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1 Bakgrund 

I samband med att järnvägen genom Åkarp byggs ut 2017-2024 kommer befintlig 

företagsverksamhet i form av Cencio att störas av byggnadsarbeten. Därför planeras en flytt av 

denna verksamhet till fastigheten Åkarp 1:57, som idag utgörs av ett oexploaterat grönområde.  

Planerad exploatering får konsekvenser för översvämningsrisken i området, specifikt vid skyfall. 

Dels behöver området höjdsättas så att nya byggnader på fastigheten anpassas mot 

identifierade översvämningsrisker, dels medför ny höjdsättning samt hårdgöring av grönytor 

konsekvenser för översvämningsrisk på omkringliggande fastigheter vid skyfall, vilket behöver 

utredas. 

1.1 Syfte 

Detta PM syftar till att utreda följande frågeställningar: 

• Vilket regn bör vara dimensionerande vid höjdsättning av ny bebyggelse, och vilken nivå 

bör den nya bebyggelsen placeras på? 

• Hur kommer ny bebyggelse påverka översvämningsrisken utanför planområdet? 

• Kan ett avskärande dike norr om fastigheten förhindra att dagvatten tar sig in på 

fastigheten, och kan anläggande av en mindre våtmark intill detta dike ytterligare minska 

risken för översvämning? 

1.2 Avgränsningar 

Inga ytterligare modellberäkningar har utförts i detta uppdrag. Området som studeras bedöms 

vara tillräckligt begränsat för att inte motivera ytterligare modellberäkningar. 
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2 Förutsättningar och metodik 

2.1 Områdesbeskrivning 

Fastigheten Åkarp 1:57 ligger i den nordvästra delen av tätorten Åkarp i Burlövs kommun, ca 

100 m väster om väg E6/E20. Aktuellt planområde är ca 1,36 ha, varav kvartersmark utgör ca 

4400 m2. Planområdet visas tillsammans med bakgrundskarta i Figur 2-1. Idag utgörs området 

av en oexploaterad grönyta. 

 

Figur 2-1: Kartbild över fastigheten Åkarp 1:57 med närområde (Burlövs kommun, 2017). 

I Figur 2-2 visas en topografisk karta med flödesvägar för Åkarp 1:57 med närområde. 

Fastigheten ligger relativt lågt, speciellt relativt markytorna norr om fastigheten. Detta innebär att 

ytliga flödesvägar kan uppstå vid skyfall som leder in vatten från markytorna norr om 

fastigheterna, vilket kan leda till att översvämningsytor uppstår i den instängda lågpunkt som 

bildas på fastigheten. Detta är även något som bekräftas av tidigare genomförd skyfallskartering 

för Burlövs kommun, ser mer i avsnitt 2.3. 



  

4 oversvamningsutredning_akarp.docx / SBC / 2017-09-07 

 

Figur 2-2: Topografisk karta med flödesvägar (lila) för Åkarp 1:57 med närområde. 

2.2 Planbeskrivning 

På fastigheten Åkarp 1:57 planeras en ny industriverksamhet, med en byggrätt på ca 2500 m2, 

se planillustration i Figur 2-3. Utöver nya byggnader kommer även mark hårdgöras för 

parkeringsytor, lastplats m m. Av den totala kvartersmarken på ca 4400 m2 planeras i nuläget ca 

4000 m2 för hårdgjorda ytor i form av nya byggnader och asfalterade ytor, och resterande del för 

grönytor. 
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Figur 2-3: Illustration över aktuellt planförslag för Åkarp 1:57  (Burlövs kommun, 2017). 

2.3 Tidigare skyfallskartering för Burlövs kommun 

En skyfallskartering för Burlövs kommun genomfördes 2015, vilken innefattar aktuellt 

planområde. I tillhörande rapport, ”Skyfallsmodellering Burlöv – Utredning av marköversvämning 

vid extrema regn” (DHI, 2015) beskrivs metodiken mer utförligt. 

I skyfallskarteringen beräknades två regnscenarier: dagens 100-årsregn samt det så kallade 

”Köpenhamnsregnet” med en återkomsttid på ca 500 år. I Figur 2-4 visas resulterande maximala 

översvämningsdjup vid dagens 100-årsregn för planområdet och delar av västra Åkarp. 
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Figur 2-4 Beräknade översvämningsdjup vid 100-årsregnet (blå) samt flödesvägar (lila) i närheten av 
Åkarp 1:57 (plankartan i grönt). 

