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Sammanfattning 

Bjuvs kommun har ett investeringsprojekt kring den centrala Folketshusparken, där två detaljplaner 
för exploatering ska tas fram. En av detaljplanerna är den för Medborgaren, där det befintliga Folkets 
Hus ligger. Inom fastigheten ligger även en parkering och ett gatukök. Inom fastigheten planeras 
uppförandet av minst 100 bostäder i form av äldreboende och trygghetsboende, samt ett antal 
lokaler innefattande exempelvis ett bibliotek.   
  
I samband med detaljplanearbetet för denna exploatering fick Atkins Sverige AB i uppdrag att utför 
en VA- och dagvattenutredning för att säkerställa en hållbar hantering av dagvatten, möjlig 
försörjning av VA samt översiktlig utreda konsekvenser av skyfall med rekommenderade åtgärder.  
  
Dimensioneringsförutsättningar från NSVA anger ett dimensionerande utflöde från fastigheten som 
baseras på ett 5 års regn från befintliga förhållanden för ett 20 års regn med klimatfaktor 1,25. 
Föroreningsanalys ska göras och uppfylla framtagna riktvärden enligt Bjuvs kommuns dagvattenplan. 
Utöver det ska en bedömning av miljöpåverkan enligt miljökvalitetsnormer göras.  
  
Planområdet avvattnas idag främst direkt till Boserupsbäcken i plangränsens sydvästra del dels 
ytledes, dels genom befintligt utlopp. Parkeringsytan och delar av takareorna avvattnas till ledningar i 
Hantverkaregatan och Mejerigatan. Föreslagen dagvattenlösning föreslås främst till gårdsplanen 
bakom husen samt till torgytan vid korsningen Hantverkargatan/Norra Storgatan, då det är här det 
finns störst möjligheter till en hållbar hantering. För att säkerställa erforderlig rening av dagvattnet 
föreslås regnbäddar, nedsänkta och upphöjda, som kombineras med underjordiska kassettmagasin 
och rörmagasin. Gröna tak föreslås även på delar av takarean.  
  
Skyfallsanalysen som gjorts för området visar att översvämningsrisken vid skyfall anses vara låg, såväl 
för befintligt som för framtida bebyggelse, då inget flöde från omgivande mark leds till fastigheten. 
Det kan dock föreligga en risk för översvämning vid högt flöde och hög vattennivå i Boserupsbäcken. 
Vidare utredning kan vara nödvändig för att bedöma maxnivå i Boserupsbäcken för att säkerställa att 
rätt åtgärder vidtas.  
  
Tillgängligheten till försörjning av VA inom fastigheten är bra, då det finns flertalet befintliga 
ledningar omkring fasigheten lämpliga för anslutning. Till spillvattennätet finns en befintlig ledning i 
Hantverkargatan dit fastigheten kan anslutas till. Ledningar har dock en vattengång som gör att 
fastigheterna behöver pumpa sitt spillvatten till anslutningspunkten. Ska fastigheterna anslutas via 
självfall behöver en ny ledning förläggas under Boserupsbäcken då den befintliga som finns på 
fastigheten uppges vara i dåligt skick.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund och syfte 
 

Investeringsprojektet Folketshusparken omfattar bland annat själva Folketshusparken vilken 

är en av Bjuvs mer populära parker. Inom investeringsprojektet ingår även detaljplaner för 

exploatering av två kvarter, kv. Orren och kv. Medborgaren 1. Området är markerat i Figur 1. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inom kvarteret Medborgaren planeras minst 100 bostäder i form av äldreboende och 

trygghetsboende, samt ett antal lokaler innefattande bland annat ett bibliotek. Utformningen 

av fastigheten är fortfarande i ett tidigt skede, men ett utkast på hur byggnaderna kan se ut kan 

ses i Figur 2. För redovisning av själva plangränsens utbredning, se Figur 3. 

 

 
Figur 2 Möjlig utformning av byggnader för kvarteret Medborgaren. Källa: Jais Arkitekter 

Figur 1 Områdesgräns för Investeringsprojektet Folketshusparken.  Källa: Bjuvs kommun  
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1.2 Uppdragsbeskrivning 
 

Atkins Sverige AB har fått i uppdrag av Bjuvs kommun att utföra en VA- och 

dagvattenutredning för kvarteret Medborgaren. Uppdragets syfte är att utreda detaljplanens 

påverkan på befintligt VA- och dagvattensystem och dess dagvattenrecipient samt ta fram 

lämpliga principlösningar för fördröjning och rening av dagvatten. Utredningen ska också 

innefatta en analys av skyfall och lösningar som dämpar effekter av dessa.  
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2. Förutsättningar 
 

2.1 Allmänt 
 

VA- och dagvattenutredningen utförs för att verka som ett stödjande dokument i 

detaljplanprocesserna för kvarteret Medborgaren.  
 

2.2 Riktlinjer för dagvattenhantering 
 

Bjuvs kommuns dagvattenpolicy beskriver grundprinciper för omhändertagande av dagvatten. 

Policyn är antagen av kommunfullmäktige sen 2014 och följande principer finns listade: 

 

• 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 Dimensionerings- och fördröjningskrav 
 

NSVA har för området angett dimensionerande utflöde för planområdet till ett 5 års regn 

motsvarande befintlig markanvändning. För dimensionerande regn utgår beräkningen från 

Svensk Vattens publikation P110, se Tabell 1. Bebyggelsen för kvarteret Orren och 

Medborgaren bedöms kunna klassificeras som tät bostadsbebyggelse och dimensionerande 

återkomsttid enligt P110 är då 20 års regn för dämning till marknivå. För framtida flöden 

används en klimatfaktor på 1,25.  

 
Tabell 1 Minimikrav på återkomsttider för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem (Svenskt Vatten P110 
Tabell 2.1) 

 
VA-huvudmannens ansvar Kommunens ansvar  

Återkomsttid 
för regn vid 
fylld ledning 

Återkomststid för 
trycklinje i 
marknivå 

Återkomsttid för 
marköversvämning med 

skador på byggnader 

Gles bostadsbebyggelse 2 10 >100 år 

Tät bostadsbebyggelse 5 20 >100 år 

Centrum- och affärsområde 10 30 >100 år 
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2.4 Reningskrav 
 

I Dagvattenplan Bjuvs kommun Bilaga 3 ”Riktvärden för dagvattenutsläpp i kommunerna 

Båstad, Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp” finns riktvärden för olika 

föroreningar i dagvattenutsläpp. Riktvärdena har bedömts som rimliga att använda i stöd för 

handläggningsprocessen för att bedöma om halterna av olika ämnen kan anses vara för höga. 

