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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-09-30 Beslutsida 1 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:153-349

§ 130
Antagande av vattenplan för Burlövs kommun

Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att komplettera förslaget med en formulering avseende 
anläggning av bevattningsdammar inför kommunfullmäktiges sammanträde.

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta 

att anta Plan för Burlövs vatten, planeringsperiod 2018‒2027, enligt i ärendet redovisat förslag, med kom-
munstyrelsens tillägg om bevattningsdammar.
___

Ärendebeskrivning
Plan för Burlövs vatten, planeringsperiod 2018‒2027 tar ett helhetsgrepp om vattenfrågorna i Burlövs 
kommun. Vattenplanen bygger till stora delar på utredningar och ställningstaganden i tidigare eller paral-
lella dokument såsom översiktsplan, dagvattenstrategi och översvämningsutredningar, som Burlövs kom-
mun tagit fram. Plan för Burlövs vatten konkretiserar de tidigare dokumenten genom mål, strategier och 
förslag på konkreta åtgärder. 

Planen har två huvudsyften:
1. förbättra vattenkvaliteten i kommunens vattendrag och hav
2. minska översvämningsriskerna från skyfall, höga flöden och höga havsnivåer

Planen sträcker sig över en period på ca 10 år och är tänkt att kunna fungera både som planeringsunder-
lag för exempelvis nya detaljplaner och som underlag för genomförande av åtgärder genom att den inne-
håller beslut om övergripande mål och strategier. Utöver de övergripande strategierna finns även förslag 
på mer konkreta åtgärder i åtgärdsbilagorna. Planen pekar ut vilka förslag till åtgärder som bör genomfö-
ras som en del av ombyggnation och exploatering samt vilka åtgärder som behöver integreras i de ordina-
rie verksamhetsplanerna och budgetarbete för att komma till stånd.

Planen har under våren remitterats och bearbetats efter inkomna synpunkter. Synpunkterna har inte gett 
några större förändringar i sak gentemot remissförslaget men har förbättrat planen genom förtydligan-
den och språklig rättning.

Förslag
Hans-Åke Mårtensson (S) föreslår att ett tillägg görs om anläggande av bevattningsdammar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut med Hans-Åke Mårtenssons tilläggs-
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet härmed.
___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-09-30 Beslutsida 2 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-23, 133
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-29
Plan för Burlövs vatten, planeringsperiod 2018‒2027 – antagandehandling
Remissredogörelse
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-09-23 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:153-349

§ 133
Antagande av vattenplan för Burlövs kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Plan för Burlövs vatten, planeringsperiod 2018‒2027, enligt i ärendet redovisat förslag.

___

Ärendebeskrivning
Plan för Burlövs vatten, planeringsperiod 2018‒2027 tar ett helhetsgrepp om vattenfrågorna i Burlövs 
kommun. Vattenplanen bygger till stora delar på utredningar och ställningstaganden i tidigare eller paral-
lella dokument såsom översiktsplan, dagvattenstrategi och översvämningsutredningar, som Burlövs kom-
mun tagit fram. Plan för Burlövs vatten konkretiserar de tidigare dokumenten genom mål, strategier och 
förslag på konkreta åtgärder. 

Planen har två huvudsyften:

1. förbättra vattenkvaliteten i kommunens vattendrag och hav
2. minska översvämningsriskerna från skyfall, höga flöden och höga havsnivåer

Planen sträcker sig över en period på ca 10 år och är tänkt att kunna fungera både som planeringsunder-
lag för exempelvis nya detaljplaner och som underlag för genomförande av åtgärder genom att den inne-
håller beslut om övergripande mål och strategier. Utöver de övergripande strategierna finns även förslag 
på mer konkreta åtgärder i åtgärdsbilagorna. Planen pekar ut vilka förslag till åtgärder som bör genomfö-
ras som en del av ombyggnation och exploatering samt vilka åtgärder som behöver integreras i de ordina-
rie verksamhetsplanerna och budgetarbete för att komma till stånd.

Planen har under våren remitterats och bearbetats efter inkomna synpunkter. Synpunkterna har inte gett 
några större förändringar i sak gentemot remissförslaget men har förbättrat planen genom förtydligan-
den och språklig rättning.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-29
Plan för Burlövs vatten, planeringsperiod 2018‒2027 – antagandehandling
Remissredogörelse
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-08-29

1/3

DIARIENUMMER

KS/2019:153-349

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Johan Rönnborg 
Telefon: 040-625 64 44 
E-post: johan.ronnborg@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Antagande av plan för Burlövs vatten, planeringsperiod 
2018‒2027

Sammanfattning
Plan för Burlövs vatten, planeringsperiod 2018‒2027 tar ett helhetsgrepp om vattenfrågorna i 
Burlövs kommun. Vattenplanen bygger till stora delar på utredningar och ställningstaganden i 
tidigare eller parallella dokument såsom översiktsplan, dagvattenstrategi och översvämningsut-
redningar, som Burlövs kommun tagit fram. Plan för Burlövs vatten konkretiserar de tidigare 
dokumenten genom mål, strategier och förslag på konkreta åtgärder. 

Planen har två huvudsyften:

1. förbättra vattenkvaliteten i kommunens vattendrag och hav
2. minska översvämningsriskerna från skyfall, höga flöden och höga havsnivåer

Planen sträcker sig över en period på ca 10 år och är tänkt att kunna fungera både som plane-
ringsunderlag för exempelvis nya detaljplaner och som underlag för genomförande av åtgärder 
genom att den innehåller beslut om övergripande mål och strategier. Utöver de övergripande 
strategierna finns även förslag på mer konkreta åtgärder i åtgärdsbilagorna. Planen pekar ut 
vilka förslag till åtgärder som bör genomföras som en del av ombyggnation och exploatering 
samt vilka åtgärder som behöver integreras i de ordinarie verksamhetsplanerna och budgetar-
bete för att komma till stånd.

Planen har under våren remitterats och bearbetats efter inkomna synpunkter. Synpunkterna 
har inte gett några större förändringar i sak gentemot remissförslaget men har förbättrat pla-
nen genom förtydliganden och språklig rättning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Plan för Burlövs vatten, planeringsperiod 2018‒2027, enligt i ärendet redovisat förslag.
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Redogörelse för ärendet
Planens innehåll
Vattenplanen är uppdelad i tre delar

1. Mål och Strategier
2. Kunskapsdel
3. Åtgärdsområden med bilagor

I mål- och strategidelen beslutas de strategier och mål som ska gälla för kommunen för att nå i 
och med antagande av vattenplanen. Strategin visar också på schablonmässiga nyttor och kost-
nader om förslagen till åtgärder i vattenplanen omsätts i handling. I föreslagen investeringsstra-
tegi är åtgärdsförslagen prioriterade baserat på rening, risker och kostnad och i viss mån osäker-
het i genomförande. 

Målen för Burlövs kommuns arbete med vattenplanen är:

Näringsämnesreduktion
För att minska övergödningen av vattendrag och hav ska kommunen verka för att minska 
utsläppen av näringsämnen med 120 kg fosfor per år till Alnarpsån och 120 kg fosfor per 
år till Sege å (inklusive Kalineån). 

För att miljökvalitetsnormerna ska klaras måste minskningen ha skett till 2027.

Minska översvämningsrisker
Senast 2027 ska åtgärder för att undvika stora samhällsstörningar, omfattande skador på 
byggnader och infrastruktur eller hälsorisker, till följd av översvämning, vara genomförda 
eller planlagda. 

De strategier som föreslås är i första hand att skapa möjligheter till fördröjning av dagvatten 
från stad och jordbruksmark i dagvattendammar och våtmarker, styra ytavrinning och anläggan-
de av skydd i form av vallar mot havet. En annan viktig del är etableringen av översvämningsytor 
för skyfall på grönytor och andra platser som inte tar skada. Åtgärdsförslagen bygger sedan på i 
sin tur på strategierna. 

I kunskapsdelen redovisas nödvändig bakgrundsinformation och förutsättningarna i Burlövs 
kommun. Förutsättningarna som beskrivs är dels de naturliga såsom geologi, vattendrag och 
markanvändning och dels de administrativa såsom lagar och ansvarsförhållanden. Kunskapsde-
len innehåller inga ställningstaganden. 

I delen med åtgärdsområden beskrivs de förslag till åtgärder som ansetts rimliga för att förbätt-
ra vattenhanteringen i kommunen. För läsbarhetens skulle utvecklas åtgärdsförslagen i bilagor 
för respektive område. Inga åtgärder beslutas i och med antagandet av vattenplanen men den 
får anses ge en tydlig riktning för kommunen i vidare arbete. Åtgärdsförslagen ska avvägas 
gentemot andra intressen. 

Process
Vid framtagande och förankringen av åtgärder för dagvatten har VA SYD:s avdelning för förbätt-
ring och förnyelse deltagit. För våtmarker har Segeåns vattenråd använts som stöd. De åtgärder 
som Trafikverket genomför i sitt arbete med fyra spår är också medtagna för att ge en helhets-
bild. Huvudarbetet har bedrivits av planeringsavdelningen och kommunteknik. 
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BURLÖVS KOMMUN 2019-08-29 KS/2019:153-349 3/3

På uppdrag av kommunstyrelsens planutskott remitterades planen under våren 2019. De syn-
punkter som inkommit redovisas i bilagd remissredogörelse. Synpunkterna har inte gett några 
större förändringar i sak gentemot remissförslaget men har förbättrat planen genom förtydli-
ganden och språklig rättning.

Planen har tagits fram med hjälp av statliga LOVA-medel.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Julia Branting

Utvecklingschef

Handläggare

Arbetsgrupp: Mathias Lind, utredare, projektanställd 2017‒2018, Johan Rönnborg, miljöstrateg, 
Ahrne Christiansson, Trafikingenjör. Referensfunktioner: Lone Åkesson, tidigare gatuchef, 
Kerstin Torseke-Hulthén, tidigare planchef, VA SYD, avdelningen för utredning och förbättring 
(Nicholas South m.fl .). Projektledare: Ahrne Christiansson

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-29
Plan för Burlövs vatten, planeringsperiod 2018‒2027 – antagandehandling
Remissredogörelse

Beslut i ärendet delges
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Remissredogörelse – Plan för Burlövs vatten  KS/2019:153

Plan för Burlövs vatten
Burlövs kommun, Skåne län

2019-06-05

Remissredogörelse
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REDOGÖRELSE EFTER REMISS

Remiss
Planutskottet beslutade den 18 mars 2019 § 9 att gå ut på remiss med Plan för Burlövs 
vatten.

Remssinstanser etc.
Remissen har funnits på anslagstavlorna i biblioteken och i medborgarhuset samt på 
kommunens hemsida. Vattenplanen har varit utsänd på remiss till Länsstyrelsen, berörda 
nämnder och kommunala organ, samt grannkommuner och Segeåns vattenråd. 

Följande sammanställning redovisar remissynpunkter. Remissinstanser och remissvaren i 
sin helhet kan fås på begäran av kommunledningsförvaltningen.

SYNPUNKTER OCH KOMMUNENS KOMMENTARER
Kommunens kommentarer och förslag med anledning av vad som framförts redovisas med 
kursiverad och indragen text. 

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen ser mycket positivt på att kommunen har tagit fram en VA-plan och har gjort 
en viktig ansats att beskriva de kommunspecifika utmaningar. Det framgår att det finns en 
medvetenhet om den komplexitet av frågor som kopplar till olika aspekter av 
vattenhantering. Länsstyrelsen lämnar här råd och information till kommunens fortsatta 
arbete med VA-planen

Kommentar: ”Plan för Burlövs vatten” är inte en VA-plan i traditionell 
bemärkelse. Kommunen har redan antagen VA-plan. Tillsammans med 
dagvattenstrategin, VA Syds åtgärdsplaner m.fl utgör dokumenten 
kommunens totala strategiska arbete för att minska föroreningar och öka 
kommunens motståndskraft mot översvämningar.

Omfattningen av en vattenplan
En vattenplan bör enligt Länsstyrelsen omfatta spillvatten, dagvatten och dricksvatten.
Vattenförsörjningen beskrivs men lämnas utan tydliga ställningstaganden inför framtiden. 
Detta anser Länsstyrelsen är en brist.VA-planen bör analysera och redovisa eventuellt 
behov av åtgärder vad gäller kommunens dricksvattenförsörjning. Det vore önskvärt med 
en sammanhållen strategi för alla vattentjänsterna alternativt ett förtydligande om hur 
kommunens olika strategiska dokument som berör de allmänna vattentjänsterna förhåller 
sig till varandra.

Kommentar: Burlövs har sedan tidigare en antagen VA-plan finns sedan 
tidigare där dessa frågor besvaras. Antagen dagvattenstrategi kompletterar 
vid ny bebyggelse. Det arbetas regionalt (och semi regionalt) med 
dricksvattenplan men ställningstaganden finns även i antagen VA-plan. 
Kommunen har inga egna vattentäkter i bruk. Huvudsyftet med 
Vattenplanen, till skillnad från VA-planen, är att konkretisera vilket 
markbehov som kommer krävas för att nå önskade mål. Dessa dokuments 
förhållande till varandra beskrivs på sidan 37-38. 
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VA-planens koppling till översiktsplan och detaljplan
Det framgår att översiktsplanen hör till redan antagna dokument som underlag för VA-
planen samt att ett av VA-planen huvudsyfte är att konkretisera ställningstagandena i 
översiktsplanen. Länsstyrelsen vill påminna om vikten av att slutsatser och åtgärder som 
föreslås i VA-planen och som har betydelse för kommunens ställningstaganden för mark- 
och vattenanvändningen lyfts in i översiktsplanen när denna revideras.

Det framgår av VA-planen att den inte avser att ta upp några markbehov. Samtidigt 
redovisas förslag på lokalisering av t.ex. dagvattendammar. Planeringen av mark- och 
vattenanvändning är ett kommunalt ansvar som kommunen förväntas utarbeta stöd för i 
sin översiktsplanering samt reglera vid sin detaljplaneläggning. Länsstyrelsen vill därför 
bekräfta behovet att VA-planen redovisar vilka åtgärder för hantering av vatten som är 
beroende av viss lokalisering och var dessa markanspråk lämpligast placeras. Detta blir då 
ett värdefullt underlag vid en revidering av översiktsplanen utöver att utgöra underlag för 
andra kommunala beslut.

Kommentar: Vattenplanen kommer vara ett viktigt underlag till senare 
översiktligplanering, detaljplanering etc, vilket framgår i 
genomförandekapitlet. Markbehoven dvs de förslag på åtgärd som 
presenteras är bra ur ett översiktligt perspektiv men kommer att arbetas 
vidare med enligt genomförandebeskrivningen. Således redovisas 
markbehoven som förslag till åtgärder, men beslutas inte.

Redovisning av åtgärder
Av VA-planen anges att det behövs åtgärder såsom förebyggande åtgärder genom lokal
fördröjning av dagvatten för att förhindra översvämningar samt att man konstaterar 
problem med havsnivåhöjningar som kan drabba Sege å. Länsstyrelsen konstaterar att 
detta bör följas upp med var och när olika åtgärder som är lämpliga. Det bör även framgå i 
vilket sammanhang och på vilket sätt kommunen avser att säkerställa eller verka för att 
olika åtgärder genomförs.

Kommentar: För Burlövs del anges det i strategierna som beslutas och 
förslag på åtgärder finns på sid 63 och 156. Åtgärden är satt till efter 
plantiden eftersom det inte ansetts råda ett akut behov.

Förändringar av verksamhetsområde för dagvatten
Länsstyrelsen konstaterar att kommunen i sin VA-planen följt de rekommendationer som av 
tagits fram i samband med dialog om strategier för allmänna vattentjänster. Det saknas 
dock förslag på eventuella förändringar av verksamhetsområden för dagvatten till följd av 
de analyserna som gjorts i VA-planen

Kommentar: Förändringar av verksamhetsområden följer VA Syds rutiner. 
Utbyggnad av verksamhetsområden återfinns i redan antagen VA-plan. 
Kommunen kan inte se att verksamhetsområdena skulle förändras till följd av 
Vattenplanen.

Information angående Länsstyrelsen arbete och lagen om allmänna vattentjänster, LAV
Under 2018-2019 har Länsstyrelsen initierat en uppföljande strategisk diskussioner kring 
kommunernas allmänna vattentjänster. Fokus för mötena har varit den analys kommunen 
har använt för att fastställa behoven av allmänna vattentjänster i olika områden. I 
sammanhanget uppmärksammades behovet av åtgärder för små avlopp.

Kommentar: Burlövs har sedan tidigare en antagen VA-plan där frågan 
hanteras. Kommunen redovisar resultatet halvårsvis till Länsstyrelsen.
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Dimensionering av flödeskapacitet
Länsstyrelsen påpekar att det kan vara osäkert att utforma en långsiktig strategi på 
grundval av en praxis som idag är accepterad av branschorganisationer, och i viss mån av 
myndigheter, men inte fastställt i lagstiftning. En sådan praxis kan snabbt förändras och är 
inte bindande för någon. Speciellt bör de synpunkter som framförs i den statliga 
utredningen Hållbara vattentjänster gällande dimensionering vid skyfallsplanering beaktas 
tydligare i VA-planen.

Kommentar: Vattenplanen verkar i första hand i områden som redan är 
bebyggda för att ”göra så gott det går”. Att specificera vilken exempelvis 
återkomsttid för skyfall som åtgärden syftar till att nå blir därmed på förhand 
sekundärt. Skrifterna ligger givetvis till grund för nyexploatering av områden. 
Burlövs kommun bedömer att ”Plan för Burlövs vatten” tillsammans med 
antagna dokument som VA-plan och dagvattenstrategi samt ÖP förhåller 
relativt väl till SOU Hållbara vattentjänster.  När och om utredningens förslag 
beslutas får planen revideras för att överensstämma med lagstiftningen om 
så krävs.

Dikningsföretag
Länsstyrelsen rekommenderar att VA-planen kompletteras med en övergripande strategi 
för hur befintliga dikningsföretag bör hanteras. Planen redovisar tydligt vilka 
dikningsföretag som finns inom olika områden. Man bör dock tydligare redogöra för vilka 
konsekvenser befintliga dikningsföretag har på möjligheterna att genomföra åtgärden och 
även omvänt, vilka konsekvenser åtgärden innebär för dikningsföretaget.

Kommentar: Burlövs kommun kommer att följa lagen och respektera de 
rättigheter och skyldigheter som dikningsföretag innebär. Ang. omprövning 
står detta översiktligt i text och under åtgärder. Det är relativt få åtgärder i 
planen som påverkar dikningsföretagen negativt men där prövning behöver 
ske kommer så naturligtvis att ske. 

Lomma kommun, Kommunstyrelsen
Det är enbart positivt för Lomma kommun att Burlöv tagit fram denna plan. På sikt kan
den bidra till att minska negativ påverkan och belastning av förorenande vatten till
Lommabukten.

Några små synpunkter finns trots det. Planen hade vunnit på att tydliggöra
ansvarsfördelning, vilken aktör äger frågan och i vilket skede? Varken kommunen eller
VA SYD äger alla delar av frågorna och lagstiftningen kan också ibland vara otillräcklig
för att nå de åtgärder man vill genomföra. Det är bra att problematisera detta, tex
genom vilken markåtkomst man har och om det i så fall krävs andra metoder än
fysiska för att nå hela vägen (tex information eller utökad dialog).

Kommentar: Burlövs kommun anser att rollfördelningen är tillräckligt tydlig 
för vattenplanens genomförande. I och med att ”Plan för Burlövs vatten” är 
en ny typ av strategi/plan kommer en del av ansvarsfördelningen behöva 
landa utefter resans gång och utifrån varje specifikt fall. Vattenplanen stöds 
också av andra dokument som VA-plan och Dagvattenstrategi. 
Vattenplanens huvudsyfte är att visualisera och beräkna marken som behövs.

Det skulle också vara bra om man i sammanfattande form kunde ange vilket behov
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(fördröjningsbehov eller reningsbehov) man har, nu och i ett förändrat klimat, och i
vilken utsträckning den föreslagna åtgärden möter detta.

Kommentar: Reningsbehovet finns beskrivet bland annat på sidorna 10–11 
och genom målen. Fördröjningsbehovet avseende översvämningar står 
angivet på sidan 40 för Alnarpsån men är egentligen svårt att ge ett entydigt 
svar på då modellberäkningar visar olika resultat och behovet i befintliga 
områden egentligen är ett resultat av ambitionen. 

En del av de fakta som framförs i planens kunskapsunderlag borde kompletteras med
källor. En del påståenden är inte korrekta och om man har källhänvisningar kan
läsaren själv kontrollera trovärdighet och tyngd i de fakta som framförs.

Kommentar: Korrigeras efter kontakt med handläggare i Lomma.

Slutligen är det lämpligt att det också finns en hänvisning till www.vattenatlas.se.
Planens förslag är också lämpliga att lägga in i detta verktyg.

Kommentar: Läggs till. Vattenplanen kommer i samband med antagande att 
digitaliseras. 

VA SYD
VA SYD har fått remissutgåvan av Plan för Burlövs vatten för yttrande. Det är en ambitiös 
plan som tar sikte på såväl översvämningsrisker som problem med föroreningsbelastning av 
vattendrag. VA SYD har varit involverade under hand som planen tagits fram, och har därför 
inga invändningar mot planen som sådan - tvärtom ser vi den som ett bevis på kommunens 
höga ambition i vattenfrågan, vilket vi välkomnar. Dock finns det en del mindre synpunkter 
som framkommit vid genomläsningen av översänt planen i sin nuvarande form:

Karstorpsdammen (i kommunen även kallad Sibirien), vid Göingevägen i Åkarp, saknas i
figuren på s. 3.

Kommentar: Läggs till.

I sammanfattningens inledning på s. 4 bör formuleringen "Mindre nederbörd" ändras till 
"Ett förändrat nederbördsmönster".

Kommentar: Justeras.

På s. 11 nämns konsekvenser av bräddning, under avsnittet Översvämningar. Det kan
tilläggas att bräddningar även leder till övergödning och möjligen förorening av badvatten.

Kommentar: Justeras.

På s. 27 under rubriken skyfall förklaras att ett "skyfall är ett regn som ... ", vilket är samma
formulering som används i till exempel Malmös skyfallsplan. Med tanke på att SMHI har en
annan definition av skyfall kan det vara lämpligt att poängtera att detta är vad kommunen
menar med ordet.

Kommentar: Justeras genom fotnot.

Avsnittet om vattentjänstlagen (LAV) på s. 36 behöver justeras. Det som lagen anger är att
kommunen genom va-huvudmannen har ansvar för att tillgodose behovet avlopp. I
begreppet avlopp inkluderas bortledande av dagvatten, dränvatten och spillvatten från ett
område med samlad bebyggelse (6§). Det är dock inte preciserat i lagen vilka gränser som
gäller, mer än att den allmänna va-anläggningen ska uppfylla skäligt anspråk på säkerhet.
Dimensioneringskriterier för ledningar finns inte reglerat i lag, utan i branschpraxis (Svenskt
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Vatten P11O, Avledning av dag-, drän- och spillvatten).
Kommentar: Justeras.

Hela dokumentet skulle må bra av en korrekturläsning, och avsnittet Åtgärdsområden (s.43-
66), behöver lite extra tillsyn för att texten ska göra det stora arbetet med planen rättvisa.

Kommentar: Justeras efter kontakt med handläggare.

VA SYD ser fram emot ett fortsatt gott samarbete kring vattenfrågorna i Burlövs kommun.
Kommentar: Burlövs kommun ser fram emot ett gott samarbete med VA Syd 
om vattenfrågorna.

Räddningstjänsten syd
Vi har översiktligt granskat remissen, som enligt vår bedömning primärt berör hantering av
dagvatten, översvämningar och vattenkvalité.
Då detta i huvudsak ligger utanför vårt expertisområde och direkta ansvarsområde avstår vi 
från att yttra oss i ärendet med undantag för nedanstående förtydligande:

Gällande avsnittet om ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor (sida 36) är det viktigt att
förtydliga och understryka att det i första hand är den enskilde själv som har ansvar att 
skydda sig mot olyckor samt vidta räddningsåtgärder vid en olycka. Först när den enskilde 
själv inte reder ut situationen är kommunal räddningsinsats motiverad.

För räddningstjänst krävs att följande fyra kriterier är uppfyllda:
- Behovet av ett snabbt ingripande
- Det hotade intressets vikt
- Kostnaden för insatsen
- Omständigheterna i övrigt

Kommentar: Justeras genom urklipp från yttrande.

Livräddande insatser är i princip alltid motiverade, medan kommunala räddningsinsatser för 
att enbart skydda egendom vid översvämning sällan kan anses motiverade. Även om 
kriterierna är uppfyllda är möjligheterna till effektiva räddningsinsatser för egendomsskydd 
vid översvämningar inom ramen för kommunal räddningstjänst ofta begränsade. Effektiva 
åtgärder förutsätter att förebyggande och skadereducerande åtgärder redan vidtagits 
genom en ansvarsfull fysisk planering och tekniska åtgärder likt det som föreslås i 
rapporten.

Kommentar: Justeras genom urklipp från yttrande.

Omfattande översvämningar omfattas även av lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Det 
är därmed snarare en fråga för kommunens fysiska planering och krisberedskapsplanering 
än kommunal räddningstjänst.

Kommentar: Justeras genom urklipp från yttrande.

Burlövs kommun, Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden har svarat att de inte har några synpunkter.

Malmö stad
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Malmö stad ser positivt på att Burlövs kommun tagit fram Plan för Burlövs vatten och väl-
komnar fortsatt samarbete i dessa frågor. 

Yttrande
Malmö stad välkomnar att Burlövs kommun tagit fram Plan för Burlövs vatten. 
Vattenhantering, både gällande föroreningar och översvämningsrisker, är en angelägen 
framtidsfråga för många svenska kommuner och det är därför positivt att Burlövs kommun 
samlat kunskap och åtgärdsförslag i ett dokument.

Som nämns i planen är samverkan mellan Burlövs kommun och Malmö stad viktig för att 
lösa vissa utmaningar. Tydligast gäller detta hanteringen av höga vattenstånd i Sege å. 
Berörd del av Sege å ligger i Malmö stad, men påverkar riskerna för Arlövs tätort att 
utsättas för höga vattenflöden. Detta visar på behovet av fortsatt samarbete mellan 
kommunerna i dessa frågor, vilket Malmö stad uppmuntrar till och tror att planen kan 
utgöra ett bra underlag för.

Kommentar: Yttrandet föranleder inga ändringar. Burlövs kommun ser fram 
emot ett gott samarbete med Malmö stad om vattenfrågorna.

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds synpunkter: Planen är föredömligt ambitiös 
och ett bra dokument för att belysa problem. Motsvarande dokument kan med fördel tas 
fram i alla kommuner. Finansieringen av planen i Burlöv har skett med LOVA medel.

I planen framgår mål för kommunens arbete med Vattenplanen. Inriktningsbeslut för
strategier utifrån vattenplanen redovisas.

I planen visas ett stort antal konkreta åtgärdsförslag. Dammar, våtmarker och
dagvattendammar utgör en stor andel av de åtgärder som föreslås vilket vi naturligtvis ser 
som positivt. Det finns även ett stort antal andra åtgärdsförslag.

Kommentar: Yttrandet föranleder inga ändringar. Burlövs kommun ser fram 
emot ett gott samarbete med förbundet i vattenvårdsfrågor.

Staffanstorp kommun och Sydvästskånes grundvattenkommitté har remitterats men inte 
besvarat remissen.

ÄNDRINGAR
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå 
vidare med förslaget.

Utöver mindre justeringar föreslås följande:
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Förändringar

sid Anledning Förändring

3 Yttrande VA Syd - 
saknas damm

Karstorpsdammen tillagd.

4 Yttrande VA Syd - 
fel

Justerat mindre nederbörd till ett förändrat 
nederbördsmönster.

10 Yttrande VA Syd - 
tillägg

Om övergödning vid bräddning.

11 Yttrande lomma - 
ref

Referens om vattenatlas tillagt.

18 Förtydligande Tillägg: Det ska poängteras att det inte är möjligt att 
skydda sig mot alla scenarier - det kommer alltid 
komma en högre våg, ett större skyfall eller ett högre 
flöde. Ambitionen kommer behöva avgöras från plats 
till plats.

19, samt i 
områdes-

strategierna

Förtydligande, 
samt VA Syd

"Kommer leda till" ändrat till "bidra till" avseende 
rening av näringsämnen i områdesstrategierna då 
näringsämnesläckage har flera orsaker och har 
lösningar.

19 Förtydligande Tillägg i områdesstrategi för Arlöv "och minska utsläpp 
av föroreningar som näringsämnen och mikroplaster."

19 Förtydligande Tillägg i områdesstrategi för Arlöv "i ett större 
perspektiv."

21 Förtydligande Tillägg i genomförande: Inte heller ledningskoll har 
genomförts, vilket innebär att ledningar som finns i 
kommunens databas finns med. Detta kan ha stor 
påverkan. Föreslagna skyfallsåtgärder har inte 
analyserats avseende omfattningen av önskad effekt.

25-42 Lomma - 
handläggare

Komplettering med ref där det ansetts behövas och 
små förtydliganden.

26 Förtydligande Delat rubrik Vattenförekomster och Naturliga 
förutsättningar.
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27 Yttrande VA Syd - 
tillägg

Tillagt förtydligande av definition av skyfall.

36 Yttrande VA Syd - 
justerat

Tydliggjort vad som är lag och praxis.

36 Yttrande Rsyd - 
tillägg

Förtydligande om räddningsinsatser och den enskildes 
ansvar etc.

44 Förtydligande Sannolikt kommer inte alla nyttor kunna maximeras 
samtidigt, vilket innebär att vissa åtgärder i slutändan 
exempelvis får en hög näringsämnesrening men låg 
fördröjande effekt och vice versa. 

45-58 Yttrande VA Syd - 
språklig rättning

diverse förbättringar av språket.

1-66 Korr Korr, högupplösta kartor och rättningar av redaktionell 
karaktär.

112 Förbättrad 
redogörelse av 
området

Tillägg i utmaningar, värden och begränsningar.

150 Förtydligande Tillägg om att markanvändning bör anpassas i 
områdesstrategin.

MEDVERKANDE
Remissredogörelsen har tagits fram av kommunledningsförvaltningen genom Johan 
Rönnborg och Ahrne Christiansson. 
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Figur. Övre kartan visar Burlöv och dess grannkommuner. Den undre kartan visar befintliga dammar och våtmarker samt dess naturvärde.
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Sammanfattning
Vattenfrågor har det senaste decenniet fått ett allt större 
fokus i samhället och planering. Ett förändrat neder-
bördsmönster har lett till brist på grundvatten på vissa 
platser och skyfall har lett till översvämningar på andra. 
Kunskapen om havsnivåhöjningen och riskerna för kust-
nära bebyggelse har uppmärksammats. Trafikens och 
konstgräsplaners utsläpp av mikroplaster som fiskarna får 
i sig har fått rubriker. Men även lyckade restaurerings- och 
våtmarksprojekt, som skapat stora ekosystemtjänster, har 
fått plats i planeringen och i media.

Burlövs kommuns vattenplan fokuserar på de två mest 
akuta vattenrelaterade problemen i kommunen: 
• Föroreningar i vattnet, med särskilt fokus på närings-

ämnen, samt 
• översvämningsrisker. 

Vattenplanen är den första i Burlövs kommuns historia 
men sannolikt inte den sista. Den sträcker sig till 2027 
men ger även vägledning på längre sikt.

Utmaningar
I Burlövs kommun finns i huvudsak tre ytvattenförekom-
ster: Lommabukten, Alnarpsån och Sege å.

Ingen av ytvattenförekomsterna i kommunen har god 
status med avseende på näringsämnen. För höga halter 
näringsämnen orsakar bland annat förändrade livsvillkor för 
djur och växter, algblomning, igenväxning och bottendöd. 
Särskilt allvarligt har läget bedömts vara i Alnarpsån.

Orsaken till föroreningarna är många och är beroende 
av markanvändningen. Tätorternas  dagvatten påverkar 
vattendrag och hav främst genom många diffusa utsläpp 
av näringsämnen, petroleumprodukter, mikroplaster och 
tungmetaller. Jordbruksmarkens utsläpp kopplas främst 
till näringsämnen.

Markanvändningen avgör hur snabbt och hur mycket 
vatten som rinner av marken. I regel sker det mycket 
snabb avrinning från stadens mark då denna i hög ut-
sträckning är hårdgjord. Från åkermarken är avrinningen 
normalt långsammare. I Burlövs kommun finns områden 
med mycket lerhaltiga jordar vilket kan innebära kraftig 
markavrinning när den är mättad.

Översvämningsriskerna i kommunen är påtagliga då det 
finns flera små vattendrag som rinner genom samhällena. 
Vidare ligger delar av bebyggelsen i lågpunkter och mar-
ken är på stora områden hårdjord, vilket är problematiskt 
vid skyfall. I Arlöv och längs Sege å finns områden med 
lågt liggande bebyggelse som riskerar att översvämmas då 
havet stiger i och med klimatförändringarna.

Mål och strategier
Genom vattenplanen beslutar Burlövs kommun vilka mål 
och strategier som gäller för hanteringen av utmaningarna: 
• Näringsämnen 
• Skyfall
• Höga havsnivåer 
• Höga flöden

Strategierna för minskade näringsämnestransport bygger 
till stor del på att fördröja vatten från jordbruk och hård-
gjorda ytor. För skyfall är det grundläggande att vattnet 
ska ledas till områden som tål översvämningar. För höga 
havsnivåer är strategien att förbereda skydd för kommu-
nen fram till år 2100 men med fokus på åtgärder till det 
första steget av skydd till år 2065. 

Eftersom ytorna i kommunen är starkt begränsade, 
krockar ibland flera intressen som exempelvis bevarande 
av jordbruksmark och stadsutveckling. Ett grundläggande 
val av strategierna är dock att de åtgärder man väljer att 
genomföra ska ha positiva effekter på flera områden så 
som näringsämnesrening och minskade flödestoppar, 
ökad rekreation och/eller bevattningsmöjligheter.

Vattenplanen ger också förslag till åtgärder som kan för-
verkliga strategierna. 

Åtgärdsdelen 
Förslagen till åtgärderna rör bland annat våtmarksut-
byggnad och dagvattendammar för att rena och fördröja 
vatten. Fysiska hinder och sänkta parker för att minska 
skyfallsrisker och föroreningsbelastningen på vattendra-
gen och havet. Vallar, slussar och pumpar för att minska 
riskerna för lågt liggande bebyggelse vid förhöjd havsnivå.

Åtgärderna måste dock implementeras i kommunens 
verksamhetsplaner och budgetarbete för att kunna 
realiseras. I princip alla åtgärdsförslag är kostnads- och 
nyttoberäknade efter schabloner.

Planen sträcker sig fram till 2027. Förslagen till åtgärder 
har prioriterats så att enkla och brådskande åtgärder lig-
ger tidigt i planen. En stor del av åtgärderna har förlagts 
till ombyggnad av områden för att bli mer ekonomiskt 
fördelaktigt och åtgärden får då ses mer som ett "mark-
reservat". Åtgärder som inte är brådskande och/eller 
förenade med större osäkerheter har förlagts till efter 
planperioden.
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I tabellen nedan redovisas en rimlig investeringstakt för 
de föreslagna åtgärderna (se vidare "åtgärdsområden").

Inom plantid 2018-2021 2022-2024 2025-2027
Burlövs kommun 679 500* 355 500 1 234 750

Burlövs kommun 
VA Syd

200 000

TRV 150 000

VA Syd 3 220 000 956 000

Totalsumma 3 899 500* 1 461 500 1 434 750

Ej tidsatt Efter plantid Exploatering Ombyggnad
Burlövs kommun 12 137 000 240 000 2 114 900

Burlöv kommun 
VA Syd

700 000

TRV 2 160 000 120 000

VA Syd 1 736 000 980 000

Totalsumma 12 837 000** 4 136 000 3 214 900

* Stora delar av dess medel är redan beslutade och delvis 
genomförda. **Ca 10 miljoner utgörs av vallkostnad mot 
havsnivåhöjning efter år 2065.

Åtgärderna ger schablonberäknade nyttor på bland annat 
reduktion av drygt 300 kg fosfor varav 200 kg är inom 
planperioden, 1900 kg kväve varav 1400 kg är inom plan-
perioden samt fördröjning av 80 000 m3 jordbruks- och 
dagvatten. 

Nyttor som till exempel rening av partikelbundna förore-
ningar och mikroplaster samt ökad biologiska mångfald 
och rekreation har inte beräknats men bedöms vara stora.

Bild. Åkarpsdammen - en viktig vattenanläggning men också en grön lunga och bland de mest karaktäristiska platserna i Åkarp.
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Inledning
Planeringsavdelningen i Burlövs kommun har fått i upp-
drag att ta fram en plan för Burlövs vatten.

Syftet med vattenplanen är att beskriva förutsättningarna 
för ett långsiktigt arbeta med att förbättra vattenkvalitén 
i kommunens recipienter och minska översvämningsris-
kerna. Detta görs i första hand genom att skapa möjlighe-
ter till fördröjning av vattnet från stad och jordbruksmark, 
styra ytavrinning samt anläggande av skydd.

Vattenplanen innehåller beslut om övergripande mål och 
strategier. Vattenplanen fungerar också som ett plane-
ringsunderlag som pekar ut förslag till konkreta åtgärder. 
De föreslagna åtgärderna föreslås prioriteras bland annat 
så att enkla men effektiva åtgärder utförs först. 

Vattenplanen har tagits fram med stöd från LOVA (Lokala 
Vattenvårdprojekt).

Syfte
Huvudsyfte
Vattenplanens huvudsyfte är att beskriva och presentera 
förslag till lösningar på de vattenrelaterade utmaningar 
som Burlövs kommun står inför:

1. Rening av vatten

2. Översvämningsrisker

Grundläggande är att lösningarna ska samverka. 

Syftet med Vattenplan är att i ett samlat dokument konkre-
tisera den kunskap och de utredningar som finns och om-
vandla dem till strategier och konkreta förslag till åtgärder.

Vattenplanen skapar möjlighet att på ett effektivt sätt 
integrera vattenförvaltningens åtgärdsprogram med kom-
munens långsiktiga planering.

Det är också av ekonomisk och tidsmässig nytta med ett 
samlat agerande då åtgärder för att rena dagvatten ofta är 
de samma som krävs för att minska översvämningsrisker.

Vattenplanen syftar också till att göra kommunen mer 
robust mot kommande klimatförändringar och åtgärda 
utmaningar i befintlig bebyggelse.

Bakgrund
Burlövs kommun är en liten kommun med hög exploa-
teringsgrad. Ungefär halva kommunens yta består av 
exploaterad mark och halva består av högproducerande 
jordbruksmark. Dagvatten från bebyggelse och jord-

bruksmark leds till tre vattendrag – Alnarpsån, Sege å och 
Kalineån – som har sitt utlopp till Lommabukten eller dess 
närhet.

Dagvatten och dräneringsvatten från bebyggelse och 
jordbruksmark leds till allra största delen orenat till något 
av de tre vattendragen bidrar till problematiken med 
övergödning och andra föroreningar i vattendrag och 
havet. Samtliga vattendrag har problem med höga halter 
av näringsämnen. Burlövs kommun har ett stort behov av 
fördröjning och rening av dagvatten och dräneringsvatten. 

För att kommunen ska kunna uppfylla miljökvalitetsnor-
merna för recipienterna kommer det att krävas flera olika 
typer av reningsåtgärder men också sammarbeten med 
andra kommuner inom avrinningsområdet. Förutom be-
hov av rening av dag- och dräneringsvatten har kommu-
nen också ett behov av fördröjning eftersom kommunen  
vid flera tillfällen drabbats av översvämningar vid kraftiga 
skyfall och/eller högflöden i vattendragen. Behovet av 
fördröjning kommer att öka med framtida klimatföränd-
ringar.

Åtgärderna behöver vara multifunktionella Dvs att ytorna 
som avsätts i största mån innehar flera funktioner exem-
pelvis rening och fördröjning eller rening och rekreation, 
då det i Burlövs kommun råder en mycket stor begräns-
ning av tillgänglig mark. 

