................................................................................. 42 

  



  

  

 

Uppdrag: 325590 Slättäng - Väggarp  2022-10-24 
Beställare: Slättäng AB  Granskningskopia 

https://tyrens.sharepoint.com/sites/325590-SE-TYR/Shared Documents/Ω R/Text/DVU Örtofta-Väggarp_efter interngranskning.docx 

6(43) 

1  Bakgrund och syfte 
Mellan Väggarp och Örtofta i västra Skåne planeras exploatering av 

befintlig jordbruksmark för att skapa ca 500 bostäder i nära läge till 

tågstationen i Örtofta. Området ligger strax norr om Bråån och Kävlingeån. 

Planerade bostäder utgörs av en blandning mellan radhus, enplansvillor 

och stadsvillor. Denna utredning syftar till att utreda behov av hantering av 

dagvatten och skyfall och ska utgöra underlag för pågående arbete med ett 

planprogram för området.    

Tyréns har även fått i uppdrag att utföra en trafikutredning, som utförs 

parallellt med dagvatten- och skyfallsutredningen.  

2  Metodik och avgränsning 
Beräkning av dimensionerande flöden och utjämningsvolymer har gjorts i 

enlighet med rekommendationer i Svenskt Vattens publikation P110. 

Skyfallsanalys har gjorts i Scalgo Live. 

Föroreningsberäkningar har gjorts i StormTac. Nuvarande och framtida 

föroreningsmängder antas genom schablonvärden. Reningslösningar 

föreslås med utgångspunkt i framtida föroreningar och med hänsyn till vad 

som bedöms kunna påverka berörda vattenförekomster. 

2.1  Avgränsningar och förutsättningar 

Till och från exploateringsområdet kommer eventuellt en ny anslutningsväg 

norrut ordnas. Denna utredning tar inte hänsyn till en eventuell ny 

anslutningsväg, eftersom det vid denna utrednings framtagande är oklart 

huruvida en ny väg kommer byggas eller inte och det finns olika 

lokaliseringsalternativ.  

Dagvatten- och skyfallsutredningen omfattar: 

• Beskrivning av befintliga och planerade förhållanden i 

utredningsområdet  

• Översiktlig beräkning av dimensionerande dagvattenflöden och behov 

av fördröjning  

• Översiktlig föroreningsanalys  

• Skyfallsanalys  

• Förslag på principlösningar för dagvatten och skyfall  
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Dagvattenutredningen följer riktlinjer enligt Svenskt Vattens publikationer 

P110, P104 och P105.  

2.2  Underlag 

Följande underlag har använts under utredningen:  

• Eslövs kommuns dagvatten- och översvämningsplan, antagen 2020-10-

26 

• Baskarta och fastighetskarta i dwg-format erhållen från Eslövs kommun 

2022-09-15 

• Referensmaterial från Lloyd´s arkitektkontor, daterat 2021-05-28 

• Karta över befintliga ledningar i dwg-format erhållet via Ledningskollen 

under perioden 2022-07-05 till 2022-07-21 

• Ritningar över åkerdränering (daterade 2020-01-13) och damm nära 

utredningsområdet (daterad 2021-10-07) erhållna från beställaren 

• Höjddata från Lantmäteriet 

• Öppen data från SGU, Länsstyrelsen, MSB och VISS 

2.3  Koordinat- och höjdsystem 

Koordinatsystem som används är SWEREF 99 13 30. Höjdsystemet är 

RH 2000. 

2.4  Flödesberäkningar 

Rationella metoden enligt Svenskt Vatten P110 har använts för att beräkna 

dimensionerande flöden, se ekvation 1:  

𝑞𝑑𝑎𝑔 𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖(𝑡𝑟) ∗ 𝑘𝑓 (1) 

där 

𝑞𝑑𝑎𝑔 𝑑𝑖𝑚 = Dimensionerande flöde, [l/s] 

𝐴 = Avrinningsområdets area, [ha] 

𝜑        = Avrinningskoefficient [-] 

𝑖(𝑡𝑟)  = Dimensionerande nederbördsintensitet, [l/s*ha] 

𝑡𝑟      = Regnets varaktighet 

𝑘𝑓 = Klimatfaktor [-] 
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Avrinningskoefficienter för olika ytor anges i P110. Intensiteten är en 

funktion av både återkomsttid och varaktighet. Dimensionerade flöde har 

beräknats för 5- och 20-årsregn enligt rekommendationer i P110 för ”tät 

bostadsbebyggelse”. Regnets varaktighet i flödesberäkningarna antas 

motsvara koncentrationstiden, dvs. rinntiden från den mest avlägsna 

punkten avrinningsområdet. Rinntiden uppskattas utifrån avstånd som mäts 

i kartor och rinnhastigheter enligt P110 (tabell 4.5). Intensiteten beräknas 

enligt Dahlströms formel i Svenskt Vatten P104, se ekvation 2: 

𝑖(𝑡𝑟) = 190 ∗ √𝑇
3

∗
ln (𝑡𝑟)

𝑡𝑟
0,98 + 2 (2) 

där 

𝑖(𝑡𝑟)  = Regnintensitet, [l/s*ha] 

𝑡𝑟 = Regnvaraktighet, [minuter] 

𝑇 = Återkomsttid [månader] 

För framtida scenarier multipliceras intensiteten med en klimatfaktor för att 

ta höjd för ökad nederbörd i samband med framtida klimatförändringar. 

Denna har valts till 1,25 enligt riktlinjer i P110. 

2.5  Beräkning av fördröjningsvolym 

För beräkning av fördröjningsvolymer används rationella metoden. 

Framtida flöden räknas utifrån 20-årsregn med klimatfaktor, i enlighet med 

rekommendationer i Svenskt Vatten P110 för tät bostadsbebyggelse. 

Beräkningarna utförs för flera regnvaraktigheter för att hitta den varaktighet 

som ger upphov till störst fördröjningsvolym. Utflöden från framtida 

fördröjningsmagasin antas motsvara dimensionerande flöden under 

befintliga förhållanden. 

2.6  Beräkningsprogram 

2.6.1  Scalgo Live 

Scalgo Live är ett webbaserat verktyg för att bedöma översvämningsrisker 

och flödesvägar vid olika nederbördsmängder. Verktyget utgår från höjder 

hämtade från Lantmäteriet med en upplösning på 1x1 m för aktuellt 

område. Lantmäteriets höjddata på platsen är insamlad under perioden 

november 2018 – januari 2019. Byggnader är hämtade från GSD-

fastighetskartan vilken uppdateras kontinuerligt. 
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Skyfallsanalysen i Scalgo Live syftar endast till att ge en indikation om vilka 

områden som löper störst risk att översvämmas vid kraftiga regn. Analysen 

har en del begränsningar som är viktiga att känna till vid tolkning av 

resultatet: 

• Alla ytor antas vara helt täta, dvs. allt vatten som faller på en yta 

kommer avrinna ytledes. Underjordiska ledningar och infiltration tas 

ingen hänsyn till, vilket kan vara betydande framförallt vid mindre 

regnmängder. Dock innebär större regnmängder generellt att olika ytor 

beter sig mer och mer lika. Allt eftersom marken blir vattenmättad ökar 

andelen som avrinner ytledes. 

