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Sammanfattning 

Bjuvs kommun avser exploatera fastigheten Bjuv 4:4 m.fl. Planområdet ligger ca 1 km sydost 

om Bjuvs station i anslutning till kyrkan vid Prästgatan och Kyrkvägen. I dagsläget utgörs 
området mestadels av obebyggda grönytor och är ca 4,4 ha. Boserupsbäcken passerar i 
områdets södra del. 

Planområdet delas in i 5 delområden. Det planeras för 41 radhus med ca 2,5 personer per 

hushåll och 25-30 lägenheter med 1,5-2 personer per hushåll. Det planeras även för ett LSS-
boende med sex platser samt personal, som antas motsvara ytterligare sju lägenheters 
behov. 

Det dimensionerande flödet för spillvattnet i Prästgatan blir för 65 anslutna 5 l/s. Med 0,5 % 
lutning och ett k-värde på 0,2 ger det en minsta ledningsdimension på 150 mm. Det 

dimensionerande flödet för spillvatten i Kyrkvägen blir för 105 anslutna 6 l/s. Med 0,5 % 
lutning och ett k-värde på 0,2 ger det en minsta ledningsdimension på 150 mm. I GC-vägen 
som leder allt spillvatten söderut till befintligt nät blir det dimensionerande flödet 7 l/s, vilket 

med 0,5 % lutning och ett k-värde på 0,2 ger det en minsta ledningsdimension på 150 mm. 
Tillskottsvatten är ej medräknat då spillvattennätet inom fastigheten kommer vara nylagt och 
beräknas vara tätt.  

För Prästgatan ger 26 radhus ett sannolikt dricksvattenflöde på 2 l/s. Inklusive brandpost blir 

det 12 l/s. Med en flödeshastighet på 1 m/s så motsvarar det en ledningsdimension på ca 
140 mm. Kyrkvägen behöver kunna hantera behovet för hela området. Det ger ett sannolikt 
dricksvattenflöde på 4 l/s. Inklusive brandpost och sprinkler system blir det 34 l/s. Med en 
flödeshastighet på 1 m/s så motsvarar det en ledningsdimension på ca 250 mm. 

Området lutar generellt lutar söderut ner mot Boserupsbäcken. I den nordligaste delen av 

området finns en lokal lågpunkt där det antagligen ställer sig en del vatten. Det går befintliga 
dagvattenledningar i Kyrkvägen och Prästgatan som leder vattnet ner mot Boserupsbäcken. 
Höjdmässigt ligger planområdet på ca +20,7 i de lägsta delarna ner mot bäcken och som 

högst på ca +26,3 mot kyrkogården i den östliga spetsen. 

Planområdet består mestadels av glacial finlera. Detta talar för en låg genomsläpplighet i 
området, vilket även SGU:s genomsläpplighetskarta visar. Förutsättningarna för infiltration 
är med andra ord begränsade. 

Flödesberäkningar har gjorts för 5- och 20-årsregn med varaktighet på 10 minuter. Hänsyn 

tas till ökade flöden till följd av klimatförändringarna med en klimatfaktor på 1,25. Enligt 
NSVA bör utsläppskravet sättas till 1,5 l/s,ha (naturmarksavrinning). Ytterligare två 
utsläppsscenarier har dock behandlats: 4 l/s,ha (förfrågningsunderlag) och befintlig 
avrinning. Fördröjningsbehovet för ett 5-årsregn blir då 163 m3, 411 m3 och 301 m3 för 

respektive scenario. 

Dagvattnet föreslås fördröjas och renas i en dagvattendamm. Denna typ av anläggning kan 
dock inte allena möta de reningskrav som ställs. Därför föreslås kompletterande 
dagvattenanläggningar på kvartersmark. Kompletterande dagvattenanläggningar på 

kvartersmark gör också att planområdet kan fördröja större regn än det regn 
dagvattendammen dimensionerats för. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Bjuvs kommun avser exploatera fastigheten Bjuv 4:4 m.fl. Planen har varit på samråd och 
här finns ett yttrande från NSVA samt tidigare utförd VA-utredning. NSVA önskar en vidare 

utredning om hur området kring Boserupsbäcken kan användas för att hantera dagvatten. 

Planområdet ligger ca 1 km sydost om Bjuvs station i anslutning till kyrkan vid Prästgatan 

och Kyrkvägen. I dagsläget utgörs området mestadels av obebyggda grönytor och är ca 
4,4 ha. Boserupsbäcken passerar i områdets södra del, Figur 1.  

 

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

1.2 Uppdragsbeskrivning 
I denna rapport kommer AFRY enligt uppdrag att redovisa för:  

• En allmän beskrivning av utredningsområdet 
• En översiktlig bild över de lokala förutsättningarna (hur området avvattnas idag) 
• Redovisning av flödesberäkningar före och efter exploatering för olika delområden 
• Föreslå hur dagvattnet ska samlas upp och hanteras efter exploatering; visa på 

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

• Bedömning av infiltrationsmöjligheten 
• Kapacitetsberäkning för fördröjande åtgärder (fördröjningsmagasin m.m.) 
• Bedömning av recipient utifrån MKN 
• Föroreningsberäkningar med analys av dessa 
• Bedömning av behov av komplettering av befintligt dagvattennät 
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• Bedömning av befintligt dricksvattensystem och dimensionering av nytt 
dricksvattensystem 

• Bedömning av befintligt spillvattennät och dimensionering av nytt spillvattensystem 
• Förslag på lämplig anslutningspunkt för såväl spill- som dricksvatten 
• Kostnadskalkyl för samtliga VA-åtgärder 

