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1 Inledning 
 
Detta PM föreslår åtgärder för dagvattenfördröjning i samband med den nya detaljplanen för Åkarp 
7:89.  
 
 
2 Förutsättningar 
 
Fastigheten Åkarp 7:89 avgränsas av Lundavägen i nordväst, Norrevångsvägen i nordost, E22 i sydost 
och befintliga bostäder i sydväst. Området skall exploateras för att rymma ny bostadsbebyggelse i 
flerbostadshus och radhus.  Arean är cirka 2,1 hektar. Byggherre är FB Bostad AB. 
 
Berörda fastigheter 
 

• Åkarp 7:89 
 
3 Underlag 
 

• Dagvattenstrategi för Burlövs kommun 2015-11-16 
• Grundkarta 
• Illustrationskarta Jaenecke arkitekter 2019-07-12 
• Svenskt vatten P110 
• Översiktlig Geoteknisk undersökning Geoexperten 2011-05-26 
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4 Befintlig situation 
 
 
4.1  Befintlig bebyggelse och gatunät 
 
Inom planområdet finns idag byggnader och anläggningar som tidigare varit plantskola. Samtliga 
byggnader och ytor rivs. 
 
4.2 Befintliga marknivåer 
 
Området är flackt, med markhöjder som varierar mellan cirka +19,7 i nordväst mot Lundavägen och 
+20,8 i öster mot E22. Anslutande fastigheter i söder har marknivåer mellan cirka +19,6 och + 20,0. 
Norrevångsvägen längs den nordöstra gränsen går ned i tunnel under motorvägen. Här finns en lokal 
lågpunkt på 18,7 m. 
 
4.3 Befintliga geotekniska förutsättningar 
 
Jordlagren består i grova drag av skiftande fyllningsmaterial mellan 0,3- 1,5 m som underlagras av en 
mäktig lermorän, materialtyp 4B enligt AMA. Även inslag av sand ovanpå lermoränen förekommer. 
 
4.4 Befintlig grundvattennivå 
 
Vid undersökningen påträffades grundvatten i 5 punkter av 8, på 1,1-1,4 m djup under markytan. 
 
4.5 Befintliga föroreningar 
 
Marken har konstaterats förorenad och sanering kommer att ingå i exploateringen. 
 
  



4/10 
 

era landskap 2020 

 
 
5 Framtida exploatering 
 
5.1 Planerad ny bebyggelse och gatunät 
 
Enligt illustration från Jaenecke arkitekter föreslås 2 nya flerfamiljshus och 40 radhus inom området, 
med tillhörande hårdgjorda och gröna ytor.  Mot E22 planeras en hög bullervall lika befintliga på 
grannfastigheter  
 
Genom området dras nya gator i en slinga. Huvuddelen planeras som kommunal lokalgata, i övrigt är 
de kvartersgator. 
  
Parkering sker i gemensamma anläggningar samt i anslutning till radhusen. 
 
5.2 Planerade nya nivåer för mark och byggnader 
 
Höjdsättningen av hus och mark kommer att i stort ansluta till befintliga nivåer. Krav på tillgänglighet 
gör att färdiga golvhöjder hamnar cirka 1-2 dm ovan marknivån. Inga större förändringar kommer 
troligtvis att ske gentemot nuvarande höjder. Skisserade färdiggolvhöjder är mellan +20,2-+20,5. 
 
I sydost, mot E22, kommer en hög bullervall att anläggas för att skydda den nya bebyggelsen. 
Nedanför bullervallen grävs en längsgående flack fördjupning för dagvatten.  
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6 Dagvattennät 
 
 
6.1 Befintliga dagvattenledningar 
 
Idag är inte området anslutet till det kommunala dagvattennätet.  
 
Ett fördröjningsmagasin för dagvatten finns idag längre ned i dagvattensystemet, vid Gränsvägen.  
Från Åkarp 7:89 till fördröjningsmagasinet kan ett 10-års regn hanteras i de gemensamma 
servisledningarna. 
 
 
6.2 Planerade dagvattenledningar 
 
I samband med exploateringen ansluts områdets dagvatten från hårdgjorda ytor och vatten från 
husdräneringar till det kommunala dagvattennätet. Även det flacka diket nedan bullervallen 
avvattnas till dagvattennätet. 
 
 
7 Dagvattenflöde 

 

7.1 Beräkning areor 
 
Områdets area är cirka 2,1 hektar.  