• Ingen hänsyn tas till rinntid. Analysen visar resultatet när allt vatten 

runnit färdigt och stannat. Det kan bli särskilt missvisande för stora 

avrinningsområden, där rinntiden kan vara lång. 

• Modellen innehåller data som har inhämtats under flera år. I de fall det 

har gjorts förändringar i marknivåer de senaste åren, finns risk att de 

ändringarna inte syns i analysen när nationell höjddata används. 

2.6.2  StormTac 

StormTac är ett webbaserat verktyg för att bedöma föroreningsbelastning 

från olika typer av områden och kan även användas för att bedöma 

reningseffekt i olika typer av dagvattenanläggningar. Beräkningarna utgår 

från schablonvärden och skall därför endast tolkas som en indikation på 

vilka halter och mängder som riskerar att transporteras med dagvatten från 

ett visst område och inte som exakta värden. 

3  Områdesbeskrivning (befintliga 
förhållanden) 

3.1  Orientering och närområde 

Planerat exploateringsområde ligger mellan Örtofta och Väggarp i västra 

Skåne, cirka 9 km nordöst om centrala Lund (se Figur 1). Precis norr om 

utredningsområdet finns småskalig bostadsbebyggelse. Öster om området 

rinner Braån. Söder om området finns Örtofta station och Kävlingeån. Åt 

väster finns åkermark som används för odling.  
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Figur 1. Dagvattenutredningens utredningsområde är placerat mellan Örtofta och Väggarp.  
(Scalgo ApS, 2022). Utredningsområdet visas med lila linje. 

Som framgår av Figur 1 finns en damm sydväst om området. Denna är 

nyligen anlagd och har flera syften. Dammen ska bidra till minskad 

övergödning i närliggande vattendrag samt ökad biologisk mångfald i 

området. Dessutom används vattnet för bevattning av åkermarken. Vatten 

pumpas till dammen från Braåns mynning i Kävlingeån.  
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3.2  Markanvändning 

Marken inom utredningsområdet används till största del som åkermark, 

med vissa inslag av trädbeväxta partier i norra och västra delarna av 

området (se Figur 2). 

 

Figur 2. Ortofoto visar att markanvädningen är i huvudsak åkermark (Google, 2022). I norra 
delen och i västra delen finns trädbeväxta partier. 

Antagen markanvändning under befintliga förhållanden visas i Tabell 1.  

Tabell 1. Befintlig markanvändning inom utredningsområdet 

Markanvändning Area (ha) 

Jordbruksmark 30,3 

Skog 2,3 

Totalt 32,8 
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3.3  Topografi 

Nivåerna i utredningsområdet varierar mellan cirka +17 och +21, se Figur 

3. De högsta nivåerna är i norra delen av området, nära befintlig 

bebyggelse. Nivåerna i sydvästra delen av området och sydväst om 

området har modifierats utifrån erhållet ritningsunderlag för anlagd damm. 

Schaktmassor från anläggande av dammen har använts för att konstruera 

kullar norr om dammen.  

 

Figur 3. Befintlig topografi i utredningsområdet (Scalgo ApS, 2022). 

3.4  Geologi och grundvatten 

Den dominerande jordarten i utredningsområdet är lerig morän, enligt data 

från SGU (SGU, 2022). Figur 4 visar SGUs jordartskarta. Nära östra och 

södra delen av området misstänks finnas sand. Jorddjupet till berg i 

området förväntas vara minst 10 meter enligt data från SGU.  
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Figur 4. Jordarter i och kring utredningsområdet (SGU, 2022). Utredningsområdet visas med 
svart linje. Vattennivåer i Braån har hämtats från höjddata i Scalgo Live.  

Inga grundvattenmätningar har gjorts i närområdet. En indikation om 

grundvattennivån kan fås genom nivåerna på närliggande vattendrag. 

Braån längs östra delen av utredningsområdet har nivå cirka +18,0 till 

+16,3 vid mynningen i Kävlingeån (se Figur 4). Vid jämförelse med 

marknivåer inom utredningsområdet och antagande om att 

strömningsriktningen för grundvattnet följer marklutningen, konstateras att 

grundvattennivån i området kan förväntas vara så hög som 1,2-1,5 meter 

under markytan.  

Sammantaget bedöms att marken inom utredningsområdet medger 

begränsad möjlighet till infiltration av dagvatten, eftersom den dominerande 

jordarten har relativt låg genomsläpplighet och att grundvattenytan kan 

förväntas vara högt belägen. Grundvattennivån är viktig att ta hänsyn till vid 

utformning av anläggningar och påverkan på grundvattennivåer kan utgöra 
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tillståndspliktig vattenverksamhet. För att få mer utförlig information kring 

grundvattennivåer, rekommenderas grundvattenmätningar. 

3.5  Recipienter och miljökvalitetsnormer 

3.5.1  Befintligt avvattningssystem och ytvattenrecipient 

Utredningsområdet avrinner naturligt till Braån och Kävlingeån, se Figur 5.  

 

Figur 5. Naturliga recipienter (VISS, 2022). Pilar visar flödesriktningar i Braån och 

Kävlingeån. 
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Inom och i nära anslutning till utredningsområdet finns befintliga 

dagvattenledningar och åkerdränering som utgör tekniska 

avvattningssystem. Figur 6 visar ungefärliga tekniska avrinningsområden till 

respektive utlopp i recipienterna. Av figuren framgår att marken inom 

utredningsområdet i huvudsak avvattnas söderut. Eftersom Braån precis 

söder om utredningsområdet övergår i Kävlingeån, betraktas Kävlingeån 

som den huvudsakliga recipienten för aktuellt område. 

 

Figur 6. Tekniska avrinningsområden (Scalgo ApS, 2022). Kartan har kompletterats med 
underlag avseende befintligt ledningsnät från VA SYD och markägare. Gröna pilar visar 
ungefärliga lägen för utlopp till recipienter. Utredningsområdet visas med lila linje.  

3.5.2  Grundvattenförekomster 

Utredningsområdet är till viss del belägen ovan en grundvattenförekomst, 

se Figur 7. Den aktuella förekomsten utgörs av sedimentärt berg. Strax 

öster om utredningsområdet finns även en sand- och grusförekomst.  



  

  

 

Uppdrag: 325590 Slättäng - Väggarp  2022-10-24 
Beställare: Slättäng AB  Granskningskopia 

https://tyrens.sharepoint.com/sites/325590-SE-TYR/Shared Documents/Ω R/Text/DVU Örtofta-Väggarp_efter interngranskning.docx 

16(43) 

Med hänsyn till att mängden vatten som inom utredningsområdet infiltrerar 

till grundvattnet bedöms som liten, antas att grundvattenförekomsten inte 

kommer utgöra en betydande recipient för dagvatten från området.  

 

Figur 7. Utredningsområdet ligger till stor del ovan en grundvattenförekomst (VISS, 2022). 

Utredningsområdet är markerat med svart linje. 