2 Förutsättningar 

2.1 Underlag 
Följande underlag från beställaren och parallell utredning har använts i denna utredning: 

Underlag Datum 

Uppdragsbeskrivning och offert 2020-03-25 

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

Strukturplan / plankarta / gränser för detaljplanområde 2020-04-28* 

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

Bjuv kommuns dagvattenpolicy 2020-05** 

Översiktlig geoteknisk undersökning  2004 

Översiktlig markteknisk undersökningsrapport 2016 

Översiktligt projekterings-PM geoteknik 2016 

NSVS:s remissvar gällande detaljplan 2020-03-23 

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2020-03-26 
*Underlaget erhållet angivet datum; ** besökt online     

Följande dokument och villkor har använts i denna utredning: 

Underlag Utgivare Publikationsår 

P104 Svenskt Vatten 2011 

P105 Svenskt Vatten 2016 

P110 Svenskt Vatten 2016 

VISS, Vatteninformationssystem Sverige Länsstyrelsen [besökt 2020-05] 

WebbGIS Länsstyrelsen [besökt 2020-05] 

Genomsläpplighetskarta SGU [besökt 2020-05] 

Jordartskarta SGU [besökt 2020-05] 

Jorddjupskarta SGU [besökt 2020-05] 
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2.2 Dagvattenstrategi 
Dagvattenpolicys antagna av kommunfullmäktige i samtliga NSVA-kommuner säger att 
dagvatten vid ny- och ombyggnation ska hanteras enligt följande principer: 

• Dagvattensystem ska utformas så att man undviker skadliga uppdämningar vid 

kraftiga regn. 
• Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar bebyggelsemiljön med 

avseende på upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och biologisk mångfald. 

• Dagvattensystem ska utformas med hänsyn till platsens förutsättningar, 
dagvattnets föroreningsgrad och recipientens känslighet. 

• Förorening av dagvatten ska begränsas vid källan. 

• Dagvattensystem ska utformas så att en så stor del som möjligt av föroreningarna 
avskiljs och bryts ned under vattnets väg till recipienten. 

• Den naturliga vattenbalansen ska i möjligaste mån bibehållas. 
• Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning på ledningsnät och 

recipienter begränsas. 
• Ledningar ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens anvisningar och med hänsyn 

till klimatförändringens effekter. 

2.3 Övriga krav och riktlinjer 
• Enligt förfrågningsunderlag från Bjuvs kommun ska befintliga hårdjorda ytor som 

avvattnas via befintliga brunnar och dagvattennät inte beräkningsgrundande; gator 
ska inte räknas in som underlag för dimensionering av dammar 

• Beräkningar göra för följande utloppsflöden: 4 l/s,ha (förfrågningsunderlag), 

1,5 l/s,ha (förfrågningsunderlag), samt för befintlig avrinning 
• Riktvärden för föroreningar i dagvattnet finns i Bjuvs dagvattenplan  
• Lämplig placering för brandpost ska pekas ut. Inom 150 m, 75 m till uppställning 

brandbil (lägsta flöde 20 l/sek  för LSS-boende)  
• Enligt den geotekniska undersökningen (Geoexperten RS AB, 2004) rekommenderas 

färdigt golv läggas minst 0,2 m över omgivande mark och marken runt huset läggas 

med ’bra fall’ från huset 

2.4 Koordinatsystem 
I denna rapport kommer samtliga resultat visas i koordinatsystemet SWEREF 99 13 30 och 
höjdsystemet RH2000. 

2.5 Hydrologiska beräkningsmetoder 
Flödesberäkningar görs för 5- och 20-årsregn med varaktighet på 10 minuter. Hänsyn tas till 
ökade flöden till följd av klimatförändringarna. För olika återkomsttider förväntas ökningen 
bli cirka 5 – 30 % vilket ger ett spann på klimatfaktorn för det beräknade regnet på 
1,05 - 1,30. I denna rapport används 1,25 (Svenskt Vatten AB). 

2.5.1 Flöden 

För beräkning av regnintensitet har nedanstående ekvation enligt Svenskt Vatten P110 
kap 10.1 använts. Formeln gäller för regnvaraktigheter upp till ett dygn. 

�Å = 190 ∗ �Å
	

∗
ln���

�
�,�� + 2 

Där: 
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�Å = �������������� [�/�, ℎ!] 
# = ����$!�!%���ℎ�� [&��'���] 
Å = å���%)&����* [&å�!*��] 

Vid beräkning av dagvattenflöden före och efter exploatering används rationella metoden 
med regnintensitet enligt Dahlströms formel ovan. Dagvattenflödena beräknas med följande 
formel. (Svenskt Vatten AB). 

+,-. = / ∗ 0 ∗ �1 ∗ % 
Där: 
+*�& = *�&����)���!�*� 2�ö*� [�/�] 
/ = !$��������)&�å*��� !��! [ℎ!] 
0 = !$��������%)�22�4���� [−] 
�Å = �������������� [�/�, ℎ!] 
% = %��&!�2!%�)� 

2.5.2 Magasinsvolym 

Magasinvolymen har beräknats med regnenveloppmetoden, som går ut på att hitta den 
varaktighet som ger störst skillnad på ingående och utgående volym genom att variera 
varaktigheten på regnet.  

6 = 7!8 [6-9 − 6:;] 

I denna utredning redovisas tre utloppsscenarier: 

• 4 l/s/ha (förfrågningsunderlaget) 

• 1,5 l/s/ ha (förfrågningsunderlaget) 
• befintlig avrinning från planområdet. 