Översiktlig planering och ansvar
Kommunen ansvarar för planläggning av bebyggelse och 
förtätning av bostadsområden. I detta planeringsarbete 
ingår att minimera riskerna för översvämning och rena 
dagvatten. I planeringsarbetet studeras utredningar, 
analyser och karteringar av vattenflöden för att i den mån 
det är möjligt arbeta med vattnets naturliga flöden och 
uppsamlingsplatser. 

Självklart är det kommunens ambition att minimera ska-
dor från översvämningar i hela kommunen. När det gäller 
befintliga byggnader är dock fastighetsägaren till stor del 
ansvarig för sin fastighet och det underhåll som krävs för 
att i möjligaste mån skydda sig mot översvämningar.

Bild. Åkarpsdammen utgör en viktig livsmiljö för växter och djur.
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Läsanvisning
Vattenplanen för Burlövs kommun består av tre delar 

1. Mål & strategier

2. Kunskapsdel 

3. Åtgärdsområden med bilagor 

I mål- och strategidelen redovisas strategier för kom-
munen som ska gälla för att nå de övergripande målen. 
Strategin visar också på schablonmässiga nyttor och kost-
nader om förslagen till åtgärder i vattenplanen omsätts i 
handling. I föreslagen investeringsstrategi är åtgärdsför-
slagen prioriterade baserat på rening, risker och kostnad. 

I kunskapsdelen redovisas nödvändig bakgrundsinforma-
tion och förutsättningarna i Burlövs kommun. Förutsätt-
ningarna som beskrivs är dels de naturliga såsom geologi, 
vattendrag och markanvändning och dels de administra-
tiva såsom lagar och ansvarsförhållanden. Kunskapsdelen 
innehåller inga ställningstaganden.

I delen med åtgärdsområden beskrivs de förslag till 
åtgärder som ansetts rimliga för att förbättra vattenhan-
teringen i kommunen. För läsbarhetens skulle utveklas 
åtgärdsförslagen i bilagor för respektive område.

Till vattenplanen hör redan antagna dokument såsom 
Översiktsplan, VA-plan och dagvattenstrategi.

MÅL & STRATEGIER

KUNSKAPS- 
DEL

ÅTGÄRDS-
OMRÅDEN

ÅTGÄRDSBILAGOR

Figur. En schematisk översikt över delarna i Vattenplanen och 
deras relation till varandra. Kunskapsdelen och åtgärdsområden 
(med åtgärdsbilagor) stödjer mål- och strategidelen.

Bild. Den numera rivna stationsbron var en estetiskt tilltalande bro men samtidigt en trång sektion för ån.
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Huvudfrågor
Vattenplanens huvudfrågor är att beskriva och presentera 
förslag till lösningar på de vattenrelaterade utmaningarna 
rening av vatten och översvämningsrisker. Grundläggande 
för detta är att lösningarna ska samverka. Förslagen till 
lösningar beskrivs vidare i åtgärdsbilagorna.

Rening
”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte 
ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förut-
sättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till 
allsidig användning av mark och vatten.” – Riksdagens 
definition av miljökvalitetsmålet "Ingen övergödning".

Vattendragen i Burlövs kommun, liksom de flesta andra 
vattendragen i övriga sydvästra Skåne är övergödda till 
följd av markanvändningen i avrinningsområden. Enligt 
Länsstyrelsens bedömning har övergödning i Alnarpsån 
och Sege å många orsaker och det kommer att krävas 
flera åtgärdsinsatser under en längre tid innan vattenföre-
komsten uppnår god ekologisk status.

Rening av näringsämnen och föroreningar behövs för att 
uppnå miljökvalitetsnormerna för de vattenförekomster 
som finns i inom kommunen. Vattenplanens åtgärdsför-
slag kommer att bidra till minskad tillförsel av näringsäm-
nen och miljögifter till vattenförekomster i kommunens 
avrinningsområde och ge en ökad biologisk mångfald 
eftersom nya småbiotoper skapas.

Föroreningar i dagvatten uppmärksammas alltmer som 
källa till betydande miljöproblem. Traditionell dag-
vattenhantering innebär snabba flöden som tar med sig 
partiklar till recipienterna. För att minska dagvattnets 
recipientpåverkan och möta miljökraven bedöms en god 
dagvattenhantering öka i betydelse.

De senaste åren har mikroplaster fått allt mer uppmärk-
samhet i medier och av miljömyndigheter. Utsläppen av 
mikroplaster till dagvatten kommer till största delen från 
trafik (vägbanor och däck) och konstgräsplaner enligt de 
nationella studier som är framtagna. Enligt tillgängliga 
kunskap så utgör våtmarker och dammar en tydlig åtgärd 
för avskiljning (90 % eller mer).

Även om den externa tillförseln av näringsämnen har 
minskat, frisätts varje år nygammal näring som tidigare 
har varit bunden i sediment. Klimatförändringar kan 
förvärra detta ytterligare. En snabbare och kraftigare 
ytavrinning ger en mer direkt utförsel av näringsämnen till 
recipient. Behovet av fördröjning av dagvatten är därmed 
kopplat till minskning av näringsämnen i vattenförekom-
ster.

Näringsämnen och morfologiska faktorer
Näringsämnen som övergöder hav och sjöar är kväve (N) 
respektive fosfor (P). Både kommunens egen data och 
Öresundsvattenvårdsförbunds visar på sjunkande halter 
kväve i Alnarpsån över tid, vilket är positivt. För fosfor ses 
ingen tydlig trend i mätvärdena, se diagram.
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Figur. Årsmedelvärdet av totalkväve vid utloppet i Alnarpsån 
tyder på minskande halter.
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Figur. Ingen tydlig trend syns för totalfosfor som årsmedelvärdet 
vid utloppet i Alnarpsån.

Alnarpsån påverkas i stora delar av dikning och rensning 
vars syfte är att avvattna odlingsbar mark. Vattendraget 
fungerar som en ”motorväg” för att snabbt avleda vattnet 
till havet vid höga flöden, vilket ofta medför en kraftig 
negativ påverkan på biologisk mångfald. Detta får till följd 
att vattendragets självrenande förmåga minskar liksom 
tillrinningsområdets vattenhushållande funktion. 

Reningsbehovet är därmed mycket stort och kommer att 
vara ytkrävande.

I Alnarpsåns avrinningsområde står jordbruket för unge-
fär 75 % av kväveutsläppen och staden för 25 %. När det 
gäller fosfor är fördelningen ungefär 50-50. För att nå 
målet om god ekologiskstatus med avseende på övergöd-
ning enligt vattendirektivet måste fosforkoncentrationen i 
vattnet minska med 80 %.

Förbättringsbehovet för hela Alnarpsån motsvarar minsk-
ning med 370 kg fosfor per år. Enligt VISS behöver bland 

26



11

annat 28 ha våtmark1 och 1,4 ha dagvattendammar anläg-
gas för att minska fosformängden i tillräckligt hög omfatt-
ning. Drygt 30 % av avrinningsområdet är inom Burlövs 
kommun vilket förenklat motsvarar ett behov av minsk-
ning med 120 kg.

Situationen ser inte fullt så dålig ut i Sege å. Halterna 
av kväve ser också här ut att ha sjunkit. Men ett stort 
reningsbehov återstår för att uppnå god ekologisk status. 
Inom Burlövs kommun påverkas Sege å främst av jord-
bruk, handel, industri, enskilda avlopp och i viss mån av 
golfbanan.

Förbättringsbehovet för hela sträckan av Sege å (vid 
utloppet) motsvarar bland annat minskning med 5400 
kg fosfor per år. Enligt VISS behöver bland annat 65 ha 
våtmark1 och 13 ha dagvattendammar anläggas för att 
minska fosformängden i tillräckligt hög omfattning.

Delarna av Sege å inom Burlövs kommun är modifierade 
pga. av dikningsverksamhet men flödesvariationerna är 
inte lika stora i Sege å som i Alnarpsån.

Lommabukten bedömdes 2017 ha måttlig ekologisk 
status och god kemisk status. Den bedöms ha risk att inte 
nå god ekologisk status till 2021 och halten näringsämnen 
beskrevs som otillfredsställande.

Underliggande utredningar 
Vattenplanens näringsämnes- och föroreningsrelaterade 
frågor bygger i första hand på följande underlag:

• Diverse utredningar från Segeåns vattendragsförbund

• Recipientkontroll för respektive vattenförekomst.

• VISS, viss.lansstyrelserna.se

• EU:s ramdirektiv för vatten

• Vattenatlas, www.vattenatlas.se

Översvämningar
Inom Burlövs kommun ska dagvattnet hanteras som en 
tillgång och inte påverka recipienter eller kommuninvå-
nare negativt. – Ur Dagvattenstrategi Burlövs kommun

Burlövs kommun står redan idag inför utmaningar avse-
ende översvämningar. För Vattenplanen finns ett behov 
att studera tre orsaker till översvämningar – höga flöden, 
havsnivåhöjning och skyfall. 

Till följd av klimatförändringar, kan dessa orsaker komma 
att intensifieras (se kapitel Naturliga förutsättningar). Kon-
sekvenser av ett förändrat klimat är en koncentration av 
ökad nederbörd under vissa perioder av året och en ökad 

 
1. Under arbetets gång har schablonerna för rening i våtmarker förändrats, vilket innebär att ytbehovet enligt VISS beräkningar inte 
längre anses korrekta.

andel kraftiga skyfall vilka båda medför en ökad ytavrin-
ning av regnvatten. En annan konsekvens är att översväm-
ningar längsmed vattendrag blir allt vanligare. Ytterligare 
en framtida utmaning är stigande havsnivåer.

Bebyggelsen runt kommunens vattendrag löper risk att 
översvämmas vid höga flöden i vattendragen. Vattendra-
gen är dimensionerade för olika flöden och ibland för lågt 
dimensionerade med dagens mått mätt. Vid höga flöden i 
Alnarpsån har kommun konstaterat att skador uppstått på 
bebyggelse och vid översvämningar i Kalineån och Sege å 
har utsläpp av skadliga ämnen skett. För att minska över-
svämningsriskerna i Alnarpsån pekar flera utredningar på 
att vatten måste fördröjas innan det når ån men också att 
ån behöver större plats och att trånga sektioner behöver 
åtgärdas.

För att få en uppfattning om olägenheter som skyfall 
orsakar kan följande djupintervall för vatten på markytan 
användas som ungefärliga riktvärden då översvämnings-
kartorna studeras (DHI, 2016):

• 0,1 – 0,3 m, besvärande framkomlighet 
• 0,3 -0,5 m, ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, 
risk för stor skada 
• > 0,5 m, stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Viktigt är att samtidigt ha i åtanke att översvämningar, dvs. 
ansamlingar av vatten på markytan, inte nödvändigtvis ut-
gör ett problem. Problem uppstår när vattnet orsakar t.ex. 
värdeförluster, påverkar samhällsviktiga funktioner som 
kommunikationer/transporter eller vid risk för hälsa och 
liv. Exempelvis uppstår sällan en värdeförlust då grönytor 
översvämmas medan stora värden kan gå förlorade då 
t.ex. ett bostadsområde drabbas.

Vid översvämningar kan också smittämnen som förekom-
mer i jord och mark frigöras och förorena vattentäkter, 
betesmark, badvatten och bevattningsvatten. Bräddning 
av spillvattensystemet kan leda till att avloppsvatten läcker 
in i dricksvattentäkter. Bräddningar bidrar också till över-
gördning.

Förebyggande arbete
Att minska risker och sårbarheten för dessa händelser är 
ytterst viktigt, både utifrån dagens situation och komman-
de klimatförändringar. Attmöta dessa påfrestningar avgör i 
hög grad kommunens sårbarhetsnivå, minskar riskerna för 
kraftiga samhällsstörningar och minimerar samhällskost-
nader.

En väg framåt är ett åtgärdsprogram med hållbar vat-
tenhantering och blå-gröna lösningar. Urban grönska 
kan exempelvis omhänderta en stor andel av den ökade 
nederbörden, men inte allt. Att utforma dagvattenhante-

27



12

ringen för att kunna stå emot framtida översvämningsris-
ker genom att enbart använda konventionella lösningar 
skulle sannolikt kräva omfattande uppgraderingar av led-
ningssystemets kapacitet. Detta skulle medföra enorma 
kostnader och antagligen inte vara långsiktigt hållbart 
ur ett ekonomiskt perspektiv. En alternativ strategi är att 
istället arbeta med mer långsiktigt hållbara lösningar nära 
källan, genom olika former av lokal fördröjning och omhän-
dertagande av dagvattnet innan det når ledningssystemet 
eller recipienten. 

Behovet av planerade åtgärder som fördröjningssystem, 
trög avledning, flödesreglering och översvämningsytor är 
uppenbart. För detta krävs en strategi där avsättandet av 
mark är centralt.

För Burlövs kommun är också hanteringen av höjda havs-
nivåer en mycket viktig fråga eftersom delar av kommu-
nen ligger i riskzonen. Kommunen behöver ta ställning för 
om den avser att genomföra lösningar för den samlade 
bebyggelsen, då fastighetsägarna inte kan förväntas ha 
möjlighet att lösa utmaningarna på egen fastighet.

Underliggande utredningar  
Vattenplanens översvämningsrelaterade frågor bygger i 
första hand på följande utredningar:

• MODELLSAMMANSTÄLLNING, Översvämningsmodell 
Alnarpsån, 2014, Sweco

• PM – FLÖDESBELASTNING PÅ ALNARPSÅN, VA SYD 
Modellering Alnarpsån, Sweco

• Översvämningsorsaker Alnarpsån, 2015, Sweco

• ARBETSMATERIAL FÖR BURLÖVS PLAN FÖR VATTEN, 
Havsskydd, 2016, Sweco

• Skyfallsmodellering Burlöv, Utredning av marköver-
svämning vid extrema regn, 2015, DHI

• Tillståndsprövning, MMD, 2253-16 
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Bild. Idag förekommer höga flöden i kommunens vattendrag med översvämning som följd regelbundet inom några av kommunens 
mest sårbara områden. Översvämningar sker dels på grund av att recipienterna (Alnarpsån och Sege å) bräddar över sina kanter 
och dels på grund av att ledningsnätet för dagvatten inte klarar av att ta emot dagvattnet från ett regn som är större än vad led-
ningsnätet har dimensionerats för. Ibland sker en kombination av dessa två orsaker när exempelvis åvatten dämmer upp dagvatten-
nätet som därmed redan är ”fullt” vid ett häftigt regn.

 HÖGA FLÖDEN

100-årsflöde i Alnarpsån

100-årsflöde i Sege å
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Bild. Burlövs kommun med sin låglänta bebyggelse i den västra delen av kommunen är sårbart för extrema högvatten i Öresund. En 
följdeffekt är att Va-systemen påverkas av uppdämningseffekter av förhöjd havsnivå och därmed inverkar på hur systemen klarar 
att ta hand om vatten vid nederbörd. Vid en havsnivåhöjning på 3 m har havet en dämningseffekt knappt 3 000 löpmeter upp i 
Alnarpsån och påverkar därmed nordvästra Arlöv men inte Åkarp eller Kronetorpsområdet.

 HAVSNIVÅHÖJNING

Ytor under + 3 m
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Bild. En utmaning av största intresse för kommunen är konsekvenserna av kraftiga skyfall. Utredningen av marköversvämning vid 
extrema regn har identifierat ett flertal problemområden där vatten riskerar att bli stående och orsaka en översvämning på ytan 
gällande ett 100-årsregn och ett skyfall motsvarande Köpenhamnregnet (ca 155 mm under dryga 2 timmar). Utöver översväm-
ningsdjup har information om flödeshastighet och flödesriktningar tagits fram för att kunna följa ytavrinningens vägar och planera 
för åtgärder.

 SKYFALL

< 0,3 m

0,3-0,5 m

> 0,5 m

Maximalt vattendjup vi 
köpenhamnsregn
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MÅL OCH  
STRATEGIER
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Mål och strategier
Denna del innehåller mål, strategier och förslag till prio-
riteringar. Delen är uppbyggd kring en huvuddel där de 
övergripande målen pekas ut tillsammans med de strate-
gier som behöver genomföras för att nå målen.  

Som stöd till hur strategierna kan verkställas finns del-
områdesbeskrivningar inklusive åtgärdsbilagor som ger 
konkreta förslag på åtgärder. Delområdena bygger i första 
hand på avrinningsområden. Till Arlöv och Åkarp hör fyra 
respektive tio åtgärdsbilagor. Till Sege å hör endast en 
åtgärdsbilaga. Åtgärdsförslagen är vägledande inför kom-
mande arbete för att nå målen men beslutas inte genom 
vattenplanens antagande.

Mål
Målen för Burlövs kommuns arbete med vattenplanen är: 

• Näringsämnesreduktion
För�att�minska�övergödningen�av�vattendrag�och�hav�ska�
kommunen�verka�för�att�minska�utsläppen�av�näringsäm-
nen�med�120�kg�fosfor�per�år�till�Alnarpsån�och�120�kg�
fosfor�per�år�till�Sege�å�(inkl�Kalineån).�

För�att�miljökvalitetsnormerna�ska�klaras�måste�minsk-
ningen�ha�skett�till�2027.

• Minska översvämningsrisker
Senast�2027�ska�åtgärder�för�att�undvika�stora�samhälls-
störningar,�omfattande�skador�på�byggnader�och�infra-
struktur�eller�hälsorisker,�till�följd�av�översvämning,�vara�
genomförda�eller�planlagda.

Målen är satta utefter krav i vattendirektivet, rekommen-
dationer från VA-branschen samt klimatanpassningsdoku-
ment från Länsstyrelserna och Myndigheten för Samhälls-
skydd och Beredskap. 

När målen tagits fram har hänsyn tagits till vad som är 
rimligt med avseende på näringsämnesreduktion och 
risker för översvämningar. Vid exempelvis stora skyfall är 
orimligt att samhället skulle vara helt opåverkat.

Det ska poängteras att det inte är möjligt att skydda sig 
mot alla scenarier - det kommer alltid komma en högre 
våg, ett större skyfall eller ett högre flöde. Ambitionen 
kommer behöva avgöras från plats till plats.
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Strategi 
Inriktningsbeslut för strategier
De övergripande inriktningsbesluten för vattenplanens 
strategier utifrån huvudfrågorna:

- Kommunen ska verka för att miljökvalitetsnormena i 
vattendragen i Burlövs kommun ska nå god ekologisk 
status. Huvudinriktningen för kommunens arbete är att 
fördröja vatten i våtmarker och dagvattendammar för att 
skapa mervärden som biologisk mångfald, rekreation, be-
vattningsmöjligheter och minskade översvämningsrisker. 
Vattenplanen visar att åtgärder för detta är möjligt.

- Kommunen ska ta en aktiv roll i utformningen och an-
svaret för att skydda kommunen mot havsnivåhöjningar 
till 2065 och 2100. Vattenplanen visar att åtgärder för 
detta är rimligt. Beslut om längre tidshorisont och därmed 
en eventuellt högre havsnivåhöjning skjuts på framtida 
uppdateringar av vattenplan och översiktsplan.

- Kommunen ska verka för att minska riskerna och kon-
sekvensera för person- och egendomsskada vid skyfall 
och genomföra åtgärder där det är rimligt. Där enstaka 
hus eller verksamheter utsätts ska kommunen underlätta 
för fastighetsägaren att genomföra åtgärder genom ex-
empelvis information och annat stöd. Vattenplanen visar 
riskområden och föreslår åtgärder där det är rimligt ur ett 
större perspektiv.

- Kommunen ska verka för att vattendragen blir mer 
motståndskraftiga mot stor nederbörd. Huvudinrikt-
ningen är att fördröja vatten i våtmarker och dagvatten-
dammar för att skapa mervärden som biologisk mångfald, 
rekreation och minskad näringsämnestransport. Vatten-
planen visar att åtgärder för detta är möjligt. På längre sikt 
bör plats skapas för kapacitetsökning.

För att nå miljökvalitetsnormerna för vatten och minska 
översvämningsriskerna gäller följande strategier för res-
pektive område.

Områdesstrategi Åkarp
Fokus i strategin för delområde Åkarp är fördröjning av 
vatten innan det når den översvämningskänsliga Alnarp-
sån. Fördröjningen av dag- och jordbruksvatten har en 
renande effekt vilket kommer bidra till att miljökvalitets-
normerna för vatten slutligen kan nås. 

Avseende skyfall bör fysiska åtgärder vidtas i de områden 
som identifierats som instängda områden. För att inte 
påverka områden nedströms behöver översvämningsytor 
skapas. Översvämningsytorna bör även fungera i vardagen 
som exempelvis lekplatser eller parker.

Som helhet kommer översvämningsriskerna således att 
minska i områden där det skapar olägenhet och ekono-
miska förluster.

Eftersom de flesta åtgärderna är stadsnära behöver hän-
syn till estetik och säkerhet tas. Multifunktionalitet ska 
eftersträvas.

Områdesstrategi Arlöv
Fokus i strategin för delområdet Arlöv ligger på fördröj-
ning av dagvatten för att minska flödes- och närings-
ämnesbelastningen i Alnarpsån och Kalineån. Dessa 
åtgärder behövs även för att göra samhället mer robust 
mot havsnivåhöjningar eftersom backventiler kommer 
göra att vattnet inte kan rinna ur samhället vid högvatten. 
Dagvattendammarna fungerar därmed buffrande. Strate-
giska dagvattenmagasin ökar kapaciteten i ledningsnätet i 
sårbara områden och minska utsläpp av föroreningar som 
näringsämnen och mikroplaster.

Havsnivåhöjningar behöver ett tydligt fokus då området 
behöver kommer behöva säkras mot havsöversvämningar 
i flera steg inom och efter plantiden. Samverkan med 
Lomma kommun och Malmö stad är viktig inför framti-
den.

Inom området finns spridd skyfallsproblematik, vilken i 
första hand hanteras via information till fastighetsägare. 
På vissa platser är dock fysiska åtgärder rimliga i ett större 
perspektiv. 

Höga flöden i vattendragen är ett mindre problem i Arlöv 
då åtgärderna hanteras inom ramen för havsnivåhöj-
ningar.

Som helhet kommer översvämningsriskerna således att 
minska i områden där översvämningar skapar olägenhet 
och ekonomiska förluster.

Eftersom de flesta åtgärderna är stadsnära behöver hän-
syn till estetik och säkerhet tas. Multifunktionalitet ska 
eftersträvas.

Områdesstrategi Sege å
Fokus för strategin för delområde Sege å ligger på rening 
av dag- och jordbruksvatten samt att öka de rekreativa 
värdena. Anläggningarna kan eventuellt ge bevattnings-
möjligheter.

Avseende skyfall och höga flöden i Sege å bedöms riktad 
information vara den enda rimliga åtgärden.

Området behöver eventuellt säkras för havsnivåhöjningar 
i framtiden.
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Prioritering
För att nå de övergripande målen för vattenplanen behö-
ver risker och åtgärder prioriteras. Prioriteringsgrunderna 
är rening, risker och kostnad. 

Vid prioretering av förslag till åtgärder har också hänsyn 
tagits till om: 

• åtgärder finns i annan plan eller i kommande exploa-
tering, 

• åtgärden är en så kallade ”lågt hängande frukt” det 
vill säga kan genomföras med små medel eller liten 
insats,

• området har en stor risk, dvs om området redan 
idag riskerar omfattande skador eller hälsorisker och 
olägenhet,

• åtgärderna har flera funktioner eller skapar stora 
mervärden såsom rekreation och biologisk mångfald,

• åtgärden kan lämnas till att ingå i andra projekt som 
till exempel när en lekplats ska byggas om för att kost-
nadseffektivisera.

Generellt är det eftersträvansvärt att genomföra åtgärder 
i samband med ombyggnad/exploatering då detta mins-
kar kostnader och arbetsinsatser avsevärt.

För att få en jämn arbetsbelastning och investeringsvo-
lym har förslagen på åtgärder spridits ut över plantiden, 
2018-2027. Vissa åtgärder som till exempel åtgärder mot 
havsnivåhöjningar är inte heller lika akuta och har därmed 
placerats senare i prioriteringsordningen. I vissa områden 
är osäkerheterna stora för hur andra projekt, exempelvis 
Södra stambanan, påverkar och åtgärderna läggs därför 
senare i planeringen Osäkra förslag till åtgärder, avseende 
genomförbarhet, nytta och kostnader, har förlagts senare 
i planen.

Finansiering av vattenåtgärder
I vattenplanen föreslås åtgärder som är mer eller mindre 
kostsamma. Åtgärderna kan dock till stora delar finan-
sieras av statliga bidrag i olika former. Bidragsformerna 
och dess namn och syften varierar över tid. I bästa fall 
uppskattas att 50 % av totalkostnaden för åtgärderna kan 
finansieras av statliga eller andra bidrag.

Det går inte att i förväg säga vilka bidragssystem som 
kommer att finnas men sannolikt kommer inte bidragen 
gällande klimatanpassning (havsnivåhöjning och skyfall) 
att minska. För att kommunen ska kunna söka och genom-
föra de bidragsgrundande åtgärderna behöver kommu-
nen ha en organisation för att hantera vattenplanen och 
dess strategier.

Exempel på stora poster där bidrag kan sökas (2018):
Våtmarker  - Finansieras i regel av kommunen eller vatten-
rådet. Här finns en rad olika finansieringsmöjligheter där 
upp till 100 % finansiering kan ges. Att finansiera åtgär-
derna till 100 % är dock osannolikt och kostnaden angi-
ven för åtgärderna (byggt på schabloner) är sannolikt en 
rimligare bedömning av kostnader efter att bidrag getts. 

Exempel på möjlighet till bidrag: LOVA, LONA och Miljö-
inversteringsstöd. Stöden är ganska föränderliga men i 
grunden ligger de 50 % eller högre.

Dagvattendammar – Finansieras i regel av va-huvudman-
nen.

Exempel på möjlighet till bidrag: Bidrag för grönare städer 
- Bidrag får ges med högst 50 % av kostnaderna för att 
planera och genomföra de åtgärder som bidraget avser.

Havsöversvämningar och eventuellt vissa åtgärder 
kring Alnarpsån – Finansieras i regel av kommunen inom 
ramen för sitt åtagande att skydda de egna kommuninvå-
narnarna. 

Exempel på möjlighet till bidrag: Statsbidrag till förebyg-
gande åtgärder mot naturolyckor - Bidrag får ges med 
högst 60 % av kostnaderna för att planera och genomföra 
de åtgärder som bidraget avser.

Skyfallsåtgärder - Finansieras i regel av kommunen inom 
ramen för skydd av invånarna. Sannolikt kan olika bidrag 
vara aktuella beroende på utformningen och bifunktioner. 

Om bidrag kan ges från antingen Bidrag för grönare 
städer eller Statsbidrag till förebyggande åtgärder mot 
naturolyckor är osäkert. Åtgärderna är dock förhållandevis 
billiga i ett större perspektiv. 
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Genomförande
Vattenplanens genomförande är beroende av olika aktö-
rer. Åtgärder på dagvattennätet och dagvattendammar 
behöver genomföras av va-huvudmannen i samarbete 
med kommunen. Kommunen behöver anlägga våtmarker 
och olika typer av skydd, samarbeta med privata- och 
kommunala fastighetsägare, vattenrådet behöver vara 
aktivt m.m.

Åtgärderna som föreslås har inventerats i fält och med 
hjälp av kartor och bedöms vara tekniskt genomförbara 
till en rimlig kostnad. Kostnaden och nyttan är grundad på 
grova schablonberäkningar och beräknade för respektive 
åtgärd. Osäkra förslag till åtgärder har förlagts senare i 
planen.

Inga av de föreslagna åtgärder har projekterats såvida de 
inte är påbörjade innan vattenplanens antagande. Inte 
heller ledningskoll har genomförts, vilket innebär att led-
ningar som finns i kommunens databas finns med. Detta 
kan ha stor påverkan. Föreslagna skyfallsåtgärder har inte 
analyserats avseende omfattningen av önskad effekt.

För att vattenplanen ska blir verklighet behöver förslagen 
till åtgärder införlivas i:

- Verksamhetsplaner för utförarorganisationen

- Budgetarbetet

- Detaljplaner och övrig fysisk planering

- Exploatering och ombyggnad

- Tillsynsplaner antagna av miljö- och byggnämnden.

Vattenplanen är därmed beroende av senare kommunala 
beslut och avvägningar för att de föreslagna åtgärderna 
ska bli verklighet. Enskilda åtgärdsförslag beslutas inte 
genom vattenplanen utan fungerar som underlag till ovan 
nämnda implementeringsmetoder.

För att arbetet ska drivas framåt är det också viktigt att 
arbetet samordnas inom kommunen.

Åtgärdsförslag som rör tillsyn fattas självständigt av till-
synsmyndigheten, Miljö- och byggnämnden eller motsva-
rande. 

I de fall åtgärder föreslås på privatägd mark krävs överens-
kommelse med markägare innan åtgärder genomförs eller 
att markägaren själv genomför åtgärden. Åtgärdsförslagen 
ställer således inga krav på den privata markägaren.

Bild. Tidig skiss på våtmarksområde och damm.
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Inriktningsbeslut för investeringsstrategi och vidare arbete
Förslag på periodisering av åtgärder och delmål. Nedan beskriver en möjlig och föreslagen takt på åtgärdsgenomföran-
de. Åtgärdernas positiva konsekvenser och kostnader. Eftersom inga åtgärder beslutas i Plan för Burlövs vatten behöver 
åtgärderna komma med i verksamhetsplaner och budgetarbete för att förverkligas. Den faktiska investeringstakten och 
volymen beslutas således inte i och med beslut om vattenplanen.

Period 1. 2018-2021 
• Genomförande av åtgärder enligt för-

slag�kommer�att�ge�en�årlig�reduktion�av�
90�kg�fosfor�och�560�kg�kväve.

• Magasinsvolymen�uppgår�till�20�500�m3

• Investeringskostnaden beräknas till�3,9�
miljoner�kronor�över�perioden.

• Digitalisering�av�åtgärder�(GIS).

• Information�till�fastighetsägare.

• Tillsyn:

� -�Krav�på�enskilda�avlopp

 - Växtnäring

Period 2. 2022-2024
• Genomförande av åtgärder enligt för-

slag�kommer�att�ge�en�årlig�reduktion�av�
60�kg�fosfor�och�440�kg�kväve.

• Magasinsvolymen�uppgår�till�15�700�m3

• Investeringskostnaden�beräknas�till�1,5�
miljoner�kronor�över�perioden.

• Information�till�fastighetsägare.

• Tillsyn:

� -�Tillsyn�mot�kväve,�fosfor�och�växt-�
 skyddsmedel

Period 3. 2025-2027
• Genomförande av åtgärder enligt för-

slag�kommer�att�ge�en�årlig�reduktion�av�
49�kg�fosfor�och�420�kg�kväve.

• Magasinsvolymen�uppgår�till�13�100�m3

• Investeringskostnaden�beräknas�till�1,4�
miljoner�kronor�över�perioden.

• Information�till�fastighetsägare.

• Tillsyn:

 - Övergripande

Efter plantiden > 2027
• Investeringskostnaden�beräknas�till�13�

miljoner�varav�drygt�10�miljoner�utgörs�
av vallkostnader för skydd mot havsni-
våhöjningar.

Vid ombyggnad och exploatering
• Genomförande�av�åtgärder�enligt�förslag�kommer�att�ge�en�årlig�reduktion�av�104�kg�

fosfor�och�460�kg�kväve.

• Magasinsvolymen�uppgår�till�31�400�m3

• Investeringskostnaden�beräknas�till�7,5�miljoner
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Bild. Gråhakedopping är en regelbunden fågel i dammarna i Burlövs kommun. Här i dammarna på golfbanan.
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Vattenförekomster
I Burlövs kommun finns i huvudsak sex vattenförekomster. 
Havet (hamnen och lommabukten), Alnarpsån och Sege 
å samt grundvatten i form av alnarpsströmmen och SV 
Skånes kalkstenar. Nedan beskrivs de viktigaste förekom-
sterna.

Figur. Avrinningsområden i Burlövs kommun. Under kommunen 
ligger grundvattnet.

Havet  - Lommabukten
Burlövs kommun är en kustkommun. Kuststräckan är 
ytterst liten men väldigt värdefull ur ekologisk synvinkel 
och är därför skyddad både genom reservats- och Natura-
2000-bestämmelser. Lommabukten bedömdes 2017 ha 
måttlig ekologisk status och god kemisk status. Den be-
döms ha risk för att inte nå god ekologisk status till 2021.

I Lommabukten finns bland annat ekologiskt viktiga ål-
gräsängar.

Största delen av lommabukten ligger inom Lomma kom-
mun.

Bild. Lommabukten vid mycket högt vattenstånd.

Alnarpsån
Alnarpsån är ett litet vattendrag som är kraftigt påverkat 
av ett intensivt jordbruk och dagvatten. Avrinningsområ-
det är cirka 21 km² och består till största delen av jord-
bruksmark. Ån rinner också genom tätorterna Hjärup, 
Åkarp och Arlöv. Den börjar i Staffanstorps kommun cirka 
två kilometer sydost om Hjärup och mynnar i havet i Lom-
mabukten, vilket ger en vattendragslängd på cirka 9 km. 
Sedan 1800-talet har ån dikats och rätats kraftigt i hela 
sin sträckning. Vidare har biflöden täckdikats och de stora 
våtmarker som tidigare fanns i avrinningsområdet har i 
stort sett ut fullständigt dikats. Under senare år har också 
dagvatten från hårdgjorda ytor som vägar och i tätorterna 
letts till ån. Alnarpsån bedöms ha dålig ekologisk status 
och ligger i riskzonen för att inte klara god ekologisk status 
inom förvaltningscykeln (2017-2021).

Åtgärdsbehovet för att nå god ekologiskstatus bedöms 
som massivt. 

Bild. Alnarpsån i en del där den fungerar som motorväg för 
vattnet.

För vidare beskrivning se områdesbeskrivning för Åkarp.

Sege å
Sege ås avrinningsområde ligger i sydvästra Skåne och 
omfattar totalt 335 km². Avrinningsområdet präglas av 
jordbruksmark. Skog och mer extensivt brukade marker 
finns framför allt i områdena runt sjöarna i den sydöstra 
delen av avrinningsområdet (Svedala). I de västra delarna, 
nära åns utlopp i Öresund, passerar ån genom Malmö 
där marken huvudsakligen är bebyggd. Intensivt odlad 
jordbruksmark finner man längs åns huvudfåra, från ned-
ströms Svedala genom Staffanstorp och Burlöv till Malmö 
norra industri områden.

Alnarpsån

Sege å
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Högvatten i Sege å.

Den ekologiska statusen i Sege å bedöms som otillfreds-
ställande på grund av en rad olika faktorer och ligger 
i riskzonen för att inte klara god ekologisk status inom 
förvaltningscykeln 2017-2021. I Framtidsplan för Burlöv 
kommuns föreslås Sege å klimatanpassas vilket innebär 
större möjlighet att ta yta i anspråk, exempelvis till fler 
dammar, meandring med mera.

För vidare beskrivning se områdesbeskrivning för Sege å.

Alnarpströmmen
Burlövs kommun är belägen inom en av Skånes största 
grundvattenförekomster, Alnarpsströmmen. Grundvatten-
förekomsten täcker en yta på cirka 625 km² från Börring-
etrakten till Lommabukten. Genom Samarbetskommittén 
för Alnarpsströmmen genomförs sedan 1960-talet kon-
troller enligt ett program där kvantitets- och kvalitetsun-
dersökningar ingår, tillsammans med åtgärder för att lösa 
gemensamma problem. Samarbetskommittén består av 
kommuner och verksamheter som har intressen i Alnarps-
strömmen. Alnarpsströmmen har god status men bedöms 
ändå ligga i riskzonen för att inte klara god kemisk status 
inom förvaltningscykeln 2017-2021.

Naturliga�förutsättningar
Vattenhanteringen styrs till mångt och mycket av de förut-
sättningar som råder inom kommunen. Nedan beskrivs de 
mest relevanta förutsättningarna för vattenhanteringen: 
väderlek inklusive klimatförändringar, geologi och topo-
grafi. 

Väderlek
Årsnederbörden i Burlövs kommun (statistik från SMHI, 
Heleneholm i Malmö sedan 1996) är ungefär 650 mm/år. 
Stora regn har under denna period oftast fallit under som-
marmånaderna. Av de regn som varit större än 35 mm på 
ett kalenderdygn har samtliga inträffat under sommarmå-
naderna. SMHI klass 1-varnar för stora regnmängder vid 
35 mm/12 h. Att de stora regnen faller oftare på somma-
ren har betydelse då:

• Flödena i recipienterna vanligtvis är låga vilket ger en 
ökad kapacitet och mindre uppdämning i va-system.

• Havsnivån oftast har sina högnivåer under vinterhal-
våret i samband med höststormar. Högvatten minskar 
recipienterna och va-systemets kapacitet.

• Markerna oftast är torrare vilket innebär större infil-
trationskapacitet och mindre markavrinning. Riktigt 
torr lera kan dock ibland ha svårt att infiltrera om 
regnet kommer hastigt.
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Figur. Den övre figuren visar vilken årstid de stora regnen faller 
och den undre visa hur mycket regn som brukar falla. Datan är 
hämtad från SMHI:s mast i Malmö. 
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Skyfall
Ett skyfall i vattenplanen innebär är ett regn som inte kan 
hanteras i dagvattensystemet.1 Det är viktigt att tydliggöra 
skillnaden mellan dagvattenhantering och skyfallshante-
ring, även om dessa kan överlappa varandra i sin funktion. 
I praktiken utgörs skyfall av det regn som inte får plats 
i det underjordiska dagvattensystemet och som skapar 
problem ovan mark. En skyfallskartering är en simulering 
av ytavrinning vid olika nederbördsmängder. Rörsystemen 
förutsätts vara fyllda.

Det valda 100-årsregnet i kommunens skyfallsmodellering 
har egentligen en total varaktighet på sex timmar men 
enbart den mest intensiva 30-minutersperioden har stu-
derats, då intensiteten för övriga delar av regnet (för- och 
efterregn) är lägre än bedömd kapacitet för både led-
ningsnät och markens infiltrationsförmåga. Under dessa 
30 minuter faller totalt ca 43 mm regn. Hårdgjorda ytor 
som antas vara kopplade till ledningsnät belastats med 
volymskillnaden mot ledningssystemets kapacitet, dvs. 
totalt ca 23 mm under 30 minuter. Övriga ytor belastas 
med hela regnvolymen, dvs. ca 43 mm.

Köpenhamnsregnet varierade areellt i intensitet men 
registrerades totalt till ca 155 mm under dryga 2 timmar. I 
beräkningarna belastat hårdgjorda ytor med motsvarande 
ca 85 mm (ca 70 mm av totalt 155 mm bedöms kunna 
hanteras av dagvattensystemet). Övriga ytor har belastats 
med hela regnet på ca 155 mm.

1. Kommunens och Malmö stads definition av skyfall,    
vilken skiljer sig från SMHI:s.

Figur. Olika scenarior för skyfall. Det övre visar 100-årsregn det 
undre ett så kallat köpenhamns-regn. 

Klimatförändringar
Jorden blir varmare till följd av utsläpp av växthusgaser. 
Beroende på storleken på framtida utsläpp finns det en 
osäkerhet i hur mycket medeltemperaturen kommer att 
öka och därmed dess konsekvenser. I Skåne väntas en 
ökad årsnederbörd, ca 15-25% (SMHI 2015), varav den 
största ökningen sker på vintern. Tillfällen med extrem 
nederbörd under enstaka dygn eller hela veckor beräknas 
öka med ca 20 % (SMHI 2015), fram till slutet av seklet.

Betydligt mindre andel av nederbörden kommer komma 
som snö utan kommer istället som regn. Även dagar med 
is kommer att minska. Vinterflöden kommer bli större på 
grund av att vatten inte ”lagras” som snö och is. (SMHI 2015)

För vattendragen i Burlöv kommun är osäkerheten stor, 
men det mest troliga är att det blir en ökning med 10-30 
% jämfört med dagens 10- och 100-årsflöden. Samtidigt 
som dygn med låg vattenföring också ökar på grund av 
längre växtperiod. (SMHI 2015)

I Burlöv kommer klimatförändringarna att leda till ökad 
nederbörd och ökat antal kraftiga skyfall. Båda dessa fak-
torer leder till ökad ytavrinning av regnvatten. Sommartid 
kommer det att regna totalt sett mindre och mer sällan 
men då det väl regnar kommer nederbörden sannolikt 
komma i kraftiga skurar. 