3.5.3  Miljökvalitetsnormer 

År 2000 trädde EUs gemensamma vattendirektiv i kraft vilket syftar till att 

säkerställa god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Samtliga 

Sveriges ytvattenförekomster har klassats utifrån ekologisk och kemisk 
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status. Grundvattenförekomsterna klassas utifrån kemisk status och 

kvantitativ status. Vattenförekomsterna har även fastställda 

miljökvalitetsnormer (MKN) vilka anger vilken status vattenförekomsten ska 

uppnå samt till vilket år statusen ska vara uppnådd. Tabell 2 nedan visar 

MKN för aktuella recipienter.  

Tabell 2. MKN för ytvattenrecipienterna Braån och Kävlingeån (VISS, 2022). 

Vatten-
förekomst 

Miljökvalitets-
norm 

Status 
förvaltnings-
cykel 3 
(2017-2021) 

Utpekade 
miljö-
problem 

Utpekade 
påverkans-
källor med 
koppling till 
dagvatten 

Braån: 
Kävlingeån-
Damm i 
Rolfsberga 
(SE618470-
396729) 

God ekologisk 
status 2033 

Måttlig 
ekologisk 
status 

Övergödning, 
morfologiska 
förändringar 
och påverkan 
från särskilda 
förorenande 
ämnen. 

Urban mark-
användning, 
med risk för 
sänkt status 
avseende 
totalfosfor och 
benso(a)pyren.  
Dagvatten från 
vägtrafik 
(E22), med 
risk för sänkt 
status 
avseende 
flouranten, 
koppar, 
benso(a)pyren, 
PAHer och 
metaller.  

God kemisk 
ytvattenstatus 

Uppnår ej 
god kemisk 
status 

Höga halter 
bromerad 
difenyleter 
samt 
kvicksilver, 
som båda 
beror av 
atmosfärisk 
deposition. 

Kävlingeån: 
Havet-
Braån 
(SE618685-
133000) 

God ekologisk 
status 2033 

Otillfreds-
ställande 
ekologisk 
status  

Övergödning, 
morfologiska 
förändringar 
och påverkan 
från särskilda 
förorenande 
ämnen. 

Urban mark-
användning, 
med risk för 
sänkt status 
avseende 
totalfosfor och 
benso(a)pyren.  
Dagvatten från 
vägtrafik 
(E6/E20), med 
risk för sänkt 
status 
avseende 
flouranten, 
koppar, 
benso(a)pyren, 
PAHer och 
metaller.  

God kemisk 
ytvattenstatus 

Uppnår ej 
god kemisk 
status 

Höga halter 
bromerad 
difenyleter 
samt 
kvicksilver, 
som båda 
beror av 
atmosfärisk 
deposition. 
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3.6  Översvämningsrisker 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gjort 

översvämningskarteringar för flera vattendrag i Sverige. Karteringarna ger 

en indikation kring vilka områden riskerar att översvämmas i samband med 

extremt höga flöden i vattendragen. Ett av vattendragen som inkluderats i 

MSBs kartering är Kävlingeån. Figur 8 nedan visar områden kring 

utredningsområdet som riskerar att översvämmas vid framtida 

extremflöden (simulerat år 2100) med 200 års statistisk återkomsttid.  

 

Figur 8. MSBs översvämningskartering för framtida 200-årsflöden i Kävlingeån. 

MSBs översvämningskartering (Figur 8 ovan) visar inte någon risk för 

översvämning inom utredningsområdet vid 200-årsflöde i Kävlingeån. Dock 

framgår att det i anslutning till utredningsområdets södra del finns områden 

som riskerar att översvämmas vid framtida extrema flöden i Kävlingeån. 

Om marken inom utredningsområdet sänks i förhållande till befintliga 



  

  

 

Uppdrag: 325590 Slättäng - Väggarp  2022-10-24 
Beställare: Slättäng AB  Granskningskopia 

https://tyrens.sharepoint.com/sites/325590-SE-TYR/Shared Documents/Ω R/Text/DVU Örtofta-Väggarp_efter interngranskning.docx 

19(43) 

nivåer, finns större risk att översvämningar till följd av höga flöden i 

Kävlingeån kan drabba även delar av utredningsområdet.   

3.7  Skyddad natur 

Utredningsområdet omfattas inte av något naturreservat eller 

vattenskyddsområde.  

3.8  Reningskrav 

Utredningsområdet omfattas inte av några särskilda reningskrav.  

3.9  Markavvattningsföretag 

I Kävlingeån söder om utredningsområdet finns ett markavvattningsföretag: 

Kävlingeåns vattenavledningsföretag, se Figur 9. Företaget omfattar bara 

Kävlingeån och har inget båtnadsområde inom utredningsområdet. Om 

dagvattenflöden från utredningsområdet ökar, finns risk att 

markavvattningsföretaget påverkas.  

För Kävlingeån finns ett vattenråd (Kävlingeåns vattenråd, 2022). I 

vattenrådet ingår bland annat dikningsföretagen i Kävlingeån, kommuner 

inom vilka Kävlingeån rinner samt markägare. Vattenrådet syftar till att 

samla arbetet med vattenvård och vattenkontroll för Kävlingeån och ett 

viktigt samråds- och remissorgan i dessa frågor.  

Braån omfattas inte av något markavvattningsföretag i närheten av 

utredningsområdet.   
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Figur 9. Karta över markavvattningsföretag vid Väggarp (Länsstyrelsen Skåne, 2022). 
Utredningsområdet visas med svart linje. 

3.10  Befintliga ledningar 

Underlag angående befintliga ledningar har inhämtats via Ledningskollen 

samt erhållits från beställaren. Genom utredningsområdet går befintliga 

vatten- och spillvattenledningar såväl som tele-/fiberkablar, se Figur 10.  
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Figur 10. Befintliga ledningar i utredningsområdet, inklusive åkerdränering. Genom området 
går vatten- och spillvattenledningar såväl som tele-/fiberkablar. 

4  Planerade förhållanden 
Bebyggelsen som planeras inom utredningsområdet utgörs i huvudsak av 

bostäder i form av radhus och villor, men även flerbostadshus och 

skola/förskola kan förekomma. Inom föreslagna kvarter antas gårdarna till 

stor del vara gröna.  

Inom området närmast Braån, som omfattas av strandskydd, antas att 

befintlig åkermark i framtiden kommer användas som grönyta för odling, 

rekreation och dagvattenhantering.  

Enligt uppgifter från beställaren antas planerat bostadsområde vara cirka 

28 ha. Det trädbeväxta partiet i västra delen av området antas bevaras i 

framtiden. 
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5  Flödesberäkningar 
För flödesberäkningar antas dimensionerande återkomsttider enligt 

rekommenderade minimikrav för dimensionering av ledningsnät i tät 

bostadsbebyggelse, som anges i Svenskt vatten P110. Därmed antas 

dimensionerande återkomsttid för fylld ledning till 5 år och återkomsttid för 

trycklinje i marknivå till 20 år.  

5.1  Befintliga förhållanden 

Vid dimensionerande regn under befintliga förhållanden antas en rinntid om 

2 h. Rinntiden har antagits baserat på att vatten avrinner på markytan hela 

vägen till utloppspunkten vid recipienten. Antaganden och resulterande 

rinntid vid befintliga förhållanden visas i Tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Rinntid under befintliga förhållanden. 