Riktlinjerna ska ses som ett mål att uppnå men inte en kravställning, utan ska endast användas 

som underlag för bedömning. Riktvärden för utvalda ämnen kan ses i Tabell 2. 

 
Tabell 2 Riktvärden för dagvattenutsläpp Bjuvs kommun 

Ämne, enhet  Riktvärde 

Fosfor (P) μg/l  200 

Kväve (N) μg/l  2000 

Bly (Pb) μg/l  8 

Koppar (Cu) μg/l  18 

Zink (Zn) μg/l  75 

Kadmium (Cd) μg/l  0,4 

Krom (Cr) μg/l  10 

Nickel (Ni) μg/l  15 

Kvicksilver2 (Hg) μg/l  0,03 

Suspenderad substans (SS) mg/l 40 

Oljeindex (olja) μg/l  5000 

Benso(a)pyren2 (BaP) μg/l 0,03 
 
 

2.5 Miljökvalitetsnormer 
 

Utöver riktvärdena ska bedömning av miljöpåverkan även baseras på recipientens ekologiska 

och kemiska ytvattenstatus. Detta görs för att ta hänsyn till platsens specifika förutsättningar 

och hur dessa förhåller sig till riktvärdena framtagna för dagvattenplanen. Dagvatten som 

uppstår inom planområdet avvattnas mot Boserupsbäcken som rinner ut i Vege å.    
 

2.6 Koordinat- och höjdsystem 
 

Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30 

Höjdsystem: RH2000 
 

2.7 Erhållet underlag  
 

Följande underlag har legat till grund för utredningen 

• Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Folketshusparken, Bjuv, Afry, 2021-04-30 

• Marktekniskt undersökningsrapport (MUR), Afry, 2021-04-30 

• Tekniskt PM geoteknik, Afry, 2021-04-30 

• Dagvattenpolicy Bjuv, NSVA 2014-01-30  

• Dagvattenplan Bjuvs kommun. NSVA, 2018-01-25 

• Digitalt underlag för tänkt bebyggelse för Kvarteret Orren och Medborgaren 1.  

• Ledningsunderlag från NSVA, Skanova, Tele2, Weum Gas och Öresundskraft  

• Höjddata från Lantmäteriet (erhållet via Scalgo) 

• Digital grundkarta från Bjuvs kommun 
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3. Befintliga förhållanden 
 

3.1 Topografi och markslag 
 

Planområdet för kvarteret Medborgaren utgörs idag av en fastighet, Medborgaren 1. På 

fastigheten finns det en större byggnad i suterräng som huserar Folketshus med det 

kommunala biblioteket. Inom fastigheten finns även en mindre byggnad inrymmande ett 

gatukök och i anslutning till gatuköket finns en parkeringsplats längs med Hantverkargatan. 

Från parkeringsplatsen leder en väg till en större asfalterad yta på baksidan av Folketshus. 

Närmast Boserupsbäcken återfinns gräsytor. Även slänten från parkeringen ner mot den 

asfalterade ytan är gräsbeklädd. Befintlig markanvändningen kan ses i Figur 3 och redovisas i 

Tabell 3. 

 

Tomten är kuperad, där högsta marknivå återfinns i parkeringens norra hörn med nivåer på 

+20,3. Parkeringen lutar sydväst ner mot marknivåer kring +18,7 i sydvästra änden. Ytan 

framför Folketshus har en marknivå på kring +18,9, med ett par trappsteg upp mot Norra 

Storgatan.  Tomten sluttar ned mot Boserupsbäcken, och asfaltsytan bakom Folketshus ligger 

kring +15,8.   
 

 
Figur 3 Befintlig markanvändning för kvarteret Medborgaren från orthophoto. Planområdesgränsen markeras i 
rosa markering. Delområden markeras med streckad linje. 

Tabell 3 Befintlig markanvändning kvarteret Medborgaren 

Markanvändning Avrinnings-
koefficient 

Delområde 
1 (ha) 

Delområde 
2 (ha) 

Delområde 
3 (ha) 

Total Area 
(ha) 

Ared (ha) 

Tak 0,9 0,01 0,01 0,09 0,11 0,10 

Hårdgjord 0,8 0,03 0,13 0,17 0,32 0,26 

Grus 0,2   0,06 0,06 0,01 

Gräs/Naturmark 0,1 
  

0,30 0,23 0,02 

Totalt 
    

0,73 0,39 
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3.2 Geotekniska och hydrogeologiska förutsättningar 
 

Infiltrationskapaciteten i jorden påverkar utformningen av dagvattenlösningen för 

planområdet. Enligt SGU:s jordartkarta (Figur 4) består planområdet av finmoränlera, glacial 

finlera och svämsediment av ler-silt. Skattat jorddjup inom området variera från 10–50 meter 

enligt SGU:s jorddjupskarta. Området för kvarteret Medborgaren består främst av glacial 

finlera och svämsediment av ler-silt.  

 

 
Figur 4 Utdrag från SGU:s jordartskarta (www.sgu.se). Gräns för Investeringsprojektet Folketshusparkens 
utbredning markerat i rosa.  

AFRY har utfört en geoteknisk undersökning inom projektområdet där både en Markteknisk 

undersökningsrapport Geoteknik och ett Teknisk PM Geoteknik finns framtaget. Relevanta 

resultat för dagvattenhanteringen finns kort redovisat i detta kapitel. Totalt har 41 stycken 

undersökningar utförts inom 23 stycken punkter. 

3.2.1 Jordlagerförhållanden 

Generellt består jordlagerföljden inom projektområdet av fyllning som överlagrar naturlig 

lermorän. Fyllningen är av varierande mäktighet mellan 0,2–2,6 meter. Under fyllningen 

påträffas lermorän som är ställvis sandig, underkant på lermoränen har en påträffats i någon 

av punkterna och mäktigheten kan därmed antas vara djup vilket även SGU:S kartor skattat. 

Sand har på träffats i fåtal punkter, men tolkas till att vara linjer i lermoränen. Även torv har 

påträffats i en provpunkt, i närhet till Boserupsbäcken.  