2.4 Val av dimensionerande regn 

För att minska risken för översvämningsskador vid skyfall har Svenskt Vatten i sin publikation 

P110 ”Avledning av dag-, drän- och spillvatten” angivit riktlinjer för höjdsättning av ny 

bebyggelse som en del av dimensioneringskriterierna för dagvattensystem. Dessa kriterier har 

sammanställts för olika former av bebyggelse i Figur 2-5.  
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Figur 2-5 Funktionskrav som gäller vid dimensionering av nya dagvattensystem. Från Svenskt Vattens 
P110 (Svenskt Vatten, 2016). 

Oavsett vilken typ av område som ska bebyggas anges att återkomsttiden för 

marköversvämning med skador på byggnader ska vara minst 100 år. Detta innebär konkret att 

dagvattensystem och byggnader ska utformas och höjdsättas så att det inte sker någon 

översvämning med påverkan på byggnader vid ett regn med 100 års återkomsttid. Vidare anges 

att detta 100-årsregn bör justeras med hänsyn till framtida klimatförändringar. Detta görs genom 

att skala upp nederbördsintensitet och -volym på dimensionerande med en så kallad 

klimatfaktor. Svenskt Vatten rekommenderar en klimatfaktor på 1,2-1,3, vilket implicerar en 

ökning av nederbördsvolymen vid dagens 100-årsregn med 20-30 % (Svenskt Vatten, 2016). 

Enligt de senaste rönen från SMHI:s klimatanalyser förväntas nederbördsökningen bli kraftigare 

för kortvariga, intensiva regn, vilka tenderar att efterlikna de regn som är dimensionerande i 

urban miljö. Därför rekommenderas en klimatfaktor på 1,3, vilken har använts i beräkningarna i 

detta PM. 

Då tidigare skyfallskartering har gjorts för dels ett 100-årsregn, och dels ”Köpenhamnsregnet” 

med en återkomsttid på i storleksordningen 500 år, används resultaten för 100-årsregnet, 

justerade med klimatfaktor 1,3. Den totala nederbördsvolymen har ökats med 30 %, vilket har 

antagits innebära en ökad avrunnen volym med 30 %, vilket är ett förenklande men rimligt 

antagande. I Figur 2-6 nedan visas regnintensitetsförloppet för det 100-årsregn, av typen CDS-

regn, som användes i skyfallskarteringen för Burlöv 2015 (svart linje), tillsammans med ett 

klimatjusterat 100-årsregn med klimatfaktor 1,3, där nederbördsintensiteten ökats med 30 % 

(orange linje). 
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Figur 2-6 Regnintensitetsförlopp för det 100-årsregn av CDS-typ som användes vid skyfallskarteringen 
för Burlövs kommun år 2015, samt motsvarande framtida 100-årsregn baserat på 
klimatfaktor 1,3. 
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3 Resultat 

3.1 Påverkan av planerad exploatering 

Exploatering på Åkarp 1:57 kommer leda till ökade översvämningsrisker för närområdet på två 

olika sätt: dels medför ökad hårdgöring en ökad ytavrinning, dels kommer ny höjdsättning att 

tränga undan en del av de översvämningsvolymer som idag ansamlas på fastigheten. Totalt rör 

sig ökningen om uppskattningsvis ca 450 m3 som kan komma att belasta omkringliggande 

fastigheter vid dagens 100-årsregn. 

3.1.1 Ökad hårdgöring 

Enligt gällande förslag uppskattas att ca 4000 m2 mark som idag utgör en grönyta ska 

hårdgöras, i form av nya byggnader, parkeringsplatser m m. Hårdgöring av denna yta innebär 

en ökad ytavrinning vid regn. I tidigare skyfallskartering har en infiltrationskapacitet på 36 mm/h 

ansatts för grönytan. Överskottet från den nederbördsmängd som inte ”hinner” infiltreras 

generar vatten på markytan som avleds utifrån topografiska förutsättningar. Om ytan hårdgörs 

innebär det att infiltrationskapaciteten beräknas vara 0 mm/h. Detta leder till en ökad ytavrinning 

från fastigheten som vid skyfall kan bidra till ökad översvämningsrisk i området. 

Beräkningar visar att ca 70 m3 dagvatten genereras på fastigheten i nuläget under ett framtida 

100-årsregn i form av ytavrinning. Om 4000 m2 mark hårdgörs ökar detta till ca 140 m3, dvs en 

ökning med 70 m3. Utan extra fördröjning kommer alltså planerad exploatering leda till att 

ytterligare ca 70 m3 dagvatten genereras under ett framtida 100-årsregn. 