Parameter Värde Kommentar 

Rinnsträcka mark 750 m Uppskattad genom Scalgo 
Live 

Rinnhastighet mark 0,1 m/s Enligt förslag i Svenskt Vatten 
P110 

Rinntid mark 125 min Beräknad rinntid på mark 

Antagen rinntid vid 
beräkning 

2 h Total antagen rinntid, som 
används vid beräkning av 
dimensionerande flöden.  

Regnintensiteten vid regn med 2 timmars varaktighet under befintliga 

förhållanden är cirka: 

• 35 l/s, ha vid 5-årsregn 

• 54 l/s, ha vid 20-årsregn 

I Tabell 4 nedan visas resulterande flöden från utredningsområdet under 

befintliga förhållanden. 

Tabell 4. Dimensionerande flöden under befintliga förhållanden. Regnvaraktighet 2 timmar. 

Markanvändning Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient 

Flöde 5-års-
regn (l/s) 

Flöde 20-
års-regn (l/s) 

Jordbruksmark 30,5 0,1 106 164 

Skog 2,4 0,1 8 13 

Totalt 32,8 0,1 114 177 
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5.2  Planerade förhållanden 

Vid planerade förhållanden används en klimatfaktor om 1,25 för att ta 

hänsyn till att kraftigare regn förväntas i framtiden. Planerat bostadsområde 

antas ha en sammanvägd avrinningskoefficient om 0,4 i enlighet med 

rekommendationer för bebyggelsetypen i Svenskt Vatten P110. 

Under planerade förhållanden antas en rinntid om 30 min. Rinntiden har 

antagits baserat på att dagvatten antas hanteras genom öppen avledning i 

exploateringsområdet. Antaganden och resulterande rinntid vid befintliga 

förhållanden visas i Tabell 5 nedan. 

Tabell 5. Rinntid under planerade förhållanden. 

Parameter Värde Kommentar 

Rinnsträcka mark 30 m Uppskattad genom Scalgo 
Live 

Rinnhastighet mark 0,1 m/s Enligt förslag i Svenskt Vatten 
P110 

Rinntid mark 5 min Beräknad rinntid på mark 

Rinnsträcka dike 780 m Uppskattad genom Scalgo 
Live 

Rinnhastighet dike 0,5 m/s Enligt förslag i Svenskt Vatten 
P110 

Rinntid dike 26 min Beräknad rinntid i dike 

Total rinntid 31 min Beräknad total rinntid 

Antagen rinntid vid 
beräkning 

30 min Total antagen rinntid, som 
används vid beräkning av 
dimensionerande flöden.  

Regnintensiteten vid regn med 30 minuters varaktighet under planerade 

förhållanden är cirka: 

• 115 l/s, ha vid 5-årsregn 

• 182 l/s, ha vid 20-årsregn 

I Tabell 6 nedan visas resulterande flöden från utredningsområdet vid 

befintliga förhållanden. 

Tabell 6. Dimensionerande flöden vid planerade förhållanden. Regnvaraktighet 30 minuter. 

Klimatfaktor 1,25. 

Markanvändning Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient 

Flöde 5-års-
regn (l/s) 

Flöde 20-
års-regn (l/s) 

Bostadsområde 28 0,4 1292 2034 

Grönyta 3,3 0,1 39 61 

Skog 1,5 0,1 17 27 

Totalt 32,8 0,36 1348 2122 

Flödesökning   1234 1945 
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Resultatet visar att flöden under planerade förhållanden förväntas vara flera 

gånger större än under befintliga förhållanden. För att inte öka maxflöden 

gentemot befintliga flöden, krävs fördröjning. 

5.3  Behov av fördröjning 

Av flödesberäkningarna i föregående avsnitt framgår att dagvattenflöden 

från utredningsområdet förväntas öka i framtiden. För att inte öka flödet 

gentemot befintligt flöde behöver dagvatten fördröjas. Fördröjningsvolym 

har beräknats för 20-årsregn med antaget utflöde motsvarande befintligt 

20-årsregn med 2 timmars varaktighet. Resultatet visas i Tabell 7 nedan. 

Tabell 7. Erforderlig fördröjningsvolym vid 20-årsregn under planerade förhållanden. 

Befintligt flöde leds till 
recipient (l/s) 

Fördröjningsvolym 20-
årsregn (m3) 

Dimensionerande 
varaktighet 

177 4389 2 timmar 

6  Föroreningsberäkningar 
Föroreningsberäkningar för befintlig och planerad bebyggelse har gjorts i 

StormTac. Resultatet presenteras nedan som föroreningsmängd i kilogram 

per år. Beräkningarna grundar sig på schablonvärden för olika 

föroreningsbelastning utifrån markanvändning och ska därför bara tolkas 

som en indikation på vilka föroreningar som kan förekomma inom 

utredningsområdet. Beräkningarna visar orenat dagvatten. Samtliga 

beräkningsresultat återfinns i Bilaga 1. 

Utgångpunkt i beräkningarna har varit en årlig nederbördsmängd om 7501 

mm vid både befintliga och framtida förhållanden. Respektive 

markanvändning har antagits motsvara ytanvändning i StormTac enligt 

Tabell 8. 

  

 
1 Data från SMHIs Vattenwebb visar nederbördsmängd om 740-771 mm/år för 
aktuella avrinningsområden under perioden 1991-2020 (SMHI, 2022). Ingen 
prognos har gjorts för framtida årsnederbörd. 
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Tabell 8. Antagna ytor för föroreningsberäkningar. 

Markanvändning Antagen yta i StormTac 

Jordbruksmark Jordbruksmark 

Skog Skogsmark 

Bostadsområde Radhusområde 

Grönyta för odling, rekreation 
och dagvattenhantering 

Parkmark 

Vid planerade förhållanden förväntas föroreningsmängderna i området öka, 

se Tabell 9 nedan. Störst ökning (som andel av befintliga värden) förväntas 

för benso(a)pyren (BaP), metaller såsom nickel (Ni), krom (Cr) och Zink 

(Zn) samt fosfor (P). Presenterade föroreningsbelastningar bör betraktas 

som relativt osäkra, då de är baserade på schabloner för olika 

markanvändning. Värdena bör endast användas som en indikation på vilka 

ämnen som kan förekomma och därmed vara prioriterade vid val av 

reningsmetoder. 

Tabell 9. Föroreningsmängder (kg/år) för utredningsområdet utan rening vid befintlig och 
planerad markanvändning. Tabellen visar beräknad ökning i mängd och som andel. OBS! 
Värdena är baserade på schabloner och bör betraktas som osäkra. 