Antalet dagar med torra förhållanden i marken under 
växtsäsongen ökar. Vid slutet av seklet är ökningen 50-80 
fler torra dagar, vilket är en kraftig förändring för vegeta-
tionen. Däremot blir växtsäsongen betydligt längre, vilket 
också innebär att mer vatten kan tas upp av växter.
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Havsnivån
Burlövs kommun, med sin lågt belägna bebyggelse i den 
västra delen, är sårbart för extrema högvatten i Öresund. 
I och med klimatförändringen och den förväntade havsni-
våstigningen kommer extrema högvatten att bli vanligare 
och kraftigare i framtiden. För att undvika översvämningar 
och kraftiga samhällsstörningar kommer Burlövs kommun 
behöva vidta åtgärder mot extrema högvatten. Havsytans 
stigning kan redan idag ses vid SMHI:s mätstationer för 
havsvattenstånd utmed Sveriges kust. Vid dimensionering 
av skydd mot högvatten måste därför klimatförändringens 
påverkan på havsnivån inkluderas i planeringen av åtgär-
der. (SWECO)

I (SMHI, 2012) anges den globala medelvattenytan stiga 
30 cm under perioden 1990 – 2050 och ytterligare 70 cm 
under perioden 2050 – 2100. Antaget en linjär stignings-
takt kommer den globala medelvattenytan år 2065 att 
vara 51 cm högre än 1990 års medelvattenyta. Av Sweco 
rekommenderade nivåer för förväntad medelvattennivå-
höjning är, fram till år 2065 +50 cm respektive år 2100 
+100 cm.

Bild. Översvämningar på Tågarpshed tillföljd av högt vatten-
stånd.

I Sverige är det mer eller mindre praxis att utforma över-
svämningsskydd för 100-årshögvatten, men det finns un-
dantag. För havsnivån finns inte någon beräknad högsta 
nivå, utan nivåer baseras på frekvensanalyser av observe-
rade mätserier. Eftersom mätserier sällan täcker mer än 
ett par årtionden blir beräknade återkomsttider längre än 

cirka 100 år mycket osäkra. Ett 100-års högvatten är tillfäl-
ligt det vill säga inträffar under kort tid.

För Burlövs kommun har följande värden tagits fram av 
SWECO.

• +2,6 m (RH2000) - motsvarande ett 100-årshögvatten 
år 2065,

• +3,4 m (RH2000) - motsvarande ett mycket extremt 
högvatten år 2100. Det understryks att detta är ett 
mycket extremt högvatten som inte kommer att in-
träffa i dagens klimat.

Det finns inget givet svar på vilken vattenyta ett över-
svämningsskydd bör dimensioneras för. Valet handlar om 
en medveten avvägning mellan de risker kommunen är 
villig att acceptera och vilka kostnader och andra negativa 
effekter av skydden som kommunen kan acceptera. Vid 
bedömning av acceptabel sannolikhet för översvämning 
måste kommunen förstå konsekvenserna av en översväm-
ning. Om konsekvenserna är små kan en större sannolik-
het accepteras. Att skydda sig till en nivå där översväm-
ning aldrig sker är inte realistiskt.

I nya planområden tillåter kommunen inte bostäder eller 
verksamheter under +3,0 m.ö.h.
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Geologi
Jordarter som kan vara lämpliga för infiltration av dag-
vatten är sand, grus samt sväm- och isälvssediment. Det 
är också viktigt att dessa har en tillräcklig mäktighet och 
är sammanhängande för att infiltration ska var möjlig. 
Täta jordarter som lera, silt (mo) och moräner är inte 
lämpliga för infiltration. Om grundvattennivån är hög, det 
vill säga nära markytan, är förutsättningen för infiltration 
begränsad. Generellt förekommer grundvattenytan på 
mellan 1,5 och 3 meter under markytan. Grundvattenni-
vån varierar vanligen med årstid och nederbördsväxlingar 
och kan vid långvarig pålandsvind även påverkas av havs-
vattenståndet, framför allt i Arlövs västra delar. 

De generella förutsättningarna i Burlövs kommun för 
infiltration av dagvatten är små, men lokalt kan det finnas 
möjligheter till infiltration. 

Utredningar av Alnarpsån, i Åkarp, visar också på att 
betydande markavrinning sker från åkermarken till följd 
av den feta leran när denna mättats. Leran har god vat-
tenhållande förmåga men det tar lång tid för vattnet att 
transporteras vidare.

Jordartskarta

º 0 1 2 Km

Tunt eller osammanhängande ytlager
Torv

Torv (kärr eller ospec.)

Svämsediment

Svämsediment, sand

Lergyttja--gyttjelera

Lera (postglacial)

Grovsilt (postglacial)

Sand--block (postglacial elller ospec.)

Flygsand

Finsand (postglacial)

Sand (postglacial eller ospec.)

Grus (postglacial eller ospec.)

Lera (glacial)

Finsilt--mellansilt (glacial)

Isälvssediment, sand--block

Moränlera

Morän, lerig sandig eller moränlera

Fyllning

Figur. Jordartskarta för Burlövs kommun. Notera att det endast 
är de ytliga lagren.

Topografi
Topografin i Burlövs kommun varierar mellan de olika 
delarna. Den västra delen, grovt sett Arlöv och golfba-
nan, karaktäriseras av att den är mycket flack med små 
höjdskillnader. Detta innebär bland annat att avledningen 
till havet får ett begränsat fall och att det vid skyfall blir 
ganska många områden med måttliga översvämningar. 
Det innebär också att havsnivån får en större påverkan då 
havet här har en dämmande effekt. 

I Åkarp är höjdskillnaden desto större. Området i och om-
kring Alnarpsåns ”dalgång” besväras av översvämningsris-
ker både från höga flöden och av skyfall. Till Alnarpsån är 
fallet från de högre liggande områdena snabbt, men åns 
kapacitet att leda vattnet vidare är i många fall begränsad. 
I Åkarp har också flertalet bostadsområden placerats i lågt 
belägna och instängda områden.

0 500 1 000250 Meters

$

Höjd i meter. RH70

-1,250000 - 3,000000

3,000001 - 5,000000

5,000001 - 7,000000

7,000001 - 9,000000

9,000001 - 12,000000

12,000001 - 15,000000

15,000001 - 17,000000

17,000001 - 20,000000

20,000001 - 25,000000

25,000001 - 30,000000

Figur. Nivåskillnader i kommunen där blått visar höjder upp till 
tre meter. Blått följs av gult, brunt, grönt, orange och rött som 
är de högst liggande områdena.
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Markanvändning
Markanvändingen har stor betydelse för hur vattenkvali-
teten och flödena i recipienterna blir. I Burlövs kommun 
är i princip 100 % av åfårorna påverkade.

Jordbruksmark
Den svenska åkermarken klassificerades under 1970-ta-
let i en 10-gradig skala där klass 10 utgjorde den högsta 
klassen. Klass 8-10 jordar finns enbart i Skåne där de 
med ca 200 000 ha utgör nästan hälften av åkermarken. 
Klassningen bygger på markens produktionsförmåga sett 
som det ekonomiska avkastningsvärdet på 60-70-talet. 
Ändrade prisförhållanden och teknisk utveckling mm har 
delvis ändrat förutsättningarna för klassningen, men i 
avsaknad av bättre material brukar den ändå användas 
i olika sammanhang. I princip all kvarvarande jordbruks-
mark inom kommunen är av klass 10, det vill säga den 
högsta klassen. 

Burlövs kommun har idag cirka 700 ha brukad jordbruks-
mark som inte är detaljplanerade för andra ändamål. Om 
Framtidsplanens 2030-bebyggelsescenario genomförs 
kommer cirka 83 ha jordbruksmark att få en annan mark-
användning. Av dessa hektar är cirka 72 % inom stations-
nära lägen och kommer att användas för nya bostäder och 
arbetsplatser men även för grönstruktur. Cirka 16 % av de 
83 ha beräknas att användas för rekreationsändamål och 
för översvämningsproblematiken och klimatanpassning 
vid Sege å. Eventuellt kan en del av denna mark odlas 
även fortsättningsvis. De resterande cirka 12 % är mindre 
områden som är inklämda mellan andra strukturer och 
som har bedömts som orationell för ett effektivt jordbruk.

Bild. Kronetorps mölla. Kanske den starkaste symbolbyggnaden i 
Burlövs kommun.

Jordbruksmarken är den största källan till övergödnings-
problematiken i Burlövs kommun. Näringsämnen lakas ur 
via åkerdräneringen eller rinner av direkt till åarna, vilket 
orsakar problem med exempelvis igenväxning. För att 
kunna bruka jorden mer effektivt har man i kommunen 
liksom i Sverige i övrigt dränerat marken och dikat ut den i 
djupa raka diken. Detta innebär också att marken förlorar 
en stor del av sina naturligt vattenhållande egenskaper.  I 

vattendragen finner man också en del växtskyddsmedel 
som glyfosfat, vilket dock även kan ha andra källor exem-
pelvis bekämpning inom tätorten.

0 2 Kmº
3 4 5 6 7 8 9 10

Figur. Klassificering av jordbruksmarken i Burlövs kommun.

Industri
De större industriområdena och områden med liknande 
påverkan på vattenkvaliteten finns i första hand i indu-
stribyn, nordvästra Arlöv och södra delen av kommunen. 
Till detta bör läggas stora parkeringsytor runt exempelvis 
Burlöv center. 

Bild. Handels- och verksamhetsområdet i Stora Bernstorp.

I den södra delen av kommunen är dagvattnet i större 
utsträckning fördröjt då många av industri- och han-
delsplanerna är förhållandevis nya. Från industribyn och 
nordvästra Arlöv är i princip inget dagvatten fördröjt. 
Det är i dagsläget oklart hur vanligt förkommande andra 
reningsmetoder såsom oljeavskiljare är.

Från industriområden är en rad föroreningar tänkbara. 
Den vanligaste är sannolikt petroleum utsläpp, men 
många diffusa och verksamhetsspecifika utsläpp är tänk-
bara. Om inte utsläppen upptäcks vid källan rinner de 
med största sannolikt rakt ut i recipienten.
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Bostäder
Eftersom Burlöv är en så liten kommun till ytan bör den 
tillgängliga marken för bebyggelse användas så effektivt 
som möjligt utan att ge avkall på det gröna, sköna och 
attraktiva. Ur hållbarhetssynpunkt är den bästa lokalise-
ringen av personintensiva arbetsplatser och tät bostads-
bebyggelse i lägen med god kollektivtrafik, det vill säga 
runt järnvägsstationer och busstationer, enligt framtida-
plan för Burlövs kommun.

Kommunens bedömning är att området mellan Västkust-
vägen/väg E6 och Stockholmsvägen bör bebyggas med 
personintensiv stadsbebyggelse med trädgårdsstadska-
raktär från Åkarp och blandstad från Arlöv. Anledningen 
är att området ligger både pendlarstations- och lokal-
stationsnära längs Södra stambanan, busshållplatsnära 
längs med en säker bussträckning på Lundavägen och 
stationsnära vid den framtida tågstationen på Lommaba-
nan. Detta innebär att all ny bebyggelse inom området 
byggs i ett säkert kollektivtrafikstråk mellan Malmö och 
Lund i den mest expansiva delen av MalmöLundregionen. 
Området är tydligt begränsat genom de befintliga motor-
vägarna. 

Den planerade utbyggnaden av kommunen, enligt Fram-
tidsplan för Burlövs kommun, ger en kraftig ökning av 
invånare och hårdgjorda ytor m.m. Om inte åtgärder vid 
nybyggnation vidtas så kommer belastningen på lednings-
system och recipienter att öka kraftigt. 

Takvatten bedöms sällan innehålla direkta föroreningar 
men vatten från parkeringsytor, lokalgator m.m. kan 
tänkas innehålla en del. Även trädgårdsprodukter såsom 
gödning och bekämpningsmedel. När vattnet leds med 
rör utan någon trög avledning kommer sannolikt vat-
tenhastigheten öka och erosionsproblem och partikel-
transporterna att uppstå.

Enligt Svenskt Vatten P110 ska våra VA-system grovt sett 
vara dimensionerade för att klara ett regn med återkomst-
tid på 10 års. I verkligheten varierar kapaciteten i syste-
met och kan vara både högre och lägre, dock oftast lägre. 
Motsvarande volym för ett dimensionerande 10-årsregn 
är ca 20 mm/30 min.

 
Bild. Bostadsområde byggt med risk för översvämningar vid 
skyfall.

Infrastrukturer
I Burlövs kommun finns alltid infrastrukturen nära. I prin-
cip varje kommundel innesluts av större vägar och rakt 
igenom tärtorterna löper Södra stambanan.

Infrastrukturen är en utsläppskälla till föroreningar såsom 
salt och petroleumrester. Även mikroplaster från vägslita-
ge har uppmärksammats som ett potentiellt miljöproblem 
de senaste åren. Mer direkta utsläpp från fordon vid ha-
verier är en potentiellt stor källa med tanke på storleken 
på vägarna som löper genom kommunen.

Vägar och järnvägar fungerar också som barriärer för 
markavrinning på flera platser i Burlövs kommun. Detta 
medför områden som blir innestängda vid skyfall och 
därigenom sårbara. Vägtunnlar blir också ofta översväm-
made vid skyfall.

 
Bild. En av flera stora trafikapparater i Burlövs kommun.
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Lagar och förordningar

Lag (2006:412) om allmänna vatten-
tjänster, LAV
I vattentjänstlagen finns särskilda ansvarsregler för frågor 
om hantering av dagvatten. Lagen innehåller regler om 
kommunernas skyldigheter att ordna med vattentjänster 
(vattenförsörjning och avlopp).

Vidare regleras det löpande förhållandet mellan VA-hu-
vudmannen och fastighetsägare och vilka rättigheter och 
skyldigheter som föreligger dem emellan. VA-huvudman 
är den som äger den allmänna VA-anläggningen vilken 
alltid ska vara kommunen eller en av kommunen kontrol-
lerad juridisk person. Genom vattentjänstlagen föreligger 
en skyldighet för kommunen att ordna bland annat avlopp 
i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse om det behövs med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljön. Vid behov är alltså kom-
munen skyldig att ordna dagvattenhanteringen genom en 
allmän VA-anläggning och sörja för hanteringen så länge 
behovet finns kvar. Kommunens skyldigheter kan aktuali-
seras både för ny och befintlig bebyggelse.

Miljöbalken
Många åtgärder kan komma 
att kräva tillstånd eller anmälas 
enligt miljöbalken (MB) innan 
de får påbörjas. Detta gäller 
särskilt om åtgärden syftar till 
att förändra vattenförhållan-
den. Delar av MB som mest 
sannolikt berörs av vattenpla-
nen är kapitel 3, 4, 5 (miljökvalitetsnormer), 7 (områdes-
skydd), 9 (miljöfarlig verksamhet) och 11 (vattenverksam-
het).

Vattenverksamhet (Miljöbalken kapitel 11.) är benämning-
en på verksamheter och åtgärder som förändrar vattnets 
djup eller läge, avvattnar mark, leder bort grundvatten 
eller ökar grundvattenmängden genom tillförsel av vatten. 
I princip samtliga åtgärder som presenteras i vattenplanen 
för Burlövs kommun kommer att ge bättre vattenkvalité 
och därmed ha positiv effekt för att nå miljökvalitetsnor-
merna. Trots detta är det dock ingalunda en självklarhet 
att dessa kan genomföras utan anmälan till kommun eller 
länsstyrelse eller tillstånd från mark- och miljödomstol.

Våtmarker (ej för avloppsvatten) större än 5 ha kräver i 
normalfallet tillstånd från mark och miljödomstolen med-
an våtmarker mindre än 5 ha endast omfattas av anmäl-
ningsplikt med Länsstyrelsen som prövande myndighet. I 
somliga fall behöver även dikningsföretagen omprövas om 

dessa påverkas. Detta i mark- och miljödomstolen.

Dagvatten från bebyggelse betraktas vanligen inom 
tätbebyggt område inom detaljplan som avloppsvatten, 
(enligt 9 kap MB). Avloppsvattnet ska avledas och renas 
eller tas omhand på annat sätt så att olägenhet för män-
niskors hälsa eller miljön inte uppkommer. Hur omfat-
tande reningen behöver vara bedöms till stor del av den 
verksamheten som ger avloppsvattnet/dagvattnet. Om 
avloppsanläggningen inte ska ledas till en allmän anlägg-
ning behöver den anmälas till kommunen.

Miljöbalken kan jämsides med jordabalken, LAV också 
komma i fråga om översvämningar då översvämningarna 
kan orsaka olägenhet (9 kap) eller om dikningsföretaget 
inte genomfört sina åtaganden enligt beslut/dom.

Dikningsföretag är en juridisk person, samfällighet, som 
har ansvar för skötsel och markavvattning i kommunens 
vattendrag. Vattendragen och biflöden är ofta uppdelade 
i olika dikningsföretag, exempelvis har Sege å flera olika 
dikningsföretag. Burlövs kommun har delar i de flesta av 
dikningsföretagen i kommunen. Att förändra dikesföreta-
gen är ofta en lång process som drivs i Mark- och miljö-
domstolen.

Figur. Dikningsföretagen (linje) med båtnadsområde (rosa yta), 
inom Burlövs kommun.

Områdesskydd, biotopskydd och strandskydd kan bli 
aktuella även för anlagda våtmarker. Frågan diskuteras för 
närvarande på läns- och nationell nivå. Eftersom Tågarps 
hed är ett Natura 2000-område får inga åtgärder som 
försämrar området vidtas.

49



34

Miljökvalitetsnormer för vatten
”Alla vatten ska ha god status och vattenkvaliteten får inte 
försämras. Det är målsättningen med EU:s ramdirektiv för 
vatten, som syftar till ett långsiktigt och hållbart utnyttjan-
de av våra vattenresurser.” – Vattenmyndigheterna (2012)

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrme-
del och regleras i miljöbalkens 5:e kapitel vilket infördes 
för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa 
utsläppskällor som till exempel trafik och jordbruk samt 
rent hydro- och morfologiska problem. Normerna är satta 
utefter kunskaper om vad människan och naturen klarar. 
Normerna är också ett styrmedel för att på sikt nå miljö-
målen. Generellt baseras miljökvalitetsnormerna på olika 
EU-direktiv. En plan som strider mot en miljökvalitets-
norm riskerar att bli upphävd i enlighet med PBL 11 kap. 
10 och 11 §§.

Burlövs kommun ingår i Södra Östersjöns vattendistrikt. 
Alla våra vattendrag innefattas av lagstiftningen för 
miljökvalitetsnormer för vatten. Även Alnarpsströmmen, 
som är en grundvattenförekomst, och Lommabukten har 
miljökvalitetsnormer. Vattenmyndigheten för Södra Öst-
ersjöns vattendistrikt har beslutat om en förvaltningsplan 
för kvaliteten på vattenmiljön. Vattenmyndigheten har 
också beslutat om vilka miljökvalitetsnormer och åtgärds-
program för alla vattenförekomsterna i Södra Östersjöns 
vattendistrikt som ska gälla.

Även om miljöbalken uttrycker att ”Myndigheter och 
kommuner ska ansvara för att miljökvalitetsnormer följs” 
är lagstiftningen inte helt tydlig över vem som har ansvar 
för att hantera föroreningar. Arbetet med förebyggande 
åtgärder, det vill säga att se till att föroreningarna inte 
hamnar i vattnet är väsentligt. Alla aktörer måste arbeta 
för att minimera, i bästa fall förhindra, utsläpp av förore-
ningar till vattnet. Ansvaret för att minimera utsläppen 
ligger på den som orsakar föroreningen och om det finns 
behov av reningsåtgärder bör göras innan vattnet når det 
kommunala dagvattensystemet eller recipienten.

Kommunerna har en skyldighet att följa åtgärdsprogram-
men för att nå miljökvalitetsnormerna. Inom den nuva-
rande förvaltningscykeln (2016-2021) är åtta åtgärder 
utpekade som kommunala. Dessa är:

1. Tillsyn övergripande

2. Tillsyn mot kväve, fosfor och växtskyddsmedel

3. Tillsyn mot avloppsnät och reningsverk

4. Tillsyn mot enskilda avlopp

5. Tillgodose och skydda dricksvattenförsörjning

6. Översikts- och detaljplanering för att normerna ska 
kunna nås

2 Under arbetets gång har schablonerna för rening i våtmarker förändrats vilket innebär att ytbehovet enligt  VISS beräkningar inte 
längre anses korrekta.

7. Upprätta vatten- och avloppsvattenplaner

8. Utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom 
kommunen med avseende på kvantitet och kvalitet.

Vattenplanen syftar till att konkretisera och utveckla åt-
gärderna 6, 7 och 8.

Åtgärdsbehov enligt viss
VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas 
som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrel-
serna och Havs och vattenmyndigheten. VISS förvaltas 
idag av Länsstyrelsen i Jönköping.

I viss finns föreslagna och genomförda åtgärder för res-
pektive vattenförekomst. Åtgärderna följer åtgärdskatego-
rierna i VISS åtgärdsbibliotek och beskriver olika typer av 
åtgärder inklusive schablonvärden för dessa. Åtgärderna 
är inte juridiskt bindande, utan en del i den långsiktiga 
planeringen för bättre vatten.

Förbättringsbehovet för hela Alnarpsån motsvarar bland 
annat minskning med 370 kg fosfor per år. Motsvarande 
minskning i Sege å är 5400 kg.

Enligt VISS behöver bland annat 28 ha våtmark2 och 1,4 
ha dagvattendammar anläggas för att minska fosformäng-
den i tillräckligt hög omfattning. Med bakgrund mot dessa 
siffror kan det konstateras att det är lång väg kvar för 
intressenterna i Alnarpsåns avrinningsområde.

Motsvarande åtgärdsbehov i Sege å  (havet – Torreberga-
bäcken) är 65 ha våtmark1 och 13 ha dagvattendammar.

Förvaltningsplan 2016-2021 

Södra Östersjöns vattendistrikt

Del 4 

Åtgärdsprogram 2016-2021

Åtgärder riktade till myndigheter och 

kommuner samt konsekvensanalys
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Plan- och bygglagen - PBL
Planering av mark- och vattenområden är en kommunal 
angelägenhet som regleras av PBL. Sedan 2011 har kraven 
i PBL skärpts så att även klimataspekter ska inkluderas i 
planläggningen (PBL 2 kap 3§). Kommunen kan i en detalj-
plan villkora att skyddsåtgärder ska vidtas mot exempelvis 
översvämning (PBL 4 kap 12§), samt att bygglov endast 
får lämnas efter att skyddsåtgärder har vidtagits (PBL 4 
kap 14§). Kommunen har således ett lagstadgat ansvar 
att beakta klimataspekter i sin mark- och vattenplanering. 
Lagtexten anger emellertid inte vad som kan anses vara 
tillräcklig hänsyn till klimataspekter.

Bild. Det relativt sett nybyggda området, Lycköäng, är byggt med ett dagvattensystem där dammarna kan bredda till 
varandra. Lösningen är något mellanting mellan fördröjning nära källan och smalad fördröjning.
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Ansvar för översvämningar

Ansvar enligt PBL
Kommunens juridiska ansvar för ny bebyggelse är kopplat 
till detaljplanen och den relevanta myndighetsutövningen 
som kan ge ett skadeståndsansvar sker när planen antas. 
Om kommunerna tillåter bebyggelse på olämplig mark 
eller underlåter att inhämta kunskap och det därefter 
sker skador på grund av exempelvis översvämning, ras/
skred eller erosion kan kommunen bli skadeståndsskyldig 
mot fastighetsägare i enlighet med skadeståndslagen 
(1972:207 3 kap 2§). Skadeståndsansvaret preskriberas 
10 år efter det att planen antagits. Eftersatt underhåll av 
tekniska försörjningssystem kan medföra skadeståndskrav 
även inom detaljplaneområden äldre än tio år. För den 
befintliga bebyggelsen saknar kommunen motsvarande 
planläggningsansvar. Efter att preskriptionsansvaret löpt 
ut finns det inget juridiskt ansvar.

Fastighetsägarens ansvar följer av äganderätten. Fast-
ighetsägaren har som huvudregel ingen skyldighet att 
klimatanpassa sin egendom, i stället innebär ansvaret att 
denne får ta konsekvenserna och stå risken för skador. I 
nuläget förs enskilda fastighetsägarens kostnader till stor 
del över på försäkringskollektivet, även om höga självris-
ker kan gälla för exempelvis översvämning redan nu.

Klimatanpassningsutredningen ”Vem bär ansvaret?” – 
SOU 2017:42 föreslår ett något utökat ansvar för kom-
munerna. Utredningen önskar att det införs ett uttryckligt 
krav mot kommunerna om att i översiktsplanen ange en 
analys och strategi om riskerna för översvämning, ras, 
skred och erosion för bebyggelse. Det påpekas också 
nödvändigheten i att det införs någon form av begräns-
ning för bygglov på riskfylld mark och att en utredning om 
lagstiftningen kring detaljplaner genomförs.

Ansvar enligt lag om skydd mot olyckor
Det är i första hand är den enskilde själv som har ansvar 
att skydda sig mot olyckor samt vidta räddningsåtgärder 
vid en olycka. Först när den enskilde själv inte reder ut 
situationen är kommunal räddningsinsats motiverad.

För räddningstjänst krävs att följande fyra kriterier är uppfyllda: 
- Behovet av ett snabbt ingripande 
 - Det hotade intressets vikt 
- Kostnaden för insatsen 
- Omständigheterna i övrigt

Enligt lagen är det i första hand kommunerna som har ett 
ansvar för räddningstjänsten. Innebörden av detta ansvar 
är därmed att kommunerna vid plötsliga översvämningar 
och ras eller skred (långsamma översvämningar ingår 
ej) av viss dignitet har en skyldighet att agera med rädd-

ningsinsatser i den utsträckning det är möjligt. Ansvaret 
innebär att hindra eller begränsa skador, men inte att i 
slutänden ersätta förstörd egendom. I stället drabbar-
dessa kostnader fastighetsägaren.

Livräddande insatser är i princip alltid motiverade, medan 
kommunala räddningsinsatser för att enbart skydda egen-
dom vid översvämning sällan kan anses motiverade. Även 
om kriterierna är uppfyllda är möjligheterna till effektiva 
räddningsinsatser för egendomsskydd vid översvämningar 
inom ramen för kommunal räddningstjänst ofta begränsade. 

Omfattande översvämningar omfattas även av lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd bered-
skap. Det är därmed snarare en fråga för kommunens fysiska pla-
nering och krisberedskapsplanering än kommunal räddningstjänst.

Ansvar enligt LAV
Enligt lagen om allmänna vattentjänster har kommunen, 
genom va-huvudmannen, ett ansvar för att tillgodose be-
hovet avlopp. I begreppet avlopp inkluderas bortledande 
av dagvatten, dränvatten och spillvatten från ett område 
med samlad bebyggelse (6§). Det är dock inte preciserat 
i lagen vilka gränser som gäller, mer än att den allmänna 
va-anläggningen ska uppfylla skäligt anspråk på säkerhet.

I branschriktlinjer (Svenskt Vatten P110)  finns dimensio-
neringskriterier för vilken kapacitet de allmänna VA-an-
läggningarna bör ha. Dessa innebär förenklat att ett regn 
som statistiskt sett inte inträffar mer än vart tionde år (ett 
så kallat tioårsregn) ska hanteras utan att översvämma 
fastigheterna inom verksamhetsområdet. Uppfyller 
inte anläggningen dessa krav kan VA-huvudmannen bli 
ersättningsskyldig för översvämningsskador som beror på 
anläggningen, LAV 45 §. Ansvarskonstruktionen kommer 
sannolikt att innebär att ökade krav kommer att ställas 
på de allmänna VA-anläggningarna eftersom ett framtida 
tioårsregn beräknas ha en högre intensitet än dagens.

Eftersom det i praktiken är enklare för fastighetsägarna 
att nå framgång med ett skadeståndskrav mot VA-
huvudmannen med stöd av LAV, i jämförelse med PBL, 
är det många gånger detta ansvar som aktualiseras. En 
viktig avgränsning av ansvaret enligt vattentjänstlagen är 
att ansvar endast aktualiseras för skador som beror på 
VA-anläggningen. Vattentjänstlagens ansvarsregler täcker 
därmed inte alla typer av översvämningsskador på grund 
av nederbörd. Exempelvis sker många gånger översväm-
ningar på grund av vatten som rinner ovanpå marken 
utanför VA-huvudmannens ansvar. Detta är vanligt vid 
kraftiga skyfall. I ett sådant fall skulle ett ansvar för kom-
munen kunna aktualiseras avseende detaljplaneringen, 
om ansvaret inte preskriberats. Detta förutsätter emel-
lertid att fastighetsägaren kan styrka att kommunen varit 
vårdslös när den planerat för bebyggelsen.
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Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan
I Burlövs kommuns översiktsplan (Framtidsplan för Bur-
lövs kommun) berörs vattenfrågan i relativt stor utsträck-
ning. Huvudfrågan i översiktsplanen är ”är marken lämplig 
att bebygga?”. Vattenavsnitten och de olika ställningsta-
gandena tar ofta utgångspunkten i denna frågeställning 
på både en övergripande och iblandäven på en detaljerad 
nivå diskuteras översvämningsproblematiken i befintlig 
och planerad bebyggelse. Miljökvalitetsnormerna och det 
kvalitetsförbättrande arbetet beskrivs mestadels översikt-
ligt och i ställningstaganden.
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Figur. I översiktsplanen är främst fördröjningsvolymer kopplade 
till nybebyggelse samt skydd för översvämningar gällande hav 
utritade. I översiktsplanen är även svämplan för Sege å utritat 
när havet dämmer upp till 3 m.

Tydliga ställningsstagande som berör vattenplanen är: 

• att ha en aktuell dagvattenstrategi, som tas fram 
i samarbete med VA SYD, med principerna om att 
lokalt omhändertagande av dagvatten i öppna system 
med fördröjning ska prioriteras framför ledningssys-
tem.

• att dagvatten ska omhändertas på ett för platsen 
lämpligt sätt ur hydrologisk, biologisk och estetisk 
synpunkt.

• att dagvattenhanteringen ska integreras i samhället så 

att det blir en resurs för exempelvis rekreation om så 
är möjligt. 

• att aktivt arbeta för att hantera eventuell förlust av 
infiltrationsytor/grönytor i förtätningsområden.

• att i den fysiska planeringen avsätta mark för fördröj-
ning och lokalt omhändertagande av vatten.

• att samverka med Staffanstorp för att anlägga för-
dröjningsdamm vid Alnarpsån till skydd för översväm-
ningar i Åkarp.

• att ha en aktuell vatten- och avloppsvattenplan som 
tas fram i samarbete med VA SYD.

• att +3,0 m över havet ska vara miniminivå för byggbar 
mark vid ny bebyggelse, såvida inte andra lämpliga 
åtgärder vidtas till skydd mot översvämning och 
grundvatten. Minimihöjden bör revideras allteftersom 
ny kunskap om havsnivåhöjningar presenteras.

• att ha en aktuell plan för skyddsåtgärder för kom-
mande havsnivåhöjning.

• att ha ett aktuellt tematiskt tillägg/program till Fram-
tidsplanen om översvämningar och klimatförändring-
arnas effekter på Burlövs kommun, som arbetas fram 
tillsammans med Malmö och VA SYD.

Flera av ställningstagandena genomförda. Ett av Plan för 
Burlövs vattens huvudsyften är att konkretisera ställnings-
tagandena i översiktsplanen.

FRAMTIDSPLAN

FÖR BURLÖVS KOMMUN

Översiktsplan, Antagen 140422, Laga kraft 140522
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VA-plan
VA-planens huvudsyfte är att hantera spillvatten från 
enskilda avlopp och dess påverkan på miljökvalitetsnor-
merna i vattenförekomsterna. Även vattenförsörjningen 
beskrivs men lämnas utan tydliga ställningstaganden inför 
framtiden. 

De viktigaste ställningstaganden/besluten för den sam-
lade vattenplanen är:

• vilka områden som verksamhetsområde för kommu-
nalt VA som ska byggas ut,

• hur områden som inte verksamhetsområde för VA 
byggs ut till ska hanteras,

• att hög skyddsnivå för enskilda avlopp bör gälla i hela 
kommunen.

VA-planen tar inte upp några fysiska markbehov.

Va-plan - Burlövs kommun

Utbyggnadsplan för kommunalt vatten och avloppAntagen Burlövs kommun

KF 2013-12-16, § 123

Dagvattenstrategi
Dagvattenstrategin tar framförallt sikte på dagvattenhan-
teringen vid nyexploatering och ger stöd och vägledning i 
detta arbete.

Ställningstagande i dagvattenstrategin är bland annat att:

Inom Burlövs kommun ska dagvattnet hanteras som en 
tillgång och inte påverka recipienter eller kommunin-
vånare negativt. För att detta ska kunna uppnås måste 
dagvattenfrågan lyftas tidigt på en övergripande nivå i 
planeringsprocessen och det krävs samverkan mellan 
kommunen, VA SYD och fastighetsägare.

Hantering av dagvatten och översvämningsrisker är frågor 
som behöver lösas gemensamt av VA SYD och Burlövs 
kommun. Frågorna ska till stor del lösas i stadsplanepro-
cessen där det är viktigt att arbeta med säkra vattenvägar 
och översvämningsytor i nya planområden.

Dagvattnet ska hanteras så att möjligheterna till att nå 
miljökvalitetsnormerna för vatten inte påverkas negativt. 
Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad om gällande 
riktlinjer och krav. I möjligaste mån ska kommunen och 
VA SYD verka för att dagvattnet inte förorenas och att 
eventuella föroreningar hanteras så tidigt i systemet som 
möjligt.

Dagvattenstrategin tar övergripande upp begränsningar 
i ledningssystemen, duplikatsystem och översvämnings-
känsliga områden. 

Dagvattenstrategi  

för Burlövs kommun        

- Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16, § 125
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Samlat behov och konkurrerande 
intressen
Det samlade behovet är stort då kommunen å ena sidan 
står inför utmaningar med höga koncentrationer av 
näringsämnen i vattenförekomster, högre havsnivåer, pro-
blematik med höga flöden och kraftig ytvattenavrinning 
vid skyfall. Samtidigt planeras det för en intensiv utbygg-
nad av kommunen med bostäder och ett antal infrastruk-
turprojekt. Väsentligt är också bevarandet av kommunens 
högkvalitativa åkermark.

Vattenplanen ska vara en vägledning för att förankra en 
åtgärd/lösning/projekt hos verksamheter och intressen-
ter. I de fall strategier eller mål från tidigare ställnings-
taganden blir oförenliga i en genomförandesituation 
måste avvägning ske med beaktande av olika intressen, 
förutsättningar och nyttor i förhållande till övergripande 
målsättningar. Exempel på målkonflikter som kan uppstå 
beskrivs nedan.

Dagvatten och bostadsbebyggelse
I och med kommunens expansionambitioner är intres-
sekonflikterna avseende anspråkstagande av mark till 
vattenanläggningar, ex dagvattendammar, i förhållande till 
att bygga bostäder påtaglig. 

Ytterligare en konfliktpunkt kan vara säkerhet när det 
gäller dammar. För detta har VA Syd tagit fram en separat 
rapport.

När staden vuxit historiskt har det i allmänhet inneburit 
att marken blivit allt mer hårdgjord vilket i sin tur lett till 
överbelastning av ledningssystem och recipienter. Avrin-
ningen på hårdgjorda ytor sker dessutom i ett betydligt 
snabbare förlopp och de flödestoppar som uppstår blir 
således betydligt kraftigare. Att bygga staden tätare och 
samtidigt grönare, med en minskning av hårdgjorda ytor 
och mer mark som kan fördröja dagvatten är möjligt men 
sätter press på planeringen och i förlängningen utform-
ningen av dagvattenlösningar. Det är ofta tillgången på 
mark som styr platsvalet. Burlövs kommun planerar att 
använda allmän platsmark för dagvattenhanteringsåt-
gärder. Dagens lagstiftning är otydlig och ger dåligt stöd, 
särskilt avseende krav på fördröjning på kvartersmark vid 
ny bebyggelse och åtgärder i den befintliga staden. 

Målet med så kallad hållbar dagvattenhantering är att 
regnvattnet i så stor mån som möjligt ska fördröjas och 
tas omhand i olika steg, från det att det faller som regn på 
platsen tills dess att det når den slutliga recipienten. Detta 
innefattar även att reducera spridningen av eventuella 
föroreningar som färdas med dagvattnet, samt att rena 
kontaminerat vatten. Öppna dagvattenlösningar, diken 
och andra anordningar tar större fysisk plats än lösningar 

under mark som till exempel rörledningar. I en allt tätare 
stad är det viktigt att ta tillvara plats mellan husen och 
skapa mångfunktionella ytor där dagvattenhantering, 
grön infrastruktur med ekosystemtjänster och rekreation 
för kommuninvånaren kan kombineras. En målsättning, 
enligt dagvattenstrategien, ska vara att dagvattnet nyttjas 
som en positiv resurs i stadsbyggandet. Frågan om mark-
åtkomst är därmed central.

LOD Fördröjning 
nära källan Trög avledning

Samlad 
fördröjning

Privat mark Allmän platsmark

Dagvattenkedjan

Dagvattenkedjan efter illustration D. Helmbold (efter Stahre, 
2004)

Om det finns behov av att reglera markförhållandena för 
att dagvattenhanteringen ska kunna lösas kan kommunen 
i detaljplan införa bestämmelser om markens höjd och 
lutning. Vid behov kan bestämmelser också användas 
för att reglera i vilken mån marken får hårdgöras eller 
inte. Detta kan exempelvis anges med att – marken får 
inte hårdgöras, endast 50 % av ytan får hårdgöras. Inom 
allmän plats betecknas detta på plankartan i klartext, 
exempelvis – infiltration.

Exempel på öppna dagvattensystem, fördröjning och samlad 
fördröjning.
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Parkmark - dagvatten
Även för parkmark kan säkerhet vara en konfliktpunkt när 
det gäller dammar. För detta har VA  Syd tagit fram en 
separat rapport.

All parkmark kan inte upptas av dammar och diken efter-
som ytor för bollspel och andra aktiviteter kräver tillgäng-
liga och plana gräsytor. Det är viktigt att tänka på att andra 
kriterier än dagvattensystemet är väsentliga vid placering 
och utformning av parker och friytor, t.ex. samspelet med 
bebyggelsen och omgivande landskap och behovet av 
utblickar.

Vattenspeglar i form av dammar, ytor eller diken där vat-
ten samlas tillfälligt efter kraftiga regn är exempel som 
kan vara miljöskapande inslag i en park. Även naturliga 
eller anlagda våtmarker kan vara inslag i en park- eller ett 
naturområde som tillför värden utan att begränsa allmän-
hetens användning av dessa områden.

Åkarpsdammen är en tydligt mångfunktionell vattenanläggning 
som erbjuder ekosystemtjänster som vattenrening, rekreation 
och kulturella.

Dammar – olägenhet
Dagvattendammars krav på stora ytor ställer också krav på 
utformningen så att risker för olyckor minimeras och att 
dammen behåller en god estetisk nivå genom planering 
och underhåll. Enligt Svenskt Vattens rapport ”Erfarenhet 
av kommunala dagvattendammar” (2007) med studie av 
ett antal kommunala anläggningar var reaktionen från 
kommuninvånare nästan enbart positiv. Några närboende 
frågade sig om dammen skulle kunna vara farlig för barn. 
Det kom även in undran ifall anläggningen ökar bestån-
det för skadedjur (sorkar). Rapporten lyfter fram vikten 
av utformning och placering, och hur dagvattendammen 
kan nyttjas, om området kan besökas för rekreation för 
allmänhet. 

Vanliga dagvattendammar är ofta torrlagda. För att få att-
raktiva dammar med vattenspegel fodras att de gestaltas 
med omsorg exempelvis med mjukare sluttning, kantstöd, 
broar och planteringar. 