2.6 Miljökrav på recipient för dagvatten 

2.6.1 Miljökvalitetsnormer för dagvatten 

EU:s vattendirektiv, ramdirektivet för vatten, införlivades i svensk lagstiftning år 2004 som 
Vattenförvaltningen. Arbetet med Vattenförvaltningen utförs med hjälp av så kallade 
miljökvalitetsnormer, normerna fungerar som ett juridiskt styrmedel som införts i svensk lag 

för att komma tillrätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor. Normerna för vatten 
beskriver vilken vattenkvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Varje 
vattenförekomst statusklassificeras sedan i syfte att beskriva vattenförekomstens 

vattenkvalitet i dagsläget. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god status 
eller potential innan år 2021 samt att ingen vattenförekomsts status får försämras, den ska 
istället förbättras eller bevaras. Miljökvalitetsnormer klassas inom två områden för 

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

Efter att EU-domstolen meddelade den så kallade Weserdomen har kraven skärpts på att 
vattenkvaliteten inte får försämras samt att målen gällande kemisk och ekologisk status ska 
uppnås. Det innebär att statusen för en enskild kvalitetsfaktor, som används för 
statusklassificering av vattenförekomsten, inte får försämras. Projekt eller verksamheter som 

orsakar en försämring riskerar således att inte tillåtas. 

Statusklassificeringen för recipienten Vege å för ekologisk och kemisk status sattes år 2019 
under den tredje förvaltningscykeln,   



  

PM Bjuv 4_4_granskning_korr AF_korr SW
Page 8/31

 

 

 
Bjuvs kommun 
VA-utredning för Bjuv 4:4, 784215 
Datum 01/06/2020, Rev. Version 1 

copyright© AFRY Infrastructure AB 

 

Tabell 1. 
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Tabell 1. VISS statusklassificering av Vege å från 2019. 

Vattenförekomst Ekologisk status Kemisk status 

Status 
dagsläge 

MKN 
framtida mål 

Status 
dagsläge 

MKN 
framtida mål 

Vege å: 
Humlebäcken-
Hallabäcken 
SE621846-
370854 

Måttlig 
ekologisk 
status 

God ekologisk status 
2027 

Uppnår ej god 
kemisk 
ytvattenstatus 

God kemisk 
ytvattenstatus  

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

kiselalger bedöms ha måttlig status och visar att vattendraget är näringspåverkat. Detta 
stöds även av vattenkemiska resultat. Näringsbelastningen kommer från omkringliggande 
jordbruk, dagvatten från tätort och avloppsreningsverk.  

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

kvicksilverföreningar från atmosfärisk deposition. I enlighet med bilaga 6 i Havs-och vatten-
myndighetens föreskrifter har ett undantag i form av mindre stränga krav för kvicksilver och 
PBDE utfärdats. Skälet till undantaget är att halterna för båda föroreningarna bedöms över-
skridas i fisk i samtliga svenska vattenförekomster. Dock får inte de nuvarande halterna av 

kvicksilver och PBDE överskridas. 

2.6.2 Riktvärden från Bjuvs dagvattenplan 

Kommunen har tagit fram egna riktvärden (Tabell 2) för föroreningshalter i dagvatten baserat 
på värden framtagna av riktvärdesgruppen. Värdena baseras mestadels på riktvärdes-

gruppens nivåer för utsläpp direkt till mindre vattendrag och havsvikar. 

Tabell 2. Visar riktvärden från Bjuvs dagvattenplan. 

Förorening Riktvärde (µg/l) Förorening Riktvärde (µg/l) 
Fosfor (P) 200 Nickel (Ni) 15 
Kväve (N) 2 000 Kvicksilver (Hg) 0,03 
Bly (Pb) 8 Suspenderad substans (SS) 40 000 
Koppar (Cu) 18 Oljeindex (Olja) 5 000 
Zink (Zn) 75 PAH16 - 
Kadmium (Cd) 0,4 Benso(a)pyren (BaP) 0,03 
Krom (Cr) 10   

 

3 Områdets förutsättningar 

3.1 Planbeskrivning 
Planområdet ligger i Bjuv tätort i anslutning till Bjuvs kyrka (Figur 2). Prästgatan och Kyrk-
vägen passerar genom området. Precis söder om området rinner Boserupsbäcken med sväm-
plan som går in i den södra delen av området. Bäcken rinner nordväst och ansluter till Vege 

å nedströms Bjuv tätort. 
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Figur 2. Visar planområdets utbredning och vägar i området. Boserupsbäcken rinner i direkt 
anslutning till planområdet (söder) i nordvästlig riktning och ansluter till Vege å nedströms Bjuv. 

3.2 Geotekniska förhållanden 

3.2.1 Markförhållanden 

Enligt den geotekniska undersökningen (Geoexperten RS AB, 2004) underlagras det 

0,2-1,3 m tjocka matjordslagret av ett ca 2 meter djupt lager av sedimentär siltig lera. Denna 
underlagras i sin tur av sand och grusig sand. 

Planområdet består mestadels av glacial finlera (Figur 3). Detta talar för en låg 
genomsläpplighet i området, vilket även SGU:s genomsläpplighetskarta visar (Figur 4). 
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Figur 3. SGU:s jordartskarta visar att planområdet (markerat med svarta linjer) består mestadels 
av glacial finlera (gult) samt inslag av svämsediment ler-silt (rosa) och isälvssediment, grus 
(grönt). 

 

Figur 4. SGU:s genomsläpplighetskarta visar att marken inom planområdet (markerat med svarta 
linjer) har låg genomsläpplighet (grönt). 
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De södra delarna av planområdet har jorddjup mellan 20-30 m medan de norra delarna är 
något djupare, 30-50 m (Figur 5). 

 

Figur 5. SGU:s jorddjupskarta visar att jorddjupet i planområdet (markerat med svarta linjer)  är 
20-30 m i söder (ljusare) och 30-50 m i norr (mörkare). Röd triangel öster om området visar en 
observationspunkt där jorddjupet fastställts till 15 m. 

3.2.2 Grundvattennivåer 

Enligt den geotekniska undersökningen (Geoexperten RS AB, 2004) påträffades vattenytor 
på 1,3-2,9 m djup. I det sandlager som underlagrar leran kan riklig vattentillströmning – med 

visst övertryck – förväntas. Grundvattenströmningen är riktad mot ån i söder. 

