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1 BAKGRUND 

Catena AB vill göra Sunnanå 5:16 m fl tillgängligt för lagerverksamhet och planerar ytterligare 

utbyggnad av ca 12 ha. Sedan tidigare finns ca 28 ha som exploaterats i området alldeles väster 

om Sunnanå 12:51 och 12:52. Planområdet ligger i Burlövs kommun i anslutning till E6:an och 

väg 11. Se bild 1 nedan. 

 

 

Bild 1. Planområdets läge, norr uppåt, Malmö centrum till vänster. Källa: Google Earth.  

Bild 2. Del av planområdet 2019-04-10. 
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2 SYFTE 

Syftet med VA/dagvattenutredningen är att vara underlag till en detaljplan som håller på att tas 

fram för Sunnanå 5:16 m fl. Utredningen ska visa hur man kan ta om hand om dagvattnet för 

området och hur ren- och spillvatten ska anslutas till området.  

 

3 OMFATTNING 

Utredningen omfattar Sunnanå 5:16 m fl. Området är ca 12 ha stort. Bild 3 visar tomtkarta och 

bild 4 situationsplan. Den nya delen är den högra halvan av bild 4. 

 

 

 

Bild 3. Tomtkarta Sunnanå 5:16 m fl. daterad 2018-09-21. Norr uppåt. Källa: jkab ARKITEKTER 
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Bild 4. Bild ur Situationsplan daterad 2020-01-27. Befintligt magasin i nordväst, nytt magasin i norr. Norr 

uppåt. Tillkommande nytt område i öster. Källa: jkab ARKITEKTER 

 

4 FÖRUTSÄTTNINGAR 

• Beställaren har tillhandahållit framtagen illustration samt grundkarta och höjddata för 

området samt VA-utredning för området väster om Sunnanå 5:16. 

 

Nedanstående förutsättningar har legat till grund för utredningen: 

 

• Dimensionering görs enligt Svenskt Vatten P110. Kravet på tillåtet utsläppsflöde är 1,5 

l/s x ha vid ett 10-årsregn, 1,5 l/s x ha motsvarar den naturliga avrinningen från ett 

naturområde. En klimatfaktor på 1,2 är inräknad. 

 

•  Besök på plats har gjorts och geoteknisk undersökning, Tyréns 2019-05-29. 

 

5 ORGANISATION 

Torbjörn Melin har varit TA/handläggare och Elin Florén har varit kvalitetsgranskare.   
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6 BEFINTLIGA DAGVATTENFÖRHÅLLANDEN 

Det tillkommande området är 11,7 ha stort och området består av åkermark som sluttar svagt 

mot norr. Markytans nivå varierar mellan ca +12 möh till ca 9 +möh. Inom Catenas område finns 

sedan tidigare ett dagvattenmagasin. Detta är provisoriskt men kommer att permanentas när 

området är helt utbyggt. Storleken på detta magasin är idag oklart men det finns så stora ytor 

att tillgå så att det bör vara möjligt att lösa magasinsfrågan enbart med ett stort magasin om så 

skulle önskas. Magasinet avvattnas till Sege å via ledning under väg 11. 

 

I bild 5 nedan kan man se hur dagvattnet vill strömma i nuläget. Det samlar sig uppe i nord-

västra hörnet och det är också här som det är tänkt att dagvattnet ska tas omhand. 

Man kan också se lågpunkterna, de ljusblå fälten. Dessa måste fyllas upp vid exploatering för att 

vattnet inte ska bli stående på det vis som det kan göra idag. 

 

6.1 PÅVERKAN PÅ MKN 

Enligt VISS, Vatteninformation i Sverige, har Ekologiska statusen i Sege Å klassificerats som 

”Otillfredsställande”. Den dåliga ekologiska statusen beror på fysisk påverkan; för höga värden 

avseende näringsämnen. Den beror också på dålig hydromorfologi; vattenområdets närområde 

och svämplanets struktur är ”Otillfredsställande”. 

Den kemiska statusen har klassificerats till ”Uppnår ej god” kemisk ytvattenstatus. Detta beror i 

första hand på för höga halter bromerade difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar. 
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Bild 5. Den befintliga avrinningssituationen i området, bearbetat material. Källa: Länsstyrelsen. 
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7 MARK- OCH GRUNDVATTENFÖRHÅLLANDEN 

Det har gjorts geotekniska undersökningar, Tyréns 2019-05-29. Undersökningarna visar att 

jordlagren inom de undersökta områdena fastigheterna utgörs generellt av humushaltig 

lera/sand eller fyllning på sand följt av lermorän. 