Stänga inne - hålla öppet
När åtgärder behöver göras för att minska riskerna för 
en typ av översvämning kan riskerna öka för en annan. 
Bygger man vallar för havet riskerar dessa motverka 
avledningen av exempelvis skyfall. Likadant fungerar det 
vid höjning av åkrön. Om inte åtgärderna kan samverka 
behöver ett avvägande göras. Detta görs bäst från fall till 
fall.

Vallar är effektiva för att exempelvis hålla ute havet men fung-
erar också som barriär för skyfall att nå havet.

Organisatoriska barriärer
Ekonomi som en barriär. Ekonomin är en viktig aspekt 
i hanteringen och implementeringen av renings- och 
fördröjningsåtgärder. Det föreligger ofta en osäkerhet 
om driftskostnader. Att bygga är inte samma sak som att 
förvalta. Detta begränsas ytterligare av exploatörens vilja 
att utnyttja byggrätten på platsen.

Ansvar och roller som barriär. Implementeringen av 
åtgärder involverar flera aktörer, ofta med olika intressen. 
Vilket kräver ett gemensamt ansvar, men också att det 
måste finnas någon som äger och driver frågan. Kom-
munstyrelsen kan ses som en aktör med det övergripande 
ansvaret samtidigt som miljöförvaltningen och VA-huvud-
mannen också har en viktig roll. 

Otydliga regelverk som barriär. Den rådande lagstift-
ningen kring ansvarsfrågan är i nuläget otydlig. Generellt 
finns det tre olika regelverk som hanterar dagvatten, Plan 
och Bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och Lagen om 
allmänna vattentjänster (LAV). PBL ger förutsättningarna 
att använda marken till vad den är mest lämpad för, att 
bebyggelsen ska vara säker och vara lämplig med hänsyn 
till översvämning. I Miljöbalken definieras dagvatten oftast 
som avloppsvatten och hanteras därmed som en miljöfar-
lig verksamhet. Det kan även definieras som vattenverk-
samhet. Effekterna av en ökad mängd dagvatten samt de 
skador som en översvämning kan resultera i är inte lika 
tydligt reglerat. Enligt LAV (praxis) är VA-huvudmannen 
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endast skyldig att dimensionera ledningar för att klara av 
flöden enligt Svenskt vattens rekommendationer. Därmed 
behöver inte VA-huvudmannen ta ansvar för det vatten 
som tillkommer vid extrema vädersituationer.

Sociala konsekvenser
Ett grundläggande villkor för social hållbarhet är att säker-
ställa en långsiktig och jämlik tillgång till rent vatten. Rent 
vatten ger förbättrade möjligheter till ökad livskvalitet och 
är en av de viktigaste aspekterna för en god miljö. 

Tillvaratagandet av vattenmiljöer ökar också stadens att-
raktionskraft vilket bidrar till ett livskraftigt näringsliv med 
fler etableringar och därmed förbättrade förutsättningar 
för kommuninvånarnas försörjning. Tillgängliggörande 
av vattenmiljöer och nya mötesplatser vid vatten ger fler 
kontaktytor mellan människor vilket kan öka den sociala 
sammanhållningen i kommunen. 

Jordbruksmark – dammar/våtmarker
Jordbruksmarken inom Burlövs kommun klassas som 
högproduktiv mark vilket innebär att den är betydelsefull 
och har ett högt ekonomiskt värde. Jordbruksmarken är 
också central i livsmedelsförsörjningen där fler och fler 
ifrågasätter vårt behov av att importera mat. Grunden till 
intressekonflikten i detta fall är att jordbruksmarkens blir 
en kraftig utsläppskälla för näringsämnen som transporte-
ras vidare till recipienterna. Utöver det fungerar jordmå-
nen, bestående av kompakt lera, i kommunen i många fall 
nästintill som en hårdgjord yta med snabba transporter av 
ytvatten till kommunens recipienter. Detta kan leda till risk 
för översvämning vid kraftig eller långvarig nederbörd.

För att kunna nå önskade miljökvalitetsnormer krävs att 
åtgärder med reningsfunktioner vidtas. Den åtgärd som 
ger bland de bästa resultaten är anläggandet av våtmar-
ker som står för de centrala vattenreningsmekanismerna, 
bl.a. filtrering av större sediment samt andra biologiska 
och kemiska processer där upptag och sedimentering av 
näringsämnena, kväve och fosfor, sker. Våtmarken står 
även för viss fördröjning och kan utökas till en hybridlös-
ning med funktion som liknar fördröjande dagvatten-
dammar. Övriga ekosystemtjänster vid god planering av 
våtmarker och dammar är det estetiska inslag i miljön 
samt främjandet rekreation och biologisk mångfald. En 
nackdel är dock markåtgången som blir stor för att uppnå 
tillfredsställande rening. 

Våtmarker bidrar med viktiga ekosystemtjänster och det 
är därför viktigt att de skyddas och bevaras och att de 
ökar i antal och areal, såväl inom staden som i jordbruks-
landskapet. Det generella biotopskyddet enligt miljö-
balken (7 kap. 11 §) skyddar småvatten och våtmarker 
och ska säkra att de åtminstone inte minskar ännu mer i 

landskapet. Det nationella miljömålet ”Myllrande våtmar-
ker”, Våtmarkskonventionen (Ramsar) och Konventionen 
om biologisk mångfald (Riokonventionen) är verktyg som 
stakar ut riktningen för arbetet med att bevara, skapa och 
restaurera våtmarker.

Dikningsföretag och dess båtnadsområden sammanfaller i 
hög grad med områden som är utpekade inom lågpunkts-
kartering gjord av Länsstyrelsen Skåne. Utdikade områden 
i lågpunkter riskerar, trots dikningen, att bli översvämma-
de vid extrema väderhändelser när markavvattningssys-
temet inte hinner avleda allt vatten. Risken kan begränsas 
med anläggning av dagvattendammar och våtmarker vilka 
fungerar som fördröjningsmagasin vid intensiva regn och 
därmed översvämningsskydd. En fördröjningsdamm är 
också en markkrävande anläggning där storleken beror på 
vilken nivå av flödena magasinet ska kunna fördröja. Mark 
behöver också tillgängliggöras för underhållsfordon.

 
Bild. Värdefull åkermark som brukas i Burlövs kommun.
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ÅTGÄRDSOMRÅDEN
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Kostnads-�och�nytto- 
beräkningar
Beräkningarna av kostnader och nyttor för åtgärdersför-
slagen innehåller stora osäkerheter och är baserade på 
schabloner. Alla kostnader avser investeringskostnader.

För åtgärderna genomsläpplig yta, regnbädd, dagvatten-
damm, våtmark, svackdike har schabloner från VISS:s 
åtgärdsdatabas, avseende kostnader och nytta (rening) 
använts. För övriga åtgärder saknas schabloner i VISS.

För åtgärder som rör havsnivåhöjningar (vallar, pumpar, 
luckor och dylikt) har i första hand kostnaderna angivna i 
utredningen om havsskydd använts (Sweco 2016).

Åtgärder såsom kantsten och översvämningsytor har 
ett uppskattat pris för material eller schakt använts som 
schablon.

Magasinskapacitet för dagvattendammar och våtmarker 
är beräknad så att varje kvadratmeter kan hålla en kubik-
meter. Denna förenkling innebär att exempelvis slänterna 
behandlas som helt vertikala. Beräkningarna överskattar 
därmed kapaciteten i små respektive utdragna anlägg-
ningar men kan underskatta stora anläggningar. Totalt sett 
är den totala magasineringskapaciteten sannolikt över-
skattad i de presenterade beräkningarna.

Sannolikt kommer inte alla nyttor kunna maximeras 
samtidigt, vilket innebär att vissa åtgärder i slutändan ex-
empelvis får en hög näringsämnesrening men låg fördrö-
jande effekt och vice versa. 

Bild. Åkarpsdammen är en vattenanläggning med stor betydelse för ortens identitet och rekreation. Här ses bron som utgör av-
gränsningen mellan den stora och den lilla dammen.
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Åkarp

Beskrivning
I Åkarp bor ca 6000 invånare. Kommundelen innesluts av 
E6 i väster och E22 i söder. I norr och öster finns främst 
jordbruksmark.  Jordbuksmarken i öster består till största 
delen av klass 10 jord och är upptaget i Länsstyrelsens na-
turvårdsprogram. Åkarp karaktäriseras av sin stora andel 
villabebyggelse. Ur vattenperspektiv har det sina fördelar 
då villaträdgårdarna bidrar till en liten men inte obetydlig 
fördröjning av dagvatten. 

Rakt igenom tätorten går Alnarpsån i en ”dalgång”. Paral-
lellt med ån går järnvägen, som mellan 2017 och 2024 
byggs ut till fyra spår. Spåret kommer att byggas ut och 
sänkas i ett tråg vilket skapar ett hinder för dagvattnet och 
markavrinningen. Avrinning från södra sidan har möjlighet 
att nå Alnarpsån som dock har en mycket begränsad ka-
pacitet. Avrinningsområdet inom den norra delen riskerar 
att bli ett innestängt område. Området behöver fördröjas 
med hållbara dagvattenlösningar för att motverka risker 
för översvämningar.

Inom tätorten finns ett antal dikningsföretag att ta hänsyn 
till. Alnarpsån rinner från Staffanstorp genom Åkarp, 
vidare utmed norra Arlöv för att sedan mynna ut i Lom-
mabukten, där den utgör gräns till Lomma kommun. Ån 
är uträtad med ganska branta slänter och på flera sträckor 
är den inte tillgänglig på grund av stängsel. Inom Åkarp är 
Alnarpsån den enda recipienten av dagvatten. Åkermar-
ken i anslutning till ån har täckdikats och de stora våtmar-
ker som tidigare fanns i avrinningsområdet har i stort sett 
fullständigt dikats ut. Återkommande översvämningar 
med ekonomiska konsekvenser förekommer inne i Åkarps 
samhälle på grund av att ån svämmar över. 

Alnarpsån och i synnerhet Åkarpsdammen har ett rekrea-
tivt värde, men längs själva åsträckan skulle det kunna 
förstärkas avsevärt.

Inom tätorten är höjdskillnaden relativt stor. Där finns 
också ett antal instängda områden avseende markavrin-
ning.

  

 

o

Figur. Dikningsföretag i Åkarp.

Problemanalys
Föroreningar och morfologiska faktorer
Vattendragen genom Åkarp är kraftigt övergödda.

Kvävekoncentrationen i Alnarpsån ser dock ut att ha mins-
kat över tid. Hur mycket näringsämnen som transporteras 
till havet påverkas av vattenföringen i vattendragen. Både 
i kommunens egen och Öresundsvattenvårdsförbunds 
(flödesviktade) data visar på sjunkande halter av kväve 
över tid, vilket är positivt. För fosfor ses ingen tydlig trend 
i mätvärdena.
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Figur. Årsmedelvärdet av totalkväve vid utloppet i Alnarpsån 
tyder på minskande halter.

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Tot P (µg/l)

Tot�P�(µg/l)

Figur. Ingen tydlig trend hos totalfosfor som årsmedelvärdet vid 
utloppet i Alnarpsån kan ses.
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I Alnarpsåns avrinningsområde står jordbruket för ungefär 
75 % av kväveutsläppen och staden inklusive dagvatten 
för 25 %. När det gäller fosfor är fördelningen ungefär 
50 % - 50 %. För att nå målet om god ekologiskstatus med 
avseende på fosfor enligt vattendirektivet måste koncen-
trationen i vattnet minska med 80 %. 

Avseende näringsämnen är reningsbehovet mycket stort 
och kommer att kräva stora markytor vilken metod som 
än väljs.

Förbättringsbehovet för hela Alnarpsån motsvarar bland 
annat en minskning med 370 kg fosfor per år. Enligt VISS 
behöver bland annat 28 ha våtmark3 och 1,4 ha dag-
vattendammar anläggas för att minska fosformängden i 
tillräckligt hög omfattning.

Ån påverkas i stora delar av dikning- och rensning. Syftet 
med dikning/rensning var att avvattna marken genom 
att vattendragen ska fungera som en ”motorväg” för att 
snabbt avleda vattnet till havet vid höga flöden. Detta 
tankesätt har medfört en kraftig negativ inverkan på biolo-
gisk mångfald genom att livsmiljön för vattenlevande djur 
och växter förstörts. Vattendragets självrenande förmåga 
minskar liksom tillrinningsområdets vattenhushållande 
funktion och stora flödesvariationer förekommer också i 
ån.

Generellt ingår hela Åkarp som åtgärdsområde för att 
minska näringsämnen till recipient.

Den övergripande planeringsstrategin för att minska fos-
for-, kväve- och föroreningsbelastningen i ån och vidare 
transport till havet är att anlägga våtmarker och dag-
vattendammar.

3. Under arbetets gång har schablonerna för rening i våtmarker förändrats vilket innebär att ytbehovet enligt VISS beräkningar inte 
längre anses korrekta. Detta gäller dock inte dagvattendammar.

Översvämningar
Alnarpsån
I dag är utrymmet mycket begränsat för att genomföra 
breddande åtgärder i Alnarpsån, låta den meandra och 
skapa våtmarker. På de flesta sträckorna är den inklämd 
mellan infrastruktur och bebyggelse.

Enligt gällande dikesförrättning är ån dimensionerad för 
2-årsflöden. Detta innebär att ån är förhållandevis un-
derdimensionerad för att fylla syftet som recipient för 
dagvatten och gå genom bebyggelsen. Ån svämmar regel-
bundet över vilket innebär stora kostnader för kommunen 
och dess invånare.

Utredningar har visat att en bidragande orsak till över-
svämningarna är stor markavrinning vid mättad åkermark. 
Detta innebär att långa regn med ett ”mindre” blockregn 
kan vara problematiskt. Samtidigt visar utredningar på ett 
magasineringsbehov (i åfåran) på ca 30 000 m3 efter att 
åtgärder är genomförda i södra stambane-projektet för 
att klara ett 100-årsflöde. Åtgärderna innebär bland annat 
avledande av västra Åkarp och byte av bro vid Stationsvä-
gen. Till detta har kommunen medfinansierat en bredare 
kulvert under Alnarpsvägen för att ha möjligheten att 
senare vidta kapacitetsökande åtgärder. Utredningar visar 
också på att översvämningar ändå kommer att ske, om än 
i mindre omfattning, då trånga sektioner tagits bort och 
ån är rensad vilket innebär att flödesfåran är underdimen-
sionerad gentemot åns nuvarande syfte. Detta kan lösas 
på två sätt, fördröja vatten och bredda åfåran. Sannolikt 
behövs en kombination av metoderna. Olika modeller 
som genomförts ger dock väldigt olika resultat.

För att minska översvämningsriskerna i Alnarpsån ingår 
hela avrinningsområdet inom Åkarp och åfåran.

Bild. Större samling vatten på mättad åkermark. Notera att 
detta inte är en damm/våtmark utan en "pöl" tillföljd av ett 
relativt litet regn.

62



47

Figur. Mörkgrön färg visar översvämningarnas omfattning efter 
åtgärder i samband med utbyggnad 4 spår vid ett ”100-års-
flöde”. Ljusgrön i nuläge (2017).

Skyfall
I Åkarp finns bebyggelse inom instängda områden där det 
i en del områden riskerar att bli stående riskabla nivåer 
vid större skyfall. Dessa områden är i första hand: Byggna-
der på Kjellsons väg, runt Dalslundsvägen och Källvägen, 
vid Nils Pers väg, Sockervägen och Harakärrsvägen.

För att minska riskerna krävs åtgärder inom områdena 
men också högre upp i avrinningsområdena. Sannolikt 
är det inte möjligt att i alla lägen att genomföra åtgärder 
som helt eliminerar risken.

Figur. Risknivåer vid köpenhamnsregn. Rött anger de största 
max-djupen. Ett Köpenhamnsregn skulle få mycket stora effekter 
på samhället och i synnerhet vissa utpekade områden.

Den övergripande planeringsstrategin i Åkarp bör vara att 
anlägga dagvattendammar och våtmarker för att minska 
flödesvariationerna och högvattennivåerna samt avleda 
skyfall till områden som inte har värden som skadas.

Områdesstrategi
Den övergripande planeringsstrategin för att minska fos-
for-, kväve- och föroreningsbelastningen i ån och vidare 
transport till havet är att anlägga våtmarker och dag-
vattendammar.

Fokus för strategin för delområde Åkarp är fördröjning av 
vatten innan det når den översvämningskänsliga Alnarp-
sån. Fördröjningen av dag- och jordbruksvatten har en 
renande effekt vilket kommer bidra till att miljökvalitets-
normerna (näringsämnen) för vatten slutligen kan nås. 

Avseende skyfall bör fysiska åtgärder vidtas i de områden 
som identifierats som instängda områden med stor risk. 
För att inte påverka områden nedströms behöver över-
svämningsytor skapas. Översvämningsytorna bör vara 
multifunktionella och fungera som exempelvis lekplatser 
eller parker till vardags.

Som helhet kommer översvämningsriskerna således att 
minska i områden där det skapar olägenhet och ekono-
miska förluster.

Eftersom de flesta åtgärderna är stadsnära behöver hän-
syn till estetik, tillgänglighet och säkerhet tas.

Tillhörande åtgärdsbilagor
- Dalslund (ÅD1, ÅD2 och ÅD3)

- Harakärr (ÅH1, ÅH2 och ÅH3)

- Söder om Lundavägen

- Åkarp nordväst (ÅNV1 och ÅNV2)

- Åkarp nordost 
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Åtgärdsförslag

Åtgärdsförslag - prioritering
Nedan redovisas förslag på åtgärder för respektive om-
råde. I tabellerna beskrivs vad det är för åtgärd, vem som 
är huvudansvarig för åtgärden, vilken tidsperiod åtgärden 
föreslås. Period 1 = 2018-2021, 2 = 2022-2024, 3 = 2025-
2027, Omb = ombyggnad, EP = Efterplantid, Exp = exploa-
tering.

Dalslund (ÅD1, ÅD2 och ÅD3)

Löpnr Åtgärd Huvudans. Period
ÅD1, p1 Kulvert 4 m TRV Omb

ÅD1, p2 Bro BK Omb

ÅD1, p3 Breddning av å BK EP

ÅD1, p4 Översvämningsyta BK 3

Löpnr Åtgärd Huvudans. Period

ÅD2, p1 Svackdike (skyfall) (4,5 
m) BK 2

ÅD2, p2 regnbädd BK 3

ÅD2, p3 Översvämningsyta BK 3

ÅD2, p4 Genomsläpplig yta BK 3

ÅD2, p5 Översvämningsyta BK Omb

ÅD2, p6 Kantsten BK 1

2.

4.

3.

GRÄNSVÄGEN

1.

Löpnr Åtgärd Huvudans. Period

ÅD3, p1 Dagvattendamm VA 1

ÅD3, p1 Våtmark BK 1

ÅD3, p2 Dagvattendamm VA Exp

ÅD3, p3 Dagvattendamm VA 1
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Harakärr (ÅH1, ÅH2 och ÅH3)

Löpnr Åtgärd Huvudans. Period

ÅH1, p1 Genomsläpplig yta BK Omb

ÅH1, p2 Kantsten BK 1

ÅH1, p3 Dagvattendamm TRV Omb

ÅH1, p4 Fri vattenväg BK Omb

ÅH1, p5 Genomsläpplig yta BK Omb

ÅH1, p6 Svackdikesliknande 
(skyfall) (4,5 m) BK Omb

ÅH1, p7 Fri vattenväg BK Omb

ÅH1, p8 Våtmark TRV Omb

Löpnr Åtgärd Huvudans. Period

ÅH2, p1 Svackdike (skyfall) (4,5 
m) BK 1

ÅH2, p2 Svackdike (skyfall) (4,5 
m) BK 1

ÅH2, p3 Genomsläpplig yta BK 3

ÅH2, p4 Kantsten BK 1

ÅH2, p5 Översvämningsyta BK Omb

Credits not available.

o

Löpnr Åtgärd Huvudans. Period

ÅH3, p1 Dagvattendamm VA 2

Söder om Lundavägen

Löpnr Åtgärd Huvudans. Period

ÅSL, p1 Översvämningsyta BK 3

ÅSL, p2 Dagvattendamm/Un-
derjordiskt magasin VA 1

ÅSL, p2 Svackdike (skyfall) BK 2

ÅSL, p3 Våtmark BK 2
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Åkarp nordväst (ÅNV1 och ÅNV2)

Löpnr Åtgärd Huvudans. Period

ÅNV1, p1 Sänkning gata BK Omb

ÅNV1, p1 Sänkning gata BK Omb

ÅNV1, p2 Genomsläpplig yta BK Omb

ÅNV1, p3 Svackdike BK Omb

ÅNV1, p4 Dagvattendamm VA Exp

ÅNV1, p5 Omledning dagvatten VA 2

Löpnr Åtgärd Huvudans. Period

ÅNV2, p1 Dagvattendamm VA Exp

ÅNV2, p3 Dagvattendamm TRV Exp

Åkarp nordost 

Löpnr Åtgärd Huvudans. Period

ÅNO, p1 Översvämningsyta BK Omb

ÅNO, p2 Våtmark TRV 2

ÅNO, p3 Svackdike (skyfall) (4,5 
m) BK 1

ÅNO, p4 Översvämningsyta/
dagvattendamm TRV Exp

66



51

Sammanfattning av åtgärdsförslag

Kostnader
Åtgärderna är uppdelade på förslag till genomförandeperiod  och kostnadsberäknade efter schablon. Period 1 = 2018-
2021, 2 = 2022-2024, 3 = 2025-2027.

Åtgärdsförslag där Burlövs kommun är huvudansvarig. 

2018 - 2021 2022 - 2024  2025 - 2027 Efter plantid Exploatering Ombyggnad Tot.summa
Breddning av å 637 000 637 000

Bro 500 000 500 000

Fri vattenväg
Genomsläpplig yta 159 250 171 500 330 750

Kantsten 147 000 147 000

Regnbädd 300 000 300 000

Svackdike 82 500 85 500 168 000

Svackdikesliknande 47 400 47 400

Sänkning gata
Våtmark 450 000 240 000 690 000

Översvämningsyta 111 000 195 000 306 000

Totalt 679 500 325 500 570 250 637 000 913 900 3 126 150

Åtgärdsförslag där VA Syd är huvudansvarig.

2018 - 2021 2022 - 2024  2025 - 2027 Efter plantid Exploatering Ombyggnad Tot.summa
Dagvattendamm 2 100 000 56 000 1 176 000 3 332 000

Dagvattendamm/Un-
derjordiskt magasin
Omledning dagvatten 200 000 200 000

Totalt 2 100 000 256 000 1 176 000 3 532 000

Åtgärdsförslag där Trafikverket är huvudansvarig (redan beslutade).

2018 - 2021 2022 - 2024  2025 - 2027 Efter plantid Exploatering Ombyggnad Tot.summa
Dagvattendamm 2 100 000 60 000 2 160 000

Kulvert 4 m
Våtmark 150 000 60 000 210 000

Översvämningsyta/
dagvattendamm

60 000 60 000

Totalt 150 000 2 160 000 120 000 2 430 000
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Nytta
Schablonberäknad nytta av föreslagna åtgärder. Reningen är i kg per år. Nyttor som inte beräknats är bland annat re-
ning av mikroplaster och andra föroreningar, ekosystemtjänster som rekreation och biologisk mångfald.

Kväverening (kg) Fosforrening (kg) Magasinsvolym (m3) Skyfall (m3)
Bredare å 0 0

Bro 0 0

Dagvattendamm 131 61 19 600

Dagvattendamm/Un-
derjordiskt magasin
Fri vattenväg 0 0

Genomsläpplig yta 1 0

Kantsten 0 0

Kulvert 4 m 0 0

Omledning dagvatten 2 1

regnbädd 0 0 100

Svackdike (skyfall) (4,5 
m) 0 0 560

Svackdikesliknande 
(skyfall) (4,5 m) 0 0 158

Sänkning gata 0 0

Våtmark 960 114 24 000

Översvämningsyta 0 0 10 200

Översvämningsyta/dag-
vattendamm 0 0 2 000

Totalsumma 1 095 176 43 700 12 918
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Bild. Arlöv har havskontakt via Kalienån. Vy från Spillepeng mot punkthusen på Tågvirkesgatan.
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Arlöv

Beskrivning
I Arlöv bor ca 11 000 invånare. Komundelen innesluts av 
E6 i öster och E22 i söder. I norr ligger västkustvägen  och 
Alnarpsån som barriär och väster ansluter tätorten till 
industriområden i Malmö stad.  Jordbuksmarken i kro-
netorpsområdet består till största delen av klass 10 jord 
men är ett exploateringsområde för kommunen. Arlövs 
bebyggelse är mångsidig och variationsrik. Det finns stora 
höghusområden med tillhörande grönstruktur, villabebyg-
gelse med trädgårdar och större industriområden med 
stora ytor hårdgjord mark. Ur ett vattenperspektiv inne-
bär detta att förutsättningarna varierar inom tätorten. 

Rakt igenom tätorten går södra stambanan, som är under 
utbyggnad 2017 - 2024 till fyra spår. Spåret utgör en bar-
riär för vattnet, men viss koppling mellan norra och södra 
Arlöv i och med tunnlarna under järnvägen. 

Arlöv har två recipienter för dagvatten, Alnarpsån och 
Kalineån. 

Alnarpsån rinner längs den norra delen av Arlöv för att 
sedan mynna ut i Lommabukten. Alnarpsån utgör i princip 
gräns till Lomma kommun. Ån är uträtad, med mycket 
branta slänter och på flera sträckor är den inte tillgänglig 
på grund infrastruktur. Åkermarken i och runt omkring 
ån (anslutande dikningsföretag) har dikats eller bebyggts. 
De rekreativa värdena för Alnarpsån i Arlöv är i dagsläget 
mycket små.

Kalineån är en förgrening till Sege å. Tidigare kallades den 
för Lilla Sege å. Den ursprungliga sträckningen för Kali-
neån är nuvarande Malmö Burlöv Golfklubb, genom Arlöv, 
genom nuvarande Spillepengens avfallsdeponi till Lomma-
bukten i Öresund. Kalineån är numera i det närmaste att 
kallas för ett artificiellt vatten då den största mängden av 
normalflödet består av kylvatten från Sockerbruket. Vatt-
net som ska användas som kylvatten pumpas från Sege å. 
Kalineåns vattenkvalitet är mycket speciell då näringsäm-
nesinnehållet bestäms av Sege åns vatten men blir kraftigt 
uppvärmt på sin väg mot havet och natura 2000-området. 
Kalineån skulle kunna hålla högre rekreationsvärden men i 
de norra delarna är uppvärmningen en stor utmaning.

Inom tätorten är höjdskillnaden relativt liten. Ur skyfalls-
synpunkt är problemområdena generellt sett mer utsprid-
da än i Åkarp.

Inom tätorten finns endast ett fåtal dikningsföretag att ta 
hänsyn till.

Problemanalys
Föroreningar och morfologiska faktorer
Alnarpsån är mycket starkt övergödd och präglad av 
rensning och dikning i Arlöv liksom i Åkarp. För grafer och 
vidare beskrivning av övergödning, se Åkarp.

Den andra stora recipienten för Arlöv är Kalineån. Nä-
ringsämnesbelastningen styrs till mångt och mycket av 
näringshalten i Sege å, men samtidigt har kommunen en 
hel del dagvatten som leds till ån. Över tid syns små eller 
inga förändringar av koncentrationen av näringsämnen i 
ån. Flödesjusterade värden har inte kunnats beräknas ef-
tersom basflödet utgörs av pumpat kylvatten och flödena 
är därmed inte avrinningsbaserade i lika stor omfattning.
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Figur. Ingen tydlig trend för årsmedelvärdetkan av kväve kan ses 
vid Kalinans utlopp.
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Figur. Årsmedelvärdet av fosfor vid utloppet i Kalinan tyder på 
minskande halter.

Generellt ingår hela Arlöv som åtgärdsområde för att 
minska näringsämnen till recipienterna.

Den övergripande planeringsstrategin I Arlöv är att an-
lägga dagvattendammar för att minska fosfor- och förore-
ningsbelastningen i ån och vidare till havet.

Översvämningar
Den övergripande planeringsstrategin för att minska över-
svämningsriskerna i Arlöv är att anlägga dagvattendam-
mar för att minska flödesvariationerna och högvattenni-
våerna samt avleda skyfall till områden som är okänsliga. 
För att minska påverkan från havet behöver slussar, vallar 
och pumpar anläggas.

71



56

Alnarpsån och Kalineån
Översvämningsproblematiken i Alnarpsån bedöms inte 
lika påtaglig i Arlöv då det finns färre trånga sektioner än i 
Åkarp. I Åkarp finns uppdämningar i systemet vilket mins-
kar flödet nerströms. Vid ombyggnaden av södra stamba-
nan kommer en del dämmande sektioner i Åkarp att tas 
bort. Det har säkerställts att Arlöv inte drabbas negativt av 
detta. Däremot dämmer de stora ofördröjda dagvattenut-
släppen i Arlöv Alnarpsån vid häftiga regn.

Credits not available.
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0,5 0 0,5 [km]Figur. Grön färg visar översvämningarnas omfattning efter åt-
gärder i samband med utbyggnad av fyra spår vid ett ”100-års-
flöde”.

I Kalineån är översvämningsproblematiken är sämre ut-
redd. I den övre delen finns en breddning till Sege å och i 
den nedre delen (närmast havet) finns backventiler i vissa 
områden för att inte översvämma dagvattensystemet. 
Backventilerna är till för att säkra mot höga havsnivåer. 
Sannolikt är inte problemen lika stora med höga flöden 
i Kalineån då basflödet pumpas via sockerbruket. Höga 
havsnivåer är dock en utmaning.

Skyfall
I Arlöv finns bebyggelse i instängda områden där det i en 
del områden riskerar att bli stående riskabla nivåer vid 
större skyfall. Dessa områden är i första hand: Industri-
fastigheter på Hammarvägen och Hantverkaregatan, samt 
ett par fastigheter på Aspvägen, Nygatan och Torngatan. 
Även byggnader på Norrevångsgatan, Rågångsvägen och 
Hantverkaregatan visar på risker.

För att minska riskerna krävs åtgärder inom områdena 
men också högre upp i avrinningsområdena. Sannolikt är 
det i alla lägen inte möjligt att genomföra åtgärder som 
helt eliminerar riskerna. Istället är det viktigt att informera 
fastighetsägarna  att de behöver säkra sina byggnader och 
andra värden.

Credits not available.
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0,5 0 0,5 1 1,5 [km]Bild. Risknivåer vid köpenhamnsregn. Rött anger de största max-
djupen.

Havsnivå
Den nordvästra delen av Arlöv är sårbar för extrema 
högvatten i Öresund redan idag genom dämning i led-
ningsystemen. Hittills har ytvattenöversvämningar, dvs att 
vattnet har legat över gatuhöjd, inte orsakat större skador. 
I och med klimatförändringen och den förväntade havsni-
våstigningen kommer extrema högvatten att bli vanligare 
och kraftigare i framtiden. För att undvika översvämningar 
och kraftiga samhällsstörningar kommer Burlövs kommun 
behöva vidta åtgärder. 

I SMHI-klimatrapport över Skåne 2012, anges den globala 
medelvattenytan stiga 30 cm under perioden 1990 – 2050 
och ytterligare 70 cm under perioden 2050 – 2100. Sweco 
har på kommunens uppdrag tagit fram rekommenderade 
nivåer för förväntad medelvattennivåhöjning. Fram till år 
2065 beräknas höjningen bli +50 cm och år 2100 +100 
cm.

I Sverige är det mer eller mindre praxis att utforma över-
svämningsskydd för 100-årshögvatten, men det finns un-
dantag. För havsnivån finns inte någon beräknad högsta 
nivå, utan nivåer baseras på frekvensanalyser av obser-
verade mätserier. Eftersom mätserier sällan täcker mer 
än ett par årtionden blir beräknade återkomsttider längre 
än cirka 100 år mycket osäkra. För Burlövs kommun har 
följande värden tagits fram av SWECO.

• +2,6 m (RH2000) - motsvarande ett 100-årshögvatten 
år 2065,

• +3,4 m (RH2000) - motsvarande ett mycket extremt 
högvatten år 2100. Det understryks att detta är ett 
mycket extremt högvatten som inte kommer att in-
träffa i dagens klimat.
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Det finns inget givet svar på vilken vattenyta ett över-
svämningsskydd bör dimensioneras för. Valet handlar om 
en medveten avvägning mellan de risker kommunen är 
villig att acceptera och vilka kostnader och andra negativa 
effekter av skydden som kommunen kan acceptera. Vid 
bedömning av acceptabel sannolikhet för översvämning 
måste kommunen förstå konsekvenserna av en översväm-
ning. Om konsekvenserna är små kan en större sannolik-
het accepteras. Att skydda sig till en nivå där översväm-
ning aldrig sker är inte realistiskt.

Vattenplanen föreslår skydd till 2065 års hundra års hög-
vatten, men det är viktigt att mark reserveras till skydd för 
2100 års extremnivåer eller om kunskapen skulle föränd-
ras.

Figur. Översvämningskartering för ett högvatten +2,6 m 
(RH2000) – motsvarande ett 100-års högvatten med klimatfak-
tor för höjd medelvattensyta år 2065 (SWECO, 2016). Byggna-
der som ligger lägre än +260 cm markerade i rött. Malmövägen 
och Västkustvägen ligger över stillvattennivån, men Malmö-
vägen riskerar att spolas över av vågor. Vatten kan stiga in i 
bebyggelsen via Alnarpsån, Kalineån, Sege å, intagskanalen till 
Sockerbruket samt GC-tunneln vid Västkustvägen.

Områdesstrategi
Den övergripande planeringsstrategin i Arlöv för att 
minska fosfor-, kväve- och föroreningsbelastningen i ån 
och vidare transport till havet är att anlägga dagvatten-
dammar.

Fokus i strategin för delområdet Arlöv ligger på fördröj-
ning av dagvatten för att minska flödes- och näringsäm-
nesbelastningen i Alnarpsån och Kalineån. Dessa åtgärder 
behövs även för att göra samhället mer robust mot havs-
nivåhöjningar då recipienterna tidvis kommer att behöva 
stängas av och regnvatten måste ges utrymme till dess att 
backventiler kan öppnas. Strategiska dagvattenmagasin 
ökar kapaciteten i ledningsnätet i sårbara områden och i 
recipienten.

Även havsnivåerna behöver ett tydligt fokus då området 
behöver säkras från havsnivåhöjningar i flera steg inom 

och efter plantiden. Samverkan med Lomma kommun och 
Malmö stad är viktig inför framtiden.

Inom området finns spridd skyfallsproblematik, vilken i 
första hand hanteras via information till fastighetsägare. 
På vissa platser är dock fysiska åtgärder rimliga och lämp-
liga. 

Höga flöden i vattendragen är ett mindre problem i Arlöv då 
åtgärderna kan hanteras inom ramen för havsnivåhöjningar.

Tillhörande åtgärdsbilagor
- Norr om Lundavägen

- Företagsbyn

- Söder om Lundavägen

- Nordväst

Åtgärdsförslag

Åtgärdsförslag - prioritering
Nedan redovisas förslag på åtgärder för respektive om-
råde. I tabellerna beskrivs vad det är för åtgärd, vem som 
är huvudansvarig för åtgärden, vilken tidsperiod åtgär-
den föreslås. Period 1 = 2018-2021, 2 = 2022-2024, 3 = 
2025-2027, Omb = Ombyggnad, EP = Efterplantid, Exp = 
Exploatering.

Norr om Lundavägen

Löpnr Åtgärd Huvudans. Period
ANL, P2 Översvämningsyta BK Omb

ANL, P3 Genomsläpplig yta BK 3

ANL, P4 Översvämningsyta BK Omb

ANL, P5 Översvämningsyta BK Omb

ANL, P7 Dagvattendamm VA Omb

Övriga åtg. innebär informationsåtgärder
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Företagsbyn

Löpnr Åtgärd Huvudans. Period
AF, P2 Dagvattendamm VA Omb

Övriga åtg. innebär informationsåtgärder. 

Söder om Lundavägen

Löpnr. Åtgärd Huvudans. Period
ASL, P1 Dagvattendamm VA 2

ASL, P4 Kantsten BK 2

ASL, P6 Dagvattendamm BK Omb

Övriga åtg. innebär informationsåtgärder eller ej utredda 
åtgärder. 

Nordväst

Löpnr Åtgärd Huvudans. Period
ANV, P3 Vall BK 3

ANV, P4 Vall BK EP

ANV, P5 Vall BK 3

ANV, P5 Pump Kalinan BK / VA 3

ANV, P5 Lucka Kalinan BK / VA 3

ANV, P7 Vall BK EP

ANV, P7 Omledning Alnarpsån BK EP

ANV, P7 Pump Alnarpsån BK / VA EP

ANV, P7 Lucka alnarpsån BK / VA EP

ANV,P1 Dagvattendamm VA 1

Övriga åtg. innebär informationsåtgärder. 
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Sammanfattning av åtgärdsförslag

Kostnader
Åtgärderna är uppdelade på förslag till genomförandeperiod  och kostnadsberäknade efter schablon. Period 1 = 2018-
2021, 2 = 2022-2024, 3 = 2025-2027.

Åtgärdsförslag där Burlövs kommun är huvudansvarig. 

2018 - 2021 2022 - 2024  2025 - 2027 efter plantid exploatering ombyggnad Tot.summa
Dagvattendamm 1 120 000 1 120 000

Genomsläpplig yta 24 500 24 500

Kantsten 30 000 30 000

Lucka alnarpsån 400 000 400 000

Lucka Kalinan 100 000 100 000

Omledning Alnarpsån 0 0

Pump Alnarpsån 200 000 200 000

Pump Kalinan 100 000 100 000

Vall 250 000 11 500 000 11 750 000

Översvämningsyta 81 000 81 000

Totalt 30 000 474 500 12 100 000 1 201 000 13 805 500

Åtgärdsförslag där VA Syd är huvudansvarig.

2018 - 2021 2022 - 2024  2025 - 2027 efter plantid exploatering ombyggnad Tot.summa
Dagvattendamm 1 120 000 700 000 980 000 2 800 000

Totalt 1 120 000 700 000 980 000 2 800 000

Nytta
Schablonberäknad nytta av föreslagna åtgärder. Reningen är i kg per år. Nyttor som inte beräknats är bland annat re-
ning av mikroplaster och andra föroreningar, ekosystemtjänster som rekreation och biologisk mångfald.

Kväverening (kg) Fosforrening (kg) Magasinsvolym (m3) Skyfall (m3)
Dagvattendamm 94 43 14 000

Genomsläpplig yta 0 0

Kantsten 0 0

Lucka alnarpsån 0 0

Lucka Kalinan 0 0

Omledning Alnarpsån 0 0

Pump Alnarpsån 0 0

Pump Kalinan 0 0

Vall 0 0

Översvämningsyta 0 0 2 700

Totalsumma 94 43 14 000 2 700
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Bild. I området runt Sege å är kopplingen till vatten tydlig. Här ses en av dammarna längs Skåneleden på golfbanan.
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Sege å

Beskrivning
Åtgärdsområdet består av natur, jordbruksmark, byar och 
samhällen söder om Stockholmsvägen. För enkelhetens 
skull har dessa samlats under namnet "Sege å". 

I "Sege å" bor ca 1 000 invånare. Komundelen inneslut i 
huvudsak av E6 i öster, Sege å i väster och E22 i norr och 
områdena söder om väg 11 i söder.  Jordbuksmarken i 
består till största delen av klass 10-jord. En ganska stor 
del av åkermarken i söder har exploaterats med handel, 
logistikcenter och industrier. Verksamheterna och dess 
biområden är till mycket stor del  hårdgjorda. I den mesta 
av nyexploatering i området har dock flödeskrav på 1,5 
l/s/ha till recipienten ställts, vilket lett till att verksamhe-
terna fördröjer sitt dagvatten i dammar på egen fastighet 
eller samlat på kommunal mark. 