 

3.2.2 Hydrogeologiska förhållanden  

I samband med de geotekniska undersökningarna har grundvattenrör installerats och de 

uppmätta nivåerna i samtliga punkter varierar stort mellan mätdatumen vilket tyder på att 

grundvattenytan påverkas av nederbördförhållandena och årstid. Nivåerna varierar från 0,2 m 

från markytan till >6 m inom området. Provpunkterna närmre Boserupsbäcken visar på en 

grundvattennivå nära mark med maximal mätning på 0,2 m under mark, medan delarna av 

fastigheten som är högre belägen visar en minimimätning på 1,8 m. Fritt vatten noterades 

även vid skruvprovtagningen. 
 

http://www.sgu.se/
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3.3 Markföroreningar 
 

AFRYs Översiktliga miljöteknisk markundersökning presenterar att två av provpunkterna 

inom projektområdet påvisar halter av PAH-H över riktvärden för känslig markanvänding, 

KM. Båda provpunkterna ligger inom planområdet för Medborgaren 1, i södra delen i nära 

anslutning till Boserupsbäcken. Det förorenade området har uppskattats av AFRY enligt Figur 

5. Föroreningen är isolerade till fyllningsmaterialet, men att spridning skett till underliggande 

torv och sand är ett rimligt antagande. Till lermoränen i området kan en mindre spridning 

antas på grund av lägre permeabilitet. Om schakt görs inom detta område behöver en anmälan 

upprättas till tillståndsmyndigheten. 

 

 
Figur 5 Uppskattat föroreningsområde inom kvarteret Medborgaren i gult, provpunkter med värden över KM 
markerat i rött. Plangränsen markerat i rosa. 

3.4  Befintliga recipienter 
 

Planområdets närmsta belägna vattenförekomst är Boserupsbäcken. Vattendraget är oklassat 

med avseende på både ekologisk status och kemisk ytvattenstatus. Det enda undantaget är den 

biologiska kvalitetsfaktorn Påväxt - kiselalger som har klassats som Måttlig. De parametrar 

som kvalitetsfaktorn bedöms utifrån, IPS- och ACID-index, har Måttlig respektive Hög status. 

IPS-indexet ger ett mått på hur påverkat vattnet är av näringsämnen och organiska 

föroreningar medan ACID-indexet används för att mäta vattnets surhet. 

 

Boserupsbäcken mynnar i Vege å. Vege ås ekologiska status har klassats som Måttlig medan 

den kemiska ytvattenstatusen klassats som Uppnår ej god. Anledningen till att den kemiska 

statusen klassats som Uppnår ej god är att halterna av kvicksilver och kvicksilverföreningar 

samt bromerade difenyleter överskrider gränsvärdena för ämnen. Kvalitetskravet för kemisk 

ytvattenstatus i Sverige har dock undantag i form av mindre stränga krav för just dessa 

ämnesgrupper. Undantaget beror på att halterna av ämnena huvudsakligen härrör från 

långväga luftburna föroreningar och bedöms ha sådan omfattning och karaktär att det i 
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dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda dem. Halterna av kvicksilver och 

kvicksilverföreningar samt bromerade difenyleter får dock inte öka.  

 

3.5 Befintliga avrinningsförhållanden och dagvattenhantering 
 

Avrinningsområdena för kvarteret Medborgarens befintliga förhållanden kan ses i Figur 6, 

och de är framtagna från den befintliga höjdsättningen samt vissa antaganden kring 

avrinningen.  

 

 
Figur 6 Befintliga avrinningsområden Kvarteret Medborgaren 

Delområde 1 består av den asfalterade ytan framför Folketshus samt del av taket som via 

utkastare avvattnas till ytan. Dessa ytor avvattnas via rännstensbrunnar till en D160 PP 

ledning och vidare till Mejerigatan. Delområde 2 består av parkeringsytan samt gatukökets 

takyta, med avledning via rännstensbrunnar till dagvattenledning i Hantverkaregatan. 

Delområde 3 avvattnas ytledes direkt till Boserupsbäcken eller via ledning till dammen inom 

fastigheten. Området består av större delen av takarean av Folketshus, asfaltsplanen samt 

grönytorna. 

 

3.6 Befintliga översvämningsrisker 

För att bedöma översvämningsrisker har ytavrinning och översvämningsytor 

undersökts. Undersökningen har utförts med SCALGO Live med regnmängd av 100 

mm vilket motsvarar ett 100-årsregn med varaktighet om 6 timmar och klimatfaktor 

1.25. 

SCALGO Live är en plattform som användes för analysering av ytavrinning samt 

översvämningsrisk genom att undersöka flödesvägar och lågpunkter. Programmet 

använder höjddata, med 1x1m upplösning, från Lantmäteriet för att simulera regnets 

rinnvägar. Dock tar SCALGO Live inte hänsyn till hydrologiska korrigeringar så som 

regnintensitet, infiltrationskapacitet, markråhet, samt interaktion av ytavrinning och 

ledningssystem. Detta betyder att SCALGO Live endast ger en översiktlig 
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skyfallsanalys över studieområdet. Vid bedömning av hög översvämningsrisk är en 

dynamik hydraulisk modellering, som tar hänsyn på ovannämnda hydrologiska 

korrigeringar, t.ex. MIKE FLOOD att rekommendera.  

Resultaten från skyfallsanalysen visar att inget flöde kommer till kvarteret från utsidan. 

Bedömningen är således att området inte löper stor risk att drabbas at höga flöden från 

uppströms liggande ytor. Dock finns två lågpunkter kring byggnaden Folketshus vilka kan 

påverka byggnaden (Figur 7).  

Avrinning från resten av kvarten Medborgare rinner till Boserupsbäcken antingen direkt eller 

genom dammen inom kvarteret och därmed bedöms heller ingen översvämningsrisk för 

resterande delar av kvarteret Medborgare under befintliga förhållanden.  

 

 
Figur 7 Avrinningsvägar samt lågpunkter inom kv. Medborgare för befintlig situation 

 

3.7 Befintlig VA försörjning 
 

Befintliga ledningar (exklusive huvudledningar för vatten) redovisas i Figur 8.  

 

Nordväst om kvarteret Medborgaren i Hantverkargatan finns befintliga VA-ledningar, V63 

PE, D225 BTG och S225 BTG. Några rännstensbrunnar på parkeringen inom planområdet för 

Medborgaren ansluter till dagvattenledningen. En spillvattenledning korsar även parkeringen 

från den befintlig Sibyllakiosken och ansluter till spillvattenledningen i gatan.  

 

Från Folketshus går en S150 Lera och en D150 BTG sydväst mot Boserupsbäcken. 

Dagvattenledningen mynnar ut i den damm som finns inom planområdet, medan 

spillvattenledningen korsar Boserupsbäcken och ansluter till den större ledningen som går 

parallellt Boserupsbäcken. Ledningarna är i dåligt skick.  

 

Damm 
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Figur 8 Befintliga VA ledningar i området (exklusive huvudledningar för vatten). Plangräns markerat i lila.  