 

Grundvattennivån i de tre installerade rören har lodats till mellan 0,9 och 1,3 m under markytan. 

Enligt SGU har grundvattennivåerna i området generellt varit låga under undersökningsperioden 

och bör därför kompletterats av fler lodningar under en längre period. Detta för att få en mer 

rättvisande bild av förhållandena. 

 

Då området utgörs av lermorän bedöms möjligheten till lokalt omhändertagande av dagvatten 

som ringa. För att bättre studera möjligheterna krävs en mer detaljerad utredning. 

8 DAGVATTENBERÄKNINGAR 

8.1 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR-DIMENSIONERING 

Beräkningarna har gjorts dels för hela Catenas område, dels för den nya tillkommande delen. 

Hela området är totalt ca 40 ha. Det nya tillkommande området, Sunnanå 5:16 är ca 12 ha, se 

tabell 1 nedan hur ytorna fördelar sig. 

Avrinningskoefficienterna är tagna från tabell 4.8 i Svenskt Vattens P110. De är; 0,9, 0,8, 0,7 och 

0,1. 

 

Område Tak 

0,9 

Asfalt 

0,8 

Asfalt/betongsten 

0,7 

Grönytor dammar, 

0,1 

Hela området 126 200 m
2

 38 050 m
2

 78 980 m
2

 147 570 m
2

 

Sunnanå 121:51 

och 12:52 

73 600 m
2

 11 300 m
2

 78 980 m
2

 110 120 m
2

 

Endast Sunnanå 

5:16 

 

52 600 m
2

 26 750 m
2

            0 m
2

 37 450 m
2

 

 

Tabell 1. Ytor för de olika områdena. 

 

8.2 BERÄKNINGAR 

Det maximalt tillåtna utsläppsflödet från magasinen är 1,5 l/s x ha. Då hela områdets storlek är 

ca 40 ha innebär att det totala tillåtna avrinningsflödet är ca 60 l/s. Vi räknar på ett 10-årsregn 

och med den varaktighet som ger störst magasinsvolym dock max 24 timmar. För Sunnanå 5:16 

är tillåtet utsläpp 18 l/s (12 x 1,5 l/s), se tabell 2 nedan. 

 

 

Beräkningsfall 

 

Uttömning Area Varaktighet Magasinsbehov 

Hela området 

 

 Ca 60 l/s 39,1 ha 24 timmar 11 500 m
3

 

Sunnanå 121:51 och 12:52 Ca 42 l/s 27,4 ha 24 timmar  7 400 m
3

 

Sunnanå 5:16 

 

Ca 18 l/s 11,7 ha 24 timmar 4 100 m
3

 

 

Tabell 2. Beräkningsfall med magasinsbehov. 

 

8.3 TILLÅTET UTSLÄPP TILL DAGVATTENNÄTET 

Klimatfaktorn 1,25 rekommenderas på alla varaktigheter kortare än en timme. På längre regn re-

kommenderas en klimatfaktor på 1,2. Vi har räknat med 1,2. 
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8.4 DAGVATTENMAGASIN 

Beräknat behov av magasinsvolym för det dimensionerande fallet ovan är således 11 500 m
3

 för 

hela området och 4 100 m
3  

för det tillkommande området. 

  

9 DAGVATTENHANTERING, EXEMPEL 

Magasineringsvolym kan skapas på fler sätt än ytliggande magasin/dammar. Det kan vara; 

svackdiken, nedgrävda magasin (rör eller kassett), olika typer av diken, rain gardens, kanaler, 

mm. Sedan kan även en smärre del infiltreras även om jordmånen inte är den bästa för detta 

område. Se vidare inspirationsbilder nedan, bild 6a-c. 

 

 

Bild 6a. Inspirationsbilder. Källa: Tyréns. 
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Bild 6b. Inspirationsbilder. Källa: Tyréns. 

 

Bild 6c. Inspirationsbilder. Källa: Tyréns. 

10 UTFORMNING UTJÄMNINGSMAGASIN/DAMMAR 

Öppna utjämningsdammar/magasin/svackdiken och översvämningsytor kan förutom att utjämna 

och rena dagvatten även erbjuda estetiska värden.  

 

Generellt utformas utjämningsmagasin så att de gradvis expanderar från inloppet mot centrum 

av magasinet och med en gradvis kontraktion från centrum mot utloppet. Det ger en bra hydrau-

lisk funktion. Stenar kan placeras vid dammens in- och utlopp samt på ett par andra platser för 

att ge variation.  