Bostadsbebyggelsen i området är till största delen kon-
centrerade till Burlövs egna hem, Sege by, Burlövs kyrkby 
och Sunnanå. I dessa områden är det främst villabebyg-
gelse. I den mellanliggande odlingsmarken ligger en del 
friliggande gårdar.

Den huvudsakliga recipienten för markavvattning och 
dagvatten är Sege å. Från Burlövs egna hem leds dock 
dagvattnet till Kalineån.

För vidare beskrivningar problemanalys kring Kalineån se 
Arlöv.

Avrinningen till Sege å kommer till största delen från åker-
mark med inslag av en del bebyggelse som till exempel 
handelsområde och industrier. Totalt sett sträcker sig Sege 
ås avrinningsområde över cirka 335 km2 fördelat på sju 
kommuner (Burlöv, Lund, Staffanstorp, Svedala, Malmö, 
Vellinge och Trelleborg). Den största delen av avrinnings-
området utgörs av åkermark (ca 55 %). En mindre del 
utgörs av tätort (10 %). Sege å mynnar sydväst om Spille-
peng vid Sjölunda i gränsen mellan Burlövs kommun och 
Malmö stad. Vattendraget är starkt präglat av jordbruks-
marken. Ett av de största problemet i Sege å är övergö-
dande ämnen. Sege å (Havet-Torrebergabäcken) bedöms 
ha otillfredsställande status enligt EU-direktivet för vatten. 
Sege å mynnar i vattenförekomsten Malmö hamn vilken 
är klassad som kraftigt modifierat vatten (KMV). Enligt 
expertbedömning, finns det måttlig ekologisk potential för 
vattenförekomsten, på grund av höga halter av närings-
ämnen.

Inom området finns ett antal dikningsföretag att ta hänsyn 
till.

Problemanalys
Föroreningar och morfologiska faktorer
Den största recipienten för området är Sege å. Närings-
ämnesbelastningen styrs till mångt och mycket av det vat-
ten som kommer uppströms Burlövs kommun. Baserat på 
Segeåns vattendragsförbund, årsrapporter ser näringsäm-
neshalten (flödesviktat) ut att ha haft en sjunkande trend 
perioden 1990-2017, både avseende fosfor och kväve. 
Bryter man ut perioden mellan 2008-2018 ser det dock ut 
som minskningen har avtagit för att i stället snarare öka 
en aning. Årstransporten av näringsämnena följer till stor 
del vattenföringen. Huruvida man kan utläsa någon trend 
är osäkert. Enligt naturvårdsverkets bedömningsgrunder 
är den arelaspecifika förlusten av både fosfor och kväve 
hög i åns övre delar men inte beskriven i de nedre.

Figur. Diagram från Segeåns vattenråd, årsrapport 2017.

Figur. Diagram från Segeåns vattenråd, årsrapport 2017.

Avrinningsområdet är ca 335 km2 och åkermarken do-
minerar med ca 66 %.I Segeåns avrinningsområde står 
jordbruket för ungefär 70 % av kväveutsläppen och 
staden inklusive dagvatten för 30%. När det gäller fosfor 
är fördelningen ungefär 50-50. För att nå målet om god 
ekologiskstatus med avseende på övergödning enligt vat-
tendirektivet ska nås för fosfor måste koncentrationen i 
vattnet minska med 75 %. 
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Förbättringsbehovet för hela sträckan Sege å (vid utlop-
pet) motsvarar bland annat minskning med 5 400 kg fos-
for per år. Enligt VISS behöver bland annat 65 ha våtmark1 
och 13 ha dagvattendammar anläggas för att minska 
fosformängden i tillräckligt hög omfattning.

Delarna av Sege å inom Burlövs kommun är modifierade 
pga av dikningsverksamhet men flödesvariationerna är 
inte lika stora i Sege å som i Alnarpsån.

Avseende rening av näringsämnen är behovet mycket 
stort och kommer att vara ytkrävande vilken metod som 
än väljs.

För Kalineån se "Åtgärdsområde Arlöv".

Generellt ingår hela området Sege å som åtgärdsområde 
för att minska näringsämnen till recipienterna.

Den övergripande planeringsstrategin I åtgärdsområdet 
är att anlägga våtmarker och dagvattendammar för att 
minska näringsämnes- och föroreningsbelastningen i 
ån och havet. Åtgärderna skapar rekreationsvärden och 
biologisk mångfald som är viktiga mervärden för området 
som helhet.

Översvämningar
Den övergripande planeringsstrategin för området är att 
rena jordbruks- och dagvatten samt endast tillåta okäns-
liga anläggningar (exempelvis friluftsområden och natur) 
i riskområden för översvämning från hav och Sege å. 
Havsskydd för Arlöv placeras lämpligen i åtgärdsområdets 
nordvästra del. Inom åtgärdsområdet är skyfallshantering 
lågprioriterat.

Sege å
Översvämningsproblematiken från Sege å bedöms inte 
lika påtaglig som i kommunens övriga vattendrag, främst 
på grund av att området närmast ån inte är bebyggt i 
samma utsträckning som vid exempelvis Alnarpsån. På-
verkade ytor är i första hand naturlika ytor (golfbana och 
brukshundsklubb). I anslutning till ån ligger dock AkzoNo-
bel som behöver informeras om eventuella risker.

Credits not available.
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0,5 0 0,5 1 1,5 [km]Figur. Hundraårsflöde i Sege å.

I och med framtida klimatförändringar kommer havsnivån 
att höjas. Detta får effekter relativt långt upp i Sege å-sys-
temet. I princip hela åsträckan inom kommunen påverkas 
av uppdämningseffekter vid stillvattenyta i havet på 3 m. 
Detta medför att havsnivåhöjningarna är minst lika viktiga 
som högflödessituationer för översvämningsriskerna vid 
Sege å.

Skyfall
Riskerna och konsekvenserna i åtgärdsområdet Sege å 
bedöms som lägre än i tätorterna. Detta beror på att 
markerna inte är hårdgjorda i lika hög omfattning och att 
värdena i området är mindre känsliga.

I åtgärdsområdet Sege å har följande områden uppmärk-
sammats: Krotonvägen i Burlövs egna hem, AkzoNobel 
och verksamheter vid Fortunavägen.

Credits not available.
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Figur. Risknivåer vid köpenhamnsregn. Rött anger de största 
max-djupen.

Havsnivå
I princip hela sträckan längs Sege å är sårbar för extrema 
högvatten i Öresund genom dämning i Sege å och led-
ningsystemen. Problemen förväntas öka i takt med att 
klimatförändringarna. Hittills har ytvattenöversvämningar, 
dvs att vattnet har legat över gatuhöjd, inte orsakat större 
skador. I och med klimatförändringen och den förvän-
tade havsnivåhöjningen kommer extrema högvatten att 
bli vanligare och kraftigare i framtiden. För att undvika 
översvämningar och kraftiga samhällsstörningar kommer 
Burlövs kommun behöva vidta åtgärder. 

För vidare allmänt resonemang kring havsnivå se Arlöv.

För åtgärdsområde Sege Å föreslås skydd vid inloppet till 
Kalineån samt pumpning av vatten. Åtgärden behöver 
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utredas ytterligare då den eventuellt är onödig i och med 
Sockerbrukets nedläggning i Arlöv. Övriga områden läm-
nas för utan åtgärd.

Figur. Översvämningskartering för ett högvatten +2,6 m 
(RH2000) – motsvarande ett 100-års högvatten med klimatfak-
tor för höjd medelvattensyta år 2065 (SWECO, 2016). Byggna-
der som ligger lägre än +260 cm markerade i rött. Malmövägen 
och Västkustvägen ligger över stillvattennivån, men Malmövä-
gen riskerar att spolas över av vågor. Uppstigning av vatten kan 
ske via Alnarpsån, Kalineån, Sege å, intagskanalen till Socker-
bruket samt GC-tunneln vid Västkustvägen.

Områdesstrategi
Fokus för strategin för delområde Sege å ligger på rening 
av dag- och jordbruksvatten och öka de rekreativa vär-
dena. 

Avseende skyfall och höga flöden i Sege å bedöms riktad 
information vara den enda rimliga åtgärden.

Området behöver eventuellt säkras för havsnivåhöjningar.

Tillhörande åtgärdsbilagor
- Sege å

1. Under arbetets gång har schablonerna för rening i våtmarker förändrats vilket innebär att ytbehovet enligt  
VISS beräkningar inte längre anses korrekta. Detta gäller dock inte dagvattendammar.

Åtgärdsförslag 
Åtgärdsförslag - prioritering
Nedan redovisas förslag på åtgärder för respektive om-
råde. I tabellerna beskrivs vad det är för åtgärd, vem som 
är huvudansvarig för åtgärden, vilken tidsperiod åtgärden 
föreslås. Period 1 = 2018-2021, 2 = 2022-2024, 3 = 2025-
2027, Omb = ombyggnad, EP = Efterplantid, Exp = exploa-
tering.

Löpnr. Åtgärd Huvudans. Period
SÅ, P6 Våtmark BK Exp

SÅ, P7 Lucka Kalinan  
golfbanan BK / VA EP

SÅ, P1 Våtmark BK 3

SÅ, P2 Dagvattendamm VA Exp

SÅ, P3 alt 
SÅ, P4 Våtmark BK 3

Övriga åtg. innebär informationsåtgärder eller ej utredda 
åtgärder.

1.

3.

4.

5.

5.

5.

2.

6.

7.
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Sammanfattning av åtgärdsförslag
Kostnader
Åtgärderna är uppdelade på förslag till genomförandeperiod  och kostnadsberäknade efter schablon. Period 1 = 2018-
2021, 2 = 2022-2024, 3 = 2025-2027.

Åtgärdsförslag där Burlövs kommun är huvudansvarig.

2018 - 2021 2022 - 2024  2025 - 2027 Efter plantid Exploatering Ombyggnad Tot.summa

Lucka Kalinan golbanan 100 000 100 000

Våtmark 390 000 240 000 630 000

Totalt 390 000 100 000 240 000 730 000

Åtgärdsförslag där VA Syd är huvudansvarig.

2018 - 2021 2022 - 2024  2025 - 2027 Efter plantid Exploatering Ombyggnad Tot.summa
Dagvattendamm 560 000 560 000

Totalt 560 000 560 000

Nytta
Schablonberäknad nytta av föreslagna åtgärder. Reningen är i kg per år. Nyttor som inte beräknats är bland annat re-
ning av mikroplaster och andra föroreningar, ekosystemtjänster som rekreation och biologisk mångfald.

Kväverening (kg) Fosforrening (kg) Magasinsvolym (m3) Skyfall (m3)
Dagvattendamm 13 6 2 000

Lucka Kalinan golbanan 0 0

Våtmark 672 80 21 000

Totalsumma 685 86 23 000
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Klimatförändring 
I vattenplanen används 
uttrycket där den ökande 
medeltemperaturen kom-
mer att förändra de lokala 
förutsättningarna såsom 
högre havsnivå och större 
skyfall.

Mikroplaster 
Mikroplast är ett samlings-
namn för små, små plast-
fragment (1 nm till 5 mm). 
Den största källan är däck.

Miljökvalitetsnormerna 
Miljökvalitetsnormen för 
vatten beskriver den vat-
tenkvalitet som vatten ska 
uppnå vid en viss tidpunkt. 
Normerna är juridiskt bin-
dande.

Recipient 
Mottagare av exempel-
vis vatten. I vattenplanen 
används recipient vanligen 
om vattendragen eller havet 
som tar emot dagvatten 
eller vatten från dikningsfö-
retag.

Skyfall 
I vattenplanen ett regn som 
är större än kapaciteten i 
ordinarie dagvattensyste-
met. SMHI:s definition av 
skyfall är minst 50 mm på 
en timme eller minst 1 mm 
på en minut.

Spillvatten 
Förorenat vatten som kom-
mer från diskhoar, toaletter, 
duschar och olika processer 
i industrin.

Svämplan 
Område i anslutning till 
exempelvis en å som ofta 
översvämmas.

Topografi 
Utgörs av markens förhål-
lande som till exempel kullig 
eller lågpunkter.

VA-huvudman 
Den som ansvarar för den 
kommunala vatten- och 
avloppsförsörjningen inom 
kommunen. I Burlövs kom-
mun är VA Syd VA-huvudman.

Vattenförekomst 
Definieras som ett geo-
grafiskt avgränsat vat-
tenområde av viss storlek. 
I vattenplanen används 
vattenförekomst enligt vad 
som definierats av vatten-
myndigheten.

VISS 
VattenInformationsSystem 
Sverige är en av de vikti-
gaste planeringsunderlagen 
och information om vat-
tenförekomsterna i kom-
munen. I systemet finns allt 
från klassning till förslag på 
åtgärder.

Våtmark 
Mark som alltid eller stor del 
av året står under vatten.

Ytavrinning 
Vatten som rinner på mar-
ken till mottagaren.

Övergödning 
I vattenplanen menas en 
genom mänsklig aktivitet 
förhöjd halt och transport 
av näringsämnen. Närings-
ämnena utgörs av grundäm-
nena fosfor och kväve.

Översvämningsyta 
Yta som tillåts svämma över 
vid stora flöden eller skyfall. 
Ofta är ytorna mångfunktio-
nella och kan vara lekplatser 
eller friluftsområde då vat-
ten inte står på dem. Viktigt 
är att inte värden skadas.

Översilningsyta 
Vanligen en gräs eller maka-
damyta över man på bred 
front låter vatten transpor-
teras och eventuellt infiltre-
ras och renas.

Ordförklaring
Avloppsvatten 
Ett samlingsnamn för dag-
vatten och spillvatten.

Avrinningsområde 
Ett område till vilket allt 
ytavrinnings- inklusive drä-
neringsvatten rinner.

Bräddning 
Innebär att avloppsvatten 
(till stora delar bestående 
av dagvatten) släpps ut 
obehandlat till recipienten 
när avloppsledningsnätets 
eller avloppsreningsver-
kets kapacitet överskrids, 
till exempel vid extrema 
skyfall.

Båtnadsområde 
Är ett geografiskt avgrän-
sat område som visar 
vilka fastigheter som har 
nytta av dikningsföretaget. 
Dessa områden betraktas 
ofta som mer översväm-
ningskänsliga.

Dagvatten 
Dagvatten är regn-, spol- 
och smältvatten som 
rinner på hårdgjorda ytor 
eller på genomsläpplig 
mark. Det tillförs avlopps-
ledningsnätet och avleds 
genom dagvattenledningar 
och diken till recipienten.

Dagvattendamm 
Damm som avser att ta 
emot dagvatten och rena 
och fördröja detta innan 
det leds till exempelvis vat-
tendrag.

Dikning  
Dikning av ett vattenmättat 
område innebär att man 
genom grävda diken leder 
bort vatten från området 
så att marken blir torrare. 
Dikning är en form av av-
vattning eller dränering av 
marken.

Dikningsföretag 
Används i vattenplanen 
som samlingsbegrepp för 
samfällda vattenanlägg-
ningar vilket även inklude-
rar maravvattningsföretag 
m.fl. Dikningsföretag är en 
juridisk konstruktion där 
markägare gått samman 
för att avleda vatten från 
exempelvis jordburksmark.

Ekologisk status   
Ekologisk status är en be-
dömning av kvaliteten på 
förekomsten av växt- och 
djurarter. Bedömningen 
görs efter tre kvalitetsfak-
torer, Biologiska, utform-
ning (hydromorfologiska), 
övergödande ämnen och 
föroreningar med mera 
(fysikalisk-kemiska). Målet 
och kravet är att alla vat-
tenförekomster ska ha god 
ekologiskstatus.

Fördröjning 
I vattenplanen innebär 
fördröjning utjämning av 
flöden av dagvatten eller 
jordbruksvatten för att 
minska den momentana 
belastningen på åarna och 
öka rening.

Flöde 
Används som mängd vat-
ten om rinner i ett vatten-
drag.

Geologi 
Innefattar i detta samman-
hang de olika sorternas jord 
marken är uppbyggd av och 
dess egenskaper som.

Infiltration 
Markens förmåga att 
släppa igenom vatten till 
exempelvis grundvatten.

Innestängda områden 
Områden där vattnet inte 
ytledes kan komma ut. 
Dessa har stor betydelse 
för skyfallsutmaningar.
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Vattenplan 
Burlövs kommun
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Åkarp Dalslund är ett delområde som ringas in av Al-
narpsvägen, järnvägen, Gränsvägen och Lundavägen. Ett 
dikningsföretag med båtnadsområde skär genom områ-
dets norra halva. Dikningsföretagets sista del är sedan 
2017 bortaget ur förrättningen. Topografin visar på en 
kraftig lutning ner mot en lågpunkt i dikningsföretaget 
och Alnarpsån/järnvägen. Lågpunkten går från öster, med 
åkermark och fotbollsplaner, vidare genom Åkarp-Burlövs 
tennisklubb, Dalslundsskolan, Dungens förskola och fort-
sätter sedan i Alnarpsån (ÅD3).

Alnarpsån och Åkarpsdammen är karaktäriserar till stora 
delar denna delen av Åkarp (ÅD1). Dessa anses extra 
skyddsvärda och känsliga för exempelvis övergödning och 
exploatering.

Inom området finns goda möjligheter att skapa nya våt-
marker och dammar för att rena dag- och jordbruksvat-
ten. Detta gjordes under 2017 som en del av genomföran-
det av vattenplanen. 

Två områden anses ligga inom riskzon för översvämning 
och behöver analyseras närmare. För åtgärdsområde 
ÅD1 förekommer stor risk för översvämning då området 
ligger lågt vid händelse av både höga flöden i Alnarpsån 
och ytavrinning vid skyfall från resten av delområdet. En 
åtgärdsstrategi bör bygga på åtgärder uppströms i förhål-
lande till ÅD1. Åtgärdsområde ÅD2 är också låglänt och 
känsligt vid skyfall. Åtgärdsområde ÅD3 ligger avrinnings-
mässigt högre upp i Åkarp och har därmed en viktig ren-
anade och fördröjande funktion. Området är mottagare  
av vatten från ett stort avrinningsområde som utgörs av 
nästintill uteslutande åkermark. Idag finns här en större 
dagvattendamm och en våtmark med bra kapacitet för 
rening. I åtgärdsområdet finns också möjlighet att projek-
tera för utökad rening och fördröjning. I södra delen av 
delområdet ligger ÅD4 med bland annat folkhögskolan 
och en del andra fastigheter, som behöver informeras om 
risker vid skyfall.

Bild. Delområde – Åkarp Dalslund. Åtgärdsområden ÅD1-4 markerat.
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Åtgärdsområde ÅD1, Villavägen
Åtgärdsområde ÅD1, Villavägen:
Utmaningar/risk: Mycket höga näringsämneshalter; skyfall; höga flöden; ytavrinning; instängt; översväm-

ning

Värden: Byggnader; bostadsfastigheter; Skola

Förutsättningar: Lera (postglacial) och sand; dikningsföretag; låglänt; närliggande vattendrag

Begränsningar: Trånga sektioner Alnarpsån; Dikningsföretag; Detaljplaner; översvämningsrisker  från 
flera håll

Problemanalys ÅD1, Villavägen
Alnarpsåns vattenkvalitet är dålig med avseende på 
näringsämnen och grumlighet. Inom åtgärdsområdet är 
dock ett bra genomflöde i ån prioriterat och det finns inga 
naturliga förutsättningar för rening, till exempel tvåsteg-
dike. Den mesta av vattnet från jordbruksmarken och 
tätorten gick tidigare orenat till Alnarpsån.

Flera översvämningar har under de senare årtiondena 
inträffat i området kring Åkarpsdammen då Alnarpsån 
svämmat över. Detta har flera orsakskombinationer, som 
mättade åkermarker, ofördröjda dagvattenutsläpp, för 
liten kapacitet i ån med mera. 

Området riskerar att översvämmas både vid kraftiga 
skyfall och vid höga flöden i Alnarpsån. Höga vattennivåer 
i ån medför också dämning i dagvattennätet. Skyfallskar-
teringen visar att det finns en ytavrinningsriktning mot 
åtgärdsområdet. Villaområdet mellan Stationsvägen och 
Alnarpsvägen är mest utsatt, framförallt de bostadsfas-
tigheter som ligger närmast Alnarpsån/Stationsvägen. 
Dungens förskola riskerar också översvämmas vid 100-års 
flöde och 10-års regn.

I Swecos modellsammanställning, Översvämningsmodell 
Alnarpsån (2014), undersöktes möjliga skyddsåtgärder 
där det också gjordes en bedömning av erforderligt ma-
gasinsbehov för att undvika översvämningar uppströms 
Stationsvägen vid ett 100-års flöde.

Skyfallsutredningen för ett 100-års regn visar på ett maxi-
malt vattendjup på 0,1-0,4 m på den mest utsatta ytan 
inom området och 0,50 - 0,80 m vid ett ”Köpenhamns-
regn”. Detta bör jämföras MSB:s analys om att > 0,5 m kan 
ge stora materiella skador eller till och med risk för hälsa 
och liv. 

När det gäller översvämning vid kraftig förhöjda flöden i 
Alnarpsån visar modellering på upp till 0,7 meters vatten-
djup vid fastigheterna närmast ån. Runt Dungens förskola 
uppgår översvämningen till 0,1 m. Dessa värden bygger 
på höjdskillnad mellan den modellerade översvämningens 
ytterkant och bedömt största djup.

Bild. Skyfallskartering med ett ”Köpenhamnsregn”. Ytavrinningspilar visar vattnets riktning och hastighet. Färgmarkering visar vat-
tendjup. Den högra bilden visar modellerad översvämning vid ett 100-års flöde och 10-års regn.
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Bild. Områdesstrategi – Villavägen med de kapacitetsökande och översvämningsskyddande åtgärdsförslagen markerade i punk-
terna 1-4. Pilarna visar huvudriktning för ytavrinning vid skyfall. Nedre bild redigerad från google maps.

Områdesstrategi ÅD1, Villavägen
Möjligheten till större reningsinsatser inom detta delom-
råde är tyvärr begränsade.

I åtgärdsområdet ligger ett villaområde som ligger lågt 
intill Alnarpsån. Huvudmålet med åtgärderna är att säkra 
bebyggelse för översvämningar från ån. Vattendraget är 
ett dikningsföretag där kommunen har den största ande-
len och även skyldighet att dika och rensa enligt gällande 
förrättningen.

Rapporten Översvämningsorsaker i Alnarpsån (SWECO, 

2015) landar i slutsatsen ”Genom en kombination av 
breddande av trånga sektioner, minskad VA-belastning 
och ökad rensning kommer reella minskningar av över-
svämningsrisken att kunna åstadkommas, men risken 
för översvämningar kommer sannolikt fortsatt att vara 
betydande vid långvarigt regnande”. Det behövs således 
en rad olika åtgärder inom och utanför området för att 
det bli motståndskraftigare.

I områdets östra del är det mestadels kommunal mark 
med skolor och idrottsanläggningar.
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Åtgärdsförslag ÅD1, Villavägen 
Punkt 1
Åtgärd Kulvert – eventuellt i samband med utbyggnaden av 4-spår

Funktion Ökat kapacitet inför framtiden

Va-system Ingår i dikningsföretag

Ytbehov Ingår i detaljplanen Åkarp 8:1

Nytta

Schablonkostnad -

Åtgärdens funktion är att vid behov ha en större kapacitet för flödet nedströms från Åkarpsdammen. Denna åtgärd 
finns med i nya detaljplanen Åkarp 8:1 för utbyggnaden av Södra stambanan. Kulverten är beslutad i vattendom 
(M2253-16) till bredd 4 m, med en kapacitet på ca 20 m3/s. Arbete pågår om att istället ha en öppen fåra för ån men 
behålla kapaciteten. Åtgärden genomförs inom ramen för utbyggnad av södra stambanan.

Punkt 2
Åtgärd Bredda bron under Stationsvägen

Funktion Flödesutjämning; Kapacitetsökning

Va-system Väghållarens ansvar

Ytbehov -

Nytta

Schablomkostnad Ca 500 000 kr. Rivs och återställs inom ramen för utbyggnaden av södra stambanan.

Åkarpsdammens underdimensionerade inlopp utpekas som en orsak till problem vid avledningen av vatten under 
extrema nederbördsförhållanden och höga flöden. Stationsvägen är en trång passage som dämmer vattennivån och 
ökar risken för översvämning uppströms Stationsvägen. Genom att ta bort den strypande sektionen vid Stationsvägen i 
Åkarp kommer översvämningsrisken på platsen att minska, enligt Swecos modellering (2014).

Punkt 3
Åtgärd Bredda Alnarpsån, markreservat

Funktion Kapacitetsökning i Alnarpsån

Va-system Dikningsföretag

Ytbehov Totalt sett stort ytbehov

Nytta

Schablonkostnad -

Åtgärden är kapacitethöjande för flödet i Alnarpsån och motverkar risken för översvämning i villaområdet vid höga 
flöden. Ställningstaganden i översiktsplanen säger att kommunen ska verka för ”att Alnarpsån införlivas som attraktivt 
inslag i den nya utformningen av Åkarps stationsområde”. 

Figur. Förslag på hur ny bro vid Stationsvägen kan utformas. 
Bron har en maximal bredd 3,7 m (dagens stenkulvert bredd 
1,65 m). Från Swecos utredning ”Översvämningsmodell Alnarp-
sån” (2014).
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Det finns ett antal sätt att flödeskapaciteten kan ökas, men de två vanligaste är ett utökat underhåll eller breddning av 
kanaltvärsnittet (vanligtvis genom utvidgning eller fördjupning). Underhåll för att säkerställa tillräcklig åkapacitet görs 
genom att hålla fåran fri från kraftig vegetation, avlägsna skräp och eventuella hinder (naturlig och dumpat) samt ta 
bort slam. Ett verksamt underhåll kan öka kapaciteten med 30 %. En stenlagd kanal minskar risken för igenväxt och 
kostnader för underhåll men försämrar naturvärdena.

Åtgärden behöver utredas i större utsträckning då det sannolikt krävs dispens och tillstånd för ökad markavvattning och 
omprövning av dikningsföretaget. Processen förenklas dock avsevärt då det redan finns ett befintligt tillstånd (markav-
vattningsföretag).

Punkt 4
Åtgärd Översvämningsyta, svämplan

Funktion Flödesutjämning; estetiskt inslag

Va-system Möjlig anslutning till dagvattenledning

Ytbehov 0,12 ha

Nytta 1 200 m3

Schablonkostnad 36 000 kr

Strax söder om Dungens förskola ligger en nedsänkt träddunge. I anslutning till träddungen ligger idag en mindre grön-
yta som används som rastplats för hundar.  Platsen skulle möjligen kunna fungera som en översvämning/fördröjningsy-
ta vid extra höga flöden i Alnarpsån och därmed tillfälligt minska översvämningsrisken för villaområdet nedströms.

Med en koppling till Alnarpsån skulle viktig fördröjning kunna uppnås. Att högt vattenstånd i ån breddas in, möjligen 
genom trumma, i den sänkta dungen för att sedan gå tillbaka till ån genom breddningsbrunn, ges en flödesutjämning. 
Åtgärden innefattar förbindelse till Alnarpsån och viss sänkning av gräsytor. Träden bör dock respekteras.

Barnsäkerheten är viktig atttänka på. Sannolikt är inte detta ett problem då högflöden sker sällan och varar under rela-
tivt korta perioder. Sannolikt fungerar ytan ungefär på detta sätt redan i dagsläget fast mer okontrollerat och vid högre flöden.

Bild. Stenlagd kanal genom stadsmiljö (bild från Växjö kommun). Alnarpsån längs Stationsvägen, december 2017.

Bild. Exempel på nedsänkt gräsyta med inlopp (bild från www.
stockholmvattenochavfall.se).

Punkt 4.
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Åtgärdsområde ÅD2, Dalslundsvägen
Åtgärdsområde ÅD2, Dalslundsvägen:
Utmaningar/risk: Skyfall; ytavrinning; instängt; översvämning

Värden: Byggnader; bostadsfastigheter; Lindhaga förskola; Serviceområde

Förutsättningar: Mellansand/grovsand;  delvis låglänt med kraftig lutning i intill liggande områden.

Begränsningar: Detaljplan; Trafik; Brist på ytor

Problemanalys ÅD2, Dalslundsvägen
Kommunens skyfallskartering visar att ett radhusområde, 
HSB Brf Dalslund, ett serviceområde med ICA butik, Lind-
haga förskola och församlingshem samt flerbostadshus 
vid grönstrukturen Dalslundsparken ligger i riskzon som 
mottagare för kraftig ytavrinning från skyfall med påföl-
jande översvämningsrisk. 

Området ligger i den lägre delen där Dalslunds- och 
Alnarpsvägen möts. Ytavrinningen kommer söderifrån och 
viker av mot öster via Dalslundsvägen eller bräddar in mot 
radhusområdena.  Den norra delen av radhusområdet 
HSB Brf Dalslund ligger i en svacka med låga balkongdörr-
strösklar vilket bör uppmärksammas.

Skyfallsutredningen med ett 100-års regn visar på ett 
maximalt vattendjup på 0,3-0,5 m i serviceområdet, 0,1-
0,3 m i radhusområdet och upp till 0,6 m i Dalslundspar-
ken. Vid ett ”Köpenhamnsregn” skulle vattendjupet kunna 
uppgå till 0,55 m i områdena, och upp till 1,3 m i parken.

 
Bild. Skyfallskartering med ett ”Köpenhamnsregn”. Ytavrin-
ningspilar visar vattnets riktning och hastighet. Färgmarkering 
visar vattendjup.

Områdesstrategi ÅD2, Dalslundsvägen
Möjligheten att rena dagvatten i detta delområde är 
begränsat.

Den kraftiga lutningen ner mot riskområdet behöver stop-
pas upp i etapper längs Dalslundsvägen och i korsningen 
Dalslundsvägen-Alnarpsvägen. Målet är att avskärma 
radhusområdena i västra delen av området genom att 
avleda och fördröja vattnet längs Dalslundsvägen. I den 
lägsta delen av området, grönstrukturen vid kornsingen, 
behöver en fördröjande yta skapas, samt att se till att 
denna översvämningsyta inte läcker in till flerbostadshu-
sen. Åtgärderna för att minska riskerna görs uppströms i 
systemet.
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Åtgärdsförslag ÅD2, Dalslundsvägen

Punkt 1
Åtgärd Svackdike

Funktion Översvämningsyta; estetiskt inslag

Va-system Punkten ligger i direkt anslutning till dagvattenledning

Ytbehov 165 m

Nytta 0,03 kg P/år, 0,13 kg N/år, 165 m3; minskning av halten partikelbundna föroreningar och mikro-
plaster

Schablonkostnad 49 000 kr

Åtgärden är en kombinerad lösning för att stoppa kraftig ytavrinning från det högre liggande området söder om Dal-
slundsvägen vid skyfall. Åtgärden kan även kombineras med åtgärdspunkt 2. Åtgärden minskar även partikelbundna 
föroreningar som mikroplaster.

Längs Dalslundsvägen i området går idag en gc-väg med ett stråk av grönyta mellan vägarna. Delar av detta område, 
förskjutet mot Dalslundsvägen, kan grävas ur för att skapa en öppen kanal som stoppar ytavrinning och tar emot 
dagvatten. En lösning med vägbulor och avledning av vattnet vid utfarterna för de anslutande vägarna bör tas fram. 
Svackdiket bör ses som ett estetiskt inslag i stadsbilden och utformas därefter.

Bild. Områdesstrategi – Dalslundsvägen med markerade åtgärdsförslag, punkterna 1-6, där grön markering är fördröjande åtgärd, 
grå skyddande/avledande och blå kvarhållande/översvämningsyta. Punkt 5 är en kombinerad fördröjningsåtgärd för både dag-
vatten och skyfall. Pilarna visar huvudriktning för ytavrinning vid skyfall där de streckade pilarna visar önskad flödesriktning.
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Bild. Svackdike alternativt öppen dagvattenkanal med placering 
mellan gc-väg och Dalslundsvägen. Det bör finnas säkerhets-
avstånd/anordning mellan gc-väg och diket/kanalen (bild från 
www.stockholmvattenochavfall.se)

Punkt 2
Åtgärd Regnbädd

Funktion Trafikåtgärd; rening; estetiskt inslag

Va-system Anslutning till dagvattensystemet

Ytbehov 0,01 ha

Nytta 100 m3; minskning av halten partikelbundna föroreningar och mikroplaster

Schablonkostnad 300 000 kr

Nedsänkta växtbäddar i gatumiljö, för utjämning och rening av dagvatten, kan också användas som en hastighetssän-
kande åtgärd. Varje plats där denna typ av lösningar skall anläggas är unik med platsspecifika förutsättningar såsom 
önskad typ av planterade växter, marktyp, marknivåer och läge och djup av dagvattenledningar som anslutningen skall 
ske till.

Bild. Möjliga trafikåtgärder för att reglera trafikflödet för att 
undvika oönskad genomfartstrafik ”smittrafik” efter anläg-
gandet av Gränsvägen (klar 2018) och hantering av vägvatten. 
(exempelbild från Ängelholms kommun)
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Punkt 3
Åtgärd Regnbädd; översvämningsyta

Funktion Fördröjning; avleda; översvämningsyta; estetiskt inslag

Va-system Punkter 3

Ytbehov 0,05 ha

Nytta 500 m3; minskning av halten partikelbundna föroreningar och mikroplaster

Schablonkostnad 15 000 kr

Punkten ligger i den nedre delen av kraftigt lutande backe. Att avleda kraftig ytavrinning hit skulle minska risken för 
översvämning i radhusområdet norr om Dalslundsvägen respektive serviceområdet. Åtgärden skulle innebära att 
grönytorna sänks och förses med bräddningsavlopp som kopplas till dagvattenledning vilka ligger i direkt anslutning.

Bild. Exempel på sänkt grönyta och regnbädd i parkmiljö (bild från www.stockholmsvattenochavfall.se). Högra bilden är placerings-
förslag för punkt 3 där en sänkt yta i nuvarande hundparken föreslås.
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Punkt 4
Åtgärd Genomsläpplig beläggning

Funktion Fördröjning; Rening

Va-system Punkten ligger i närhet att anslutas till dagvattenledning

Ytbehov 0,05 ha

Nytta 0,05 kg P/år; 0,23 kg N/år; minskning av halten partikelbundna föroreningar och mikroplaster

Schablonkostnad 123 000 kr

Åtgärdens funktion är att fördröja och rena dagvattnet i området. Genom att sänka och byta ut delar av den asfalterade 
parkeringen mot genomsläpplig beläggning skapas ett trögflytande system genom att dagvattnet kan filtreras ner i 
marken. Åtgärden bör konstrueras så att funktionen som parkering behålls.

Punkt 5
Åtgärd Översvämningsyta; dagvattendamm; multifunktion

Funktion Fördröjning; rening; flödesutjämning; översvämningsyta; multifunktionell; estetiskt inslag

Va-system -

Ytbehov 0,05 ha

Nytta 500 m3; minskning av halten partikelbundna föroreningar och mikroplaster

Schablonkostnad 15 000 kr

Detta är den lägsta punkten i området. Ytan är begränsad men skulle kunna användas som översvämningsyta vid sky-
fall. Det bör också utredas vidare om ytan skulle kunna användas för fördröjning och rening av dagvatten.

Bild. Exempel på översvämningsyta (bild från www.stockholmvattenochavfall.se) och placering i området.
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Punkt 6
Åtgärd Kantsten

Funktion Skydd; avleda

Va-system

Ytbehov 100 m

Nytta

Schablonkostnad 30 000 kr

Bild. Kantsten (bild från www.stonefactory.se) som skyddar och avleder vattnet bort från flerbostadshusen som ligger längs Dal-
slundsparken, åtgärdspunkt 5. Kantstenen bör också avleda vattnet som kommer från den starkt sluttande Alnarpsvägen.  
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Åtgärdsområde ÅD3, Gränsvägen
Åtgärdsområde ÅD3, Gränsvägen:
Utmaningar/risk: Rening; mycket höga näringsämneshalter; dagvatten; jordbruksvatten

Värden: Byggnader; bostadsfastigheter; Skolor

Förutsättningar: Lera (glacial) och sand; delvis upphävt dikningsföretag; stort avrinningsområde; närlig-
gande vattendrag

Begränsningar: Exploateringsområde

Problemanalys ÅD3, Gränsvägen
Området ligger i utloppet av ett större dikningsföretag 
med ett stort tillrinningsområde, ca 250 ha åkermark, vil-
ket motsvarar nästan hela Åkarp i ytmässigt. Det numera 
delvis upplösta dikningsföretaget har en flödesriktning 
från sydost och leder ner mot Alnarpsån. Här sker därmed 
en betydande tillförsel av näringsämnen från jordbruket 
till recipienten, Alnarpsån. Vid långvariga regn blir också 
vattentillförseln från detta område bidragande till över-
svämningsproblematik längre ner i systemet.

Området ringas in av Gränsvägen i nordöst och järnvägen 
i nordväst. I sydvästra delen fotbollsplaner, villaområde 
och i södra Östragårdens förskola. Åkerområdet består av 
kommunägd mark som arrenderas ut till jordbruk.

Med tanke på läget, förutsättningarna och utmaningarna, 
finns här utmärkt potential att genomföra åtgärder för 
rening och fördröjning. Som ett resultat av processen med 
en övergripande vattenplan beslutades redan 2017 att 
anlägga en våtmark och en dagvattendamm (färdigställd 
2018) på östra sidan om den nya Gränsvägen.

 
Bild. Skyfallskartering med ett ”Köpenhamnsregn”. Ytavrin-
ningspilar visar vattnets riktning och hastighet. Färgmarkering 
visar vattendjup.

Områdesstrategi ÅD3, Gränsvägen
Fokus i området är rening av kväve och fosfor från vattnet 
som rinner genom området. Inom området finns goda 
möjligheter att skapa nya våtmarker och dammar för att 
rena dag- och jordbruksvatten. Detta genomfördes till 
delar under 2017 som en del av genomförandet av vat-
tenplanen. 

Huvudmålet med åtgärderna är rening och fördröjning av 
dag- och jordbruksvatten. Eftersom dikningsföretaget från 
öster till väster längs kommungränsen står för en mycket 
stor tillförsel av vatten (både skyfall och höga flöden) och 
näringsämnen till Åkarp och recipienten Alnarpsån. Områ-
det består till största delen av kommunalt ägd jordbruks-
mark, som planeras att exploateras, är det strategiskt 
idealiskt att bygga in renings- och fördröjningsfunktioner 
just här.
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Bild. Områdesstrategi – Gränsvägen med markerade åtgärdsförslag, punkterna 1-4. Rött område visar våtmark, rosa visar dag-
vattendamm och blå visar fördröjande/svämyta. Pilarna visar huvudriktning för ytavrinning vid skyfall med huvudriktning från öster 
till väster längs dikningsföretaget. Nedre bild redigerad från google maps.
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Åtgärdsförslag ÅD3, Gränsvägen

Punkt 1
Åtgärd Våtmark och dagvattendamm – färdigställd 2018

Funktion Rening; fördröjning; Biologisk mångfald

Va-system Dagvattendamm ansluter till DV-systemet. Våtmarken tar emot vatten från dikesföretag. Dikesfö-
retaget är omprövat.

Ytbehov Våtmark: 1,5 (0,9 vatten) ha; Dagvattendamm 0,5 ha

Nytta Våtmark: 57 kg P/år, 480 kg N/år, 9 000 m3; Dagvattendamm: 17 kg p/år, 36 kg N/år, 5 500 m3; 
minskning av halten partikelbundna föroreningar och mikroplaster

Schablonkostnad Våtmark: 450 000 kr; Dagvattendamm: 1 540 000 kr

Funktionen av damm- och våtmarksområdet är flera. Våtmarken renar ca 57 kg fosfor och 480 kg kväve och kan för-
dröja stora mängder vatten från uppströmsliggande dikesföretag utan att företaget påverkas negativt. I och med att 
vattnet flödesutjämnas minskar också grumligheten i nedströmsliggande Alnarpsån och Lommabukten. Dagvattendam-
men syftar till att rena och utjämna dagvatten från väg och befintliga områden i Åkarp. Dagvattendammen förväntas 
rena 17 kg fosfor och 36 kg kväve, samt ha en stor positiv inverkan på partikelbundna föroreningar, mikroplaster och 
grumlighet. Dagvattendammen avlastar Åkarps dagvattennät och flödesvariationerna i Alnarpsån minskar och minskar 
därmed översvämningsriskerna. Området ger också en viktig småbiotop i odlingslandskapet och gynnar därigenom den 
biologiska mångfalden.