Framför Folketshus mot Norra storgatan finns ett par rännstensbrunnar vilka leds via 

dagvattenledning till Mejerigatan, där de ansluts till D250 PP. I Folketshus sydöstra hörn 

finns en befintlig vattenservis, V110 PE, som ansluter till V110 PE i Mejerigatan.  

 

Två brandposter finns i anslutning till Medborgaren, en i Mejerigatan och en i Norra 

Storgatan.  
 

3.8 Övriga ledningssystem 
 

Övriga ledningssystem kan ses i Bilaga 1.  

 

Ett par lågspänningskablar korsar fastigheten från befintlig bebyggelse och från Mejerigatan 

till fastighetens nordvästra hörn. I detta hörn finns även ett par optokablar som korsar 

Boserupsbäcken från Folketshusparken. Längs med Storgatan ligger telekanalisation delvis 

belägen inom fastigheten. I Hantverkaregatan ligger en högspänningskabel som närmast 

Boserupsbäcken ligger förlagd strax innanför fastighetsgränsen till Medborgaren.  
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4. Framtida förhållanden 
 
Det finns fortsatt osäkerheter kring hur bebyggelsen för kvarteret Medborgaren kommer att se 

ut. Beräkningarna för kvarteret utgår från det arbetsmaterial som illustreras i Figur 9. Det 

slutgiltiga planförslaget kan därmed variera från detta. Om det slutgiltiga förslaget resulterar i 

större andel hårdgjorda ytor än redovisat i detta kapitel kan fördröjningsbehovet öka.  

Förslaget innefattar två hus, Hus 1 med plats för nuvarande biblioteksverksamhet samt kontor 

och ett äldreboende med 60 platser och parkeringsgarage. Hus 2 ska husera lokal för gatukök, 

öppen förskola samt ett trygghetsboende med 24 lägenheter.  

 

 
Figur 9 Föreslagen bebyggelse Medborgaren Källa: Jais Arkitekter 

Markanvändningen utifrån ovanstående förslag redovisas i Tabell 4. Då det saknas 

utformning av föreslagen utformning för de ytor som ej är takytor och hårdgjorda ytor 

kopplade till de föreslagna husen, har en sammansatt avrinningskoefficient antagits för 

resterande ytor.  

 
Tabell 4 Framtida markanvändning kvarteret Medborgaren 
*Avrinningskoefficienten för gårdsplan är en sammansatt antagen koefficient.   

Markanvändning Avrinnings-
koefficient 

Delområde 
1 

Delområde 
2 

Delområde 
3 

Total 
Area (ha) 

Ared 
(ha) 

Tak 0,9 0,03 0,06 0,20 0,29 0,26 

Hårdgjord 0,8 0,02 0,06 0,12 0,19 0,16 

Gårdsplan* 0,3 
  

0,25 0,25 0,07 

Totalt 
    

0,73 0,49 

 

Föreslagna framtida avrinningsområde finns presenterat i Figur 10. Då det ej finns underlag 

på framtida taklutningar har vissa antaganden gjorts kring detta.  
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Figur 10 Föreslagna framtida avrinningsområden kvarteret Medborgaren 

5. Översiktlig dimensionering 
 

5.1 Flöden och fördröjningsbehov av dagvatten 
 

Med fördröjningskrav enligt kapitel 2.3 där begränsande utflöde från område är satt av NSVA 

till ett 5-års flöde för befintliga förhållanden kan ett fördröjningsbehov beräknas. För kvarteret 

Medborgaren redovisas flöden och fördröjningsbehov för de olika delområdena i Tabell 5. 

 
Tabell 5 Flöden och fördröjningsbehov för kvarteret Medborgaren 

Avrinnings-
område 

Befintligt 
flöde 5 års 
regn (l/s) 

Flöde efter 
exploatering 5 
års regn (l/s) 

Flöde efter 
exploatering 20 

års regn (l/s) 

Dimensionerande 
Varaktighet (min) 

Fördröjningsbehov 
(m3) 

Delområde 1 5,7 7,3 11,5 10 3 

Delområde 2 20,8 24,0 38 10 10 

Delområde 3 52 80,2 126,9 10 45 

Totalt  
  

 59 
 
 

5.2 Flöden för vatten och spillvattenförsörjning 
 

5.2.1 Spillvatten 

Dimensionering av spillvatten för bostadsområden 100–1000 utan industrianslutning kan 

spillvattenflöde beräknas från grafen som illustreras i Figur 11. Grafen beräknas enligt 

ekvation 1.1, där K är än sannolikhetsfaktor och DU det summerade normflödet per lägenhet.  

 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐾 ∙  √(𝐷𝑈 ∙ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑔ℎ)  (Ekvation 1.1) 
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Utifrån föreslagen bebyggelse för kvarteret Medborgaren har ett förväntat antal ansluta 

personer inom fastigheterna uppskattas, se Tabell 6. 
 
Tabell 6 Antaget antal personer inom kvarter Medborgaren 

Bostadstyp Antal bostäder 
Antaget antal 

personer/bostad Antal personer 

Äldreboende 60 1 60 

Trygghetsboende 24 1,5 36 

Totalt 
  

96 

 

Rekommenderad sannolikhetsfaktor för Sverige är enligt P110 0,3. Dimensionerande 

spillvattenflöde beroende på antal anslutna personer illustreras i Figur 11. 

 

Figur 11 Dimensionerande spillvattenflöde för 100–1000 personer. Förväntat flöde för kvarteret Medborgaren 

markerat med rött. 

Dimensionerande flöde för kvarteret Medborgaren med och utan säkerhetsfaktor kan ses i 

Tabell 7. 

 
Tabell 7 Dimensionerande flöde med säkerhetsfaktor 

 Kvarter qdim (l/s) Säkerhetsfaktor Qdim1,5 (l/s) 

Medborgaren 5,2 1,5 8,1 
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5.2.2 Vatten 

Då antal personer för fastigheten understiger 500 personer dimensioneras vattenförbrukningen 

av momentanförbrukningen enligt Svenskt vatten P114. För 100 personer i flerbostadshus blir 

flödet ca 3 l/s.   
 

5.2.3 Brandvatten  

Rekommenderat uttag från brandposterna beror på bebyggelsen i området. För kvarteret 

Medborgaren så planeras bostäder i över 3 våningar samt verksamhet med normal 

brandbelastning, vilket också ger ett dimensionerande brandvattenflöde på 20 l/s.  
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6. Föreslagna åtgärder 
 

I detta kapitel beskrivs de föreslagna lösningarna för dagvatten, samt lite information 

kring de olika dagvattenlösningarna.  