Ämne Befintliga 
för-
hållanden 
(kg/år) 

Planerade 
för-
hållanden 
(kg/år) 

Ökning 
(kg/år) 

Ökning som 
andel 

P 6,6 20 13,4 203% 

N 180 180 0 0% 

Pb 0,64 0,96 0,32 50% 

Cu 0,97 2 1,03 106% 

Zn 2,7 6,6 3,9 144% 

Cd 0,028 0,043 0,015 54% 

Cr 0,13 0,46 0,33 254% 

Ni 0,084 0,63 0,546 650% 

SS 3300 4500 1200 36% 

BaP 0,0003 0,0037 0,0034 1133% 

Benso(a)pyren är ett polyaromatiskt kolväte (PAH) och uppstår typiskt 

genom förbränningsprocesser. I Sverige är vedeldning och vägtrafik de 

huvudsakliga utsläppskällorna. Mängden BaP från personbilstrafik kan 

antas minska i framtiden, i takt med att mindre andel av fordonen drivs av 

förbränningsmotorer.  

Nickel, krom och zink är relativt vanligt förekommande metaller 

byggmaterial och motorfordon. Den beräknade ökningen av metallerna är 
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kopplad främst till förväntad biltrafik, men viss del kommer även av takytor 

och exempelvis lyktstolpar, hängrännor och räcken. Om förzinkade ytor 

undviks, bör mängden zink exempelvis inte öka i den utsträckning som 

beräkningarna visar. 

Näringsämnet fosfor används till stor del som gödningsmedel. Huruvida 

fosfor ökar eller inte till följd av planerad förändring av markanvändningen 

bör betraktas som osäkert, eftersom beräkningarna grundar sig på 

schabloner utifrån markanvändningen. Den faktiska förändringen i 

fosforbelastning beror på mängden gödning som används inom 

jordbruksmarken i dagsläget samt hur mycket gödning som kommer 

användas inom planerat bostadsområde.  

För att minska mängden föroreningar i dagvatten som avrinner till recipient, 

kan olika reningsanläggningar användas. Rening av fosfor, tungmetaller 

och benso(a)pyren bör prioriteras vid val av reningsåtgärder. Tabell 10 

nedan visar typiska reningseffekter per ämne för olika anläggningar enligt 

data från StormTac. Där framgår att effektiv reduktion av de flesta 

analyserade ämnen går att uppnå med hjälp av öppna dagvattenlösningar 

såsom diken, regnbäddar/biofilter och dammar. Presenterade 

reningseffekter är dock schablonmässiga och kan dock variera kraftigt 

beroende på exempelvis utformning, vilket behöver beaktas vid projektering 

av anläggningar. 

Tabell 10. Typiska reningseffekter för olika anläggningar (StormTac AB, 2022). OBS! 
Reningseffekterna är schablonmässiga och kan variera stort beroende på anläggningars 
utformning och andra förutsättningar såsom storlek på flöden, föroreningshalter och 
föroreningarnas form (exempelvis lösta eller partikelbundna). 

 Typisk reningseffekt i % för respektive ämne 

Anläggning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 
Översilningsyta 40 30 55 55 50 55 45 45 20 70 80 70 

Gräsdike, 
öppet dike, 
vägdike 

30 20 40 20 55 35 35 50 10 65 85 15 

Svackdike 35 35 65 50 65 65 50 50 15 70 85 60 

Biofilter/ 
regnbädd 

65 40 80 65 85 85 55 75 80 80 70 85 

Torr damm 10 25 40 30 30 40 40 30 10 50 75 30 

Våt damm 55 35 75 60 60 50 75 50 30 80 80 75 

Våtmark 50 30 80 55 60 80 60 25 30 85 95 70 

7  Skyfallsanalys 
Vid skyfall antas alla ledningsnät för dagvatten fyllas och vatten rinner till 

största del ytledes. Därför analyseras bara ytliga rinnvägar. 
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Under ett skyfall med 100 års återkomsttid och 2 timmars varaktighet med 

klimatfaktor 1,3 faller cirka 85 mm regn enligt Dahlströms formel (för formel, 

se avsnitt 2.2). Eftersom bara ytledes avrinning analyseras i Scalgo Live, 

görs ett antagande om att en viss mängd vatten, motsvarande 10 mm regn, 

magasineras i ledningsnät eller infiltreras. Resterande 75 mm rinner 

ytledes. Regnmängden har därför satts till 75 mm i Scalgo Live. Samma 

regnmängd studeras vid både befintliga och framtida förhållanden. 

7.1  Befintliga förhållanden 

Utförd skyfallsanalys för befintliga förhållanden visas i Figur 11 nedan. 

Analysen visar risk för översvämningar med betydande vattendjup (över 50 

cm) i västra delen av utredningsområdet. På ett par platser i norra delen av 

utredningsområdet visas risk för översvämningar över 10 cm och på 

flertalet platser inom åkermarken kan vatten bli stående med små djup (upp 

till cirka 10 cm). Ytliga rinnvägar genom området är i huvudsak från norr till 

söder.  

 

Figur 11. Skyfallsanalys vid befintliga förhållanden (Scalgo ApS, 2022). I västra delen av 
utredningsområdet finns risk för översvämningsdjup över 50 cm. På ett par platser i norra 
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delen av utredningsområdet visar analysen översvämningar över 10 cm djup. Blå pilar visar 
riktning för ett par större rinnvägar. 

Analys av rinnvägarna visar att vatten vid skyfall under befintliga 

förhållanden riskerar att rinna in i utredningsområdet från flera håll i norra 

och västra delarna av utredningsområdet, se Figur 12 nedan. 

 

Figur 12. Pilar visar några platser där analysen visar att vatten utifrån riskerar att rinna in i 
utredningsområdet vid skyfall (Scalgo ApS, 2022). Grönmarkerat område är 
avrinningsområde till utloppspunkten vid Braån. Avrinningsområdets utbredning visar från 
vilka ytor vatten kommer till utredningsområdet.  

7.2  Planerade förhållanden 

Bebyggelsestrukturen under planerade förhållanden är inte bestämd. 

Därmed har ingen analys gjorts utifrån planerad bebyggelse. Utifrån 

befintliga förhållanden, kan dock sammanfattas några rekommendationer 

och riktlinjer för planering av ny bebyggelse: 

• Planera grönområden utifrån befintliga lågstråk, som representeras 

av de största rinnvägar i skyfallsanalysen. Se Figur 11 i föregående 

avsnitt.  
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• Planera avledning av inkommande skyfallsvatten (se Figur 12 i 

föregående avsnitt) genom diken i utredningsområdet. Det kan 

också finnas alternativ att dirigera om skyfallsvägar utanför 

utredningsområdet, så att vatten tar andra vägar.  

• Bevara åtminstone samma lågpunktsvolym som under befintliga 

förhållanden i utredningsområdet, för att inte förvärra situationen 

nedströms vid skyfall. Lågpunktsvolymen vid befintliga förhållanden 

beräknas till cirka 3 300 m3, vilket är mindre än beräknad 

fördröjningsvolym vid dimensionerande 20-årsregn. Därmed 

bedöms att volymen i framtida fördröjningsanläggningarna räcker 

även för hantering av skyfall. Framtida lågpunktsvolymer, som ska 

kunna översvämmas vid skyfall, bör i första hand planeras i 

grönområden. 