 

Det är viktigt att dammen kan underhållas. Det måste vara möjligt att tömma dammen och ta 

bort sediment. Det är därför lämpligt att förse dammen med avstängningsmöjlighet samt att se 

till att den är nåbar för maskiner. Avstängningsmöjligheten är också viktig för att kunna hindra 

vattnet från att rinna vidare om det skulle ske ett utsläpp inom avrinningsområdet. 
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11 ÖPPEN DAGVATTENHANTERING, ANDRA EXEMPEL 

Att ta hand om, fördröja och rena dagvatten i helt eller delvis öppna system är den mest hållbara 

dagvattenhanteringen. Genom öppen avledning nyttjas processer som efterliknar naturens eget 

sätt att ta hand om regnvatten dvs avrinning över vegetationsytor, avdunstning, infiltration och 

perkolation, transport i öppna vattendrag och fördröjning i våtmarker och dammar. Dessa pro-

cesser och system ger ett mycket långsammare avrinningsförlopp vilket minskar toppflödena 

och dessutom kommer en större andel vatten att infiltrera och även avdunsta vilket innebär att 

den totala volymen som avrinner blir mindre. Mark och växter hjälper även till att rena dagvatt-

net genom olika bio- och geokemiska samt fysikaliska processer. 

 

Exempel på öppen dagvattenhantering är infiltrationslösningar, Gröna tak, makadamfyllda drä-

nerade diken, öppna gräsklädda svackdiken, våtmarker, dammar/magasin, kanaler och över-

svämningsytor.  

 

Ett nytt sätt att hantera dagvatten på där det finns stora takytor är att fördröja vattnet direkt på 

taket. Taken utformas med svag lutning och avtappningen sker via ett reglerat utlopp som styr 

dels på maximal nivå, dels på tillåtet utlopp. Då taken ska tåla minst 80 kg:s belastning per m
2

 

är det inga bekymmer att låta maximalt 50 mm stå på taken under en kortare period. Ett regn på 

50 mm är ovanligt och det motsvarar ett 10-årsregn på 6 timmar eller ett 100-årsregn på 20 

min. På detta vis kan en stor del av magasineringen ske på taken istället för i magasin. 

12 HÖJDSÄTTNING OCH BESKRIVNING AV YTAVRINNINGS-

VÄGAR 

12.1 NIVÅER/HÖJDSÄTTNING 

Husens nivå på färdigt golv måste sättas tillräckligt högt så att dagvatten inte kan rinna in i eller 

mot byggnaderna. Från husen föreslås att en lutning på 5 % och längden 5 m åstadkommes för 

att säkra dem från lokalt ytavrinnande vatten vid stora nederbördsmängder. Det är helt avgör-

ande för översvämningsrisken att höjdsättningen görs på ett sätt så att inte några fastigheter 

hamnar för lågt och/eller i några lågpunkter, se bild 5 ovan. 

 

12.2 RINNVÄGAR 

Marken höjdsätts så att ytrinnnande vatten inte kan rinna mot hus och så att inga lågpunkter 

uppstår. Husen måste placeras så att de inte ligger i några lågpunkter och/eller att ytavrinnande 

vatten hindras av dem, dvs kan rinna in mot dem. Avrinning inom området ska ske norrut. 

13 DAGVATTENHANTERING, FÖRSLAG 

Dagvattenhanteringen kan utformas och fördelas på många olika sätt enligt ovan. Bäst blir det 

oftast om det väljs olika lösningar och de placeras ut på flera ställen i området. Totala behovet 

av magasinsvolym för hela området, inkl. befintligt område, är 11 500 m
3

. För det nya tillkom-

mande området, Sunnanå 5:16, krävs en magasinsvolym på 4 100 m
3

.  

Magasinens utlopp måste höjdsättas så att volymen räcker utan att farlig uppdämning sker i 

systemet. Inga känsliga ytor får ligga under högst tillåtna nivå i magasinet. Det måste också 

finnas en bräddmöjlighet ut ur området ned mot Sege å. Anslutningen till VA syds system ligger 

i punkt nordöst om DHL, se bild 7 nedan. 

 

Eftersom recipienten, Sege å, har klassats som Otillfredsställande ekologisk status med hänsyn 

till näringsämnen, se kap 6.1 ovan bör hänsyn till detta tas vid utformningen av föreslagen 

principlösning för dagvatten. Den förändring av markanvändningen som detaljplanen innebär, 

förändrar näringsbelastningen till dikningsföretaget och till Sege Å. Näringsämnen från göd-

ningsmedel, som exempelvis nitrat, ammonium och fosfat, som sprids på åkermarken medför 
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idag en näringspåverkan till Sege Å. Vid en framtida exploatering av fastigheten kommer 

andelen näringsämnen från gödningsmedel som når recipienten att minska. 