3.1.2 Förändrad höjdsättning 

Vid dagens 100-årsregn beräknas maximalt ca 290 m3 trängas undan av ny bebyggelse. Detta 

har beräknats utifrån de översvämningsdjup som uppstår på fastigheten enligt 

skyfallskarteringen och bygger på antagandet att marken fylls upp där det idag uppstår en 

översvämningsyta vid dagens 100-årsregn. Vattnet antas leda vidare, exempelvis genom att 

rinna söderut ut på Lervägen, samt omhändertas av ledningar och diken. En överslagsmässig 

bedömning för ett framtida 100-årsregn ger en ökning på +30 %, dvs ca 380 m3. Om viss 

ansamling av vatten kan tolereras på exempelvis planerade parkeringsplatser och genomfart blir 

denna undanträngning mindre. Undanträngd volym på 380 m3 kan därför ses som ett övre 

tänkbart värde. 

Merparten av den volym som trängs undan och inte fördröjs lokalt kommer sannolikt att ledas 

vidare söderut, genom dike i nord-sydlig riktning som löper väster om industrifastigheten på 

Tegelvägen 4, och därefter vidare ned mot Alnarpsån längs med järnvägen. Beroende på 

kapaciteten i dike väster om Tegelvägen 4 kan en undanträngning av denna 

översvämningsvolym få mer eller mindre konsekvenser för Tegelvägen 4, som redan i nuläget 

blir omgärdat av vatten vid dagens 100-årsregn. Anläggande av ny våtmark och dike (se avsnitt 

3.3-3.4) kan även utnyttjas för att omhänderta stora delar av denna volym. 

3.2 Förslag till höjdsättning 

För att minimera översvämningsrisk för nya byggnader bör principer för höjdsättning utgå från 

att byggnader placeras högre än omkringliggande vägar och GC-banor, och att dessa i sin tur 

placeras högre än öppna avvattningsstråk och grönytor. I det fall då dagvattensystemet 

överbelastas sker översvämning då i första hand på avvattningsstråken och grönytorna, och i 

andra hand på vägar och GC-banor. I Figur 3-1 visas exempel på en sådan gatusektion. 
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Figur 3-1 Schematisk illustration som visar hur bebyggelse placeras högre än gata och gångbana. När 
dagvattennätet går fullt och dämmer upp på markytan fungerar gatan och intilliggande diken 
som sekundära avrinningsstråk, som leder dagvattnet vidare utan att medföra skada på 
intilliggande byggnader (Svenskt Vatten, 2016). 

Beräkningsresultat från skyfallskarteringen visar att det inte uppstår några större vattendjup på 

Lervägen söder om fastigheten, då denna ligger högre belägen än lågpunkterna på Åkarp 1:57. 

Om byggnaden höjdsätts marginellt högre än Lervägen, och detta kombineras med ett 

avskärande dike för dagvatten norrifrån (se avsnitt 3.4 nedan), bör risken för 

översvämningsskador på ny byggnad vara minimal. Enligt höjddata ligger Lervägen på nivåer 

omkring +6,5-6,6 och högre. Som jämförelse uppgår maximal vattennivå (vattendjup + 

markhöjd) på fastigheten vid dagens 100-årsregn ca +6,3.  

3.3 Våtmark 

Från skiss erhållen av Burlövs kommun uppgår preliminärt förslag till våtmark till 

uppskattningsvis ca 300 m2. Detta har skissats in i Figur 3-2. Våtmarken skulle utöver biologiska 

fördelar även kunna användas för fördröjning av dagvatten vid regn. Om ”effektivt djup”, dvs det 

djup med vilken vattenytan kan stiga och sjunka som mest vid ett regn, skulle uppgå till ca 1 m 

skulle detta till stora delar kompensera för de volymer som ny bebyggelse kan komma att tränga 

undan. I praktiken skulle detta innebära att dagens lågpunkt i den östra delen av fastigheten 

flyttas nordväst om fastigheten i form av en våtmark. 

3.4 Avskärande dike 

Ett nytt avskärande dike föreslås för att omhänderta och leda vidare dagvatten från marken norr 

om Åkarp 1:57, som vid skyfall idag rinner in på fastigheten. Utan ett avskärande dike riskerar 

en ny lågpunkt att bildas mellan ny byggnad och grönytorna norr om fastigheten som kan 

vattenfyllas vid skyfall. Ett förslag till dikesdragning har gjorts i Figur 3-2 där diket börjar sydost 

om fastigheten, leder norr om fastigheten, och ansluter till befintlig trumma sydväst om 

fastigheten. Denna dikesdragning upptar de tre större flödesvägar (lila) som syns i Figur 3-2 och 

som bildar ytvattenstråk vid skyfall. Dessa avvattnar ett område på ca 47 000 m2. Utöver 
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omhändertagande av dagvatten vid skyfall får detta dike även en dränerande funktion. Diket 

föreslås ledas in i föreslagen våtmark, så att våtmarken kan användas för fördröjning av 

dagvattenflöden vid regn. Anslutningen till våtmarken innebär också att diket måste höjdsättas 

på ett sätt som innebär att våtmarken inte dräneras vid torrväder, samtidigt som kapaciteten är 

tillräckligt hög för att avleda tillräckligt stora dagvattenflöden vid regn. 