8  Föreslagen dagvatten- och 
skyfallshantering 

8.1  Principlösningar för dagvatten 

Att ta hand om, fördröja och rena dagvatten i helt eller delvis öppna system 

är det mest hållbara sättet att hantera dagvatten. Genom öppen avledning 

nyttjas processer som efterliknar naturens eget sätt att ta hand om 

regnvatten d.v.s. avrinning över vegetationsytor, avdunstning, infiltration 

och perkolation, transport i öppna vattendrag och fördröjning i våtmarker 

och dammar. Dessa processer och system ger ett mycket långsammare 

avrinningsförlopp vilket minskar toppflödena och dessutom kommer en 

större andel vatten att infiltrera och även avdunsta vilket innebär att den 

totala volymen som avrinner blir mindre. Mark och växter hjälper även till att 

rena dagvattnet genom olika bio- och geokemiska samt fysikaliska 

processer. Figur 13 visar en principskiss över hållbar dagvattenhantering i 

en sekvens med fyra kategorier. 
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Figur 13. Öppna dagvattenlösningar kan delas in i fyra kategorier (Stahre, 2004). 

I Tabell 11 ges exempel på lösningar som svarar mot de fyra kategorierna 

kopplade till en öppen, hållbar dagvattenhantering. 

Tabell 11. Exempel på tekniska lösningar inom de fyra olika kategorierna av öppen 

dagvattenhantering. 

 Lokalt 
omhänder-
tagande på 
tomtmark 

Fördröjning 
nära källan 

Trög 
avledning 

Samlad 
fördröjning 

Ex. Infiltration och 
fördröjning i 
gräs-, grus- och 
makadam-
fyllningar 
Vattenutkastare 
och infiltration 
på gräsytor 
Genom-
släppliga 
beläggningar 
Gröna tak  
Dammar 

Infiltration och 
fördröjning i 
gräs-, grus- och 
makadam-
fyllningar 
Infiltration på 
gräsytor 
Genom-
släppliga 
beläggningar 
Översvämnings-
ytor 
Diken, dammar, 
våtmarker  

Svackdiken 
Kanaler 
Bäckar och 
diken 
Sekundära 
avrinnings-
vägar i 
grönstråk, 
på gång-  
och 
cykelvägar 
och på 
gator 

Dammar 
Våtmarks-
områden 
Översvämnings-
ytor i parker och 
i jordbruks-
landskapet 

Inom utredningsområdet föreslås dagvatten i största möjliga utsträckning 

ledas via öppna lösningar såsom diken i grönytor för samlad fördröjning 

och rening innan utsläpp till recipienten. Särskilt viktigt är det att vatten från 

trafikerade ytor renas, eftersom föroreningar såsom tungmetaller och olja 

typiskt når dagvattnet via trafikerade ytor. Gröna tak, regnbäddar och 

dammar kan användas för dagvattenhantering samtidigt som de med rätt 

utformning också kan bidra till biologisk mångfald och rekreation. 

Dagvatten från takytor kan med fördel ledas via utkastare till grönytor på 

kvartersmark och vidare till allmän plats, alternativ kan takvatten samlas i 

regntunnor för bevattning.  
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Infiltrationsmöjligheter i området bedöms vara begränsade. Därmed bör 

inte tekniska lösningar baseras på lokal infiltration. 

Dräneringsvatten bör om möjligt ledas via självfall till den öppna 

dagvattenhanteringen. Alternativt kan dräneringsvatten pumpas till 

dagvattenanläggningen eller ledas i separata täta ledningar till recipienten. 

Eventuellt kan befintliga ledningar för åkerdränering användas för 

anslutning av dräneringsvatten. För detta skulle dock krävas att VA-

huvudmannen övertar aktuella dräneringsledningar genom en 

överenskommelse med markägaren. 

För att säkerställa dagvattenhanteringens funktion på sikt, behövs 

regelbundet underhåll. Exempelvis är det viktigt att alla anläggningar för 

sedimentering, såsom dammar, regelbundet töms på sediment så att detta 

tas om hand kontrollerat. Det är också viktigt att filteranläggningar, såsom 

regnbäddar, underhålls genom byte av filtermedia när materialet börjar bli 

igensatt.   

8.1.1  Dimensionering av anläggningar 

Flödesberäkningarna visar erforderliga fördröjningsvolymer vid 

dimensionerande 20-årsregn. För att ordna en kostnadseffektiv 

dagvattenhantering, kan det vara fördel att anlägga dammar som är 

tillräckliga för regn med kortare återkomsttid (minst 1 år) samt att vissa ytor 

(som i normalfallet används för något annat) tillåts översvämmas vid regn 

som är större än de som är dimensionerande för dammarna. Dessa 

översvämningsytor bör ha flacka slänter (gärna 1:6 eller flackare) samt gräs 

eller annan vegetation som kan tillåtas stå under vatten tillfälligt.  

Reningsanläggningar bör dimensioneras för minst 1-årsregn. Genom att 

klara 1-årsregn räcker anläggningen för att rena större delen av 

årsnederbörden, eftersom den största delen av regnmängden faller i form 

av mindre regn.  

8.2  Utformning 

Fördröjning av dagvatten kan företrädesvis ske på flera platser i föreslagna 

lågstråk genom området, se Figur 14. Stora fördröjnings- och 

översvämningsvolymer hanteras lämpligen i södra delen av 

utredningsområdet, där stora befintliga lågpunkter finns. Anslutning av 

dagvatten till recipient föreslås i huvudsak ske till Braån i söder. 
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Figur 14. Föreslagen övergripande principutformning för dagvatten- och skyfallshantering. 

Eventuellt kan det vara möjligt att ansluta delar av området i norr och i 

väster till befintliga dagvattenledningar som leder till Braån i öster 

respektive Kävlingeån i väster. Det kan finnas fördel med att utsläpp sker 

till olika punkter och på olika nivåer för att uppehålla en bra vattennivå i ån. 

Exempelvis kan det vara bra med mindre utlopp på en låg nivå för att 

säkerställa att det kommer vatten till vattendraget om det kommer ett regn i 

en i övrigt torr period. Vid sådana tillfällen kan det vara bättre att dagvatten 

kontrollerat släpps till vattendraget så att djur och växter får vatten, snarare 

än att dagvattnet fördröjs inom området. 

För att avgöra i vilken utsträckning befintliga ledningar kan användas, 

föreslås statusbedömningar och kapacitetsberäkningar. Detta gäller även 

utlopp från åkerdränering till Braån i söder, som eventuellt kan utnyttjas 

som utlopp för dagvatten. Utnyttjande av dessa anläggningar skulle dock 

kräva en överenskommelse mellan markägaren och VA-huvudmannen, 
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som behöver överta anläggningen om den ska ingå i det allmänna VA-

nätet. 

Om kapaciteten i befintliga utloppsledningar inte räcker för det 

tillkommande dagvattnet behöver ett eller flera nya utlopp ordnas, vilket 

kräver anmälan om vattenverksamhet. 