Området i sig fungerar som en utmärkt plats som kan tillåtas svämma över vid häftiga skyfall med markavrinning. Över-
svämningsriskerna, för jordbruksmarken, ökar med anledning av att den nyanlagda Gränsvägen fungerar som barriär. 
Det anlagda vattenområdet kompenserar till viss del detta. Anläggandet av Gränsvägen minskar risken för översväm-
ningar nedströmsliggande bostadsområde, skola och å vid skyfall.

Bild. Anläggandet av våtmark, vänstra dammen i bilden till höger, och dagvattendamm längs Gränsvägen, 2017. Det gamla dik-
ningsföretaget följer trädgränsen i bortre änden av våtmarken. Den vänstra bilden är ett exempel på en välskött urban våtmark/
dagvattendamm (bild från NSVA)
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Punkt 3
Åtgärd Dagvattendamm

Funktion Rening; fördröjning; flödesutjämning

Va-system Punkten ligger i anslutning till DV-systemet

Ytbehov 0,2 ha

Nytta 6 kg P/år, 13 kg N/år, 2 000 m3; minskning av halten partikelbundna föroreningar och mikroplas-
ter

Schablonkostnad 560 000 kr

Punkt 2
Åtgärd Dagvattendam – ställningstagande i översiktsplan

Funktion Rening; fördröjning; flödesutjämning

Va-system Punkten ligger i anslutning till DV-systemet och kommer ingå i kommunalt verksamhetsområde 
när området byggts ut.

Ytbehov 0,3 ha

Nytta 9 kg P/år, 20 kg N/år, 3 000 m3; minskning av halten partikelbundna föroreningar och mikroplas-
ter

Schablonkostnad 850 000 kr. I samband med Exploatering.

Funktionen för anläggandet av en dagvattendamm är att rena, fördröja och flödesutjämna dagvatten vid exploatering 
av området. Enligt översiktsplanen planeras i denna del av kommunen personintensiv blandad bebyggelse vilket kräver 
reglering av de fysiska förutsättningarna för att hantera dagvattnet så att marken blir lämplig. Det bör beaktas att 
system som baseras på ledningar inte är konstruerade för att klara framtidens nederbördsmängder. Fokus borde istället 
läggas på att hantera dagvattnet i öppna lösningar och att fördröja dagvattnet innan det når ledningssystemet. Dag-
vattendammen förväntas schablonmässigt rena ca 9 kg fosfor och 20 kg kväve per år, samt ha en stor positiv inverkan 
på partikelbundna föroreningar, mikroplaster och grumlighet.

I översiktsplanens ställningstaganden för markanvändningen står det i avsnittet Nordöstra Åkarp ”att även anlägga 
dammar och områden som tillåts översvämma kan minska risken för översvämningar inom bebyggelsen. Dagvattnet 
bör tas om hand lokalt och integreras i gestaltningen med öppna system i de nya grönområdena. Genom att vattnet 
integreras skapas nya värden i form av biotoper men även värden som rör det estetiska och lek”.

Punkt 3.Bild. Exempel på en dagvattendamm (bild från VA Syd) i urban 
miljö.
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Funktionen med anläggandet av en dagvattendamm är att rena, fördröja och flödesutjämna dagvatten från lednings-
systemet som innefattar villaområdena kring Östragårdens förskola, se bild ovan. Dagvattendamm skulle kunna ha en 
yta på ca 0,2 ha för det glest bebyggda området på ca 14 ha ska fördröjas till acceptabel nivå. Dagvattendammen för-
väntas schablonmässigt rena ca 6 kg fosfor och 13 kg kväve per år, samt ha en stor positiv inverkan på partikelbundna 
föroreningar och grumlighet.

Punkt 2 och 3 kan med fördel slås ihop till en större dagvattendamm.

Bild. Omfattningen av dagvattensystemet med utlopp i Alnarpsån längst upp i bild. Vid punkt 3 markeras placering för en dag-
vattendamm som följer dagvattensystemet.

Punkt 4
Åtgärd Svämplan

Funktion Översvämningsyta för Alnarpsån

Va-system Dikningsföretag

Ytbehov

Nytta Rening och flödesutjämnande i Alnarpsån

Schablonkostnad

Utredningsåtgärd. Bör undersökas närmare i framtida planeringsåtgärder. Ligger under stora delar av plantiden inom 
trafikverkets arbetsområde.
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Bild. Delområde – Åkarp Harakärr. Åtgärdsområden ÅH1-3 
markerat.

Delområdet, Harakärr i Åkarp, ringas in av Alnarpsvägen 
och järnvägen i norr och Lundavägen i söder och E6 i 
väster. Området ligger delvis i ett båtnadsområde för ett 
gammalt dikningsföretag. 

Genom området rinner Alnarpsån som är kraftigt över-
gödd. I området finn chans att anlägga ett svämplan/sido-
våtmark som skulle ha viss renande effekt. 

Topografin lutar ner mot järnvägen och grönområdet 
Sockervägsparken. Två områden anses ligga inom riskzon 
för översvämning och behöver analyseras närmare. För 
åtgärdsområde ÅH1 föreligger risk för översvämning både 
från höga flöden i Alnarpsån och från kraftig ytavrinning 

vid skyfall. På de större grönytorna i området finns möjlig-
het för svämplan vilka också kan fungera renande för 
partiklar. Området är under projektering (sommar 2019). 

Åtgärdsområde ÅH2 har ett antal lågt liggande flerbo-
stadshus som känsligt vid skyfall då det tar emot ytavrin-
ning från ett större avrinningsområde. 

Lågpunkten ÅH3 har en viktig kvarhållande funktion som 
bufferyta för dagvatten. Den planerade dagvattendam-
men har även en renande effekt.

Om översvämningsytan i anslutning till Alnarpsån utfor-
mas rätt kan en viktig rening av kväve och fosfor uppnås. 
Ytan behöver då stå under vatten.
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Åtgärdsområde ÅH1, Sockervägen

Åtgärdsområde ÅH1, Sockervägen
Utmaningar/risk: Mycket höga näringsämneshalter; Skyfall; höga flöden; ytavrinning; instängt; översväm-

ning

Värden: Bostadsfastigheter

Förutsättningar: Lera (postglacial); båtnadsområde; låglänt; närliggande vattendrag

Begränsningar: Detaljplan, vattendom, utbyggnad södra stambanan

Problemanalys ÅH1, Sockervägen
Alnarpsåns vattenkvalitet är dålig med avseende på 
näringsämnen och grumlighet. Det finns viss möjlighet 
för kombinerade åtgärder med reningsfunktion i detta 
åtgärdsområde.

Närliggande bostadsområde vid Sockervägen i Åkarp har 
identifierats som sårbart för översvämning vid skyfall. 
Området ligger i en korsning mellan ett dikningsföretag 
(Åkarp nr 8 m.fl, Hemman) och Alnarpsån och ligger idag 
mestadels lägre än omgivande bostadsområden, gc-vägar 
och Sockervägen. De lägsta punkterna ligger i mitten av 
området, samt inom fastighet Åkarp 1:44 ”Vita villan”. 
Enligt skyfallskarteringen, där 100-års och ”Köpenhamns”-
regn har simulerats, tar sig ytvatten in i bostadsområdet 
där det stannar. I och med ombyggnaden av järvägen har 
kommunen varit orolig för att vatten vid kraftigt skyfall 
inte längre kan ta sig ner till Alnarpsån från bostadsområ-
det. Inför ombyggnaden har kommunen tillsammans med 
en konsultbyrå [DHI] förbättrat analysunderlaget och tagit 
fram koncept på åtgärder för att förbättra situationen för 
bostadsområdet (hösten 2017).

Bild. Skyfallskartering med ett ”Köpenhamnsregn” visar ett villa-
område som ligger i riskzon som mottagare för kraftig ytavrin-
ning med påföljande översvämningsrisk. Ytavrinningspilar visar 
vattnets riktning och hastighet. Färgmarkering visar vattendjup.

Karteringen visar att ytlig avrinning vid skyfall från bo-
stadsområdena både öster och söder om till området. 
Ytavrinningen minskar i flödeshastighet inom området 
innan det breddar vidare ner mot Alnarpsån och vidare 
längs Sockervägen söder ut till en grönyta invid Socker-
vägens krökning. VA Syds dagvattenledningssystem går 
genom området och har idag utlopp i recipient Alnarpsån. 

Skyfallsutredningen för ett 100-års regn visar på ett maxi-
malt vattendjup på 0,30-0,35 m på den mest utsatta ytan 
inom området och 0,60 - 0,75 m vid ett ”Köpenhamns-
regn”, vilket bör beaktas utifrån MSB:s analys om att > 0,5 
m kan ge stora materiella skador eller till och med inne-
bära risk för hälsa och liv. 

Infiltration kan delvis ske i trädgårdar och en mindre 
grönyta i området som kan ta hand om en mindre del vat-
ten. Vattnet har annars idag inte någon väg ut ur området 
och är därmed instängt.

Bild. Översvämmade områden vid högflöden i Alnarpsån.

Höga flöden i ån skulle kunna vara problematiskt för detta 
område ifall det sammanfaller med skyfall och dämning 
i Alnarpsån hindrar avledning av vatten. Det kan leda till 
uppbackning av dagvattensystemet på grund av områdets 
närhet till recipient och att det ligger lågt.  
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Bild. Områdesstrategi – Sockervägen med markerade ytor för skyfallsförebyggande åtgärder, punkt 1-9, där grön markering är 
fördröjande åtgärd, grå skyddande/avledande och blå kvarhållande/översvämningsyta. Pilarna visar huvudriktning för ytavrinning 
vid skyfall. Streckade pilar visar önskad flödesriktning. Åns läge i den streckade delen är 2019 inte beslutad. Nedre bild redigerad 
från google maps.
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Punkt 1
Åtgärd Genomsläpplig beläggning

Funktion Fördröjning

Va-system Punkten ligger i direkt anslutning till dagvattenledning

Ytbehov 0,02 ha

Nytta 0,02 kg P/år, 0,1 kg N/år; minskning av halten partikelbundna föroreningar och mikroplaster

Schablonkostnad 49 000 kr

Åtgärdsförslag ÅH1 Sockervägen

Bild. Exempel på genomsläpplig markbeläggning. Placeringsförslag utifrån platsen idag.

Åtgärdens funktion är att fördröja ytavrinningen ner mot området. Genom att sänka och byta ut delar av den stora 
asfalterade ytan i slutet av Bladvägen mot genomsläpplig beläggning skapas ett trögflytande system genom vilket 
ytvattnet, med flödesriktning mot sockervägenssamfällighet och gc-väg, kan filtreras ner i marken. Åtgärden är begrän-
sad då funktionen som vändplats och parkering behöver behållas det vill säga vattnet får inte stanna och ansamlas. Det 
fördröjda vattnet kan antingen infiltreras ner till dagvattenledning som passerar direkt under punkten, alternativt med 
öppen dagvattenlösning mot punkt 3.

Punkt 2
Åtgärd Kantsten

Funktion Skydd; avleda

Va-system

Ytbehov 230 m

Nytta

Schablonkostnad 69 000 kr

Denna åtgärd är central i strategin med funktionen att stoppa och avleda vattnet och därmed skydda bostadsfastig-
heterna.  Åtgärdsförslaget gäller en upphöjd kantsten längs gc-vägarna öster och söder om området. Kanten placeras 
längs vägkanten tillsammans med en dräneringsränna som hindrar och leder om ytvattnet mot dels den fördröjande 
lösning i punkt 5 och omledande lösning i punkt 6 och dels norrut mot fördröjningsyta i punkt 3. Det är viktigt att 
utformningen och lutningen på gc-vägar är utformade så att åtgärden inte villaområden i öster och söder utsätts för 
ökade risk.

Områdesstrategi ÅH1, Sockervägen
En större grönyta i kommunal ägo hittas där Sockervägens 
kröker i områdets södra del. Ytan ligger förhållandevis 
lågt. Området är under detaljplanering. Detaljplane-
förslaget anger fastighet Åkarp 1:44 som parkyta vilket 
medför att tomten kan användas för hantering av ytvatten 
vid kraftiga regn och eventuellt som svämplan. Det lågt 
liggande bostadområdet längs Sockervägen är instängt 
och området kräver en strategi i flera steg för att minska 
översvämningsriskerna.

Strategin är att hålla skyfallen utanför bostadsområdet 
genom att avleda ovanifrån kommande vatten via gång/
cykelbanor till Alnarpsån. I området planeras också ett 
svämplan innan E6, för att mildra effekterna av höga 
flöden.

Om en översvämningsytan i anslutning till Alnarpsån 
utformas rätt kan en viktig rening av kväve och fosfor upp-
nås. Ytan behöver då stå under vatten.  
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Punkt 3, 4 och 6
Åtgärd Översvämningsyta; Fri vattenväg; Svackdike

Funktion Fördröjning; avleda; översvämningsyta; estetiskt inslag

Va-system Punkter 3 och 6 ligger i direkt anslutning till dagvattenledning

Ytbehov P3: 0,02 ha; P4: 160 m; P6: 30 m

Nytta P3: 0,6 kg P/år, 1,3 kg N/år, 200 m3; P4:  - ; P6  -

Schablonkostnad P3: 56 000 kr; P4:  - ; P6: 10 000 kr

Bild. Exempel på nedsänkt översvämningsyta (bild från www.
stockholmvattenochavfall.se). Placeringsförslag av översväm-
ningsyta utifrån platsen idag samt sträcka där fri vattenväg 
behövs.

Bild. Exempel på höjd kantsten (bild från www.stonefactory.se) samt lämplig placering.
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De samlade åtgärderna 3,4  och 6 har funktionen att ta hand om och fördröja det ytvatten som har avletts från punkt 
2. Den redan lågt belägna ytan på fastighet Åkarp 1:44  (punkt 3) kan utformas som en översvämningsyta alternativt en 
sänkt växtbädd men även som en svämyta för Alnarpsån. Kompletterande vegetation fördröjer rinntiden så att vattnet 
stannar kvar på den aktuella platsen. Efter denna fördröjning leds vattnet vidare till Alnarpsån. Det är viktigt att inte 
cykelbanan ligger för högt så att denna stänger inne skyfall vid bebyggelsen (punkt 4).  Vattnet transporteras med viss 
fördröjning mot översvämningsytan i punkt 8. 

I punkt 6 finns ett möjligt behov att anlägga ett kompletterande svackdike, dels för fördröjning, men framförallt då 
åtgärden i punkt 5 inte kan hantera all inkommande ytavrinning.

Huvudsyftet med åtgärderna är skapa en trög avledning av dagvatten genom bland annat fördröjning, men också att ha 
en reningsfunktion i och med sedimentering av partiklar (partikelbundet fosfor). Med lämpliga markförhållandena kan 
en del av vattnet infiltrera vidare i marken och då även bidra med viss rening. Även växtligheten kan bidra med rening.

Funktionen för ytorna är aktiv endast vid skyfall därutöver bör de vara estetiskt tilltalande då platsen ligger intill bo-
stadsområden.

Punkt 5
Åtgärd Genomsläpplig beläggning

Funktion Fördröjning

Va-system Punkten ligger i direkt anslutning till dagvattenledning

Ytbehov 0,03 ha

Nytta 0,03 kg P/år, 0,14 kg N/år; minskning av halten partikelbundna föroreningar och mikroplaster

Schablonkostnad 73 000 kr

Bild. Exempel på genomsläpplig markbeläggning. Åtgärdernas placeringsförslag utifrån platsen idag. Pilen för punkt 6 visar på ett 
möjligt svackdike ifall avrinning från gc-vägen blir för kraftig för åtgärd 5 att hantera.

I samband med exploatering kommer marken vid punkten att vara en vändzon. Tanken med åtgärden är att minska ef-
fekterna av hårdgörningen av ytan.

Punkt 7
Åtgärd Slänt; kantsten med mellanrum

Funktion Avleda; översilningyta

Va-system

Ytbehov 50 m

Nytta

Schablonkostnad -

Åtgärden förhindrar att ytvattnet från villaområdet att stanna på parkeringen. Vattnet rinner på bred front från parke-
ringsytan via en skapad översilningsyta och vidare till översvämningsytan. Det är viktigt att se till att det finns en lutning 
mot översvämningsytan i punkt 8. Vägen till punkt 8 kan fungera som en översilningsyta. 
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Bild. Exempel på parkering (bilder från SMHI, Peter Svensson) med lutning och kantsten med breda mellanrum som utsläpp för vattnet.

Punkt 8 och 9
Åtgärd Översvämningsyta; multifunktion

Funktion Kvarhållande; översvämningsyta; svämplan; multifunktionell; estetiskt inslag

Va-system Punkten ligger i anslutning till recipient, Alnarpsån

Ytbehov 0,2 ha

Nytta 8 kg P/år, 64 kg N/år; 2 000 m3

Schablonkostnad 60 000 kr

Bild. Översvämningsyta (ursprung okänt) och lämplig placering

Åtgärden syftar till att fördröja och rena ytavrinningen men fungerar också som svämplan och våtmark för Alnarpsån. 
Ytan bör sänkas och utformas på bästa sätt utifrån sökt funktion. Då ytan ligger i närhet till bostadsområden och i nor-
malfallet är torr, bör tillgänglig för allmänheten och multifunktionalitet eftersträvas. 

Området lämpar sig också bra att ha en helt ytlig dagvattenhantering det vill säga koppla bort dagvattenbrunnar från 
parkeringsplatsen. Alnarpsån kommer få en rening om vattnet tillåts stå i markytan om åtgärden ges utformningen av 
ett rent svämplan. Åtgärden kommer att ha en reningsfunktion för partiklar (partikelbundet fosfor) vid skyfall, när ytav-
rinning från området samlas upp och fördröjs på översvämningsytan. Punkt 8 och 9 är egentligen samma åtgärd, men 
kan ha två olika lokaliseringar beroende på vad som fungerar bäst i stambaneprojektet.

Hänsyn till dikningsföretaget i Alnarpsån krävs och de vattenrättsliga frågorna behöver vidare utredning.
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Åtgärdsområde ÅH2, Harakärr

Problemanalys ÅH2, Harakärr
Skyfallskarteringen visar att ett flerbostadshusområde i 
stadsdelen Harakärr har stora översvämningsrisker vid 
skyfall. Området ligger i ett båtnadsområde för diknings-
företag (Åkarp nr 8 m.fl., Hemman) och är instängt. 
Karteringen visar på ytavrinning österifrån från områdena 
väster om Alnarpsvägen. Avrinningen kommer in i områ-
det längs Skolvägen och Harakärrsvägen samt söderifrån 
från villaområdet och Kampanjevägen. 

Bild. Skyfallskartering med ett ”Köpenhamnsregn” visar att 
flerbostadshusen i Harakärrsområdet har stora översvämnings-
risker. Ytavrinningspilar visar vattnets riktning och hastighet. 
Färgmarkering visar vattendjup.

Ytavrinningen samlas inom området innan det rinner 
vidare genom villaområdet i väster ner mot Sockervägs-
parken (se ÅV3). Inom fastigheten avleds ytvattnet via 
rännstensbrunnar till dagvattensystemet. Infiltration sker 
till viss del i de mindre grönytorna mellan byggnaderna. 
Dessa funktioner är dock inte tillräckliga för att ta hand 
om kraftigare tillrinning. 

Skyfallsutredningen med ett 100-års regn visar på ett 
maximalt vattendjup på 0,60-0,65 m på den mest utsatta 
ytan inom området. Vid ett ”Köpenhamnsregn” skulle vat-
tendjupet kunna uppgå till 1,10 m, vilket bör ses utifrån 
tidigare beskrivna djupintervall för vatten på markytan där 
> 0,5 m kan ge stora materiella skador eller till och med 
risk för hälsa och liv.

Vatten som rinner över hårdgjorda ytor samlar på sig 
en mängd föroreningar som dras med ner i dagvatten-
systemet eller direkt till recipient. Detta bör beaktas vid 
anläggandet och i samband med underhållet av dagvat-
tenlösningar i området.

Områdesstrategi ÅH2, Harakärr
Möjligheten till rening av dagvatten i området är begrän-
sad.

För att hantera den kraftiga ytavrinning vid skyfall från 
omkringliggande områden krävs en strategi i flera steg.

Kommunägda grönytor hittas i områdets östra del och 
södra del, Harakärrsparken. Längs med Skolvägen och 
intill riskområdet (flerbostadshusen i harakärr) finns även 
små grönyteområden i kommunal ägo. På dessa platser 
finns möjligheter för fördröjningsåtgärder och översväm-
ningsytor.

Den kraftiga ytavrinning som kommer österifrån från 
Alnarpsvägen och söder ifrån skulle kunna fördröjas med 
åtgärdsförslag i punkt 1-3, ledas om i punkt 4, för att 
sedan magasineras/fördröjas i en kvarhållande lösning i 
punkt 5. Att leda om vattnet redan vid Alnarpsvägen riske-
rar att utsätta det redan utsatta åtgärdsområdet Dalslund 
för ytterligare risker.

Åtgärdsområde ÅH2, Harakärr:
Utmaningar/risk: Skyfall; ytavrinning; instängt; översvämning

Värden: Byggnader; bostadsfastigheter; förskola, äldreboende

Förutsättningar: Lera (postglacial); båtnadsområde för dikningsföretag; låglänt

Begränsningar: Detaljplan; krav på tillgänglighet
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Bild. Områdesstrategi – Harakärr-området med markerade ytor för skyfallsförebyggande åtgärder, punkt 1-5, där grön markering 
är fördröjande åtgärd, grå skyddande/avledande och blå kvarhållande/översvämningsyta. Pilarna visar huvudriktning för ytavrin-
ning vid skyfall. Streckade pilar visar önskad ny flödesriktning. Nedre bild redigerad från google maps.
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Punkt 1. och 2.
Åtgärd Svackdike/växtbädd; infiltrationsmagasin

Funktion Fördröjning; avleda; översvämningsyta; estetiskt inslag

Va-system Punkt 2 ligger i direkt anslutning till dagvattenledning

Ytbehov Beräknat som svackdike. P1: 60 m; P2: 65 m

Nytta P1: 0,01 kg P/år, 0,05 kg N/år; 60 m3; P2: 0,01 kg P/år, 0,05 kg N/år; 65 m3; minskning av halten 
partikelbundna föroreningar och mikroplaster

Schablonkostnad P1: 20 000 kr; P2: 20 000 kr

Åtgärdsförslag ÅH2, Harakärr

Bild. Exempel på nedsänkt växtbädd (bild från Ramböll) och svackdike (bild från Structor).

Åtgärdernas syfte är att fördröja på ytavrinningen österifrån. Grönytorna kan sänkas och skapa ett svackdike eller en 
växtbädd, vilket också kan fungera som ett infiltrationsmagasin. Kompletterande vegetation fördröjer rinntiden så att 
vattnet stannar kvar på den aktuella platsen för att sedan infiltreras i marken.  Åtgärden kräver att vägen har rätt lut-
ning, alternativt kompletteras med avledande åtgärder, för att flödesriktningen skall vara mot grönytan. Eftersom plat-
sen ligger intill bostadsområdet och ytorna endast hanterar vatten vid skyfall bör de vara estetiskt tilltalande. Svackdike 
skulle ha en viss reningseffekt och en positiv inverkan på reducering av partikelbundna föroreningar och grumlighet.

Om något av förslagen kan anläggas som dagvattendamm ökar reningen men åtgärden syftar framförallt till att skydda 
mot skyfall.
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Punkt 3. 
Åtgärd Genomsläpplig beläggning

Funktion Fördröjning

Va-system Punkten ligger i direkt anslutning till dagvattenledning

Ytbehov 0,015 ha

Nytta 0,01 kg P/år, 0,07 kg N/år; minskning av halten partikelbundna föroreningar och mikroplaster

Schablonkostnad 37 000 kr

Bild. Exempel på genomsläpplig markbeläggning. Punkt 3.

Åtgärden fördröjer ytavrinningen mot korsningen Skolvägen-Kampanjevägen. Genom att sänka och byta ut delar av den 
asfalterade vändzonen i slutet av Kampanjegatan mot genomsläpplig beläggning skapas ett trögt system då dagvattnet 
kan filtreras ner i marken. Åtgärden är begränsad då funktionen som vändplats behöver behållas. Exempelvis kan hål-
sten eller beläggning med genomsläppliga fogar användas som åtgärd. Det tillkommer visst underhåll för att bibehålla 
den infiltrerande funktionen. Det fördröjda vattnet kan antingen infiltreras och/eller ledas vidare genom dagvattenled-
ning som passerar direkt under punkten. Rening av föroreningar bedöms bli marginell.

Funktionen är att stoppa och avleda vattnet och därmed skydda bostadsfastigheterna. Åtgärdsförslaget innebär en 
upphöjd kantsten längs förlängningen av Skolvägens norra vägkant tillsammans med en dräneringsränna som hindrar 
och leder om ytvattnet längs sträckan ner mot kvarhållande lösning i punkt 5. Vid g/c-infarter till området finns en till-
gänglighetskonflikt som behöver lösas vid projektering. Spygatt eller liknande lösning skulle kunna dras över g/c-vägen 
för att leda vattnet till grönområdet Harakärrsparken.

Punkt 4.
Åtgärd Kantsten

Funktion Skydd; avleda

Va-system -

Ytbehov 160 m

Nytta

Schablonkostnad 48 000 kr

Bild. Exempel på kantsten som avskärande åtgärd (bild från 
www.stonefactory.se).

Punkt 4.
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Punkt 5.
Åtgärd Översvämningsyta; multifunktion

Funktion Kvarhållande; översvämningsyta; multifunktionell; estetiskt inslag

Va-system Punkten ligger i anslutning till dagvattensystem i norr och väster

Ytbehov 0,5 ha 

Nytta 5 000 m3

Schablonkostnad I samband med ombyggnad av lekplats  - utförs åtgärden för sig själv blir kostnaden 150 000 kr.

Funktionen för denna översvämningsyta är att agera som en kvarhållande uppsamlingsyta för den kraftiga ytavrinning 
som inte lyckats fördröjas av tidigare åtgärdssteg utan avletts på markytan eller i dräneringsrännor. Förslagsvis schaktas 
en del av området ur. I normalfallet är ytan torr och tillgänglig för allmänheten och kan nyttjas för promenader, lek och 
annat. Enligt Handlingsplan för lekplatser och aktivitetsytor 2018 - 2028 håller lekparken god status och normalt under-
håll föreslås fram till planerad utveckling 2027. Det finns dock planer på en större budgeterad förändring av platsen 
vilket kan nyttjas för att klimat- och översvämningsanpassa området.

Ytan kommer endast ha en renanade funktion vid regn större än va-ledningarnas kapacitet.

Bild. Exempel på nedsänkt gräsyta (bild från dagvattenguiden). Punkt 5.
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Åtgärdsområde ÅH3, Sockervägsparken
Åtgärdsområde ÅH3, Sockervägsparken:
Utmaningar/risk: Kapacitetsökning dagvattenhantering, minskade vattenhastigheter

Värden: Parkmark – gräsyta

Förutsättningar: Detaljplan för sockervägen

Begränsningar:

Problemanalys ÅH3, Sockervägsparken
Dagvattnet leds till den kraftigt övergödda Alnarpsån.

Grönområdet mellan Sockervägen och bullervallen 
fungerar idag som vattenmagasin vid skyfall. Området är 
en grönyta och kan räknas som riskfritt för konsekvenser 
vid skyfall. I och med att denna yta kommer förändras i 
samband med utbyggnaden av södra stambanan riske-
rar magasineringsfunktionen att gå förlorad och vattnet 
transporteras till områden där skada kan uppstå. I närlig-
gande områden finns bebyggelse som leder sitt dagvatten 
ofördröjt och orenat till Alnarpsån. 

Bild. Skyfallskartering med ett ”Köpenhamnsregn” visar ett lågt 
liggande grönområde längs Sockervägen där kraftig ytavrinning 
förväntas hamna. Ytavrinningspilar visar vattnets riktning och 
hastighet. Färgmarkering visar vattendjup. Platsen för dag-
vattendammen är märkt 1. 

Områdesstrategi och åtgärdsförslag ÅH3, Socker-
vägsparken
Områdesstrategin innebär att förlorad översvämnings-
insyta kompenseras av en nyanlagd dagvattendamm. 
Dagvattendammen renar även vatten från befintligt oför-
dröjtområde.

Credits not available.

o

Bild. Områdesstrategi Sockervägsparken
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Bild. Illustrationsplan över området med dagvattendam på 
östra sidan om Sockervägen. Till höger är dammen inplacerad i 
en bild över området som det ser ut idag.

Punkt 1
Åtgärd Dagvattendamm

Funktion Fördröjning av dagvatten, rening av dagvatten

Va-system Verksamhetsområde för dagvatten

Ytbehov 0,02 ha

Nytta 0,62 kg P/år, 1,34 kg N/år; minskning av halten partikelbundna föroreningar och mikroplaster

Schablonkostnad 55 000 kr

Dagvattendammen förväntas schablonmässigt rena ca 
0,62 kg fosfor och 1,34 kg kväve per år, samt ha en positiv 
inverkan på partikelbundna föroreningar och grumlighet. 
Kapaciteten i dagvattennätet ökar med åtgärden. I den 
nya detaljplanen för Sockervägen tillföljd av ombyggna-
den av Södra stambanan har det lagts in möjlighet att an-
lägga ett fördröjningsmagasin för dagvatten (ca 0,02 ha) 
mellan Sockervägen och Kristallvägen. Ur detaljplanen:”I 
den södra parkdelen vid Resedavägen möjliggörs ett 
fördröjningsmagasin för dagvatten. Vid anläggandet av 
dammen ska den få en naturlig form och ha flacka kanter. 
Om träd måste fällas ska de ersättas av nya”. Området i 
detaljplanen är märkt ”dagvatten”.

114



99

Delområdet Åkarp söder om Lundavägen ringas in av 
Lundavägen i norr, kommungränsen i sydöst och Krone-
torps trafikplats i väster. Kvarteren längs Stockholmsvägen 
är de högst belägna inom kommunen. De senaste åren 
har ett flertal exploateringsprojekt genomförts eller är på 
väg att genomföras, exempelvis Lycköäng, Trädgårdsbyn 
och Vallhusen.  I området är det ungefär lika stor mängd 
bostadsmark som jordbruksmark. Inom området finns 
tre dikningsföretag. Ett av dikningsföretagen kopplas till 
va-systemet i området. Området avleds till den kraftigt 
övergödda Alnarpsån.

I området bör rening av näringsämnen från åkermarken 
söder om Stockholmsvägen prioriteras. 

Eftersom hela området ligger avgränsat och generellt högt 
är översvämningsriskerna måttliga men eventuell neder-
börden i området påverkar givetvis nedströms liggande 
områden och recipienten. Jordmånen är i första hand 

morän (lerig sandig eller moränlera) men och sand (post-
glacial eller ospec.).

I området finns två områden som behöver hänsynsta-
gande med avseende på översvämningsrisker vid skyfall. 
Under motorvägen finns ett flertal tunnlar som kommer/
riskerar att översvämmas vid stora regn. 

Bild. Delområde – Åkarp Söder om Lundavägen med åtgärdspunkter 1-3 markerat.

Åkarp Söder om Lundavägen 115
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Åtgärdsområde ÅSL, Söder om Lundavägen
Åtgärdsområde ÅSL, Söder om Lundavägen:
Utmaningar/risk: Skyfall; rening; sannolikt mycket höga näringsämneshalter

Värden: Byggnader; bostadsfastigheter

Förutsättningar: Morän (lerig sandig eller moränlera) och sand; verksamhetsområde för VA norr om 
stockholmsvägen; Högt beläget; Dikningsföretag på dagvattennätet.

Begränsningar: Detaljplan; Privata markägare; Dikningsföretag

Problemanalys ÅSL, Söder om Lundavägen
Genom området transporteras jordbruksvatten via ett 
dikningsföretag. Dikningsföretag har sin tillrinning från 
åkermarken söder om Stockholmsvägen. Företaget går 
under vägen och vidare in mot Falkparken. Troligtvis 
är dikningsföretaget kopplat på va-systemet strax efter 
vägen. Här kan ske en väsentlig tillförsel av näringsäm-
nen från jordbruket till dagvattensystemet och vidare till 
recipient.

Området är delvis svagt sluttande från Lundavägen, vilken 
fungerar som en vattendelare, ner mot Stockholmsvä-
gen (E22). Detta kan ge problem vid skyfall med kraftig 
ytavrinning som samlas i lågpunkter längre ner i systemet. 
Längs ett dikningsföretag med båtnadsområde som går 
genom delområdet följer en svacka som tydligt märks i 
skyfallskarteringen. I södra Kockumsområdet utläses en 
instängd lågpunkt där ytavrinning stannar och ökar risken 
för bostadshusen i området.

Skyfallsmodelleringen pekar också på eventuella risk-
områden i norra respektive södra delen av delområdet 
men dessa har förberetts i samband med exploatering. 
Det finns också ett par lågpunkter i bostadsområdet där 
ytavrinning skulle kunna ansamlas, men dessa bedöms 
ha mindre risk för skador då de är lokaliserade i trädgård/
dunge med avstånd från bostadshus.

Skyfallsutredningen för ett 100-års regn visar på ett maxi-
malt vattendjup på 0,25-0,35 m i området runt svackan 
för det gamla dikningsföretaget. Lågpunkten vid Kockums-
området visar på ett djup >0,5 m. Vid ett ”Köpenhamns-
regn” skulle vattendjupet kunna uppgå till 0,5-0,6 m i bo-
stadsområdena och upp till 1 m i den värsta lågpunkten.

 
Bild. Skyfallskartering med ett ”Köpenhamnsregn”. Ytavrin-
ningspilar visar vattnets riktning och hastighet. Färgmarkering 
visar vattendjup. Svackan längs dikningsföretaget ses diagonalt 
i mitten av kartan, dit ytavrinningen pekar.

Områdesstrategi ÅSL, Söder om Lundavägen
Stora insatser kan göras för att minska kväve- och fosfor-
belastningen i Alnarpsån då en våtmark söder om stock-
holmsvägen skulle rena hela det anslutande dikningsföre-
tags vatten. Avrinningsområdet beräknas vara tillräckligt 
stort för en effektiv rening.

I punkterna norr om Stockholmsvägen, 1 och 2, är målet 
med åtgärderna att förhindra översvämning vid skyfall. I 
punkt 3 är syftet rening av näringsämnen från jordbruks-
mark.

Strategin mot skyfall blir för området att leda bort och för-
dröja ytavrinning i villaområdet, punkt 1, och att leda bort 
vattnet från det instängda området i punkt 2. I båda fallen 
kommer markarbeten i form av diken att krävas men med 
olika mål. I punkt 1 att vattnet rinner till fördröjningsytan, 
i punkt 2 att vattnet rinner från den uppsamlande låg-
punkten.
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Bild. Områdesstrategi – Söder om Lundavägen med markerade åtgärdsförslag, punkterna 1-3, där grön markering är fördröjande 
åtgärd och rött område visar våtmark. Pilarna visar huvudriktning för ytavrinning vid skyfall. Punkt 1 är Falkparken, punkt 2 södra 
Kockumsområdet och punkt 3 åkermark söder om Stockholmsvägen. Nedre bild redigerad från google maps.
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Åtgärdsförslag ÅSL, Söder om Lundavägen

Punkt 1
Åtgärd Svackdike; översvämningsyta; slänt/rör

Funktion Fördröjning; avleda; översvämningsyta; multifunktion; estetiskt inslag

Va-system Punkten ligger i direkt anslutning till dagvattenledning

Ytbehov 0,2 ha

Nytta 2 000 m3

Schablonkostnad 60 000 kr

Funktionen för åtgärden är att leda bort vatten från lågt liggande villor och att fungera som fördröjningsyta för skyfall 
där vatten rinner ner i området från vattendelare högre upp i systemet. Falkparken är en grönyta som lutar kraftigt 
med en lågpunkt i den västra delen. Här skulle ett uppsamlande system med ett svackdike längs parkens södra del och 
en översvämningsyta i lågpunkten kunna begränsa ytavrinningen i hela området. Platsen bör utformas med tanke på 
estetik och tankar om mångfunktionalitet som exempelvis lekplats eller rekreation.

De mest utsatta bostäderna, enligt skyfallsmodelleringen, är ett antal villor i en svacka mitt i området. För att minska 
risken föreslås en slänt eller rör att anlägga från de lågt liggande villorna till svackdiket längs Falkparken. Detta kan dock 
vara problematiskt då Tvärvägen behöver korsas.

Punkt 2
Åtgärd Svackdike; underjordiskt magasin

Funktion Fördröjning; avleda; översvämningsyta; estetiskt inslag

Va-system

Ytbehov 120 m; 0,7 ha

Nytta 0,02 kg P/år, 0,1 kg N/år, 120 m3; minskning av halten partikelbundna föroreningar

Schablonkostnad 36 000 kr exkl eventuellt magasin

Ett svackdike från lågpunkten i södra Kockumsområdet längs Stockholmsvägen mot vägtunneln vid Burlövsvägen skulle 
kunna samla upp och sedan avleda den annars instängda vattenansamling vid skyfall och därmed minska risken för 
översvämning i närliggande kedjehus. Vägen under viadukten beräknas redan översvämmas vid skyfall men avledning-
en bör ske kontrollerat så att inte andra bostäder riskerar att översvämmas.

Här finns plats för ett underjordiskt dagvattensmagasin som kan fördröja vatten från östra delen Kockumsområdet 
samt motorvägen E22. 
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Punkt 3
Åtgärd Våtmark

Funktion Rening; fördröjning; Biologisk mångfald

Va-system Våtmarken tar emot vatten från dikesföretag och ansluter sannolikt till DV-systemet. 

Ytbehov 0,8 ha

Nytta 30 kg P/år, 256 kg N/år, 8 000 m3; minskning av halten partikelbundna föroreningar och mikro-
plaster

Schablonkostnad 240 000 kr

Våtmarken söder om Stockholmsvägen renar ca 30 kg fosfor och 256 kg kväve. I och med att vattnet flödesutjämnas 
minskar också grumligheten i nedströmsliggande recipient. Avrinningsområdet beräknas vara tillräckligt stort för en 
effektiv rening. Våtmarken kan fördröja stora mängder vatten från uppströmsliggande dikesföretag utan att företaget 
påverkas negativt. Detta bör också kunna medföra att det blir ett mindre och jämnare tryck på det vatten som leds ut 
i va-systemet på andra sidan Stockholmsvägen vilket skulle underlätta för hantering av möjlig översvämningsrisk i den 
instängda lågpunkten i södra Kockumsområdet.

Marken är privatägd. I de fall åtgärder föreslås på privatägd mark krävs överenskommelse med markägare innan åtgär-
der genomförs eller att markägaren själv genomför åtgärden. Åtgärdsförslagen ställer således inga krav på den privata 
markägaren.

Problematiken är att rören ligger djupt vilket kräver mycket yta och därmed också mycket schakt. En uppskattning visar 
på ca 15 m slänt på varje sida. Uppskattad storlek 0,7-1,0 ha. Våtmarken bidrar också till spridningskorridorer och utgör 
en småbiotop för djur och växtliv i jordbrukslandskapet. Våtmarken skulle eventuellt kunna nyttjas för bevattning vid 
behov.

Bild. Exempel på mindre våtmark på åkermark. Placeringsförslag för våtmarken, punkt 3, längs Stockholmsvägen.

Bild. Ett exempel på ett svackdike genom ett grönområde (foto Lars-Erik Widarsson). Högra bilden, punkt 2. Svämyta med svackdike 
för att leda bort dagvatten.
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Gränsdragningen mellan de två områdena i norra Åkarp 
är gjord utefter dels den vattendelare som går genom om-
rådet och dels hur dagvattensystemet är uppbyggt. 

Den västra gränsen utgörs av E6 och den södra av Södra 
stambanan. Området saknar tydlig gräns i öster men här 
går en vattendelare genom bostadsområdena enligt sky-
fallsutredningen. I norr utgörs gränsen av kommungrän-
sen. Området har sina högsta delar i den norra delen och 
sina lägsta i sydvästra. 