3.3 Avrinning 
Området lutar generellt lutar söderut ner mot Boserupsbäcken, Figur 6. I den nordligaste 
delen av om rådet (markerat med ”A” i Figur 6) finns en lokal lågpunkt där det antagligen 

ställer sig en del vatten. Det går befintliga dagvattenledningar i Kyrkvägen och Prästgatan 
som leder vattnet ner mot Boserupsbäcken. Höjdmässigt ligger planområdet på ca +20,7 i 
de lägsta delarna ner mot bäcken och som högst på ca +26,3 mot kyrkogården i den östliga 

spetsen. 
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Figur 6. Befintlig avrinning inom planområdet. Befintliga dagvattenledningar leder vattnet 
västerut längs med Kyrkvägen och söder ut längs med Prästgatan och ut i Boserupsbäcken. Hela 
planområdet lutar ner mot Boserupsbäcken. Vid området markerat med ”A” finns en lokal 
lågpunkt. 

3.4 Markavvattningsföretag 
Markavvattningsföretag är gemensamhetsförläggningar enligt anläggningslagen och är en 
vanlig företeelse i Sverige där bönder under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal dikade ut stora 

ytor för att odla upp kärr, mosse eller annan vattendränkt mark. Företaget måste omprövas 
eller avvecklas om flöden till företaget avleds eller förändras. (Länsstyrelsen, 2017) 

Boserupsbäcken ansluter till Vege å nedströms planområdet. Huvudfåran i Vege å regleras 
av två markavvattningsföretag i anslutning till planområdet: 

• Vegeå-Tibbarpsbäckens nygrävningsföretag av år 1926 

• Vege ås torrläggningsföretag av år 1947 

Utsträckningen visas i Figur 7. Företagen överlappar varandra till stor del, men det äldre 
företaget har en arm ut i Tibbarpsbäcken som inte är med i det yngre företaget. Enligt 
originalakterna så har båda företagen dimensionerats för 0,9 l/s,ha. Utsläpp sker dock inte 

direkt till dikningsföretaget. 

Prästgatan 

Kyrkvägen 
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Figur 7. Visar dikningsföretag som ligger nedströms Boserupsbäcken. Data är hämtat från 
Länsstyrelsen. 

3.5 Befintligt VA-system 
Inom planområdet finns befintligt VA-system i form av dag-, dricks- och spillvattenledningar 

(Figur 8). 

Befintligt dagvattensystem sträcker sig i såväl Kyrkvägen (150-225 mm) som Prästgatan 
(225 mm). Från korsningen av dessa gator går en dagvattenledning (dimension 300 mm) 
som har sitt utlopp i Boserupsbäcken.  

Sydväst om planområdet finns en pumpstation som pumpar spillvatten från de befintliga 
fastigheterna belägna längs Prästgatan samt bondgården söder om Kyrkvägen under 

Boserupsbäcken och vidare ut i spillvattennätet i Smultrongatan. Enligt tidigare VA-utredning 
(AquaP, 2008) går det även en spillvattenledning (225 mm) i området omkring Tennishallen 
i Kyrkvägen, som ansluter till spillvattennätet i Almgatan, samt en spillvattenledning (300 

mm) österifrån Idrottsvägen, som ansluter till nätet i Almgatan. 

I korsningen Prästgatan-Almgatan finns en vattenledning (100 mm). Befintligt dricksvatten-
nät finns också i Kyrkvägen (50 mm). 
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Figur 8. Befintligt VA-system inom planområdet (källa: Bjuvs kommun). 

4 Dricksvatten 

4.1 Beräkning av dimensionerande dricksvattenflöde 

4.1.1 Underlag för beräkningar 
Det planeras för 41 radhus med ca 2,5 personer per hushåll och 25-30 lägenheter med 1,5-
2 personer per hushåll. Det planeras även för ett LSS-boende med sex platser samt personal. 

Det antas att detta motsvarar sju extra lägenheter. 

Beräkningen inkluderar inget släckvattenflöde utan enbart tillkommande dricksvattenflöde 
från planområdet. Eftersom antalet anslutna personer i planområdet antas uppgå till under 
500 personer så har det dimensionerade flödet beräknats utifrån figur 2.2.4:1 
”Dimensionerande flöde för bostadsfastigheter som funktion av summa normflöden” i Svenskt 

vattens publikation P83.  

I Svenskt vattens publikation P83 slås fast att för mindre försörjningsområden med under 
500 brukare är momentanförbrukning den lämpliga metoden för att beräkna dimensionerande 
dricksvattenflöde. Förbrukningen baseras därmed på antal tappställen uttryckta i summa 

normflöde enligt Boverkets byggregler. Ett antagande kan göras att summa normflöden 
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uppgår till för småhus 1,6 l/s och för flerbostadshus 1,4 l/s. Till utredningen har samma 
värden använts. Normflödet 1,4 l/s motsvarar för en lägenhet två tvättställ, två WC, en dusch, 
en diskbänk, en diskmaskin och en tvättmaskin. 

Sprinklersystemet behöver kunna leverera 20 l/s. Angående brandposter säger publikation 
P93 (Svenskt Vatten, 2001) att dimensionerande släckvattenförbrukning är 10 l/s för 
byggnader under 4 våningar och 20 l/s för högre bostadsbebyggelse. 

4.1.2 Dimensionerande dricksvattenflöde 
För Prästgatan ger 26 radhus ett sannolikt flöde på 2 l/s. Inklusive brandpost blir det 12 l/s. 
Med en flödeshastighet på 1 m/s så motsvarar det en ledningsdimension på ca 124 mm. 

Kyrkvägen behöver kunna hantera behovet för hela området. Det ger ett sannolikt flöde på 

4 l/s. Inklusive brandpost och sprinkler system blir det 34 l/s. Med en flödeshastighet på 
1 m/s så motsvarar det en ledningsdimension på ca 250 mm. 