Figur 15 nedan visar principskiss för lågområde dit vatten leds från 

fastigheter och gator. Föreslagen princip bygger på huvudsakligen ytlig 

avrinning till svackdiken, som utgör del i den allmänna VA-anläggningen. 
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Figur 15. Principskiss för lågstråk i grönområde mellan nya byggnader. Fastigheter och 
gator avvattnas mot grönytor som inrymmer svackdiken, eventuellt dammar och 

översvämningsytor. 
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8.3  Beskrivning av föreslagna åtgärder 

8.3.1  Vegetationsklädda tak 

Vegetationsklädda tak (gröna tak) kan vara aktuella för nya byggnader. För 

att bedöma huruvida det kan vara aktuellt för en viss takyta behöver 

hänsyn tas till flera aspekter såsom ekonomi och skötsel samt 

konstruktionens förmåga att hantera lasten som ett grönt tak kan innebära. 

Det ställer också krav på viss taklutning, eftersom gröna tak inte kan 

anläggas i för brant lutning. Mindre tillkommande byggnader, såsom 

komplementbyggnader inom kvartersmark, bör i huvudsak kunna förses 

med gröna tak.  

Med hjälp av gröna tak kan takytor utnyttjas för att skapa gröna områden 

som gynnar biodiversitet, gynnar klimat i byggnader samt minskar 

dagvattenmängder tack vare vattenupptag av växter och ökad avdunstning. 

Gröna tak kan anläggas med olika innehåll och olika tjocklek utifrån takets 

önskade funktion. Vanligast är de s.k. extensiva taken som kräver 

förhållandevis lite underhåll. Dessa är ofta tunna och har växtlighet i form 

av sedum- och eller örtväxter (Vinnova, 2021). Bäst effekt på minskad 

avrinning av dagvatten har de gröna taken vid lågintensiva regn. De 

lågintensiva regnen står för det största antalet regn som inträffar inom ett 

år, och extensiva gröna tak kan minska den årliga avrinningen upp till 50 % 

jämfört med ett konventionellt tak (Svenskt Vatten, 2016). 

8.3.2  Diken och svackdiken 

Svackdiken föreslås generellt som trög transportväg för dagvatten i 

grönytor. Placering av svackdiken är typiskt inom gröna lågstråk.   

Med svackdike avses ett brett vegetationsklätt dike med svag släntlutning, 

se Figur 16. Svackdiken är beklädda med vattentåligt gräs eller 

våtmarksväxter och karaktäriseras av en stor bredd och en svag 

längsgående lutning. Svackdiken bör ha en släntlutning på 1:3 eller flackare 

med hänsyn till skötsel. Ett svackdike kan ses som ett alternativ till 

traditionella avloppsystem och används främst där man önskar ett öppet 

dagvattensystem. Meningen är att de skall fungera som transportsystem 

och för magasinering av dagvattnet. Svackdiken kan förses med strypt 

utlopp eller överfall i olika sektioner för att vidaregående flöde skall 

begränsas.  



  

  

 

Uppdrag: 325590 Slättäng - Väggarp  2022-10-24 
Beställare: Slättäng AB  Granskningskopia 

https://tyrens.sharepoint.com/sites/325590-SE-TYR/Shared Documents/Ω R/Text/DVU Örtofta-Väggarp_efter interngranskning.docx 

36(43) 

 

Figur 16. Exempel på svackdike (foto: Tyréns AB). 

Ett svackdike för avledning av dagvatten ska inte beaktas som ett komplett 

reningssystem. Däremot är det en metod som är effektiv mot rening av 

kväve och även upp till 20 % av metaller. Det går inte heller att 

säkerhetsställa en konstant hög reningseffekt och gräset behöver klippas 

kontinuerligt för att kunna behålla flödet. Svackdiken med våtmarksväxter 

renar bättre än motsvarande diken med gräs. Eftersom svackdiken i princip 

är självgödslande på grund av alla näringsämnen som kommer med 

dagvattnet så krävs ingen ytterligare gödsling.  

Vanliga diken har vanligtvis brantare släntlutning än svackdiken, upp till en 

lutning på 1:2, och tar därför mindre plats än svackdiken. 

8.3.3  Ytvattenrännor 

Vid ytlig avledning avleds vattnet ofta i öppna rännor och dessa har oftast 

högre kapacitet än nedgräva ledningar. Rännor kan även förses med 

någon form av galler, så att de blir körbara, se Figur 17. Marken runt 

rännorna utformas så att en lutning ges till rännan och på så sätt kan 

vattnet avledas vidare till dagvattenanläggningar där fördröjning och rening 
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sker. Rännorna leder diken eller dammar för rening. Dock finns det ett visst 

driftbehov i form av att kontrollera så att inte sedimentering och 

ansamlande av skräp har skett, så att dagvattnet kan flöda fritt i lösningens 

in och utlopp.  

 

Figur 17. Ytvattenrännor kan utföras så att de tål tung trafik (Foto: BG Byggros AB). 

Ytvattenrännor föreslås användas där dagvatten från gator ska ledas till 

grönstråk för dagvattenhantering. Där höjdförhållandena är gynnsamma, 

föreslås ytvattenrännor också användas för att leda vatten över gator 

mellan lågstråk.  

8.3.4  Dammar 

Dammar föreslås för fördröjning i lågstråk samt för rening i slutet av 

dagvattensystemet. Samtidigt som dammar har förmåga att fördröja och 

rena stora volymer dagvatten kan de bidra med rekreativa och biologiska 

värden. Vanligtvis används dammar som lösningar i slutet av ett 

dagvattensystem. En dagvattendamm kan utföras både våt (se Figur 18) 

och torr. En torr damm har ingen permanent vattenyta och har därför större 

magasinsvolym än en våt damm, där det alltid står vatten. Det är i 

synnerhet våta dammar som kan bidra med biologisk mångfald och 

rekreationsvärden.  
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Figur 18. Exempel på våt damm (foto: Tyréns AB). 

Vid platsspecifik utformning krävs kunskap om grundvattennivåerna i 

området då djupet och positioneringen är beroende av just dessa. En 

damm kan utformas så att den både kan ta emot normala flöden av 

dagvatten samt till viss del utjämna extrema flöden.  

Om dammar som används för rening genom sedimentation utsätts för höga 

flöden, finns risk att sediment spolas med de höga flödena och leds ut ur 

dammen. Därför kan det vara fördel om inloppen till reningsdammar 

utformas för att begränsa hastigheten på inkommande vatten. I vissa fall 

kan det vara fördel att ordna ett strypt inflöde till dammen, så att större 

flöden än de dimensionerande leds exempelvis till en översvämningsyta 

istället för till dammen.  

8.3.5  Översvämningsytor 

Översvämningsytor är typiskt lågt belägna grönytor som har annan 

huvudsaklig användning men kan översvämmas vid kraftiga regn. Figur 23 

visar exempel på en skålad gräsyta i ett grönområde, som skulle kunna 

översvämmas tillfälligt. 



  

  

 

Uppdrag: 325590 Slättäng - Väggarp  2022-10-24 
Beställare: Slättäng AB  Granskningskopia 

https://tyrens.sharepoint.com/sites/325590-SE-TYR/Shared Documents/Ω R/Text/DVU Örtofta-Väggarp_efter interngranskning.docx 

39(43) 

 

Figur 19. Exempel på grönyta som skulle kunna översvämmas vid kraftiga regn (foto: Tyréns 
AB). 