En så kallad reducerad area tar hänsyn till vilka typer av ytor som planeras och vilken fördröjning 
dagvattnets avrinning får.  

Tak, hårdgjorda ytor och gröna tak bromsar avrinningens hastighet i någon mån och i olika grad. De 
får en faktor mellan 0,7 och 0,9.  

Gröna ytor på mark suger upp regnvatten mycket bättre och reducerar ytan i beräkningen med en 
faktor 0,1.  

Lutningen i den planerade bullervallen medför större avrinning, här används faktorn 0,3/0,6. 

Vid extrema regn (”100 års regn”) mättas dock de gröna ytorna med vatten. De förmår till sist inte 
absorbera mer och tillkommande regnvatten avrinner snabbt. De gröna ytorna får därför en högre 
faktor i den tabellen. 
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7.1.1 Ytor, befintlig situation 

Blivande kommunal gata är frånräknad. 
 

 
 
 
 
10 års regn       

       

TYP TAK + ASFALT GRÖNA YTOR SUMMA    

FAKTOR 0,9 0,1     

AREA M2 11 230 8 500 19 730    
REDUCERAD AREA 
M2 10 107 850 10 957  1,1 ha 

 

       

100 års regn, mättade ytor      

TYP TAK + ASFALT GRÖNA YTOR SUMMA    

FAKTOR 0,9 0,5     

AREA M2 11 230 8 500 19 730    
REDUCERAD AREA 
M2 10 107 4 250 14 457  1,5 ha 
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7.1.2 Framtida ytor, med föreslagen utformning 
 
Preliminära ytor. Fördelningen kommer sannolikt att förändras.  
Blivande kommunal gata är frånräknad. 
 

 
 
 

 
 

  

10 års regn        

        

TYP TAK+ASFALT BETONGSTEN 
GRÄSARMERING, 
GRÖNA TAK GRÖNA YTOR 

GRÖNA YTOR 
BULLERVALL  SUMMA 

 

FAKTOR 0,9 0,7 0,5 0,1 0,3    

AREA M2 5 375 2 270 325 7 960 3 800 19 730  

REDUCERAD AREA 
M2 4 837 1 589 

 
 

162 796 1 140 8524 

 
0,9 
ha 

        

100 års regn, mättade ytor       

TYP TAK BETONGSTEN 
GRÄSARMERING, 
GRÖNA TAK GRÖNA YTOR 

  GRÖNA YTOR 
BULLERVALL SUMMA 

 

FAKTOR 0,9 0,9 0,9 0,5  0,6   

AREA M2 5 375 2 270 325 7 960 3 800 19 730  

REDUCERAD AREA 
M2 4 837 2 043 

 
292 3 980 2 280 13 432 

1,3 
ha 
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7.2 Beräkning dagvattenflöde 10 års regn 
 

Förutsättning: 

Regn med 10 års återkomst (”10 års regn”) med 10 minuters varaktighet 

 = 221 l/s/ha 

 

7.2.1 Dagvattenflöde befintlig situation 
 

221 l/s/ha x 1,1 ha fördröjd area = 243 l/s 

 

7.2.2 Dagvattenflöde framtida situation  
 

221 l/s/ha x 0,9 ha fördröjd area = 199 l/s 

 
7.2.3 Dagvattenflöde framtida situation, till dike för E22 (trafikverket) 
 

221 l/s/ha x 0,057 ha fördröjd area = 12 l/s 

(bedömd ökning från bef situation + 11l/s) 

 
7.3 Beräkning dagvattenflöde 100 års regn 
 

Förutsättning: 

Regn med 100 års återkomst (”100 års regn”) med 10 minuters varaktighet 

 = 442 l/s/ha 

Med en klimatfaktor 1,25 fås värdet 552 l/s/ha 

 

7.2.1 Dagvattenflöde befintlig situation 
 

552 l/s/ha x 1,5 ha fördröjd area = 828 l/s 

 

7.2.2 Dagvattenflöde framtida situation  
 

552 l/s/ha x 1,3 ha fördröjd area = 717 l/s 
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8 Dagvattenfördröjning 
 

8.1  Bakgrund 
 

Det beräknade dagvattenflödet från området minskar efter exploateringen. Andelen gröna ytor blir 
större när det förändras från verksamhet med stora hårdgjorda ytor(plantskola) till bostadsområde. 

Men eftersom området idag inte är anslutet till det kommunala dagvattennätet innebär 
exploateringen en ökad belastning på ledningsnätet.  