4.2 Förslag på anslutningspunkter 
Planområdet föreslås matas från befintligt nät i Kyrkvägen, som ges större dimension för att 
kunna hantera den ökade belastningen från boende, brandposter och sprinklersystem (Figur 

9). För anslutning till område 1 och 2 fortsätter ledningen norrut i Prästgatan. Beroende på 
hur bebyggelsen utformas i område 4 räcker det att ansluta området via Kyrkvägen eller så 
får man även dra en ledning söderut i GC-vägen som går söderut från Prästgatan. 

 

Figur 9. Visar föreslagen dragning av nya dricksvattenledningar. 
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4.3 Släckvattenbehov och brandposter 
Enligt yttrande från Räddningstjänsten ska avståndet mellan brandposter vara max 150 m 

och avståndet mellan brandpost och uppställningsplats för släckbil får inte överstiga 75 m. 
Vidare ska lägsta flöde för brandpost som servar LSS-boende vara 20 l/s. Det föreslås att två 
brandposter anläggs: en i Prästgatan och en i Kyrkvägen (Figur 10). Beroende på utformning 

av bebyggelsen kan placeringarna och antal behöva ändras. 

 

Figur 10. Visar förslag på placering av brandposter. Beroende på hur bebyggelsen utformas kan 
det vara lämpligt att flytta på placeringarna eller lägga till eller ta bort brandposter. 

Ingen modellering av befintligt dricksvattensystem har gjorts för att säkerställa att önskat 
tryck kan upprätthållas vid släckvattenuttag. 

5 Spillvatten 

5.1 Beräkning av dimensionerande spillvattenflöde 

5.1.1 Underlag för beräkningarna 
Eftersom antalet anslutna personer för planområdet antas hamna inom intervallet 100-1000 

har det dimensionerade flödet beräknats utifrån figur 4.1 i publikation P110 (Svenskt Vatten, 
2016). Rekommenderad kurva för Sverige EU STD K=0,3 har använts för beräkningarna.  

Det planeras för 41 radhus med ca 2,5 personer per hushåll och 30 lägenheter i flerfamiljshus 
med 1,5-2 personer per hushåll. Det planeras även för ett LSS-boende med 6 platser samt 
personal. Totalt blir det ca 170 anslutna personer. 

Kyrkvägen 

Prästgatan 
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Det har antagits att 26 av radhusen kommer kopplas mot Prästgatan och resterande 
bebyggelse mot Kyrkvägen. Prästgatan får då ta emot spillvatten från ca 65 personer och 
Kyrkvägen ca 105 personer. 

5.1.2 Dimensionerande spillvattenflöde 
För Prästgatan blir det dimensionerande flödet 5 l/s. Med 0,5 % lutning och ett k-värde på 
0,2 (råhet plastledning) ger det en minsta ledningsdimension på 150 mm. För Kyrkvägen blir 

det dimensionerande flödet 6 l/s. Med 0,5 % lutning och ett k-värde på 0,2 (råhet 
plastledning) ger det en minsta ledningsdimension på 150 mm. Det dimensionerande flödet 
nedströms Kyrkvägen och Prästgatan i GC-vägen blir 7 l/s, vilket med samma lutning och 

råhet ger en minsta ledningsdimension på 150 mm. 

Tillskottsvatten är ej medräknat då spillvattennätet inom fastigheten kommer vara nylagt 
och beräknas vara tätt.  

5.2 Förslag på anslutningspunkter 
Område 1 och delar av område 2 föreslås anslutas mot Prästgatan (Figur 11). Område 3 och 
5, delar av område 4 och resterande delar av område 2 föreslås kopplas mot Kyrkvägen. 

Resterande delar av område 4 kopplas antingen mot GC-vägen som fortsätter söderut efter 
Prästgatan eller mot Kyrkovägen beroende på hur bebyggelsen utformas. Ledningen i GC-
vägen ansluter sen till befintligt nät och går vidare till befintlig pumpstation som trycker 

vattnet under Boserupsbäcken. 

Beroende på utformningen av bebyggelsen i område 5 kan man överväga att koppla 
befintlig bebyggelse norrut genom område 5 istället för befintlig servisledning. Detta skulle 
kunna underlätta placering av den dagvattendamm som föreslås i avsnitt 6.5. 
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Figur 11. Visar förslag på dragning av spillvattenledningsnät. Vid anslutningspunkten rinner 
vattnet vidare mot befintlig pumpstation. 

6 Dagvatten 

6.1 Flödesberäkningar 

6.1.1 Befintlig markanvändning 
Större delen av planområdet består idag av naturmark, Figur 12. Två asfalterade vägar 

(Prästgatan och Kyrkvägen) passerar genom området och det finns ett antal befintliga 
byggnader. Då befintliga hårdgjorda ytor redan avvattnas via befintligt system tittar denna 
rapport endast på konsekvenserna av förändringen av markanvändningen inom de fem 

områden som planeras att bebyggas. 
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Figur 12. Visar befintlig markanvändning och avrinningskoefficienter som har använts i flödes- och 
magasinsberäkningarna. 

Idag består planområdet bortsett från befintliga vägar och byggnader av gräsklädd 
naturmark, Tabell 3. De ytor som bebyggs utgörs enbart av gräsklädd naturmark. 

 
Tabell 3. Areaberäkning för befintlig markanvändning inom planområdet. 
Avrinningskoefficienterna är tagna från Svenskt Vattens publikation P110. 

Delområde Markanvändning Yta [m2] Avrinningskoefficient Reducerad yta 
[ha] 

Område 1 Naturmark 5 135 0,10 0,05 

Område 2 Naturmark 7 260 0,10 0,07 
Område 3 Naturmark 1 600 0,10 0,02 
Område 4 Naturmark 5 145 0,10 0,05 

Område 5 Naturmark 3 810 0,10 0,04 
Totalt  22 950 0,10 0,23 

6.1.2 Befintliga flöden 
Flödesberäkningar ger ett flöde för ett 5- respektive 20-årsregn med en regnvaraktighet på 
10 minuter på 42 l/s respektive 66 l/s ( 

Tabell 4). Dagvattenflödet har beräknats utan klimatfaktor för befintlig markanvändning. 