6.1 Fördröjning av dagvatten  
 

6.1.1 Föreslagen fördröjningslösning Kvarteret Medborgaren  

Då utformningen av fastigheten ej är färdigställd finns det goda chanser att arbeta in 

dagvattenlösningar som både kan bidra med fördröjning och rening av dagvatten samt tillföra 

estetiska värden till fastigheten. Föreslagna fördröjningslösningar inom planområdet och vilka 

volymer som kan fördröjas kan ses i Tabell 8 och illustreras i Figur 12. Lösningsförslaget kan 

även ses i Bilaga 2.  

 
Tabell 8 Fördröjningslösningar och fördröjningsvolymer enligt förslag på storlek. 

Fördröjningslösning Area (m2) Fördröjningsdjup 
(m) 

Porositet % Fördröjningsvolym 
(m3) 

Regnträdgård 62 0,2 - 12 

Gröna tak 627 0,005 - 3 

Kassettmagasin 25 0,4 95 10 

 Längd (m) Area (m2)   

Rörmagasin 120 0,28 - 34 

Totalt  
   

59 

 

 
Figur 12 Föreslagen dagvattenhantering kvarteret Medborgaren 
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De föreslagna husliven står nära fastighetsgränsen vilket kan försvåra hanteringen av 

takavvattningen. Takavvattningen bör därmed i största möjliga mån ledas mot ytor inom 

fastigheten där dagvattnet kan tas om hand, som torgytan i planens norra ände eller söder till 

fastighetens gårdsplan. Den del av takarealen som ej kan ledas till dessa ytor föreslås ledas till 

en mindre fördröjning i form av t.ex. en upphöjd växtbädd.  

 

För torgytan i norr finns det flera möjligheter att införa ytliga blågröna lösningar för 

dagvatten. Hur dessa införs beror på den tilltänkta funktionen och utformningen av torget, 

men nedsänkta växtbäddar kan vara ett alternativ för att få in grönska i torgmiljön samt 

minska andelen hårdgjord yta. För att nå en större fördröjningskapacitet kan växtbädden 

kompletteras med ett underjordiskt magasin, som t.ex. kassettmagasin eller rörmagasin. Ett 

kassettmagasin illustreras i lösningsförslaget, vilket borde vara lämpligt att anlägga då den 

observerade grundvattenytan i detta område har läget på ca 2–6 meter under mark. 

 

För gårdsplanen mellan fastigheterna och Boserupsbäcken finns det också flera möjligheter att 

få en hållbar hantering av dagvattnet. På grund av närheten till Boserupsbäcken och en 

grundvattennivå på ca 1 m under mark vid gårdsplanen är det fördelaktigt att fördröja så stor 

mängd av vattnet i ytliga blågröna lösningar som möjligt. Nedsänkta växtbäddar vid 

gårdsplanen och upphöjda växtbäddar vid fasader är möjliga lösningar som även ger rening av 

dagvattnet. För att få större fördröjningsvolymer skulle kompletterande lösningarna som t.ex. 

en multifunktionell yta som tillåts översvämmas kunna vara ett alternativ, men det beror på 

vilken utformning som planeras för gårdsplanen. Väljs underjordiska lösningar 

rekommenderas här att anlägga täta magasin, t.ex. rörmagasin, då grundvattenytan observerats 

till ca 1 m under mark och att det finns en observerad markförorening av PAH-H i området.   

 

Gröna tak föreslås för delar av taket för att ge ökad fördröjning samt ge ett tilltalande intryck 

till överliggande våningar.   

 

6.1.2 Gröna tak 

Gröna tak är främst en fördröjningsåtgärd då det vatten som hamnar på taken i regel ej 

är särskilt förorenat. Som fördröjande åtgärd är det dock från många perspektiv en bra 

lösning då taket har en viss fördröjningskapacitet genom sin vattenhållande förmåga, 

samt att taket bidrar till att mer avdunstning.  

Några mervärden med gröna tak, utöver fördröjningsförmågan, är att de är isolerande 

mot värme/kyla, bullerdämpande, estetiskt tilltalande och de kan bidra till biologisk 

mångfald (Vinnova, u.å.). Egenskaperna för gröna tak varierar mellan vilken typ av tak 

som anläggs, t.ex. Sedumtak (se Figur 13) eller biotoptak (se Figur 14). För att inte 

belasta dagvattnet med ökad mängd näringsämnen bör konstgödsling minimeras och 

istället bör ett tak väljas med växer som tål näringsfattiga miljöer (Blecken, 2016). 

Gröna tak har ett visst underhållsbehov och taken behöver därmed vara åtkomligt på ett 

säkert sätt.  

Enligt P105 (Svenskt vatten, 2011) beräknas gröna tak inte ge någon avrinning för regn 

upp till 5 mm. Vid större regn blir taket mättat och avrinningskoefficienten ökar upp till 

1. I beräkningen räknas därmed gröna tak med samma avrinningskoefficient som vanligt 

tak, men en fördröjning på 5 mm medges i fördröjningsberäkningen.  



 

 
17 

 
Figur 13 Sedumtak (Källa: Vegtech) 

 
Figur 14 Biotoptak (Källa: Grönatakshandboken, Vinnova) 

6.1.3 Regnträdgård / Växtbädd 

Regnträdgårdar kan användas för att fördröja vatten i samband med nederbörd, men även 

bidra med ett estetiskt inslag till omgivningen, se Figur 15. Under vissa perioder står 

regnträdgården torr och växtval bör därmed väljas med omsorg så att regnträdgården även blir 

ett tilltalande inslag under torrperioder. Val av växtlighet bör göras med hänsyn till 

fluktuerande vattennivåer och upptagningsförmågan av näringsämnen. 
 

 
Figur 15 Parkeringsplats med avledning till regnträdgård. (Escholarship, u.d) 

Regnträdgården kommer att utjämna flödestoppar och medföra en rening av dagvattnet genom 

sedimentation och upptag av de näringsämnen som finns i dagvatten till växtligheten. Botten i 
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regnträdgården bör vara cirka 20–30 cm under kringliggande ytor för att skapa en ytlig 

fördröjningszon. Inloppen till regnträdgården bör förses med erosionsskydd så att växtligheten 

inte skadas vid högre vattenflöden. För att undvika översvämning till angränsande ytor för 

regn där infiltrationskapaciteten i regnbädden understiger inkommande flöde placeras ett 

bräddutlopp ofta i växtbädden. Bräddutloppets höjd bestämmer volymen av regnbäddens 

ytmagasin. Viktigt är att bräddutloppet är placerat lägre än inloppet, Figur 16. I beräkningarna 

för kvarteret Medborgaren är det räknat med ett ytmagasin med ett 20 cm djup.  