Multifunktionella översvämningsytor föreslås placeras inom lågstråk på 

platser där det finns kapacitetsbrister (flaskhalsar) i dagvattensystemet. 

Exempelvis kan flaskhalsar vara där diken övergår i ledningar. Diken har 

generellt högre kapacitet än ledningar och kapaciteten kan lätt utökas 

genom att vattennivån stiger i diket.  

Översvämningsytor föreslås också i södra delen av utredningsområdet, i 

slutet av dagvattensystemet. I denna del finns idag de största lågpunkterna, 

som utgör naturliga översvämningsytor. Syftet med översvämningsytor i 

slutet av systemet är delvis att säkerställa reningsdammars funktion 

samtidigt som områden nedströms skyddas från stora vattenflöden. 

9  Höjdsättning  
Höjdsättning bör göras så att byggnader är något upphöjda i relation till 

gator och omgivande mark. Marken närmast husfasader bör luta ut från 

byggnaden. Grönytor bör vara nedsänkta för att kunna ta emot dagvatten 

samt översvämmas vid extrema regn. Dagvatten bör ledas ytligt till allmän 

grönyta där så är möjligt.  

Där lågstråk korsar gator är det särskilt viktigt att samtliga byggnader i 

närheten har golvnivåer över gatans lågpunkt, eftersom lågpunkten kan 

fungera som skyfallsväg vid extrema regn. 
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I samband med höjdsättning inom utredningsområdet, bör en ny 

skyfallsanalys göras för att säkerställa att rinnvägar vid skyfall samt 

potentiella översvämningar kan kontrolleras. 

10  Recipientpåverkan 
Den huvudsakliga recipienten för dagvatten från utredningsområdet är 

Kävlingeån. Ån har utpekade problem med övergödning till följd av 

näringsämnen från jordbruksmark och urban markanvändning. Dessutom 

finns risk att recipientens status med avseende på metaller och BaP 

försämras på grund av vägtrafik i recipientens avrinningsområde.  

Föroreningsberäkningar antyder att föroreningsmängder för bland annat 

näringsämnen, metaller och BaP ökar under planerade förhållanden. 

Därmed krävs rening av dagvatten för att recipientens status inte ska 

påverkas till följd av planerad förändring av markanvändningen.  

Föreslagna dagvattenlösningar, med fördröjning och rening i svackdiken 

och dammar, bedöms kunna ge effektiv avskiljning av aktuella föroreningar. 

Med rätt utformning och underhåll av dagvattenanläggningar, bedömer 

Tyréns att föreslagen förändring av markanvändningen är möjlig utan att 

recipientens status försämras. 

11  Slutsatser 
Möjligheter till infiltration av dagvatten bedöms vara begränsade, eftersom 

jordtypen är förhållandevis tät och grundvattennivån kan vara högt belägen. 

Därför rekommenderas lösningar för dagvattenhantering som inte förlitar 

sig på infiltration i marken. 

Utredningsområdets huvudsakliga recipient är Kävlingeån. Recipienten är 

påverkad av övergödning och det finns risk för försämrad status med 

avseende på bland annat metaller och benso(a)pyren. 

Föroreningsberäkningar antyder att dessa ämnen kan öka under planerade 

förhållanden. Därmed krävs rening för att inte riskera att påverka 

recipientens status. Föreslagna lösningar med svackdiken och dammar kan 

effektivt rena aktuella föroreningar. Med rätt utformning och underhåll av 

dagvattenanläggningarna bedöms att planerad förändring av 

markanvändning är möjlig utan att påverka recipientens status. 

För Kävlingeån finns ett vattenråd som syftar till att samla arbetet med 

vattenvård och vattenkontroll för Kävlingeån. Rådet, där bland annat 
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dikningsföretag, kommuner samt markägare ingår, utgör ett viktigt 

samråds- och remissorgan i dessa frågor.  

Flödesberäkningar visar att större dagvattenflöden förväntas under 

planerade förhållanden. För att inte påverka omgivningen mer än under 

befintliga förhållanden, krävs fördröjning av dagvatten. Med fördröjning till 

flöden motsvarande flöden under befintliga förhållanden, bedöms att 

markavvattningsföretaget i Kävlingeån inte kommer påverkas. Beräknad 

fördröjningsvolym uppgår till cirka 4 400 m3 vid dimensionering för 20 års 

statistisk återkomsttid. Fördröjningsvolymen föreslås hanteras genom flera 

anläggningar bestående av dammar och översvämningsytor. Dammar som 

används för rening och fördröjning bör dimensioneras för återkomsttider om 

minst 1 år. Översvämningsytorna kan med fördel vara multifunktionella ytor 

som har annan primär användning, men översvämmas vid extrema regn. 

Utförd skyfallsanalys visar att den största lågpunkten inom 

utredningsområdet finns i västra delen, i skogsmarken som ska bevaras. 

Där kan vatten bli stående till nivåer över 50 cm vid skyfall. Det finns även 

ett par lågpunkter i norra delen av utredningsområdet där vatten kan bli 

stående över 10 cm. Sammanlagd lågpunktsvolym är enligt analysen cirka 

3 300 m3. Vid planering av framtida bebyggelse bör området behålla minst 

lika stor lågpunktsvolym, som kan översvämmas vid skyfall, för att inte 

påverka omgivningen mer än under befintliga förhållanden. Eftersom 

volymen är mindre än beräknad erforderlig fördröjningsvolym vid 

dimensionerande regn, bedöms att framtida fördröjningsanläggningar 

räcker för att hantera skyfall. 

Skyfallsanalysen visar ett par större rinnvägar i riktning från norr till 

syd/syd-väst. Dessa rinnvägar föreslås vara vägledande för föreslagna 

lågstråk genom bebyggelsen. Inom lågstråken bör ytorna till stor del vara 

grönytor som inrymmer svackdiken, dammar och översvämningsytor. 

Hänsyn behöver också tas till potentiellt inkommande skyfallsvatten till 

utredningsområdet från områden norr om och väster om området.  

12  Rekommendation om fortsatt arbete 
Tyréns rekommenderar: 

• Dialog med Kävlingeåns vattenråd om föreslagen exploatering.  

• Bedömning av kapacitet i befintliga dagvattenledningar och 

utloppsledningar från åkerdränering. Syftet är att avgöra om anslutning 

av dagvatten kan ske till dessa.  



  

  

 

Uppdrag: 325590 Slättäng - Väggarp  2022-10-24 
Beställare: Slättäng AB  Granskningskopia 

https://tyrens.sharepoint.com/sites/325590-SE-TYR/Shared Documents/Ω R/Text/DVU Örtofta-Väggarp_efter interngranskning.docx 

42(43) 

• Detaljerade dagvattenutredningar för respektive detaljplan inom 

planprogramsområdet. Utförd dagvattenutredning är endast översiktlig.  

• Geotekniska undersökningar med grundvattenmätning. 

Grundvattennivån är viktig att ta hänsyn till vid utformning av 

anläggningar och påverkan på grundvattennivåer kan utgöra 

tillståndspliktig vattenverksamhet.  

• Skyfallsanalys i samband med höjdsättning inom området. 
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