Tabell 4. Beräknade dagvattenflöden för befintlig situation vid ett 5- och 20-årsregn. 

Delområde Flöden [l/s] 
5-årsregn 20-årsregn 

Område 1 10 15 
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Område 2 13 21 
Område 3 3 5 
Område 4 9 14 

Område 5 7 11 
Totalt 42 66 

 

6.1.3 Planerad markanvändning 
Planområdet delas in i 5 delområden. Det planeras för 41 radhus med ca 2,5 personer per 

hushåll och 25-30 lägenheter med 1,5-2 personer per hushåll, Figur 13. Det planeras även 
för ett LSS-boende med sex platser samt personal i område 3. I område 5 och 6 planeras 
flerfamiljshus. 

 

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

Planområdet kommer i framtiden till största delen bestå av radhusområde, naturmark och 

hårdgjorda ytor ( 

Tabell 5). 

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

Delområde Markanvändning Yta [m2] Avrinningskoefficient Reducerad 
yta [ha] 

Område 1 Bostadsområde 5 135 0,50 0,26 
Område 2 Bostadsområde 7 260 0,50 0,36 

Område 3 Bostadsområde 1 600 0,50 0,08 
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Område 4 Bostadsområde 5 145 0,50 0,26 
Område 5 Bostadsområde 3 810 0,50 0,19 
Totalt  22 950 0,50 1,15 

 

6.1.4 Planerade flöden 

Flödesberäkningar ger flöden för ett 5- respektive 20-årsregn med en regnvaraktighet på 10 
minuter på 260 l/s respektive 411 l/s (Tabell 6). Dagvattenflödet har beräknats med en 

klimatfaktor på 1,25 för planerad markanvändning. 

Tabell 6. Beräknade dagvattenflöden för planerad situation vid ett 5- och 20-årsregn med en 
klimatfaktor på 1,25.  

Delområde Dagvattenflöde [l/s] 
5-årsregn 20-årsregn 

Område 1 58 92 

Område 2 82 130 
Område 3 18 28 
Område 4 59 92 

Område 5 43 68 
Totalt 260 410 

 

Vid en jämförelse mellan  

Tabell 4 och 6 kan man se att flödet ökar med ungefär 220 l/s vid ett 5-årsregn och 340 l/s 
vid ett 20-årsregn. Det behöver därför skapas fördröjningsmagasin för att inte belasta 

nedströms liggande områden. 

6.2 Magasinsvolym 
Enligt kommunens krav på planområdet finns en utsläppsbegränsning. Det innebär att 
dagvatten måste fördröjas på området innan det rinner ner i Boserupsbäcken. Denna 

utredning har tittat på tre olika utsläppskrav: 1) befintlig situation (motsvarande ca 
18 l/s/ha); 2) 1,5 l/s/ha (naturmarksavrinning); och 3) 4 l/s/ha (förfrågningsunderlag), 
Tabell 7. Fördröjningsbehovet för ett 5-årsregn blir då 163 m3, 411 m3 och 301 m3 för 
respektive scenario. 

Tabell 7. Fördröjningsbehov efter exploatering baserat på undersökta utsläppskrav. 

Utsläppskrav Fördröjningsbehov, 5-år 
[m3] 

Fördröjningsbehov, 20-år 
[m3] 

Befintlig situation: 18 l/s/ha 163 313 

1,5 l/s/ha 411 660 

4 l/s/ha 301 537 

6.3 Föroreningsberäkningar 
Översiktliga beräkningar har utförts i databasen StormTac för föroreningskoncentrationer och 
-mängder inom området före och efter exploatering. De ämnen som analyserats är de 13 
standardämnena i StormTac, vilka överensstämmer med de ämnen som riktvärdesgruppen 
har tagit fram riktvärden för.  
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Föroreningsberäkningarna är gjorda med en årsnederbörd på 796 mm, vilket är hämtat från 
SMHI:s mätstation Bjuv/Bjuv D (stationsnummer 6205). Nederbörden är justerad med en 
faktor 1,1 för att ta höjd för mätförluster. För befintliga förhållanden klassificeras marken i 

StormTac som ängsmark; medan marken för framtida förhållanden klassificeras som 
ängsmark, radhusområde och flerfamiljshusomåde. 

En jämförelse av föroreningskoncentrationer för befintliga respektive framtida förhållanden, 
Tabell 8, visar att koncentrationen för samtliga studerade ämnen ökar; och att riktvärdena 
för bly, koppar, kadmium och benso(a)pyren angivna i Bjuv kommuns dagvattenpolicy 

överskrids eller tangeras. 

Mängderna (kg/år) ökar för samtliga ämnen efter exploatering och således belastningen på 
recipienten. Detta beror på förändrad markanvändning och ökade flöden när ytor hårdgörs. 
Eftersom statusen på en vattenförekomst inte får försämras krävs det renings- och 

fördröjningsåtgärder.  

Tabell 8. Föroreningskoncentrationer (µg/l) för hela planområdet före och efter exploatering. 
Koncentrationer som överskrider riktvärdena är fetstilta. Riktvärden är från Bjuvs dagvattenplan. 