 

 
Figur 16 Princip med inlopp och bräddutlopp för regnbäddar Källa: Stockholms vatten  

Under ytmagasinet består regnbädden av ett filtermagasin på 0,4–0,7 meter sandbaserat 

filtermaterial med en ungefärlig infiltrationskapacitet på 50–300 mm/h. Avskiljningsförmågan 

i filtret beror på hur filtermaterialet byggs upp. För att säkerställa en god infiltrationsförmåga i 

regnbädden bör det under filtermaterialet finnas ett dränerande skikt som avvattnas via en 

dränerande ledning.  

 

En regnträdgård kan även utföras med en förhöjd växtbädd för anslutning av stuprör för 

hantering av takavvattning, (Se Figur 17 och Figur 18). Växtbädden utformas i första hand för 

fördröjning av dagvatten eftersom takvatten oftast ej kräver omfattande rening, men bidrar vid 

korrekt utformning till en estetiskt bidragande faktor i närområdet.  

 

 
Figur 17 Princip upphöjd regnträdgård Källa: Tengbom arkitektkontor, 2014 
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Figur 18 Exempel upphöjd växtbädd (Källa: Kent Fridell, Edge) 

6.1.4 Underjordiskt fördröjningsmagasin  

Det finns flera olika sätt att fördröja vatten under mark, t.ex. rörmagasin, makadammagasin 

eller dagvattenkassetter. Rörmagasin består oftast av betong eller PE som fogas samma till 

den längd som krävs för erforderlig fördröjning. Rören kan också läggas parallellt med 

anslutningar emellan. Magasinet får en strypt utloppsledning för att fördröjning ska ske, men 

bör även utrustas med en bräddfunktion. Då magasinen är täta kan de placeras under 

grundvattennivå.  

  

Dagvattenkassetter är gjorda av plast och har en hålrumsvolym på ca 95 % vilket gör att det 

tar ca 1/3 av ytbehovet som ett makadammagasin vilket minskar transportkostnaderna 

väsentligt. Kassetter är generellt sätt också lättare att anlägga än rörmagasin. 

Kassettmagasin med dagvattenkassetter kan även anläggas med inspektionsmöjlighet, vilket 

underlättar för spolning av magasinet och därmed ökar deras livslängd. Kassetter är flexibla 

då det kan anläggas med endast 0,4 m täckning vid normal last och 0,8 m vid trafiklast. 

Kassettmagasin är i sig ej täta magasin, så infiltration till grundvattnet kan då ske beroende på 

den underliggande marken. Detta innebär också att magasinen måste anläggas över 

grundvattennivån för att hela volymen ska kunna utnyttjas till fördröjning.  

 

Antingen anläggs kassetter i flera lager samlat som ett rent fördröjningsmagasin eller staplas 

efter varandra för att också utöver fördröjning få en avledande funktion. Areaanspråket som 

illustreras i lösningsförslaget är baserat på att kassetterna läggs i ett lager för att minska 

anläggningsdjupet.   
 
 

6.2 Rening av dagvatten och påverkan av miljökvalitetsnormer 
 

För att beräkna föroreningsbelastningen och reningseffekten av de olika lösningarna har 

dagvatten- och recipientmodellen StormTac WEB (version v20.2.2) använts. Modellens 

schablonvärden, som används för att beräkna föroreningskoncentrationer, bygger på ett stort 

antal studier för olika typer av markanvändning där flödesproportionella 

föroreningsmätningar genomförts. Modellen baserar sina beräkningar på historiska mätningar, 

vilket medför en del osäkerheter. Osäkerheterna är bl.a. kopplade till valet av 
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markanvändning, samt vilka och hur många referensmätningar som ligger till grund för 

schablonhalterna. Beräkning har gjorts på befintlig markanvändning, planerad 

markanvändning utan reningsåtgärder samt på planerad markanvändning med 

reningsåtgärder. 

 

Tabell 9 visar beräknade föroreningshalter från kvarteret Medborgaren för befintlig situation, 

efter exploatering utan någon dagvattenrening, efter exploatering med dagvattenlösningar 

föreslagna i kapitel 6.1.1 exklusive gröna tak, samt dagvattenlösningen inkluderande gröna 

tak. Gråmarkerade och fetstilta celler visar värden som överskrider Bjuvs kommuns riktlinjer 

för rening av dagvatten, enligt kap 2.4. Beräkningen är utförd för flöden enligt 

dimensioneringsförutsättningarna från kapitel 2.3.  De delavrinningsområden som StormTac-

analysen har använt illustreras i Figur 19.  

 
Tabell 9 Resultat föroreningsanalys för kvarteret Medborgaren med StormTac Web 

  Befintliga 
förhållanden 

Exploatering 
utan rening 

Exploatering med 
rening  

Utan gröna tak 

Exploatering med 
rening  

Med gröna tak 

Riktvärde Bjuvs 
kommun 

P 90 140 88 85 200 

N 1500 1400 1100 1100 2000 

Pb 2,5 2,6 1 0,99 8 

Cu 15 12 8 8 18 

Zn 20 24 7,9 7,4 75 

Cd 0,25 0,47 0,094 0,083 0,4 

Cr 4,7 4,3 2,6 2,5 10 

Ni 3,0 3,5 1,2 1,1 15 

Hg 0,031 0,016 0,0092 0,0094 0,03 

SS 11000 21000 10000 9700 40000 

Olja 470 260 110 120 5000 

BaP 0,018 0,013 0,0037 0,0037 0,03 

 

 
Figur 19 Delavrinningsområden för föroreningsberäkningar 
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Analysen visar på en generellt låg föroreningssituation både före och efter exploatering för 

planområdet. Före exploatering är det endast ett ämne, kvicksilver, som överskrider Bjuvs 

kommuns riktvärden. Efter exploatering är det endast kadmium som överskrider riktvärdena. 

Suspenderat material och fosfor ökar med exploateringen men ligger fortsatt under 

riktvärdena. Analyser i StormTac är förenade med en viss osäkerhet, men inga värden ligger 

inom 10% från riktvärdet, vilket ger större trolighet att fler riktvärden inte kommer överstigas 

med exploateringen.  

 

I Tabell 10 och Tabell 11 visas resultaten för varje delområde utan och med rening för 

området efter exploatering. Innan rening överskrids kadmium inom 4 av 5 delområde, men 

övriga ämnen är väl under riktvärdena. Endast kvicksilver för ett av områdena, 2A, hamnar 

inom 10% från riktvärdet, markerat med fetstil i tabellen.  