 

Figur 3-2 Förslag på dike (blå) och våtmark (grön) för att omhänderta och avleda dagvatten från 
ytvattenstråk som idag leds in i Åkarp 1:57. 

För överslagsberäkning av nödvändiga dimensioner för det avskärande diket kan resultatet från 

skyfallskarteringen användas. Vid dagens 100-årsregn avrinner ca 450 m3 på ca 30 minuter 

genom Åkarp 1:57. En klimatjustering med +30 % ger knappt 600 m3. 600 m3 på 30 minuter 

innebär en genomsnittlig avrinning på 330 l/s. 

Enligt höjddata från tidigare skyfallskartering (upplösning 4 m) faller inte marken nämnvärt längs 

med utritat dike, endast ca 0,1 m, från dikets östra till västra del. Detta innebär ett fall på mindre 

än 0,1 %. Om diket genom förändrad höjdsättning ges ett fall på 0,1 %, 0,5 m bottenbredd, 

släntlutning 1:2 och längslutning 0,1 % skulle detta ge ett vattendjup på knappt 0,6 m enligt 

Mannings formel.  

Utöver dikets roll för kontrollerad avledning av höga flöden vid skyfall samt dränering, kan detta 

också utnyttjas för fördröjning av det extra dagvatten som exploateringen medför. Ett 1 m djupt 

dike med bottenbredd 0,5 m och släntlutning 1:2 ger en tvärsektionsarea (maximal ”våt area”) 

på 2,5 m2. Räknat med en längd på ca 170 m (baserat på inritat dike i Figur 3-2) ger detta en 
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maximal volym i diket på 425 m3. Hur mycket av denna volym som kan utnyttjas beror på hur 

mycket diket däms upp i höga flöden. Det är inte otänkbart att fördröjningsvolymer omkring 

storleksordningen halva dikets volym, dvs en fördröjningsvolym på ca 200 m3 kan uppnås, till 

följd av de nivåer som uppstår i diket vid höga flöden. Denna dikesvolym, i kombination med en 

ny våtmark med effektiv fördröjningsvolym 300 m3 skulle därför sannolikt räcka för att 

kompensera för den extra 450 m3 avrinningsvolym som exploatering förväntas medföra vid 

dagens 100-årsregn. 
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4 Sammanfattning och rekommendationer 

Planerad exploatering på fastigheten Åkarp 1:57 måste anpassas för de översvämningsrisker 

som i tidigare skyfallskartering har identifierats. Enligt gällande riktlinjer bör planen utformas 

efter ett framtida 100-årsregn, förslagsvis med klimatfaktor 1,3. Nya byggnader rekommenderas 

att höjdsättas med färdigt golv på nivå minst +6,5 m för att säkerställa att dessa inte riskerar att 

skadas vid ett framtida 100-årsregn. 

Beroende på hur övriga delar av fastigheten höjdsätts innebär exploateringen att 

översvämningsrisken nedströms planområdet ökar, dels genom undanträngning men även 

genom att stora ytor inom planen hårdgörs. Totalt uppskattas exploateringen ge upphov till att 

ca 450 m3 ytterligare avrunnen volym belastar omkringliggande mark. Om inga åtgärder 

genomförs uppskattas att merparten av denna volym kommer rinna vidare längs med dike 

väster om Lervägen 4 ned mot Alnarpsån. Huruvida detta dike har kapacitet att omhänderta 

dessa extra volymer beror på dess kapacitet, vilken inte har utretts i detta PM. 

Åtgärder i form av ny våtmark och dike kan till stor del, och i bästa fall helt, kompensera för den 

extra avrunna volym som exploateringen innebär. Totalt uppskattas i storleksordningen ca 500 

m3 kunna omhändertas i en 300 m2 stor våtmark kombinerat med ett 170 m långt dike runt 

fastigheten. Utöver reducerad översvämningsrisk får diket en dränerande funktion, och 

våtmarken i sin tur kan medföra fördelar så som ökad biologisk mångfald, samt rening av 

eventuellt förorenat dagvatten. 
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