Förorening Enhet Riktvärde 
Bjuv 

Befintlig 
situation 

Planerad 
situation 

Fosfor (P) µg/l 200 68 170 
Kväve (N) µg/l 2 000 950 1400 

Bly (Pb) µg/l 8 2,3 9,3 

Koppar (Cu) µg/l 18 9,8 20 

Zink (Zn) µg/l 75 23 71 

Kadmium (Cd) µg/l 0,4 0,15 0,44 

Krom (Cr) µg/l 10 2,0 6,2 

Nickel (Ni) µg/l 15 1,3 6,6 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,03 0,0043 0,018 

Suspenderad substans (SS) µg/l 40 000 15 000 41 000 

Oljeindex (Olja) µg/l 5 000 160 460 

PAH16 µg/l - 0,037 0,41 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,03 0,0037 0,036 
*Beräknade med årsmedelnederbörd på 796 mm. 
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Tabell 9. Föroreningsmängder (kg/år) för hela planområdet före och efter exploatering. Mängder 
som överskrider de för befintlig situation är fetstilta. 

Förorening Enhet Befintlig situation Planerad situation 

Fosfor (P) kg/år 0,42 1,7 

Kväve (N) kg/år 5,9 14 

Bly (Pb) kg/år 0,014 0,091 

Koppar (Cu) kg/år 0,060 0,20 

Zink (Zn) kg/år 0,14 0,69 

Kadmium (Cd) kg/år 0,00093 0,0043 

Krom (Cr) kg/år 0,012 0,060 

Nickel (Ni) kg/år 0,0080 0,065 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,000027 0,00017 

Suspenderad substans (SS) kg/år 91 410 

Oljeindex (Olja) kg/år 0,97 4,5 

PAH16 kg/år 0,00023 0,0040 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,000023 0,00035 
*Beräknade med årsmedelnederbörd på 796 mm. 

Recipientens måttliga ekologiska status visar att vattendraget är näringspåverkat, varpå den 
ökade belastningen av kväve och fosfor är särskilt oroande.  

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

kvicksilverföreningar från atmosfärisk deposition, men de nuvarande halterna av kvicksilver 
och PBDE får inte överskridas. Vid en närmare titt på PDBE ser man att halterna ökar i 
samband med exploateringen, men gränsvärden för dessa ämnen saknas. 

6.4 Allmänna rekommendationer 
Dagvattenhanteringen i området ska följa den dagvattenpolicy som tagits fram. Inom 

planområdet ska dagvattnet i största mån avledas ytligt och LOD ska eftersträvas.  

6.4.1 Höjdsättning och översvämningsrisk 

Vid kraftigare regn än de dimensionerande 5-årsregnen kommer vattnet inte kunna avledas 
tillräckligt snabbt via det planerade dagvattensystemet. Då måste området vara höjdsatt så 

att vattnet rinner från byggnaderna mot områden som kan översvämmas utan skador på 
byggnader. Svenskt Vatten rekommenderar att nybyggda fastigheter dimensioneras så att 
marköversvämningar med skador på byggnader sker mer sällan än vart 100:e år (Svenskt 
Vatten P110, 2016).  

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

lutning från byggnaden, minst 1:20 inom tre meters avstånd. Avrinningen sker då lämpligast 
i riktning mot närliggande gator och grönområden. Dessa avrinningsvägar ska ses som 
sekundära och endast användas för att avleda skyfall då dagvattnet i första hand ska 

omhändertas inom respektive fastighet. 

6.4.2 Miljöanpassade materialval 

För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör material som inte innehåller miljöskadliga 
ämnen väljas. Kända material som avger föroreningar är exempelvis takbeläggning, 
belysningsstolpar och räcken som är varmförzinkade eller i övrigt innehåller zink. Plast-

belagda plåttak avger organiska föroreningar. Planen bör därför inte föreskriva material som 
ger ifrån sig miljöskadliga ämnen som exempelvis zinktak. Byggvaror bör klara egenskaps-
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kriterier som satts upp av branschorganisationer såsom BASTA eller Byggvarubedömningen. 
För att undvika onödigt tillskott av miljöfarliga ämnen är det viktigt att tidigt se över de 
materialval som ska användas för byggnation. 

6.5 Föreslagen dagvattenhantering 
Dagvattnet föreslås ledas i ledningar i Prästgatan och Kyrkvägen och gå ihop där vägarna 
möts för att sedan fortsätta söderut i GC-vägen i Prästgatans förlängning (Figur 14). Därefter 
föreslås de ledas österut parallellt med föreslagen damm för att via en brunn kunna ansluta 

till dammen österifrån. Utritade dammytor motsvarar ytbehovet för ett 5- och 20-årsregn 
med ett genomsnittligt reglerdjup på 0,5 m och utlopp på 4 l/s/ha. Ytorna är utritade som 
rektanglar. Vid anläggning ges de med fördel en naturliknande utformning för att passa in i 

den omkringliggande miljön. Efter dammen leds dagvattnet ut i Boserupsbäcken. Vid 
placering av dammen behöver det även tas hänsyn till bäckfåran och grundvattennivåer. 

Genom att arbeta med gröna tak, genomsläppliga beläggningar på parkeringar och andra 
lokala åtgärder för att på så sätt minska hårdgöringsgraden är det möjligt att minska 
storleken på dammen. 

 

Figur 14. Visar föreslagen dagvattenlösning samt övriga VA-ledningar. Dagvattnet leds i ledningar 
i Prästgatan och Kyrkvägen och går ihop där vägarna möts för att fortsätta söderut i GC-vägen i 
Prästgatans förlängning. Därefter leds det österut parallellt med föreslagen damm för att via en 
brunn kunna ansluta till dammen österifrån. Efter dammen leds dagvattnet ut i Boserupsbäcken. 

6.5.1 Generellt om dagvattendammar 
En av de vanligaste reningsanläggningarna för dagvatten är dammar. Syftet med en dag-

vattendamm är att utjämna dagvattenflödet, reducera dagvattnets innehåll från föroreningar 
samt minska belastningen på recipienten i samband med ökad exploatering i avrinnings-
området. Reningen sker till största del mellan regntillfällen i form av sedimentation och 
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växtupptag. För att en damm ska fungera optimalt ur reningssynpunkt ska den vara långsmal 
och har inlopp och utlopp placerat i varsin ände av dammen, Figur 15. Förhållandet mellan 
dammens längd och bredd rekommenderas i CiRIA SuDS Manual 2015 vara 3:1 om det är ett 

inlopp och 4:1 eller 5:1 när det finns flera inlopp. Normalt är djupet på den permanenta 
vattenytan 1,2 meter. För en liten till mellanstor damm är ett lämpligt djup på den temporära 
volymen ha ett djup på 0,5 meter.  