 

Framtida föroreningar kommer framförallt att tillföras från trafik och trafikbelastade ytor. Från 

vägtransportsystemet tillförs tungmetaller i form av bl.a. kadmium, krom, koppar, nickel och 

zink. Även partiklar från asfalt och däck är en framtida föroreningsbelastning. Läckage av olja, 

bensin, diesel och övriga petroleumprodukter måste omhändertas och inte belasta recipienten.  

 

För att inte öka föroreningsbelastningen till Sege så behöver rening möjliggöras. För omhänder-

tagande av olja, diesel och petroleumprodukter ska oljeavskiljare installeras, alternativt instal-

leras oljeskärmar vid dagvattenmagasinens inlopp. Det är viktigt att oljeavskiljning sker för alla 

parkeringsytor och övriga trafikbelastade ytor innan det når recipienten. Sandfång föreslås för 

sedimentationsmöjlighet. 

 

För omhändertagande av föroreningar i fast form ska dagvattenmagasinet utformas för att främ-

ja sedimentation. Rådande utsläppskrav, 1,5 l/s ha, innebär att tömningsflödet från dagvatten-

magasinet är begränsade och att tömningstiderna är långa. De långa uppehållstiderna innebär 

en högre reningsgrad. Långa uppehållstider möjliggör att partiklar i suspenderad fas kan sedi-

mentera. Partiklar från snösmältning och avvattning från vägar fungerar som bärare för föroren-

ingar såsom tungmetaller, salter och organiska ämnen. För att minska underhållsarbetet är det 

rekommenderat att anlägga en försedimentationsdamm där grövre sediment kan fångas upp och 

ansamlas. Erfarenhet visar att långsmala dammar ger en högre reningseffekt än korta och breda 

dammar. En timglasutformning är exempel på utformning där djupzoner kan placeras vid res-

pektive ände. Djupzoner främjar sedimentation av fasta föroreningar, då vattnets hastighet redu-

ceras. Det rekommenderas att växter som tål både torka och stående vatten, planteras i etapper 

längs med magasinen. 

 

För att möjliggöra åtkomst och övrigt underhåll av dagvattenmagasin ska serviceväg anläggas. 

Vidare bör dammarna ha en släntlutning på minst 1:5 för att rensning och underhåll av dam-

marna ska kunna utföras. In- och utlopp ska renas från skräp och sediment. För att få en effektiv 

rening och reglervolym ska bottensediment bortföras regelbundet. Det är viktigt att sediment 

som förs bort hanteras på ett miljövänligt sätt. Det är då viktigt att man har en säker rutin som 

minskar risken för att bundna föroreningar lakas ut och belastar recipienten. Magasinet förses 

med en avstängningsmöjlighet, som ser till att magasinet hålls torrt under underhållsarbeten. 

Vid eventuellt utsläpp av miljöfarligt ämne är det även viktigt att kunna stänga av flödet vid 

utloppet för att hindra spridning till recipienten.   

 

14 EXTREMA REGNSITUATIONER 

Vid extrema regnsituationer, mer än 10-årsregn och upp mot 100-årsregn, kommer dagvatten-

ledningarna att gå fulla och dagvattnet kommer att rinna på markytan. Även magasinen kommer 

efter ett tag att bli fulla. Dagvattnet kommer då att rinna längs gator och vägar och söka sig till 

de lägst liggande punkterna i norra delen/magasinet. Ifrån magasinet måste flödet, även vid 

extrema situationer, kunna ledas vidare ned mot Sege å som är områdets recipient.   

 

För att skydda sig från rinnande vatten in i fastigheter måste höjdsättningen vara sådan att det 

dels inte finns några innestängda ytor, dels att höjdsättningen ger vattnet möjlighet att nå ut-

loppspunkterna från området. Husens golvnivåer måste vara höjdsatta så att även vid ett skyfall 

så ska vattnet inte kunna ta sig in i byggnaderna, se även ovan. 

15 ANSLUTNINGSPUNKTER FÖR VATTEN OCH 

SPILLVATTEN 

Anslutning av ren- och spillvatten görs i punkt sydöst om DHL, se bild 7 nedan. Dessa ledningar 

har bägge dimensionen 200 mm.  
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Bild 7. Anslutningspunkt för ren- och spillvatten sydöst om DHL. Anslutning dagvatten nordöst om DHL. Det 

nya området i öster. Norr uppåt. (Området mellan DHL och det nya området är just nu, juli 2019, under ut-

byggnad.) Källa: Eniro. 