För närvarande är det relativt gott om natur i området 
med Fruktodlingen, Karstorpsparken, Svanetorpspar-
ken och området längs Gränsvägen. Den dominerande 
bostadsbebyggelsen är villor med småträdgårdar. I den 
södra delen av området ligger dock relativt ytkrävande 
verksamheter. Med tanke på mängden grönyta i de övre 
delarna av området minskar behovet av rening och för-

dröjning något. För att minska översvämningsriskerna vid 
skyfall finns ett par områden som är i behov av åtgärder. 
Behoven kommer sannolikt öka då det finns ett flertal 
pågående planärenden i området (2019).

Jordmånen är växlande med områden av i första hand 
olika typer av leror och mellansand-grovsand.

I området bör skyfalls- och dagvattenåtgärder vidtas. I områ-
det finns två områden som behöver hänsynstagande med av-
seende på översvämningsrisker vid skyfall. Under motorvägen 
finns två tunnlar som riskerar att översvämmas vid skyfall. 

När stambanan är utbyggd kommer två broar vara far-
bara även vid skyfall. Hela södra stambanan får anses vara 
samhällsviktig och får inte översvämmas. I området finns ett 
skolområde och en förskola, vilka inte anses ligga i riskzonen 
vid skyfall.

Bild. Delområde – Åkarp Nordväst. Åtgärdsområden ÅNV1 och ÅNV2 markerat.
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Åtgärdsområde ÅNV1, Tunnelparken
Åtgärdsområde ÅNV1, Tunnellekparken:
Utmaningar/risk: Skyfall; ytavrinning; översvämning

Värden: Byggnader; bostadsfastigheter; lekpark; verksamheter

Förutsättningar: Moränlera och sand; sluttande; Verskamhetsområde för VA

Begränsningar: Detaljplan; Oklara förutsättningar i och med utbyggnad av stambanan

Problemanalys ÅNV1
Avrinning i området sker i princip helt utan rening av 
kväve och fosfor och andra föroreningar till Alnarpsån.

Åtgärdsområdet är koncentrerat runt Tunnellekparken, 
det vill säga bostadsområdena söder om Bågevägen och 
norr om industriområdet i södra delen av delområdet. 
Här finns två villakvarter som ligger i riskzon för översväm-
ning vid skyfall. Skyfallsmodellering visar att lutningen 
från en vattendelare, som går diagonalt genom området, 
pressar ytvatten mot en lågpunkt öster om Tunnellek-
parken och sedan vidare mot ett villaområde söder om 
parken. Området har en kraftig höjdskillnad från norr ner 
mot järnvägsspåret. En strategi i etapper kompliceras i 
och med att området är ojämnt med flöden i olika rikt-
ningar, se skyfallskartering.

Skyfallsutredningen med ett 100-års regn visar på ett 
maximalt vattendjup på 0,2-0,4 m i det övre villaområdet, 
0,1-0,2 m i det nedre området söder om parken. Vid ett 
”Köpenhamnsregn” skulle vattendjupet kunna uppgå till 
0,75 m i det övre och upp till 0,6 m i det nedre.

 
Bild. Skyfallskartering med ett ”Köpenhamnsregn”. Ytavrin-
ningspilar visar vattnets riktning och hastighet. Färgmarkering 
visar vattendjup. De två bostadsområdena i riskzon för över-
svämning ligger i mitten av kartan intill Tunnellekparken.

Områdesstrategi ÅNV1, Tunnellekparken
Möjligheterna till rening av dagvatten är ganska små inom 
området. Några små åtgärder kan dock göras.

En förhållandevis stor del av området lutar mot Kjels-
sons väg. Vattnet behöver avledas härifrån för att inte 
skapa översvämningsrisker. Målet är att avleda vattnet 
till Tunnellekparken för att där skapa multifunktionella 
översvämningsytor.  Området innehåller även en del 
vattenhållande dagvattenåtgärder i området i övrigt som 
kommer att rena och fördröja. 
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Bild. Områdesstrategi ÅNV1 med markerade åtgärdsförslag, punkterna 1-5, där grön markering är fördröjande åtgärd och 
rosa visar dagvattendamm. De gröna streckade pilarna visar omläggning av dagvattenrör. De streckade svarta linjerna är 
önskat vattenflöde. Den streckade blå linjen visar ungefärlig vattendelare, också avgränsare mellan de två områdena i norra 
Åkarp. Nedre bild redigerad från google maps.
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Åtgärdsförslag ÅNV, Tunnellekparken

Punkt 1
Åtgärd Sänkning/lutning gata

Funktion Avleda; skydda

Va-system

Ytbehov 100 m

Nytta

Schablonkostnad -

Åtgärden är den första i en strategi att få bort en del av vattnet som rinner genom området genom att leda om ytavrin-
ningen och dels förhindra att vattnet stängs inne i lågpunkter. Enligt skyfallskarteringen tar området runt Kjellsons väg 
emot en större del av ytavrinning vid skyfall. Genom att sänka och luta om gatan ut mot Tunnellekparken, åtgärdspunk-
ter 2 och 3, byggs lågpunkten bort och riskområden nedströms skyddas.

Punkt 2
Åtgärd Permeabel beläggning

Funktion Fördröjning

Va-system Punkten ligger i närhet att anslutas till dagvattenledning

Ytbehov 0,2 ha

Nytta 0,02 kg P/år, 0,1 kg N/år; minskning av halten partikelbundna föroreningar och mikroplaster

Schablonkostnad 49 000 kr

Den andra åtgärden i strategin är att skapa ett trögflytande system genom att sänka och byta ut det asfalterade övre 
hörnet i Tunnellekparken mot genomsläpplig beläggning. Åtgärden kommer att fånga upp det vatten som leds bort från 
Kjellsons väg, se punkt 1, och den ytavrinning som kommer från Ljungvägen. Marken bör sänkas och en avledning till 
svackdiket och översvämningsytan, punkt 3, skapas.

Bild. Exempel på permeabel markbeläggning. Punkt 1 och 2.
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Punkt 3
Åtgärd Svackdike; översvämningsyta

Funktion Fördröjning; flödesutjämning; rening

Va-system

Ytbehov 128 m

Nytta 0,02 kg P/år, 0,1 kg N/år; 130 m3; minskning av halten partikelbundna föroreningar

Schablonkostnad 38 400 kr

Funktionen av ett svackdike med översvämningsyta, den tredje åtgärden i strategin, är fördröjande och delvis kvarhål-
lande av vattnet som letts ut uppströms i systemet och det ytvatten som kommer från villaområdet norr om parken.  
En sänkt del i parkens sydöstra del konstrueras till att fungera som översvämningsyta. Svackdiket som skär av i norra 
delen av parken, leder och delvis renar vattnet ner mot översvämningsytan. Enligt Handlingsplan för lekplatser och 
aktivitetsytor 2018 - 2028 är lekplatsen relativt nybyggd (2014) och inga planer på upprustning finns.

Bild. Ett svackdike i den övre delen av Tunnellekparken som går vidare till en översvämningsyta i parkens nedre östra del. Ytavrin-
ningen leds in uppifrån systemet via punkt 2 och från villaområdet norr om parken. De övre bilderna visar exempel på utformning 
(bild från ramböll (vänster) och www.stockholmvattenochavfall.se (höger)).

Punkt 4
Åtgärd Dagvattendamm; omläggning av dagvattenledning

Funktion Flödesutjämning; rening

Va-system Punkten ligger i närhet att anslutas till dagvattenledning

Ytbehov 0,07 ha

Nytta 2 kg P/år, 5 kg N/år; 700 m3; minskning av halten partikelbundna föroreningar och mikroplaster

Schablonkostnad 200 000 kr
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Istället för att villaområdet kopplar på ledningssystemet längs Tegelvägen, dras dagvattnet till en dagvattendamm som 
anläggs på grönytan sydväst om området. Där renas och fördröjs vattnet innan det leds in i va-systemet vid Lervägen, 
(se bild ovan).

Bild. Omläggning av dagvattenledning från samfälligheten i det södra villaområdet till en dagvattendamm på den kommunalt ägda 
ytan öster om Åkarp 18:48. Streckade gröna pilen visar hur dagvattnet leds in i dagvattendammen, fördröjs och renas, sen vidare ut 
i dagvattennätet i södra delen av dammen. Rött kryss = dagvatteninloppet pluggas.

Punkt 5
Åtgärd Omläggning av dagvattenledning

Funktion Fördröjning; rening

Va-system Punkten ligger i närhet att anslutas till dagvattenledning

Ytbehov -

Nytta 1 kg P/år, 2 kg N/år; minskning av halten partikelbundna föroreningar och mikroplaster

Schablonkostnad -

Åtgärden skapas för att avlasta och flödesutjämna dagvat-
tensystemet genom att lägga om dagvattensystemet från 
två villaområden via Karstorpsdammen. Det blir ingen 
skillnad i volym men bryter toppar och flödesutjämnar. 
Samtidigt sker en rening av dagvattnet.

Bild. Omläggning av dagvattenledning från villaområdet till 
Karstorpsdammen. Streckade gröna pilen visar den nya sträck-
ningen. Den blå streckade pilen visar hur dagvattnet flödesut-
jämnas och renas genom dammen och tillbaka ut i dagvatten-
systemet. Rött kryss = dagvattenrör som pluggas.
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Åtgärdsområde ÅNV2, Fruktodlingen
Åtgärdsområde ÅNV2, Fruktodlingen:
Utmaningar/risk: Skyfall; ytavrinning; översvämning; rening

Värden: Industriområde; Södra stambanan

Förutsättningar: Moränlera; sluttande

Begränsningar: Vattendom och detaljplaner

Problemanalys ÅNV2, Fruktodlingen
Avrinning i området sker i princip helt utan rening av 
kväve och fosfor och andra föroreningar till Alnarpsån.

I den södra delen av området ligger relativt ytkrävande 
verksamheter med stora hårdgjorda ytor men också gott 
om natur i västra delen med den gamla fruktodlingen. I 
söder bryts området av järnvägen och utbyggnaden av 
den nya stambanan. Här finns en del oexploaterad kom-
munägd tomtmark. En del ingår dock i järnvägsplanen. 
Här kommer också en dagvattendamm byggas.

Problemen med skyfall ligger främst i ett par områden 
som riskerar att översvämmas. Där det ena området är 
planlagt för exploatering medan det andra beskrivs i över-
siktsplanen som omvandling mot mer personintensiva 
verksamheter, området är stationsnära och bör utnyttjas 
väl genom relativt tät bebyggelse. Översvämningsrisker 
bör då beaktas. 

Under motorvägen finns ett par tunnlar som förväntas 
översvämmas vid skyfall. Över den nya järnvägen kommer 
broar vara farbara även vid skyfall.

Skyfallsutredningen med ett 100-års regn visar 
på ett maximalt vattendjup på 0,4 m i det plan-
lagda området i nordväst, 0,2 m i exploateringsytan 
och upp till 0,25 m i södra delen. Vid ett ”Köpen-
hamnsregn” skulle vattendjupet kunna uppgå till 
1,0 m i områdena, och upp till 0,75 m i södra delen.

 
Bild. Skyfallskartering med ett ”Köpenhamnsregn”. Ytavrin-
ningspilar visar vattnets riktning och hastighet.

Områdesstrategi ÅNV2, Fruktodlingen
Stora vinster kan göras i för att minska kväve- och fosfor-
belastningen i Alnarpsån då hela västra Åkarps dagvatten 
ska fördröjas inom området.

Då det planlagda området, punkt 1, redan har en separat 
skyfallsutredning och åtgärder för den södra delen, punkt 
3, redan ingår i Järnvägsplanen blir strategin för detta om-
råde dels en sammanställning och dels att informera om 
riskerna vid exploatering av området i mitten av åtgärds-
området, punkt 2.
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Bild. Områdesstrategi – Fruktodlingen med markerade åtgärdsförslag, punkterna 1-3. Rött område visar våtmark, rosa visar dag-
vattendamm och svart streckat område informationsåtgärd. Pilarna visar huvudriktning för ytavrinning vid skyfall. Gröna streckade 
pilar visar på ett ungefär den nya dragningen av dagvattensystemet längs järnvägen genom dagvattendammarna. Nedre bild 
redigerad från google maps.
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Åtgärdsförslag ÅNV2, Fruktodlingen

Punkt 1
Åtgärd Dagvattendamm i form av våtmark; dike

Funktion Fördröjning; avledning; rening; biologisk mångfald

Va-system Dagvattendamm ansluter till öppen dagvattenlösning

Ytbehov 0,05 ha

Nytta 1,5 kg P/år, 3 kg N/år; 500 m3; minskning av halten partikelbundna föroreningar

Schablonkostnad 140 000 kr

Funktionen är avvattning av parkmark norr om kvartersmark genom fördröjning i form av en mindre dagvattendamm.

Enligt utredning av DHI (2017-09-07) innebär exploateringen att översvämningsrisken nedströms planområdet ökar. 
Detta främst genom undanträngning men även genom att stora ytor inom planen hårdgörs. Totalt uppskattas exploate-
ringen ge upphov till att ca 450 m3 ytterligare avrunnen volym belastar omkringliggande mark.

Totalt uppskattas i storleksordningen ca 500 m3 kunna omhändertas i en 300 m2 stor dagvattendamm kombinerat med 
ett 170 m långt dike runt fastigheten. Förutom reducerad översvämningsrisk får diket också en dränerande funktion, 
och våtmarken i sin tur kan medföra fördelar så som ökad biologisk mångfald, samt rening av eventuellt förorenat 
dagvatten.

Bild. Illustrationsskiss (Burlövs kommun) och modellering av flödesvägar och placering av dike och våtmark ur Översvämningsutred-
ning Åkarp 1:57 (DHI, 2017). Den gröngula områdesmarkeringen i vänstra övre hörnet på den exploaterade marken visar placering 
och storlek på föreslagen våtmark.
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Punkt 3
Åtgärd Dagvattendamm - järnvägsplanen

Funktion Fördröjning; rening

Va-system Planerad ny dragning genom dammarna

Ytbehov 0,75

Nytta 23 kg P/år, 50 kg N/år; 7500 m3; minskning av halten partikelbundna föroreningar och mikroplas-
ter

Schablonkostnad Trafikverket

Punkt 2
Åtgärd Information inför exploatering

Funktion Information

Va-system

Ytbehov

Nytta

Schablonkostnad

Tomten ligger i en sänka. Skyfallskarteringen visar på kraf-
tigt flöde mot området och ett vattendjup på 0,2 m vid ett 
100-års regn och upp till 1,0 m vid ett Köpenhamnsregn. 
Vid exploatering behöver detta tas i beräkning och håll-
bara dagvattenlösningar planeras in tidigt i processen.

I Järnverksplan Flackarp-Arlöv, fyra spår (Trafikverket, 
2016) finns i planritning markanspråk inlagt ett fördröj-
ningsmagasin (dagvattendamm), markerad som skydds-
åtgärd 8 (Sk8). Detta för att ta hand om dagvatten som 
kommer från högre upp i systemet ner mot järnvägen och 
sedan ledas vidare mot en damm i sydspetsen på områ-
det. Dagvattnet från högre upp i systemet i västra(norra) 
Åkarp kommer att ledas via en väl dimensionerad dagvat-
tenledning längs hela järnvägen för att sedan mynna ut 
i dessa dagvattendammar. Vattnet leds efter dammarna 
vidare under Trafikplats Alnarp för att sedan mynna ut i 
den nya sträckningen av Alnarpsån i Arlöv industriby.

Förslaget att dagvattnet omhändertas och avleds på 
den västra(norra) sidan av spåren, där det fördröjs och 
flödesutjämnas i utjämningsmagasin innan dagvattnet når 
Alnarpsån, bedöms även minska dagens problem med 
översvämningar i Åkarps östra(södra) delar.
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Bild. Till höger visas utdrag ur järnvägsplanen. Damm för dagvattnet i Åkarp återfinns i M 2253-16.
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Åtgärdsområdet Nya Stationsparken täcker hela den östra 
delen av Åkarp norr om järnvägen. Delningen mot den 
västra delen är längs en vattendelare och dagvattensyste-
mens utbredning. I söder ligger järnvägen med Åkarpsta-
tion och i öster den nya förlängningen av Gränsvägen och 
kommungränsen.

I området finns en bra chans att rena jordbruksvatten 
genom att anlägga en våtmark öster om gränsvägen.

Bild. Delområde – Åkarp Nordost med åtgärdspunkter 1-4 markerat.
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Åtgärdsområde ÅNO
Åtgärdsområde ÅNO:
Utmaningar/risk: Skyfall; ytavrinning; översvämning; sannolikt mycket höga näringsämneshalter från 

jordbruksmark

Värden: Byggnader; bostadsfastigheter; lekpark

Förutsättningar: Moränlera men också områden med sand; sluttande mot järnväg; verksamhetsområde 
för VA

Begränsningar: Detaljplan; Oklara förutsättningar i och med utbyggnad av stambanan

Problemanalys ÅNO
Åtgärdsområdet är komplext i och med de omfattande 
förändringen av området i samband med ombyggnaden 
av järnvägen till fyra spår. Behovet av fördröjning och re-
ning av dagvatten uppskattas till detsamma både före och 
efter ombyggd stambana. Självklart behöver åtgärdsanaly-
sen omprövas efter att ombyggnadsprocessen kommit så 
långt att noggrannare avvägningar kan göras.

Jordbruksmarken har idag (2018) orenad avrinning direkt 
till Alnarpsån. Fosfor och kvävebelastningen bedöms som 
hög.

I nuläget överförs dagvattnet från norra Åkarps tätort 
under spårområdet till Alnarpsån som rinner längs banval-
lens södra sida. I och med Södra stambanans ombygg-
nad, med sänkning av järnvägsprofilen, genom Åkarp 
finns inte längre den möjligheten. Utbyggnadsförslaget i 
miljökonsekvensbeskrivningen för Järnvägsplan Flackarp-
Arlöv, fyra spår (Trafikverket, 2014) föreslår att dagvattnet 
från samhällets västra delar, som idag leds direkt ut i 
Alnarpsån, omhändertas och avleds på den västra sidan 
av spåren via utjämningsmagasin ledas ut till Alnarpsån. 
Trafikverket föreslår också att banvallen nyttjas som ett 
naturligt fördröjningsmagasin för att minska storleken på 
pumpstationer och utjämningsmagasin av anläggnings-
vatten.

En nedsänkning kommer att skära genom Åkarp med 
sin lägsta punkt 6 meter under dagens marknivå. För att 
binda samman Åkarp och minska bullernivåerna kommer 
en 400 meter lång sträcka mellan Lervägen och Åker-
bloms väg att övertäckas. Övertäckningen kommer sticka 
upp ungefär 2 meter över dagens marknivå för att ge 
tågtrafiken där under tillräckligt med utrymme i höjdled. 
En större del av detta område är märkt som parkmark i 
planen.

Riskerna i området består av instängda områden, områ-
dets kraftiga lutning samt risk för ytavrinning med snabba 
flöden nedåt i systemet. I nedre delen av systemet, mot 
järnvägen leds vattnet vidare mot en lågpunkt södra de-
len av nuvarande stationsparken (2018) där det idag går 
en gc-tunnel under järnvägen. I lågpunkten där järnvägen 
korsar kommungränsen har det byggts en tillfällig bro 

över stambanan. Denna kommer ersättas av en perma-
nent. Längre norrut i systemet finns ett par instängda 
områden med risk för stående vatten vid skyfall.

Skyfallsutredningen för ett 100-års regn visar på ett maxi-
nalt vattendjup på 0,25-0,35 m i övre villaområdet, dock 
ej direkt mot fastighet. 0,3-0,6 m i slutet på Bågevägen 
och längs järnvägen. Inte heller där direkt mot fastighet. 
Vid ett ”Köpenhamnsregn” skulle vattendjupet kunna 
uppgå till 0,6 m i det övre, och upp till 0,5-1,0 m i det 
södra villaområdet.

Bild. Skyfallskartering med ett ”Köpenhamnsregn”. Ytavrin-
ningspilar visar vattnets riktning och hastighet. Färgmarkering 
visar vattendjup.
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Områdesstrategi ÅNO
I området finns en bra chans att rena jordbruksvatten ge-
nom att anlägga en våtmark öster om gränsvägen. Denna 
yta ligger dock strax utanför kommungränsen.

Området är tätbebyggt med minimal plats för åtgärdsytor. 
Därmed finns inte någon direkt plats att genomföra steg-
visa åtgärder uppströms i systemet. Strategin blir istället 

att skapa tröghet och avleda ytavrinning från skyfall med 
fokus längs parkområdena i Nya Stationsparken (i enlighet 
med planen för stambanan).

Bild. Områdesstrategi – Nya Stationsparken med markerade åtgärdsförslag, punkterna 1-4, där grön markering är fördröjande 
åtgärd, röd är våtmark och blå visar kvarhållande/översvämningsyta. Den grå linjerade ytan markerar parkmark i den nya planen 
för stambanan. De svarta streckade linjerna är önskat vattenflöde. Pilarna visar huvudriktning för ytavrinning vid skyfall. Den högra 
bild en är redigerad från google maps.
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Enligt skyfallskarteringen stängs vatten inne längs gatorna i villaområdet i norra delen av åtgärdsområdet. Genom att 
luta om gc-utfarten i södra delen av Onsjövägen och Oxievägen ut mot lekparken kan vattnet ledas ut ur området. Lek-
parken bör vid ombyggnad sänkas och byggas med infiltrerande ytor för att ta emot och fördröja vattnet (nästa plane-
rade upprustning 2024 enligt Handlingsplan för lekplatser och aktivitetsytor 2018 - 2028).

Åtgärdsförslag ÅNO

Punkt 1
Åtgärd Sänkning/omlutning gata och lekpark

Funktion Avleda; skydda

Va-system

Ytbehov 0,1 ha

Nytta 1000 m3

Schablonkostnad 30 000 kr

Bild. Sänkning/omlutning av gc-utfarten för att underlätta för instängt vatten att ledas vidare till ett sänkt lekplatsområde. 

Punkt 2
Åtgärd Våtmark 

Funktion Rening; fördröjning; Biologisk mångfald

Va-system

Ytbehov 0,5 ha

Nytta 19 kg P/år, 160 kg N/år; 5000 m3; minskning av halten partikelbundna föroreningar

Schablonkostnad 150 000 kr

Bild. Placering och storleksföslag av våtmark. Strax öster om kommungränsen finns en lågpunkt (lila markering) med en tillrinning, 
pilar och linjer, från åkermark i framförallt Staffantorps kommun (karta från vattenatlas.se). Detta är en gynnsam plats för rening 
av näringsämnen.
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I den östra änden kan med fördel en våtmark för rening av näringsämnen anläggas, vilket flödeslinjer (Vattenatlas) och 
lågpunktskartering (Lst) bekräftar. Denna yta ligger dock strax utanför kommungränsen vilket kräver samverkan med 
Staffanstorps kommun.

Våtmarksområdet har flera funktioner. Våtmarken renar ca 19 kg fosfor och 160 kg kväve samt flödesutjämnar upp-
strömsliggande flöden vilket också minskar belastningen på anslutande va-system. Våtmarken bidrar också till sprid-
ningskorridorer och refuger samt utgör en småbiotop för djur och växtliv i jordbrukslandskapet

Huvudsyftet med åtgärden är fördröjning och trög avledning dagvatten, men kommer också att ha en reningsfunktion 
i och med sedimentering av partiklar när ytavrinningen leds genom diket. Ett svackdike, som går längs gc-vägen, har 
möjlighet att fånga upp dagvatten från skyfall från områdets östra del och avleda vatten från närliggande villor som lig-
ger i riskzon att översvämmas. Vattnet transporteras med fördröjning längs järnvägen mot översvämningsytan i punkt 
4. Åtgärden kräver att svackdiket har rätt kapacitet, det vill säga lutning och utformning. Rening och fördröjningseffekt 
vid normalregn är antagligen liten.

Denna åtgärd kan vara intressant i kombination med Trafikverkets idé om att ta hand om dagvatten längs spåret ner 
mot dagvattendammarna i Åkarp Nordväst, punkt 3.

Punkt 3
Åtgärd Svackdike; översvämningsyta

Funktion Fördröjning; flödesutjämning; rening

Va-system Norra änden i direkt anslutning med VA-system

Ytbehov 150 m

Nytta 0,02 23 P/år, 0,12 kg N/år; 150 m3; minskning av halten partikelbundna föroreningar och mikro-
plaster

Schablonkostnad 45 000

Punkt 3.Bild. Exempel på ett svackdike längs cykelväg (bild från www.
solvesborg.se, osäkert ursprung).
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Med ombyggnaden av stambanan genom Åkarp planeras ett parkområde som delvis kommer att täcka de sänkta 
spåren, se det grönmarkerade området i bilden ovan. I planen är området kring den gamla stationsparken tänkt att 
sänkas för att skapa en översvämningsyta för det ytvatten som rinner mot lågpunkt längs järnvägen. Då åtgärden ligger 
centralt i ett bostadsområde bör utformningen vara estetiskt tilltalande, eventuellt med en permanent vattenspegel för 
att ge en känsla av rekreationsområde och ge möjlighet för en ökad biologisk mångfald.

Punkt 4
Åtgärd Sänkning av grönyta

Funktion Översvämningsyta

Va-system

Ytbehov 0,2 ha

Nytta 2000 m3

Schablonkostnad Trafikverket

Bild. Sänkt översvämningsyta i Nya Stationsparken. Exempel på en öppen dagvattenlösning med permanent vattenspegel för ökad 
biologisk mångfald och ett estetiskt inslag (bild från VA Syd). Planritning DP 251 för del av Åkarp 1:68 m fl, Södra stambanan ge-
nom Åkarp.
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Åtgärdsområdet avgränsas av Västkustvägen i norr, Södra 
stambanan i söder och Lommabanan i väster.  I översiks-
planen (2014) beskrivs området som ett stationsnära om-
råde med stor utvecklingspotential där omvandling och 

förtätning bör ske mot en blandad stad med personinten-
siva verksamheter av centrumkaraktär. Området består 
dock idag nästan uteslutande av ytkrävande industrifastig-
heter med stora hårdgjorda ytor. 

Bild. Delområde – Arlöv Företagsby med åtgärdspunkter 1-3 markerat.
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Åtgärdsområde AF
Åtgärdsområde AF, Arlövs företagsby:
Utmaningar/risk: Dagvattenhantering; rening

Värden: Verksamheter och risker för förstörelse av andra värden genom föroreningsspridning

Förutsättningar: Moränlera; område för industri; verksamhetsområde för VA

Begränsningar: Detaljplaner och brist på tillgängliga ytor

Problemanalys AF
Vattnet rinner i ofördröjt till Alnarpsån som är kraftigt 
påverkad av näringsämnen och andra föroreningar.

Utmaningarna i området ligger i rening och fördröjning 
av dagvattnet. Skyfallsåtgärder anses inte vara akuta då 
skyfallskarteringen inte visar på riskzoner för varken vägar, 
bostadshus eller samhällsviktig service. Vid skyfall blir 
dock de normala tillfartsvägarna in och ut ur området 
ofarbara, vilket bör uppmärksammas.

Områdesstrategi AF
I området är det svårt att hitta en rationell plats för rening 
av dagvatten.

Området är intensivt exploaterat med industrier och verk-
samheter vilket också innefattar stora hårdgjorda ytor. 
Resultatet är minimal plats för åtgärdsytor. Områdesstra-
tegin innefattar förslag på dagvattenhantering. 

Bild. Skyfallskartering med ett ”Köpenhamnsregn”. Ytavrin-
ningspilar visar vattnets riktning och hastighet. Färgmarkering 
visar vattendjup. 

Bild. Områdesstrategi – Arlöv företagsby med markerade åtgärdsförslag. Punkt 1 är information, rosa markering dagvattendamm. 
Punkt 3 är i denna dokumentation inte platsspecifik utan bör utredas vidare. 
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Åtgärdsförslag AF

Punkt 1
Åtgärd Information om tillgänglighet

Funktion Information

Va-system

Ytbehov

Nytta Möjlig begränsning i räddningsväg

Schablonkostnad

Tillgängligheten till området kan bli problematiskt då 
vägarna in och ut ur området riskerar att svämmas över 
vid kraftiga skyfall.  De tre större ut- och infarterna Kro-
netorpsvägen och vid Företagsvägen och Burlöv station 
går alla under järnvägen och riskeras att översvämmas 
vid skyfall. Då finns endast Kilvägen kvar som med sin 
höjdbegränsning på 3,50 m för trafik inte blir tillgänglig 
för räddningstjänstens kranbilar med höjd 4 m. Detta bör 
beaktas men vägen anses ändå vara en god väg in och ut 
vid översvämningsolyckor.

Bild. Översvämning av Alnarpsån längs Västkustvägen (2014-
10-19, foto Magnus Larson – LTH), under Lommabanan. Visar 
på framkomlighetsproblematiken. 

Punkt 2
Åtgärd Förslag på placering av dagvattendamm

Funktion Fördröjning; flödesutjämning; rening

Va-system Punkten ligger i anslutning till DV-systemet

Ytbehov 0,25 ha

Nytta 8 kg P/år, 17 kg N/år; 2500 m3; minskning av halten partikelbundna föroreningar och mikroplaster

Schablonkostnad 700 000 kr

Funktionen för anläggandet av en dagvattendamm är att fördröja och flödesutjämna dagvatten från ledningssystemet 
som innefattar ett avrinningsområde på ca 48 ha, se bild punkt 3. 2 % av avrinningsområdets storlek bör utgöra dam-
mens yta enligt VISS rekommendationer för god reduktionsförmåga, vilket medför en önskad storlek på 0,96 ha. Detta 
kan inte uppnås inom det begränsade området men anses ge en viktig rening. Vid framtida förändring av området bör 
utbyggnad av dammens storlek beaktas. Dagvattendammen förväntas schablonmässigt rena ca 8 kg fosfor och 17 kg 
kväve per år, samt ha en stor positiv inverkan på partikelbundna föroreningar, mikroplaster och grumlighet.

Punkt 2. Förslag på placering av en ca 0,37 ha dagvattendamm 
i Trafikplats Burlöv.

Bild. Exempel på en mindre dagvattendamm (bild från NSVA).
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Punkt 3
Åtgärd Avsätta mark för dagvattendammar

Funktion Fördröjning; flödesutjämning; rening

Va-system Punkten ligger i anslutning till DV-systemet

Ytbehov -

Nytta -

Schablonkostnad -

Med områdets stora hårdgjorda ytor önskas en utbyggnad av dagvattendammar för flödesutjämning och rening. 
Problemet är att det idag inte finns något utrymme på den högexploaterade ytan. Kommunen bör ha detta i åtanke för 
kommande planer, alternativt om någon väl placerad fastighetsmark blir till salu.

De två större dagvattensystemen i området har avrinningsområden på ca 40-50 ha vardera vilket skulle motsvara dam-
mar av storleken ca 1 ha per avrinningsområde. Detta utifrån VISS rekommendationer för god reduktionsförmåga.

Bild. En mindre dagvattendamm i urban miljö. Avrinningsområde för det ena av två större dagvattensystemen i åtgärdsområdet. 
Ytan är beräknad till ca 48 ha. Bilderna överst visar exempel på de många mindre hårdgjorda eller gröna ytorna i området.
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Detta yttre västra område är kommunens front mot havet. 
I västra delen ligger kustlinjen och Spillepeng. Området 
innesluts av Västkustsvägen i väster och Lommabanan 
i öster. I norra delen längs motorvägen rinner Alnarp-
sån som genom rör leds under motorvägen och rinner 
ut i slutrecipient Lommabukten. I söder delen finns ett 

större öde industriområde som kallas Wennertsväg. We-
nertsvägområdet och Kalineån utgör gränsen mot Malmö 
stad. Hela åtgärdsområdet består till största delen av 
bostadshus med industri och verksamheter längs motor-
vägen och järnvägen. Här finns också bland annat Tågarp-
skolan och Virvelvindens förskola.

Bild. Delområde – Arlöv Nordväst med åtgärdspunkter 1-7 markerat.

Arlöv Nordväst

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Åtgärdsområde ANV
Åtgärdsområde ANV
Utmaningar/risk: Havsnivåhöjningar; skyfall; översvämning; rening av dagvatten

Värden: Byggnader; bostadsfastigheter; skola; infrastruktur

Förutsättningar: Främst sand i olika former men också en del moränlera , tät bebyggelse, verksamhets-
område för VA, detaljplan över hela området

Begränsningar: Kommunövergränsande samarbeten

Problemanalys ANV
Alnarpsån, som är kraftigt övergödd, rinner i områdets 
norra del. En stor del av området avrinner orenat till ån. I 
anslutning till området rinner Alnarpsån ut i Lommabuk-
ten som är ett Natura 2000-område.

Områdets framtida utmaningar präglas av hur kommunen 
skall hantera skydd mot havsnivåhöjningar och påföljande 
översvämningsrisker. På uppdrag av Burlövs kommun 
genomförde Sweco en idéstudie av hur Burlövs kommun 
skulle kunna skydda sig mot framtida extrema högvatten, 
(SWECO, 2016). 

Anpassningsarbetet med havsnivåhöjningar är ett åtgärds-
arbete med ett långt tidsperspektiv och stora osäkerheter. 
Som det uttrycks i Swecos studie ”Det finns inget givet 
svar på vilken vattenyta ett översvämningsskydd bör 
dimensioneras för. Valet handlar om en medveten avväg-
ning mellan de risker kommunen är villig att acceptera 
och vilka kostnader och andra negativa effekter av skyd-
den som kommunen kan acceptera”. Vattenplanen lyfter 
fram de konkreta åtgärder som presenteras i studien med 
fokus på ett 100-års högvatten år 2065, vilket bör anses 
som ett fullt rimligt planeringsscenario.

Här finns också en avvägning mellan att stänga ute höga 
havsnivåer och stänga inne Alnarpsån och skyfall. Höga 
flöden i Alnarpsån samverkar med dämning från havet vid 
havsnivåhöjningar och skapar därmed sämre förutsätt-
ningar att leda bort dagvatten. Enligt Swecos modellbe-
räkning (Översvämningsmodell Alnarpsån, SWECO, 2014) 
”Vid nivå +2,6 stiger dämningen cirka 3 km upp i ån, och 
är längs långa sträckor betydande”.

 
Bild. Översvämningskartering för ett högvatten +2,6 m (RH2000) 
– motsvarande ett 100-års högvatten med klimatfaktor för höjd 
medelvattensyta år 2065 (SWECO, 2016). Byggnader som ligger 
lägre än +260 cm markerade i rött. Malmövägen och Västkust-
vägen ligger över stillvattennivån, men Malmövägen riskerar att 
spolas över av vågor. Havet kan stig upp via Alnarpsån, Kali-
neån, Sege å, intagskanalen till Sockerbruket samt GC-tunneln 
vid Västkustvägen.

Översvämningsrisker på grund av skyfall är av ringa 
omfattning. Vid riktigt kraftigt skyfall ”Köpenhamsregn” 
översvämmas en del ytor men berör endast i liten omfatt-
ning bostadshus och verksamheter. Dock fylls järnvägs-
undergångarna vid Lommavägen och till Företagsvägen, 
samt gc-vägen under Västkustvägen vilket bör beaktas vid 
räddningsinsatser.
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Områdesstrategi ANV
I området prioriteras arbetet med havsnivåhöjningar. 
Detta innebär emellertid också även dagvattendammar 
som renar dagvattnet.

Åtgärdsområdets strategiför hantering av ökande havsnivå 
bygger på de förslag som Swecos idéstudie pekar ut.  Stra-
tegin begränsas också till storleksklass av ett högvatten 
+2,6 m (RH2000) – motsvarande ett 100-års högvatten 
med klimatfaktor för höjd medelvattensyta år 2065. Detta 

då osäkerheten i klimatprediktionerna ökar med ökande 
tidshorisont och det finns en uppenbar risk att klimat-
förändringarnas konsekvenser antingen överskattas eller 
underskattas om alltför stor tilltro läggs till långsiktiga pre-
diktioner. Om skydd att fylla ett framtida behov (år 2100)
skulle byggas idag finns risken att skydden visar sig vara 
icke ändamålsenliga på grund av osäkerheten i indata som 
använts vid dimensionering (SWECO, 2016).

Bild. Områdesstrategi ANV  - Punkterna 3-7 är hämtade ur Arbetsmaterial för Burlövs plan för vatten (SWECO, 2016). Svarta 
heldragna linjer är vallar, svart punkt en reglerbar sluss, bredstreckad linje hantering av vågöverspolning, blå linje omledning av 
Alnarpsån inklusive olika vallförslag (2100). Rosa markering visar placering för dagvattendamm och markerade områden informa-
tionsåtgärd. Högra bilden är redigerad från google maps.
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Åtgärdsförslag ANV

Punkt 1
Åtgärd Dagvattendamm

Funktion Rening; flödesutjämning

Va-system DV-system går genom området men behöver läggas om

Ytbehov 0,4 ha

Nytta 12 kg P/år, 27 kg N/år; 4000 m3; minskning av halten partikelbundna föroreningar och mikroplas-
ter; buffert för havsnivåhöjningar

Schablonkostnad 1 120 000 kr

En dagvattendamm i parken kommer att rena, fördröja och flödesutjämna dagvattnet från ett ca 25 ha avrinnings-
område i norra delen av åtgärdsområdet, se bild ovan. Det finns utrymme för en damm på ca 0,4 ha med maximalt 
markutnyttjande, vilket är något under VISS rekommendationer för ”god rening”, men beräknas ändå ge gott resultat. 
Dagvattendammen förväntas schablonmässigt rena ca 12 kg fosfor och 27 kg kväve per år, samt ha en stor positiv in-
verkan på partikelbundna föroreningar, mikroplaster och grumlighet.  Vattenhastigheten minskar också i anslutning till 
Alnarpsån som rinner strax norr om placeringen, vilket minskar grumlighet (ej beräknat). Dagvattendammen kan också 
fungera som magasin vid höga havsnivåer då backventiler kommer stänga in dagvattnet.

Den stora kostnaden och utmaningen blir att lägga om DV-systemet. Dels att bygga ett inlopp till dammen och dels för 
att nå ett optimalt flöde för rening innan vattnet når Alnarpsån.

Bild. Exempel på välskött urban dagvattendamm (bild från VA Syd) samt ett placeringsalternativ. De två undre bilderna visar avrin-
ningsområdets storlek och möjlig storlek på damm.
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Punkt 2
Åtgärd Information till fastighetsägare

Funktion Information

Va-system

Ytbehov

Nytta

Schablonkostnad

Punkt 3
Åtgärd Kortare vall

Funktion Hindra; avleda

Va-system

Ytbehov 100 m

Nytta Säkrar nordvästra arlöv mot översvämningar från hav och Alnarpsån.

Schablonkostnad 100 000 kr

Tre villaområden, vid Södra Virvelvägen, korsningarna 
Aspgatan/Hermansgatan och Aspgatan/Hamngatan ligger 
i en sänka där skyfallskarteringen visar på ett inflöde mot 
områdena. Vattendjupet beräknas till mellan 0,3-0,4 m 
vid ett 100-års regn och upp till 0,5-1 m vid ett Köpen-
hamnsregn. Eftersom punkterna för dessa höga nivåer 
ligger på gröna ytor (trädgård/bakgård) anses risken för 
ekonomiska skador mindre. Åtgärden i detta fall bör vara 
att informera fastighetsägarna om detta och bistå med 
kunskapsunderlag, exempelvis föreslå markmodulering 
(hyvling av tomten eller dyl.).

Bild. De tre villaområdena med riskmarkering (vattendjup) vid 
ett Köpenhamnsregn.

För att förhindra översvämning längs Alnarpsån måste 
dikeskrönet vid åns korsning under Västkustvägen/E22 
höjas och anslutas till kringliggande höga nivå vid buller-
vallen (Arbetsmaterial för Burlövs plan för vatten, SWECO, 
2016). Med en kompletterande vall längs det östra 
dikeskrönet kan havsvatten tillåtas stiga upp i Alnarpsån 
utan att Arlöv översvämmas. Backventiler kommer att 
krävas på dagvattenutlopp för att säkerställa att vattnet 
inte stiger bakvägen via dagvattennätet.