På grund av den begränsade kapaciteten i ledningsnätet tillåts endast små volymer dagvatten 
tillföras från nya exploateringsområden. Följden blir att en fördröjning måste utföras på utgående 
dagvatten. I detta projekt kommer fördröjningen att ske inom det kommunala nätet. 

 

8.2 Behov av fördröjning 
 
 

8.2.1 Fördröjning för 10 års regn  

Ett 10 års regn är ett sällsynt och kraftigt regn, vilket man normalt anpassar en dagvattenanläggning 
att ha kapacitet för. 

Med krav på maximal avtappning 1,5 l/s/ha fås med den reducerade arean 0,9 hektar en beräknad 
erforderlig magasinsvolym på 464 m3 (P110 bilaga 10 6a) 

 

8.2.2 Fördröjning för 100 års regn 

Ett 100 års regn är ett extremt sällsynt och intensivt regn, vilket överstiger kapaciteten för 
dagvattensystemet, men vars konsekvenser man vill förebygga i möjligaste mån. 

Med krav på maximal avtappning 1,5 l/s/ha fås med den reducerade arean 1,3 hektar en beräknad 
erforderlig magasinsvolym på 1767 m3 (P110 bilaga 10 6a inkl klimatfaktor 1,25) 

Om man antar att kapaciteten i ledningar och fördröjningsmagasin är 464 m3 enligt 10-årsregnet 
återstår 1303 m3 regnvatten som kommer att översvämma området.  

Med uppmätt yta 19 730 m2 innebär det teoretiskt att hela området översvämmas med 7 cm vatten. 

Det flacka diket/sänkan nedan bullervallen rymmer i sig cirka 230 m3. 

Eftersom nivåerna varierar kommer dock vattnet att söka sig till de lägre delarna inom området och 
därefter strömma ut från fastigheten till lägre omgivande mark. Den höga bullervallen hindrar flödet 
österut. 
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8.3 Åtgärder för fördröjning 

 

8.3.1 Infiltration 

Markförutsättningarna för en mera omfattande infiltration är generellt dåliga, vilket innebär att det 
alternativet utesluts. 

 

8.3.2 Magasinering 

Det befintliga fördröjningsmagasinet längre ned i ledningssystemet (Gränsvägen) har kapacitet för att 
ta hand om även detta områdes behov av fördröjning. 

Skulle kapaciteten i befintligt magasin inte anses räcka till får ett kompletterande öppet magasin 
anläggas på Åkarp 7:89, förslagsvis i den sydöstra eller nordöstra delen. 

 

8.3.2 Övriga åtgärder för fördröjning 

För att begränsa behovet av central magasinering kan vissa åtgärder vara aktuella: 

• Bestämmelse för minsta andel genomsläppliga ytor: gröna ytor, grus- och gräsarmeringsytor,  
gröna tak.  

 

8.3.3 Förebyggande åtgärder mot skyfall 

Vid det extrema ”Hundraårsregnet” finns en möjlig risk för skador på byggnader, inom fastigheten 
likväl som genom att vatten strömmar in på angränsande fastigheter. Vid projekteringen av området 
skall man därför ta hänsyn till en volym (teoretiskt 1303 m3) vatten som tillfälligt skall kunna 
fördröjas.  

Ett  alternativ som erbjuds är att låta en stor del av detta vatten strömma ut från fastigheterna upp 
mot nordost och ned i vägtunneln under E22, där en stor volym vatten kan rymmas tillfälligt. 

Under bullerplanket ned mot lågpunkten i Norrevångsvägen föreslås vattnet ledas i 2 st kulvertrör 
dim 600. Avledning till kulverten sker via ett bräddavlopp, för att förhindra att normala regn leds 
vidare ut på vägen. Dämningsnivå för bräddavlopp kan förslagsvis sättas till +20,15. 

I bygglovsskedet skall en höjdsättning av mark och hus redovisas, som visar hur detta kan 
genomföras i praktiken. 

Se bilaga med förslag till färdiga golvhöjder för hus. 

 

9 Föroreningar 
 

Enligt Burlövs kommuns dagvattenstrategi föreligger inget behov av rening av dagvatten för den här 
typen av markanvändning (småhusområden inkl lokalgator).  



Åkarp 7:89, Burlövs kommun   

Skiss höjdsättning hus 200318 

 
 

 

Illustrationen redovisar skisserade färdiga golvhöjder 
och förslag till hantering av ett 100-årsregn.  
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