 

Figur 15. Exempel på dagvattendamm. 

6.5.2 Föroreningsberäkningar efter föreslagen dagvattenlösning 
De dagvattenlösningarna som föreslagits ovan ligger till grund för översiktliga beräkningar 
av planområdets slutgiltiga föroreningsbidrag till recipienten. Beräkningarna, som har 

utförts utifrån schablonvärden i Stormtacs databas, visar att föreslagen damm ger 
erforderlig rening med avseende på riktvärden ( 
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Tabell 10). Samtidigt visar beräkningarna att belastningen, d.v.s. föroreningsmängd per år, 
ökar för de flesta studerade ämnen ( 

Tabell 11). 
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Tabell 10. Föroreningskoncentrationer (µg/l) efter exploatering med föreslagna dagvatten-
lösningar. Koncentrationer som överskrider riktvärdena är fetstilta. 

Förorening Enhet Riktvärde 
Bjuv 

Efter föreslagen 
dagvattenlösning 

Fosfor (P) µg/l 200 77 

Kväve (N) µg/l 2 000 910 

Bly (Pb) µg/l 8 2,3 

Koppar (Cu) µg/l 18 8 

Zink (Zn) µg/l 75 28 

Kadmium (Cd) µg/l 0,4 0,22 

Krom (Cr) µg/l 10 1,6 

Nickel (Ni) µg/l 15 3,3 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,03 0,013 

Suspenderad substans (SS) µg/l 40 000 8 200 

Oljeindex (Olja) µg/l 5 000 92 

PAH16 µg/l - 0,12 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,03 0,009 
*Beräknade med årsmedelnederbörd på 796 mm. 

Tabell 11. Föroreningsmängder (kg/år) före exploatering och efter exploatering med föreslagna 
dagvattenlösningar. Mängder som överskrider de för befintlig situation är fetstilta. 

Förorening Enhet Befintlig situation Efter föreslagen 
dagvattenlösning 

Fosfor (P) kg/år 0,42 0,77 

Kväve (N) kg/år 5,9 9,1 

Bly (Pb) kg/år 0,014 0,022 

Koppar (Cu) kg/år 0,060 0,08 

Zink (Zn) kg/år 0,14 0,28 

Kadmium (Cd) kg/år 0,00093 0,0022 

Krom (Cr) kg/år 0,012 0,015 

Nickel (Ni) kg/år 0,0080 0,033 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,000027 0,00012 

Suspenderad substans (SS) kg/år 91 82 

Oljeindex (Olja) kg/år 0,97 0,9 

PAH16 kg/år 0,00023 0,0012 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,000023 0,000088 
*Beräknade med årsmedelnederbörd på 796 mm. 

Denna ökade belastning kan komma att påverka vattenförekomstens status. Därför föreslås 
kompletterande dagvattenlösningar på kvartersmark. Exempel på dagvattenlösningar som 
passar på kvartersmark och ger god reningseffekt är makadamdike, svackdike, skelettjord 

med trädgrop och permeabel beläggning (  
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Tabell 12). 
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Tabell 12. Reningsgraden (%) av föroreningar i dagvatten i olika typer av dagvattenanläggningar 
(källa: StormTac, 2020-05). 

 makadamdike svackdike skelettjord Permeabel 
beläggning 

Fosfor (P) 60 35 55 65 
Kväve (N) 55 35 55 75 
Bly (Pb) 80 65 75 70 
Koppar (Cu) 65 50 75 75 
Zink (Zn) 85 65 80 95 
Kadmium (Cd) 85 65 65 70 
Krom (Cr) 55 50 70 70 
Nickel (Ni) 65 50 65 65 
Kvicksilver (Hg) 45 15 50 45 
Suspenderad 
substans (SS) 

80 70 90 90 

Oljeindex (Olja) 90 85 85 85 
PAH16 60 60 75 75 
Benso(a)pyren 
(BaP) 

60 60 75 75 

 

Gröna tak ger god rening av många olika föroreningar, men rekommenderas inte här eftersom 
de tenderar att ge negativ rening avseende kväve och fosfor. 

Kompletterande dagvattenanläggningar på kvartersmark gör också att planområdet kan 

fördröja större regn än det regn dagvattendammen dimensionerats för. 

7 Kostnadskalkyl för föreslagna VA-åtgärder 
Anläggningskostnaderna för huvudanläggningarna i föreslagen VA-lösning uppskattas hamna 
på ca 4,6 miljoner kronor (Tabell 13). Detta är en grov uppskattning och den faktiska 

kostnaden kan både vara större och mindre. 

Tabell 13. Visar en kostnadsuppskattning för föreslagna VA-åtgärder. 

Arbete Pris [SEK] 
Dagvatten 
Dagvattendamm* 361 000 
510 m ledning** 1 275 000 
Spillvatten** 
420 m ledning 1 050 000 
Dricksvatten** 
410 m ledning 1 025 000 
Övergripande kostnader 
Projektering, 5 % 186 000 
Oförutsett, 20 % 743 000 
Total kostnad 4 640 000 

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

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

8 Rekommendationer och vidare utredningar 
En utredning bör utföras för att fastställa grundvattennivån i Vegeåns svämplan innan 

anläggning av dagvattendamm i anslutning till denna. 
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Vidare bör en skyfallsutredning utföras och ligga till grund för en höjdsättning som hindrar 
att instängda områden uppkommer samt säkrar sekundära rinnvägar. 


