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1. Bakgrund 
Magnolia Bostad AB har för avsikt att bygga nya bostäder i anslutning till 
Dalbyvägen i centrala Arlöv. 

Genomförandetiden för gällande detaljplan Dp225 går ut 2018-12-23. En ny 
detaljplan, som innefattar Arlöv 20:58 m fl samt korsningen Dalbyvägen-
Ringvägen, håller på att tas fram. 

I samband med detaljplanearbetet har VA SYD, som är huvudman för VA, 
ställt krav på att dagvattnet från området ska fördröjas lokalt innan det 
släpps till det allmänna ledningsnätet. 

Med bakgrund av detta har AquaP ombetts ta fram en dagvattenutredning 
för området.  

 

 
 

Figur 1. Situationsplan med exempel på flödesvägar för ytvatten, parkeringsytorna skålade. 

1.1 Gällande förutsättningar 

I detaljplanen är krav ställt från VA SYD att dagvattnet ska fördröjas inom 
området innan det släpps till kommunens ledningssystem. Vid 
regnhändelser upp t o m 10-årsregn får mängden vatten som belastar 
kommunens dagvattensystem uppgå till max 14 l/s, vilket motsvarar 10 
l/s*ha. Anledningen till kravet är begränsad kapacitet i det allmänna 
dagvattensystemet och recipienten Sege å, då genomsläppliga ytor 
omvandlas till icke genomsläppliga. 

I områdets västra del går en dräneringsledning från kyrkogården till 
anslutningspunkt i Dalbyvägen vid infarten till förskolan. Denna kan 
försvåra nya ledningsarbeten och bör därför beaktas m a p ev kollision 
och/eller omläggning. Dräneringsledningens funktion och servisanslutning 
ska bibehållas och inte samköras med nya anläggningar. Ledningen 

Instängt 
område 

N 
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kommer att belasta fastigheten, likaväl som servisledningar från fastigheten 
kan komma att placeras i västra infarten och då vara en belastning på 
kyrkans fastighet. 

Detaljplanen nämner att område vid Ringvägen kan bli instängt då 
uppfyllning av fastigheten behöver göras. För att undvika detta behövs 
stråk mellan husen där vattnet kan förflyttas ytledes över fastigheten, från 
Ringvägen ner mot Dalbyvägen. Den höjd på +8,5 m som finns i 
fastighetens gräns mot Ringvägen får ej överskridas för dessa rinnvägar. 
Byggnader och omgivande mark ska höjdsättas så att de inte tar skada av 
vatten som rinner ytledes vid de händelser dagvattensystem inte räcker till. 
Dämningsnivån för dagvatten ligger i gatunivå. 

Jordlagerföljden består under mulljord av sand på lermorän, varför viss 
infiltration kan vara möjlig. 

Anslutningspunkt i Dalbyvägen är valfri efter godkännande från VA SYD, 
ledningarna faller västerut. 

2. Utredning 

2.1 Dimensionering 

Magasinsvolymen som krävs för att hantera ett 10-årsregn för hela området 
uppgår till 300 m³. Detta beräknat med klimatfaktor 1,2 och avrinningskoefficient 
0,7 som genomsnitt. 
 
Tabell 1. Magasinbehov vid 10-årsregn 

Område Area (ha) Qut (l/s) Vmag (m³) 

Arlöv 20:58 m fl 1,4 14 300 

 

2.2 Dagvattenmagasin 

Möjlighet bör finnas att lägga parkeringsytorna något lägre och ordna 
markavrinning från husen mot parkeringen. För att fördröja olika regn 
rekommenderas dels magasin under mark, lämpligtvis under 
parkeringsytor, dels översvämningsyta på parkering. Med 
dagvattenbrunnar i område med hus samt i parkeringsyta kan mindre och 
längre regn hanteras i magasin medan större och kortare regn även kan 
brädda ut på parkeringsytan. 
Marken sluttar västerut i parkeringens längdriktning, så med t ex 
gångvägen mot kyrkogården (enligt ”Illustrationsplan till detaljplan…”) som 
avgränsning finns möjlighet att dela upp parkering och magasin i plan och 
laborera med höjdsättning för god anslutning till omgivning. Uppdelade 
magasin kan även ha separata servisanslutningar. 

Då marken kan betraktas som delvis genomsläpplig, kan genomsläpplig 
ytbeläggning, som t ex marksten med öppning för växtlighet, vara ett 
komplement till magasinering. Detta har dock en marginell påverkan och 
bör inte vara en parameter i dimensionering av magasin. 
Marksten med en öppen struktur har även en gynnsam effekt på hastighet 
på ytavrinning. 
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Förslagsvis anläggs magasinen med så kallade dagvattenkassetter. 
Plastkassetterna placeras ca 1 m under markytan och är då körbara och 
kan läggas t.ex. under parkeringsplatserna. Fördelen med denna typ av 
magasin gentemot makadammagasin är att lagringskapaciteten är mycket 
hög, mellan 93-95% beroende på modell, samt att det är möjligt att 
inspektera och renspola dem. 

Även magasin i form av rör i stora dimensioner är en möjlig lösning. 

2.3 Diskussion 

Underjordiska magasin är kostsamma, både gällande material och gällande 
anläggningsarbetet. Materialkostnaden för ett magasin av 
dagvattenkassetter och inspektionsbrunnar uppgår till ca 2500 SEK/m³. 
Förslagsvis anläggs ett magasin under mark som klarar ta hand om mindre 
regnhändelse, t ex upp till 5-årsregn. För regnhändelser upp till t ex 10-
årsregn kan vattnet brädda ut på parkeringsytorna. För större regn kan man 
ha markstråk från parkeringsytorna till Dalbyvägen, t ex via västra infarten 
från västra parkeringen och via gångväg mellan husen från östra 
parkeringen. 