 
Tabell 10 Föroreningshalter (µg/l) (dagvatten+basflöde) utan rening 
Jämförelse mot riktvärde där gråmarkerade/fetstilta cellerna visar överskridelse av riktvärde. 

Delområde  P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP 

1  140 1300 2.5 11 25 0.61 4.5 4.1 0.015 19000 200 0.014 

2A  110 1500 2.6 15 22 0.45 5.3 3.9 0.028 13000 420 0.019 

2B  140 1300 2.5 9.6 25 0.65 4.3 4.2 0.011 20000 140 0.013 

3A  140 1400 2.6 12 24 0.49 4.3 3.6 0.016 21000 250 0.013 

3B  150 1500 2.8 13 24 0.33 3.6 2.8 0.013 25000 270 0.0095 

Total  140 1400 2.6 12 24 0.47 4.3 3.5 0.016 21000 260 0.013 

Riktvärde  200 2000 8.0 18 75 0.40 10 15 0.030 40000 5000 0.030 

 

Resultaten visar också att samtliga ämnen inom samtliga delområden efter rening är under 

riktvärdena.  
 
Tabell 11 Föroreningshalt (µg/l) efter rening (exklusive gröna tak) 

 
Dagvattenlösning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP 

1 Regnträdgård 99 1100 1.1 7.9 9.0 0.12 2.8 1.4 0.0087 10000 90 0.0035 

2A Regnträdgård & 
kassettmagasin 

88 1300 1.2 12 8.8 0.10 3.5 1.4 0.018 8300 210 0.0053 

2B Regnträdgård 84 880 0.93 5.9 7.6 0.11 2.4 1.2 0.0058 9700 53 0.0035 

3A Regnträdgård & 
kassettmagasin 

98 1100 1.1 8.5 8.6 0.10 2.7 1.2 0.0092 11000 110 0.0035 

3B Regnträdgårdar & 
kassettmagasin 

67 850 0.85 5.8 5.8 0.058 1.9 0.87 0.0059 9800 88 0.0035 

 
Total 88 1100 1.0 8.0 7.9 0.094 2.6 1.2 0.0092 10000 110 0.0037  
Riktvärde 200 2000 8.0 18 75 0.40 10 15 0.030 40000 5000 0.030 

 

Eftersom Boserupsbäckens ekologiska och kemiska ytvattenstatus inte är klassad försvåras 

bedömningen av påverkan på miljökvalitetsnormer med avseende på ytvatten.  

 

Det finns en markförorening av PAH-H inom området, redovisat i kapitel 3.3, vilket skulle 

kunna påverka kvaliteten på dagvattnet till recipienten. Benso(a)pyren, BaP, ingår i gruppen 

PAH-H finns med i Bjuvs kommuns riktvärden. Analyserna i StormTac visar att låga nivåer 

av BaP i övrigt förväntas inom området och regnträdgårdarna som föreslås har en god 

reningseffekt på BaP. För att minska risken att föroreningar från områdets mark sprids till 

dagvattnet föreslås täta underjordiska magasin inom det förorenade området. 

 

Detta sammantaget med de beräkningarna som utförts och redovisas i detta kapitel av 

dagvattenföroreningar är det dock klart att projektet inte kommer innebära någon stor 
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påverkan på vattendraget. Den ekologiska och kemiska ytvattenstatusen bedöms inte 

försämras på ett otillåtet sätt och möjligheterna att uppnå God status äventyras inte av 

åtgärderna. 
 

6.3 Hantering av skyfall och översvämning 

Skyfallsanalysen jämför nuvarande situation (kapitel 3.6) med ett framtidsscenario där 

befintliga byggnader rivs och ersätts med nya byggnader (Figur 20). Skyfallsanalysen 

utfördes i SCALGO Live och resultaten visar att framtida utformning inte medför någon 

påverkan för tillrinnande skyfall varpå det inte bedöms föreligga någon större risk 

jämfört med befintliga situationen. Resultat också visar att den föreslagna 

exploateringen kommer att fylla igen befintliga lågpunkter inom kvarteret Medborgaren 

och förbättrar således avrinningsförhållanden inom fastigheten. Översvämningsrisken 

till följd av skyfall bedöms därmed som låg inom kvarteret samt kring framtida 

byggnader. Resultat visar i allmänheten att avrinningsförhållande kommer att förbättras 

inom kvarter Medborgaren jämfört med befintlig situation (Figur 20). 

 

 
Figur 20 Avrinningsvägar samt lågpunkter inom kvarteret Medborgaren för framtida situation 
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byggnader 

Kv. Medborgaren 
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Figur 21 Skyfallsmodellringsresultat (Tyréns, 2017), vänster – Markhöjd Kvarteret Medborgaren, höger 

 
Största delen av kvarter Medborgaren är tämligen platt och omges av högre mark (Figur 21).  

Nivåer för bäckens botten är +15.05 uppström av sträcken längst kv. Medborgaren och +14.79 

för dammen i mitten av sträcken. Lägsta nivåer av marken där byggnader kommer att byggas 

är +15.60. Det innebär att finns en marginal av 55 cm (Figur 21). Dock riskerar området att 

översvämmas på grund av höga flöden och vattennivåer i Boserupsbäcken. Hög vattennivå i 

bäcken kan uppstå på grund av lokala skyfall eller långa nederbördsscenarion inom hela, 

uppströms, avrinningsområdet (ca. 17 km2). Resultat från en skyfallsmodellering (Tyréns, 

2017) visar att Medborgaren inte översvämmas under ett skyfall med en återkomsttid på 66 år 

(skyfallet 2016-06-15 med en nederbördsmängd motsvarande 67 mm under 5 timmar). Dock 

rekommenderar länsstyrelsens att bedömning av översvämningsrisker kopplat till skyfall bör 

motsvara minst ett 100-årsregn, med klimatfaktor, vilket kan motsvara en nederbörd om 105 

mm som faller under 6 timmar.  

Risken för översvämning från Boserupsbäcken på grund av höga flöden hotar det låga och 

platta området i mitten av fastigheten (Figur 21). Det är därför viktigt att bedöma högsta 

vattennivå i bäcken för sträckan längs kvarteret Medborgaren och, om så krävs, skydda 

området genom lokala översvämningsåtgärder.   

Tre lokala åtgärder presenteras här som alternativ, vilka behöver utvärderas vidare i senare 

skede, baserad på mer detaljerad information över bäckens egenskaper och maxvattennivå, till 

följd av höga flöden i bäcken: 

1. Höja och jämna till marknivåer för det öppna området i mitten av fastigheten med 

hänsyn till den maximala vattennivån i bäcken. Höjdsätningen måste också säkerställa 

att ytavrinningen från nederbörd inom fastigheten kan ske på ett säkert sätt till bäcken. 

2. Nivåer för färdigt golv för byggnader bör vara minst 20 cm högre än angiven 

översvämningsnivå (dvs. maximal vattennivå i bäcken). Byggnaderna bör även 

uppföras på vattentät på grund med hänvisning till att området kan översvämmas till 

följd av höga vattennivåer i bäcken.  

3. För att möta framtida extremscenario kan en vall uppföras längs bäckens norra bank 

för sträckan längs kvarter Medborgaren. För att säkerställa ytavrinningen från 

fastigheten är rätt höjdsättning av största vikt. Det kan även behöva kompletteras med 

ett avskärande dike bakom vallen för att fånga och leda vattnet på ett säkert sätt mot 

bäcken. 
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6.4 Föreslagen VA-försörjning och anslutning till befintligt ledningssystem  
 

För att förhindra fettutsläpp till de allmänna VA-ledningarna som kan orsaka 

igensättning ska avloppsvatten från planerade restauranger, gatukök, personalmatsalar, 

storkök etc. renas genom en fettavskiljare.  

6.4.1 Brandvatten 

Enligt PBL (Plan- och bygglagen) har kommunen ansvar att ny bebyggelse planeras med 

hänsyn till behovet av brandskydd, samt vidta åtgärder för att förebygga bränder ur lagen om 

skydd mot olyckor. Ska brandskydd ske med släckning direkt från brandposter är 

rekommendation att brandposter ej placeras med större anstånd är ca 150 meter ifrån 

varandra.  

 

Kvarteret Medborgaren täcks idag in av de befintliga brandposterna i närhet av kvarteret, så 

någon ytterligare brandpost anses ej nödvändig. Dock bör en översyn göras för att säkerställa 

att de befintliga brandposterna kan klara av det dimensionerande brandvattenflödet. Befintliga 

brandposter i närheten till fastigheten är kopplade till V110PE och osäkerhet finns om dessa 

klarar av ett flöde på 20 l/s.  

 

6.4.2 Anslutningspunkter  

Befintliga ledningar kring planområdet kan ses i Bilaga 1. Föreslagna anslutningspunkter för 

fastigheten redovisas i Figur 22 

 

 
Figur 22 Föreslagna anslutningspunkter 

För anslutning till spillvattennätet finns en servis till S225 BTG i Hantverksgatan vilken är 

den rekommenderade anslutningspunkten för fastigheten. Vattengången för ledningen i 

Hantverkargatan ligger på +17,04. Suterrängplanet för husen har föreslagna färdiga 

golvnivåer på +16 och +16,5 för det nordvästra huset och +15,5 och +17 för det sydöstra. För 

att nå till anslutningspunkten kommer därmed pumpning vara nödvändig från husen. Den 
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befintliga lerledningen S150 på fastigheten från befintlig byggnad ner över Boserupsbäcken är 

i dåligt skick med mycket inläckage. Denna ledning föreslås slopas i samband med 

exploatering. Om fastigheten ska anslutas till det allmänna spillvattennätet med självfall 

behöver en ny ledning förläggas under Boserupsbäcken.  

 

Anslutning för dagvattnet föreslås till den befintliga ledningen på fastigheten, med direkt 

utlopp till Boserupsbäcken. Denna anslutning ger störst möjlighet för fördröjning av vattnet 

då gårdsplanen på fastigheten kan utnyttjas. Det är också en fördel att använda en befintlig 

anslutningspunkt, då det annars kan bli en tillståndsfråga enligt vattenverksamhet om ett nytt 

utlopp skulle anläggas.  

 

I ett tidigare skede har möjlig anslutning till dagvattennätet identifierats till Mejerigatan, där 

ledningen tros vara i gott skick med nära släpp till Boserupsbäcken. Ledningen har dock en 

vattengång på +16,9 som vid lägsta punkt i anslutning till fastigheten. Så som den föreslagna 

bebyggelsen är placerad finns det begränsad plats att fördröja vatten som kan ledas till 

Mejerigatan, då de främsta ytorna möjliga för fördröjning finns på gårdsplanen där 

marknivåerna ligger på ca +15,8. För att ansluta till Mejerigatan kommer pumpning av 

dagvattnet behövas. Samma gäller vid en anslutning till Hantverkargatan där ledningen har en 

VG på +16,01 som lägst. I närhet till Hantverkargatan finns det viss möjlighet att fördröja 

vatten på torgytan, men troligen kommer det behövas fördröjande åtgärder även på 

gårdsplanen som ligger på lägre marknivå.   

 

För anslutning till vattenledningssystem anses anslutning till Mejerigatan som lämpligast, då 

det här ligger en V110PE som enligt tidigare utredning ska ha kapacitet för de ytterligare 100 

lägenheterna som planeras på fastigheten.  

 

6.5 Höjdsättning 
 

Höjdsättning inom planområdet bör utformas så att marken faller från fasadliv med ett fall på 

minst 1:20 i ca 3 meter för att säkerställa avledning från husen och säkra mot översvämning. 

Vid övrig höjdsättning bör Svenskt Vattens principer följas, se Figur 23. Färdigt golv på ny 

bebyggelse ska även vara minst 0,3 m över marknivån vid förbindelsepunkt för 

dagvattenledningarna. Förbindelsepunkten påverkar därmed färdig golvnivå på husen.  

 

 
Figur 23 Svenskt vattens principer för höjdsättning. Källa: Svenskt vatten P105 
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7. Fortsatt utredningsarbete 
 
NSVA har gjort uppskattning att det finns kapacitet att koppla på fastigheten på befintligt 

vattennät, men vidare bör följande saker säkerställas kopplat till utbyggnaden till fastigheten: 

• Säkerställa om befintliga brandposter klarar av erforderligt brandflöde eller om ny 

ledning med större dimension krävs.  

• Säkerställa att vattentrycket i anslutningspunkt klarar av 15 mVp över högsta 

tappstället.  

Det rekommenderas att högsta vattennivåer i Boserupsbäcken utreds och verifieras, detta för 

att kunna bedöma den reella översvämningsrisken från bäcken. Med utgångspunkt från detta 

kan därefter lämplig åtgärd för att säkra fastigheten väljas, utredas och sedermera projekteras.  

 
 

Bilagor 
 

Bilaga 1 – Befintliga ledningar  

Bilaga 2 – Föreslagen dagvattenhantering 
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