Tillfälliga vattenbarriärer, exempelvis sandsäckar, behö-
ver användas i västra änden av vallen, anslutningen till 
Västkustvägen, då ytavrinning från ett skyfall måste ha fri 
vattenväg till diket längs vägen och vidare till Alnarpsån.
Bild. Ett placeringsförslag för vall som kopplar an till dagens 
bullervall.
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Punkt 4
Åtgärd Hantera vågöverspolning

Funktion Hindra

Va-system

Ytbehov 150 m

Nytta Skyddar nordvästra arlöv mot höga havsnivåer år 2065.

Schablonkostnad 1 500 000 kr

Västkustvägen ligger tillräckligt högt för att förhindra stillvattenytan från att strömma in i Arlöv, men den ligger inte till-
räckligt högt för att säkerställa att vägen inte spolas över av vågor. Söder om rondellen där Västkustvägen och Malmö-
vägen möts kan Västkustvägen utsättas för eroderande vågkrafter vid stormar.

Västkustvägens nivå ligger generellt kring +3,2 m (RH2000). Vid stillvattennivå +2,6 m (RH2000) - motsvarande ett 
100-årshögvatten år 2065, kan en maximal våghöjd mellan 0,75 och 1,2 m uppskattas vilket i så fall resulterar vågöver-
spolning. Om vågöverspolningen ska begränsas till 0,5 l/s,m (EuroTop-metoden), ett vanligt riktvärde när vallar dimen-
sioneras, visar inledande beräkningar att vallens krön behöver ligga mellan +4,5 och +6 m (RH2000). Detta beskrivs 
närmare i Arbetsmaterial för Burlövs plan för vatten (SWECO, 2016) men kommer att behöva studeras vidare.

Bild. Översvämningar i Lommabukten efter stormen Sven, december 2013. Havsvattnet trycks upp mot Västkustvägen. Den högra 
bilden visar ett placeringsförslag för vågbrytare.

Punkt 5
Åtgärd Vall, reglerbar lucka och pump

Funktion Hindra havsvatten från rinna in i Arlöv via gc-tunnel eller Kalineån

Va-system Kalineån som recipient

Ytbehov 150 m

Nytta Skyddar nordvästra arlöv mot höga havsnivåer år 2065.

Schablonkostnad 150 000 kr vall + 100 000 kr lucka 100 000 kr pump

Norr om Spillepengen måste det säkerställas att vatten 
inte rinner in i Arlöv via gång- och cykeltunneln under 
Västkustvägen. Detta kan säkerställas med en vall. Enligt 
Swecos utredning behöver vallen vara i storleksordningen 
150 m lång, från höjdryggen vid Spillepengen till Väst-
kustvägen. Hänsyn behöver tas till att cyklister ska kunna 
passera över vallen (ex. streckad pil i bilden).

För att förhindra att vatten tränger in i samhället via 
Kalineån kommer en reglerbar lucka att krävas. Eftersom 
Kalineån är recipient för både dagvatten och kylvatten 
från Sockerbruket kan en stängning av luckan medföra att 
dag- och kylvatten måste pumpas ut till Öresund. 
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Punkt 6
Åtgärd Vall längs Sege å

Funktion Skyddar mot högt vattenstånd i Sege å

Va-system -

Ytbehov -

Nytta -

Schablonkostnad Malmö stad

Med ett översvämningsskydd, i form av en vall, längs Sege 
å kan vatten inte rinna in i Arlöv söderifrån. Det förutsätts 
i Swecos utredning att det översvämningsskydd längs 
Sege ås norra bank som beskrivs i Malmö stads strategi 
för högvatten kommer att byggas. Skulle Malmö stad 
inte bygga vallen krävs att Burlöv kommun bygger den, 
antingen utmed Sege å eller vid kommungränsen. Mest 
rimligt bedöms vara att bygga den vid ån, men det inne-
bär byggande utanför kommungränsen.

Bild. Grön linje visar vallsträckning som finns föreslagen I 
Malmö Stads strategi för hantering av högvatten fram till år 
2065. Streckad grön linje visar komplettering som krävs för att 
undvika att vatten tränger in från söder vid extremhögvatten år 
2100 (SWECO, 2016).

Punkt 7
Åtgärd Omledning av Alnarpsån/Förlängning av vall

Funktion Skydd mot havsnivåhöjningar år 2100

Va-system -

Ytbehov 1000 m

Nytta Skyddar nordvästra arlöv mot höga havsnivåer år 2100.

Schablonkostnad 10 000 000 kr vall + 400 000 kr lucka + 200 000 kr pump (exklusive omledning å)

Ett framtida alternativ är att Alnarpsån leds om så att den 
korsar Västkustvägen tidigare. Härvid minskar känslighe-
ten för om ån svämmar över eller ej, och ån kan utformas 
med naturvärdeshöjande inslag som våtmarker. Dock 
kommer det att behöva ske på bekostnad av åkermark. 
Alnarpsån kan ledas under Västkustvägen högt upp i 
systemet, eller så utnyttjas en befintlig korsningspunkt för 
en trumma. För bästa effekt ska den ledas under högt upp 
i systemet. Eftersom det finns många VA-utlopp som myn-
nar i Alnarpsån bör dagens åfåra bevaras, liksom dagens 
passage under Västkustvägen. Den avlastade åfåran kom-
mer att kunna fungera som ett utjämnings-magasin för 
dagvatten. Flytt av ån är inte i sig tillräckligt för att skydda 
bebyggelse, utan vallar kommer att krävas. Vallar kan an-
tingen byggas längs Västkustvägen eller längs Malmövä-
gen. Dessa åtgärder bygger på stora osäkerheter i klimat-
prediktioner och bör därför, vid Vattenplanens antagande, 
endast has i åtanke för framtida utredningar.
Bild. Blå linje visar omledning av Alnarpsån. Vallen längs Väst-
kustvägen säkerställer att vatten inte flödar över vägen och in i 
samhället (SWECO, 2016).
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Delområdet ligger inkilat mellan järnvägsspåren längs den 
nordvästra delen och Lundavägen, vilken också fungerar 
som en vattendelare, i söder. I den östra änden ligger 
Burlöv center, som har en stor hårdgjord yta. Här planeras 
nya Burlöv Centralstation, hela kommunens och invånares 
centrala plats och hjärta, enligt Framtidsplan för Burlövs 
kommun. Planutskottet beslutade den 27 maj 2019 att gå 
ut på granskning av Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., 
Burlöv Centralstation med syfte är att skapa förutsättning-
ar för att utveckla en blandad stad runt stationen. På det 

nya ”Stationstorget” mellan Burlöv Center och Burlöv C 
ska det byggas butiker, bostäder och kontor i en miljö med 
offentliga rum som blir attraktiva mötesplatser.

Längs järnvägen ligger diverse verksamheter, bland annat 
en bygghandel i en lågt belägen kraftigt hårdgjord yta. 
I den västra änden är Sockerbruket beläget med en av 
kommunens äldsta parker, Sockerbruksparken. 

Bild. Delområde – Arlöv norr om Lundavägen med åtgärdspunkter 1-7 markerat.
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Åtgärdsområde ANL
Åtgärdsområde ANL, Lillevångsparken:
Utmaningar/risk: Skyfall; översvämning; rening av dagvatten

Värden: Burlöv Centralstation och Center; byggnader; bostadsfastigheter

Förutsättningar: Främst moränlera men också  sand/grus, tät bebyggelse, verksamhetsområde för VA, 
Dikningsföretag (funktionslöst)

Begränsningar: Brist på tillgängliga ytor

Problemanalys ANL
Åtgärdsområdet ligger inte i direkt närhet till Lommabuk-
ten eller åarna men rinner ofördröjt ut i recipienterna, 
vilket påverkar föroreningshalterna. 

Största utmaningen ligger dock i ytavrinning från skyfall 
som kan ansamlas i lågpunkter. Vattnet rinner från vat-
tendelare Lundavägen ner mot järnvägen. Mest aktuellt 
är den planerade ombyggnaden av Burlövstation med 
omkringliggande ”Stationstorget”, men berör också de 
verksamheter som ligger i lågpunkterna kring järnvägen. 
Inom området finns två underfarter under järnvägen, 
en gc-väg vid Burlövs station och en större underfart vid 
Lommavägen. Dessa översvämmas med djup upp till 1,3 
m vid ett 100-års vilket bör noteras.

Traditionell dagvattenhantering innebär snabba flöden 
som tar med sig partiklar till recipienterna. Inom området 
är detta högst aktuellt kring de stora hårdgjorda ytorna 
kring Burlöv Center. Det finns idag få ytor för fördröjning 
och rening.

Bild. Skyfallskartering med ett ”Köpenhamnsregn”. Ytavrin-
ningspilar visar vattnets riktning och hastighet. Noterbart är flö-
desriktningen kring Burlöv Center som drar mot det västra hörnet 
och vidare mot nya Burlöv station. Färgmarkering visar vattendjup

Områdesstrategi ANL
För området kring Burlöv Center och ”Stationstorget” 
krävs en strategi för hållbar dagvattenhantering. Området 
måste klimat- och översvämningsanpassas i plan för att 
uppnå god funktion och säkerhet. Även de verksamheter 
som ligger i lågpunkterna kring järnvägsbanan behöver 
bli informerade om föreliggande risker. Här passar en 
strategi med fler men mindre översvämningsytor vilka 
tillsammans skapar en tröghet mellan Lundavägen och 
järnvägen.

Möjligheten till samlad rening i området är högst begrän-
sad.
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Bild. Områdesstrategi – med markerade åtgärdsförslag, punkterna 1-5, där grön markering är fördröjande åtgärd, rosa visar 
dagvattendamm och svart streckat område informationsåtgärd. Pilarna visar huvudriktning för ytavrinning vid skyfall. Nedre 
bild redigerad från google maps.
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Åtgärdsförslag ANL

Punkt 1
Åtgärd Strategi för hållbar dagvattenhantering

Funktion Information

Va-system DV-system finns inom och i anslutning till området

Ytbehov -

Nytta -

Schablonkostnad -

Skyfallsmodell visar att ytvattnet idag rinner ner mot nya stationsområdet. Området ligger i ett gammalt dikningsföre-
tag med båtnadsområde (Tågarp nr 1, 1938) vilket ofta betyder att marken ligger lågt och är det första som vattenfylls 
vid blöta perioder. Eftersom Burlöv Center med kringliggande yta är genomgående hårdgjord krävs öppna dagvatten-
lösningar som leder om, fördröjer och flödesutjämnar vattnet. Avrinningen på hårdgjorda ytor sker i ett betydligt snab-
bare förlopp och de flödestoppar som uppstår blir således betydligt kraftigare vilket riskerar att överbelasta va-syste-
met med dämning och översvämningar som följd. Det bör finnas en strategi för detta vid planläggning. Vidare behöver 
den underjordiska delen av stationen tåla att stå under vatten.

Punkt 2
Åtgärd Sänkning av lekpark 

Funktion Översvämningsyta; fördröjning; multifunktion (lekpark)

Va-system DV-system finns i anslutning till området

Ytbehov 0,2 ha

Nytta 2000 m3

Schablonkostnad 60 000 kr

Lekplatsen är utmärkt som översvämningsyta och fungera som ett tröghetssystem vid kraftig ytavrinning från skyfall 
ner genom området mot järnvägsbanan. I Handlingsplan för lekplatser och aktivitetsytor 2018-2028 beskrivs lekplatsen 
som bristfällig och skall efter projektering göras om (genomfört 2018). Vattenplanen föreslår en sänkning av lekplatsen 
och att infiltreringsfunktion sparas vid installation av lekfunktioner.

Bild. Befintlig lekplats i Lillevångsområdet. 
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Punkt 3
Åtgärd Genomsläpplig beläggning

Funktion Fördröjning

Va-system Punkten ligger i närhet att anslutas till dagvattenledning

Ytbehov 0,01

Nytta 0,01 kg P/år, 0,05 kg N/år; minskning av halten partikelbundna föroreningar och mikroplaster

Schablonkostnad 25 000 kr

Punkt 4
Åtgärd Översvämningsyta

Funktion Fördröjning; översvämningsyta; estetiskt inslag

Va-system Punkten ligger i direkt anslutning till dagvattenledning

Ytbehov 0,03 ha

Nytta 300 m3; minskning av halten partikelbundna föroreningar

Schablonkostnad 9 000 kr

Detta är den första delen i en strategi i tre punkter (punkt 3, 4 och 5) att fördröja ytvattenavrinning ner mot verksam-
heterna längs järnvägen. Funktionen av denna åtgärd är också viktig för att begränsa ansamling av vatten i villaom-
rådet. Skyfallsmodellering visar att vattendjup kan uppgå till 0,35 m. Genom att sänka och byta ut delar av den stora 
asfalterade ytan i slutet av Norrevångsgatan mot genomsläpplig beläggning skapas ett trögflytande system. Åtgärden 
är begränsad då funktionen som vändplats och parkering behöver behållas, det vill säga, vattnet får inte stanna och 
ansamlas. Det fördröjda vattnet kan ledas vidare genom dagvattenledning som passerar direkt under punkten. En 
kompletterande åtgärd i detta fall bör vara att informera fastighetsägarna och bistå med kunskapsunderlag, exempelvis 
föreslå markmodulering (hyvling av tomten eller dyl.).

Bild. Exempel på genomsläpplig markbeläggning. Placeringsförslag utifrån platsen idag.

Den andra delen i strategin är att sänka en mindre gräsyta i korsningen mellan Hantverkaregatan och gc-vägen. Ytan 
kan då ta emot ytavrinning vid kraftig nederbörd, fördröja och i viss mån infiltrera vattnet. Här finns också möjligheten 
att skapa en trevlig grönyta för rekreation för boende i närliggande bostadsområde.

Bild. Översvämningsyta på så kallad restyta (bildexempel från www.stockholmvattenochavfall.se).
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Punkt 5
Åtgärd Översvämningsyta

Funktion Fördröjning; avleda; översvämningsyta; estetiskt inslag

Va-system Punkten ligger i direkt anslutning till dagvattenledning

Ytbehov 0,04 ha

Nytta 400 m3

Schablonkostnad 12 000 kr

Den tredje delen i strategin och involverar en idag oexploaterad tomt i anslutning till byggvaruhuset. Vid detaljplane-
arbetet för fastigheten 19:58 bör ett grönområde planeras. Här går också ett gc-stråk som kommunen vill se över och 
bevara. Vid utveckling till ett rekreationsområde bör marken sänkas för att kunna skapa en fördröjning av kraftig neder-
börd. Ett förslag är att lägga sänkningen längs den norra kanten av gräsmattan mot gc-vägen.

Bild. Ett exempel på en längsgående försänkning som kan fungera som översvämningsyta (bild från structor). Ett placeringsförslag 
på tomten.

Punkt 6
Åtgärd Information

Funktion Information till fastighetsägare

Va-system

Ytbehov

Nytta

Schablonkostnad

Verksamheter längs järnvägsbanan ligger i en sänka där skyfallskarteringen visar på ett inflöde mot området med ett 
maximalt vattendjup upp till 0,4 m vid ett 100-års regn. Byggvaruhusets verksamhet är mest utsatt med risk för omfattande 
materiella skador. Åtgärden i detta fall bör vara att informera fastighetsägarna om detta och bistå med kunskapsunderlag.

Bild. Upp till 0,4 m vattendjup vid ett hundraårsregn kring verksamheten vid järnvägsbanan. Flödesvägar mot området.
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Punkt 7
Åtgärd Dagvattendamm

Funktion Rening; flödesutjämning

Va-system DV-system finns i anslutning till området

Ytbehov 0,1 ha

Nytta 3,1 kg P/år, 6,7 kg N/år; 1000 m3; minskning av halten partikelbundna föroreningar och mikro-
plaster

Schablonkostnad 220 000 kr, efter plantiden

Sockerbruksparken är av de äldsta parkerna i kommunen vilken Arlövs sockerbruk lade grunden till. Här finns många 
stora, gamla träd men är i övrigt en bortglömd och tämligen obesökt park. Vattenplanen föreslår att efter plantiden un-
dersöka möjligheter till anläggande av en dagvattendamm. Det dagvattensystem som leds förbi parken kan dock vara 
för omfattande då avrinningsområdet är stort. Området är privatägt. I de fall åtgärder föreslås på privatägd mark krävs 
överenskommelse med markägare innan åtgärder genomförs eller att markägaren själv genomför åtgärden. Åtgärdsför-
slagen ställer således inga krav på den privata markägaren.

Bild. Exempel på estetisk dagvattendamm i park (bild från VA Syd). Till höger en tidig vårbild på Sockerbruksparken med placerings-
förslag för en dagvattendamm i änden längs gc-vägen, närmast till anslutning till dv-nätet.
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Delområdet är avgränsat mellan Lundavägen och Stock-
holmsvägen. I nordöst ligger stadsdelen Svenshög, ett 
storskaligt men för boende väl planerat område med en 
stor park i mitten. Längs Stockholmsvägen finns de för Ar-
löv karakteristiska bostadsområdena med höga hus. Dessa 
hus bildar tillsammans den välkända vyn från vägen där 
de sticker upp bakom sin täta gröna trädridå. Här ligger 
Humlemadskolan strategiskt mitt i Elisetorpsparken med 
gröna gräsbevuxna ytor och kullar.

I mitten av området längs Lundavägen ligger Arlövs kyrka 
med den stora kyrkogården. I sydvästra delen ligger Gran-
backens Koloniområde och längre västerut slutar området 
i Kalineån, vilken också är recipient för en större del av 
områdets dagvatten.

Bild. Delområde – Arlöv Söder om Lundavägen med åtgärdspunkter 1-6 markerat.
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Åtgärdsområde ASL
Åtgärdsområde ASL
Utmaningar/risk: Skyfall; översvämning

Värden: Vårdcentral; skolor; servicehus; kyrka; byggnader; bostadsfastigheter

Förutsättningar: Lika delar sand/grus och moränlera, flack mark, tät bebyggelse, verksamhetsområde för 
VA

Begränsningar: Brist på tillgängliga ytor

Problemanalys ASL
Området innehåller ingen jordbruksmark men en del 
hårdgjorda ytor. I princip inget dagvatten är fördröjt. 
Reningsbehovet bedöms därmed måttligt. Det orenade 
dagvattnet rinner till Kalineån.

Skyfallsmodellering visar att den generella flödesrikt-
ningen i området leder mot den avdelande vägen i mitten 
av åtgärdsområdet, Dalbyvägen och västerut ner mot 
Kalineån, vilket också är va-systemets väg mot recipien-
ten. Längs flödesvägarna nedåt i systemet finns ett antal 
lågpunkter där risk för översvämningar är överhängande 
vid skyfall. Området är exploaterat med få ytor att nyttja 
för fördröjning. Avledning leder oftast bara vidare pro-
blemet nedåt i systemet. Flerfamiljehusen vid Torngatan, 
som byggdes på 60-talet, är ett sådant område. Husen lig-
ger djupt i en sänka med nedervåningar direkt i markhöjd. 
Här kommer fortsatta utredningar att behövas.

I den sydvästra delen ligger Granbackens koloniområde. 
Området har flera gånger översvämmats (se bild för punkt 
6). 

Bild. Skyfallskartering med ett ”Köpenhamnsregn”. Ytavrin-
ningspilar visar vattnets riktning och hastighet. Färgmarkering 
visar vattendjup.

Områdesstrategi ASL
Området har ingen övergripande strategi för hanteringen 
av vattnet utan delas upp i punktåtgärder. 

I södra delen av Svenhögsparken kan dagvattenfördröj-
ning med rening fördelaktigt placeras som ett mini-Augus-
tenborg. 

Ägare till fastigheter som ligger i lågpunkter bör informe-
ras om risker och får information om hur man minskar 
dessa. Flerfamiljehusen vid Torngatan kommer att behöva 
utredas vidare. Husen vid Vanningsåkers förskola kräver 
tidig avledning av skyfall. 

För att avhjälpa det ofta blöta Granbackens koloniområde 
föreslås en sänkt yta i västra delen vilket ytavrinning kan 
ledas vidare till.
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Bild. Områdesstrategi med markerade åtgärdsförslag, punkterna 1-6, där grön markering är fördröjande åtgärd, rosa visar dag-
vattendamm och svart streckat område informationsåtgärd. Pilarna visar huvudriktningar för ytavrinning vid skyfall.
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Åtgärdsförslag ASL

Punkt 1
Åtgärd Dagvattendamm

Funktion Rening; flödesutjämning

Va-system DV-system går genom området men behöver läggas om

Ytbehov 0,25 ha

Nytta 8 kg P/år, 17 kg N/år; 2500 m3; minskning av halten partikelbundna föroreningar och mikroplaster

Schablonkostnad 700 000 kr

En dagvattendamm i parken, som kommer att rena, fördröja och flödesutjämna dagvattnet från ett ca 15 ha avrin-
ningsområde skulle kunna anläggas på en annars outnyttjad gräsyta. Området lämpar sig väl för att göra ett samarbets-
projekt med fastighetsägaren likt Augustenborg. Dagvattendammen (som syns Inringad på högra bildens högra sida) 
fördröjer och renar dagvattnet från Burlövs egnahem. Detta vatten kommer också in i avrinningsområdet men räknas 
som delvis fördröjt och renat. Det finns utrymme för en damm i Svenhögsparkens södra del, se bild, på ca 0,3 ha vilket 
skulle vara i nivå med VISS rekommendationer för ”god rening”. Dagvattendammen förväntas schablonmässigt rena ca 
8 kg fosfor och 17 kg kväve per år, samt ha en stor positiv inverkan på partikelbundna föroreningar, mikroplaster och 
grumlighet. Området är idag fuktigt och bör utformas så även markavrinning kan ta sig dit.

Det är viktigt att dammen planeras utifrån ett estetiskt perspektiv då den ligger inpå ett bostadsområde och används 
flitigt som ett rekreationsområde. Dammen kommer även ha en positiv inverkan på rörelsemönstret i området ifall den 
placeras rätt. Idag finns problem med att bil- och mopedförare kör upp på gräsmattan, något skulle stoppas med en 
damm.

Bild. Exempel på väskött urban dagvattendamm samt ett placeringsalternativ (Bild från VA Syd). De två undre bilderna visar avrin-
ningsområdets storlek och möjlig storlek på damm.
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Punkt 2 och 5
Åtgärd Information till fastighetsägare

Funktion Information

Va-system -

Ytbehov -

Nytta -

Schablonkostnad -

Ett antal villor i slutet av Svenshögsvägen vid korsningen Dalbyvägen samt delar av villaområdet söder om Dalbyvägen/
väster om Segevägen ligger lågt i topografin och skyfallskarteringen visar på ett inflöde mot dessa områden med vat-
tendjup på upp till 0,5 m i punkt 2, och 0,4 m i punkt 5 vid ett 100-års regn och upp till 0,5-1 m vid ett Köpenhamns-
regn. Eftersom nivåerna beräknas att ligga på gröna ytor (trädgård/bakgård) anses risken för skador liten. Åtgärden i 
detta fall bör vara att informera fastighetsägarna om detta och bistå med kunskapsunderlag, exempelvis föreslå mark-
modulering (hyvling av tomten eller dyl.).

Punkt 3
Åtgärd Utredningsåtgärd; skyfallsväg

Funktion Avleda

Va-system Punkten ligger i anslutning till dagvattensystem

Ytbehov -

Nytta -

Schablonkostnad -

För detta komplicerade och utsatta område föreslås vidare utredning. Flerfamiljehusen vid Torngatan ligger djupt i en 
sänka med nedervåningar direkt i markhöjd. Lundavägen, direkt norr om området, fungerar som en vattendelare. Torn-
gatan lutar kraftigt vilket skulle kunna medföra ett stort tillskott av ytavrinning genom området. Innergården mellan 
husen är låg och lutar svagt mot den västra byggnaden, där också översvämningsproblematiken är som högst. Ett stort 
problem är att det inte finns ett bra alternativ att avleda vattnet till eller någon yta att fördröja vattnet på. Innergården 
ligger idag så djupt att en åtgärd sannolikt skulle närma sig grundvattennivån. Detta bör undersökas vidare.

Ett alternativ att leda bort vattnet som kommer från vattendelare norröver skulle vara att bygga om Torngatan som 
en skyfallsväg. Då skulle vattnet samtidigt behöva fördröjas i samband med åtgärden för att inte orsaka problem vid  
Dalbyvägen.

Bild. Innergården mellan flerfamiljehusen med det lägst liggande huset till vänster. Skiss på skyfallsväg (bild från SMHI, av Ramböll) 
och placeringsförslag längs Torngatan.
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Punkt 6
Åtgärd Dagvattendamm; Översvämningsyta

Funktion Fördröjning; avleda; översvämningsyta; estetiskt inslag

Va-system Finns i anslutning till området

Ytbehov 0,4 ha

Nytta 12 kg P/år, 27 kg N/år; 4000 m3; minskning av halten partikelbundna föroreningar

Schablonkostnad 1 120 000 kr

Strax väster om Granbackens koloniområde föreslås en dagvattendamm alternativt en sänkt översvämningsyta. Områ-
det har råkat ut för ett flertal översvämningar genom åren. Genom att avleda ytvattnet mot en lågpunkt kan området 
hållas torrt. Den mest fördelaktiga lösningen hade varit att koppla på områdets dagvattensystem och därmed få både 
fördröjning och rening innan vattnet går vidare till recipienten, Kalineån. 

Med en dagvattendam eller liknande i storlek som inritat i bild ovan med en yta på ca 0,4 ha, kan en fullgod rening 
uppnås. Problematiken ligger i områdets redan låga höjdsättning i förhållande till grundvattennivån. Vidare utredning 
om grävdjupet räcker för att skapa en dagvattendamm/våtmark eller om endast det andra alternativet om en över-
svämningsyta är möjlig.

Punkt 4
Åtgärd Kantsten

Funktion Skydd; avleda

Va-system -

Ytbehov 100 m

Nytta -

Schablonkostnad 30 000 kr

Vanningsåkers förskola i bottenplan på flerbostadshuset vid Jakob Persväg som ligger mycket lågt. Uteplatsen ligger i 
en grop. Vid skyfall skulle detta kunna resultera i en snabb ytavrinning och översvämningsrisk. Åtgärden bör vara att av-
leda vattnet högre upp i systemet. En kantstensåtgärd längs gc-vägen skulle leda vattnet ner mot Grönvägen och vidare 
ner i Va-systemet alternativt att det leds in lekparken längre ner. 

Bild. Förskolan i en lågpunkt. Till höger ett placeringsförslag på kansten längs gc-vägen ner mot vändzonen på Grönvägen.
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Delområdet präglas av jordbruksmark. I norr avgränsas 
området av Stockholmsvägen. I nordöstra spetsen ligger 
Burlövs Egnahem, som är ett tidigt exempel på egna-
hemsrörelsen. I väster ligger Malmö/Burlövs Golfklubbs 
golfbana där Sege å utgör gränsen för området. I söder 
ligger verksamhetsområdet Stora Bernstorp med bl.a. 
AkzoNobels stora kemindustrianläggning. I princip utgör 
Yttre Ringvägen den östra gränsen. Sege å korsar området 
och löper från öster till väster.

Sege åns dalgång är upptaget i Länsstyrelsens program för 
tätortsnära natur. I Burlövs kommun är tillgängligheten till 
vattendraget för friluftslivet relativt dålig, men det finns 
vissa pärlor såsom våtmarken vid brukshundsklubben och 
sträckor längs golfbanan. Utvecklingspotentialen är stor.

Genom Segeåns vattendragsförbund och kommunen har 
flera åtgärder vidtagits för rena vatten och öka den biolo-
giska mångfalden.

Bild. Delområde – Sege å med åtgärdspunkter 1-6 markerat.

Sege å

1.

3.

4.

5.

6.

2.

5.

5.

7.
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Åtgärdsområde SÅ, Sege å
Åtgärdsområde SÅ, Sege å
Utmaningar/risk: Havsnivåhöjningar; höga flöden; näringsämnen

Värden: Rekreativa; industrier; handel

Förutsättningar: Främst olika sorters moränleror men också större områden med sandiga jordar; Industri  
och verksamhetsmark, vatten åtgärder som är genomförda.

Begränsningar: Dikningsföretag; marktillgång; värdefull jordbruksmark; strandskydd

Problemanalys SÅ, Sege å
Vattendraget är starkt präglat av jordbruksverksamhet. 
Det största miljöproblemet i Sege å är övergödande 
ämnen. Sege å (Havet-Torrebergabäcken) bedöms ha 
otillfredsställande status enligt Länsstyrelssen senaste 
bedömning. 

Vattenkvaliteten i Sege å i Burlövs kommun styrs främst av 
vattenkvaliteten och markanvändningen högre upp i Sege 
åns avrinningsområde. Burlövs kommun utgör en mycket 
liten del av det totala avrinningsområdet för Sege å men 
har ett ansvar för den påverkan som sker inom kommu-
nen.

En del åtgärder avseende fördröjning och rening för 
befintlig markanvändning har redan blivit genomförda 
i området. Exempel på detta är våtmarken vid bruks-
hundsklubben och dammarna på golfbanan som minskar 
näringsämnesbelastningen från åkermark. Skyfallsmo-
dellering visar på relativt små konsekvenser av skyfall 
för bebyggelse. Främst för att området är glest bebyggt. 
I åtgärdsområdet Sege å har dock följande områden 
uppmärksammats: Krotonvägen i Burlövs egna hem, Akzo 
Nobel och verksamheter vid Fortunavägen.

Avseende höga flöden i Sege å är hela sträckan påverkad 
men endast på ett fåtal ställen bebyggd. Även vissa pro-
blem vid höjd havsnivå är att förvänta.

I nyexploaterade områden har dagvattendammar byggts i 
många fall.

Områdesstrategi SÅ, Sege å
Fokus för strategin för åtgärdsområdet Sege å ligger 
på rening av dag- och jordbruksvatten och att öka de 
rekreativa värdena. I strategin ligger förslag på två våt-
marker för jordbruksvatten, punkt 1 och 3 alternativt 4, 
en dagvattendamm och ett rekreationsområde (inklusive 
våtmarker).

I följande områden behöver fastighetsägarna informeras 
om översvämningsrisker, Krotonvägen i Burlövs egna hem, 
Akzo Nobel och verksamheter vid Fortunavägen (punkt 5).

Avseende höga flöden i Sege å är framförallt AkzoNobel i 
riskzonen. Övrig markanvändningarna som berörs av höga 
flöden (exempelvis golfbanan och lantbruk) bedöms få 

hanterbara konsekvenser men markanvändning anpassas.

Åtgärderna är till största delen oberoende av varandra. 
Våtmarken som föreslås vid punkt 3 alternativt 4 är bero-
ende av vart åkerdräneringen leds. Sannolikt räcker det 
att anlägga en av våtmarkena för att nå ett gott renings-
resultat. Detta då viss dränering redan är kopplad golfba-
nans befintliga dammar.

Vid Kalineåns inlopp föreslås en lucka efter programtiden 
för att säkra kommunen mot höjd havsnivå. Åtgärden 
behöver kompletteras av åtgärder (vall) i Malmös stad.
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1.

3.

4.

5.

5.

5.

2.

6.

7.

Bild. Områdesstrategi med markerade åtgärdsförslag, punkterna 1-6, där blåmarkeringar är våtmarker, rosa visar dagvattendamm 
och grönt område rekreationsområde inklusive dammar. Pilarna visar huvudriktning för ytavrinning vid skyfall. Punkterna 5 är 
informationsåtgärder.
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Åtgärdsförslag SÅ, Sege å

Punkt 1
Åtgärd Våtmark

Funktion Rening; flödesutjämning

Va-system Dikningsföretag

Ytbehov 0,5 ha

Nytta 19 kg P/år, 160 kg N/år; 5000 m3; minskning av halten partikelbundna föroreningar

Schablonkostnad 150 000 kr

Bild. Exempel på våtmarksläge i jordbrukslandskapet. Bild redigerad från google maps.

En våtmark på föreslagen mark vid Burlövs kyrkby kommer att rena och fördröja vatten för dikesföretaget (Burlöv 2 o 6 
m.fl. hemman, 1927) öster om E6:an innan det leds in i trafikverkets va-system. När Trafikverket byggde Yttre Ringvä-
gen omprövades sannolikt inte dikningsföretaget och ligger därför kvar i dikningsföretagskartor.

Våtmarken förväntas schablonmässigt rena ca 19 kg fosfor och 160 kg kväve per år, samt ha en stor positiv inverkan på 
partikelbundna föroreningar och grumlighet. Våtmarken bidrar också till spridningskorridorer och refuger samt utgör 
en så välbehövlig småbiotop för djur- och växtliv i jordbrukslandskapet. Våtmarken skulle eventuellt kunna nyttjas för 
bevattning vid behov.

Våtmarksläget ligger på privat mark som brukas som jordbruksmark (2018). Området ingår i dikningsföretag som måste 
omprövas för att kunna genomföra åtgärden. Sammantaget kan åtgärden vara svår att genomföra och bör ligga sent 
i prioriteringsordningen. I de fall åtgärder föreslås på privatägd mark krävs överenskommelse med markägare innan 
åtgärder genomförs eller att markägaren själv genomför åtgärden. Åtgärdsförslagen ställer således inga krav på den 
privata markägaren. 

Punkt 2
Åtgärd Dagvattendamm

Funktion Rening; flödesutjämning

Va-system DV-system går genom området.

Ytbehov 0,2 ha

Nytta 6 kg P/år, 13 kg N/år; 2000 m3; minskning av halten partikelbundna föroreningar

Schablonkostnad 560 000 kr

Att anlägga en dagvattendamm på jordbruksmarken vid Burlövs egna hem, kommer att rena, fördröja och flödesutjäm-
na dagvattnet från området. Dagvattendammen ligger strategiskt med tanke på både Burlövs egna hems och delar av 
Kronetorpsområdets exploatering ansluter till vartannat. Därmed kommer belastningen på ledningsnät och recipienten 
att öka när områdena byggs ut. I dagsläget (2018) är Burlövs egna hem redan fördröjt men denna kommer sannolikt 
inte räcka till när områdena exploateras. Åtgärden är lämplig att genomföra i samband med exploatering av sydöstra 
delen av Burlövs egna hem och då slippa ta bostadsmark till fördröjning. Dammen ligger på mark som är olämplig för 
bostäder.  Åtgärden lindrar också de problem som skyfall orsakar i vägtunneln (Kronetorpsvägen) under Stockholmsvägen.

1.
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Bild. Exempel på en mindre dagvattendamm som skulle kunna passa bra in i området där (punkt 2) inga speciella krav på estetik 
föreligger.

Dagvattendammen förväntas schablonmässigt rena ca 6 kg fosfor och 13 kg kväve per år, samt ha en stor positiv 
inverkan på partikelbundna föroreningar och grumlighet. Dagvattendammen bidrar också till spridningskorridorer och 
refuger samt utgör en småbiotop för djur och växtliv i jordbrukslandskapet.

Marken är privatägd. En mindre del av dikningsföretaget öster om Burlövs egna hem ansluts till dagvattennätet som 
leds till dammförslaget. I de fall åtgärder föreslås på privatägd mark krävs överenskommelse med markägare innan 
åtgärder genomförs eller att markägaren själv genomför åtgärden. Åtgärdsförslagen ställer således inga krav på den 
privata markägaren.

Punkt 3 och 4
Åtgärd Våtmark

Funktion Rening; flödesutjämning

Va-system Åkerdränering

Ytbehov 0,8 ha per våtmark

Nytta 30 kg P/år, 256 kg N/år; 8 000 m3; minskning av halten partikelbundna föroreningar, per våtmark

Schablonkostnad 240 000 kr per våtmark

Bild. De två alternativa våtmarksplaceringarna.
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Våtmarkerna kan antingen kombineras eller anläggas oberoende av varandra beroende på hur täckdikningen i åker-
marken ser ut. Åtgärden bör utredas i närmare detalj för att se vilken av våtmarkerna som är lämpligast.

Den norra (3) ligger i en lågpunkt där tillrinning tycks vara relativt stor (enligt skyfallsanalys). Tunneln under motorvä-
gen brukar översvämmas vid stora regn och våtmarken bör minska översvämningsriskerna då markavrinningen hante-
ras. Marken är kommunägd. Våtmarken och åkern i övrigt ligger betydligt högre än vägen vilket eventuellt kan vara ett 
problem. 

Det södra alternativet (4) ligger i en lågpunkt även i förhållande till vägen och fungerar sannolikt bättre hydrologiskt 
än det norra alternativet. Tillrinnande vatten från åkermarken renas sannolikt redan i golfbanans dammar och därmed 
sker en dubbel rening. Åtgärden förbättrar vattenkvaliten i dammarna på golfbanan och i förlängningen Sege å. Mar-
ken är privatägd. I de fall åtgärder föreslås på privatägd mark krävs överenskommelse med markägare innan åtgärder 
genomförs eller att markägaren själv genomför åtgärden. Åtgärdsförslagen ställer således inga krav på den privata 
markägaren. Våtmarkerna skulle eventuellt kunna nyttjas för bevattning vid behov.

Respektive våtmark förväntas schablonmässigt rena ca 30 kg fosfor och 256 kg kväve per år, samt ha en stor positiv 
inverkan på partikelbundna föroreningar och grumlighet. Våtmarken bidrar också till spridningskorridorer och refuger 
samt utgör en småbiotop för djur och växtliv i jordbrukslandskapet.

I åtgärdstabellen ovan är endast resultatet för en av våtmarkerna beräknad då anläggandet av båda anses osannolikt.Punkt 5
Åtgärd Information till fastighetsägare

Funktion Information

Va-system

Ytbehov

Nytta

Schablonkostnad

Vid ett antal villor vid Krotonvägen i Burlövs egna hem finns översvämningsrisk med risk för skador på fastigheterna vid 
kraftiga regn enligt skyfallsanalysen. Vid denna lokal kan dock analysen ge ett felaktigt resultat. Fastighetsägarna bör 
dock ändå ges riktad information.

Akzo-Nobel har ett stort verksamhetsområde i anslutning till Sege å. Verksamhetsområdet löper viss risk för översväm-
ning både avseende höga flöden i Sege å och skyfall. Verksamheten bör få riktad information då konsekvenserna av 
översvämningar skulle kunna innebära utsläpp av kemikalier till Sege å.

Vid fortunavägen har en fastighet (växthus) identifierats att ligga i riskzonen för större konsekvenser vid skyfall.

Bild. De tre områden med risk (vattendjup) vid ett Köpenhamns-
regn.

Credits not available.

o

5.
Credits not available.

o

5.

Credits not available.

o
5.
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Punkt 6
Åtgärd Rekreationsområde med dagvattendammar/våtmarker

Funktion Rekreation; Rening; flödesutjämning

Va-system Anslutande kommunala ledningar m.fl.

Ytbehov 0,8 ha

Nytta 30 kg P/år, 256 kg N/år; 8 000 m3

Schablonkostnad 240 000 kr (budgeterat till 660 000 exkl bidrag)

Bild. Visionsbild över rekreationsområdet framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen efter underlag från ekologgruppen.

Vattenåtgärderna, dvs våtmarken, är planerad vid sidan av ån för att inte påverka dikningsföretaget negativt. Åtgärden 
beräknas stå för en rening på ca 30 kg fosfor och 260 kg kväve per år, samt ha en positiv inverkan på partikelbundna 
föroreningar och grumlighet. Våtmarken bidrar också till spridningskorridorer och refuger samt utgör en småbiotop för 
djur och växtliv i rekreationsområdet/jordbruklandskapet.

Vattenåtgärderna är en del i en större satsning på ett rekreationsområde som är beslutad i detaljplan 240. Visionsskis-
ser och underlag för rekreationsområdet är framtagna. Området ligger inom strandskydd och bör därmed inte konkur-
rera om exempelvis exploateringsintressen. Strandskyddsdispens måste emellertid ändå söka för rekreationsområdet.

Området lämpar sig väl för kompensationsåtgärder om naturmark behöver tas i anspråk i närområdet.

Inspiration

Landskapslabbet i Alnarp

Skogslekplats

Fågeltorn

Utblick över våtmark och Sege åEntré vid Segeby

Grönstråk/gc-väg
mot Bulltofta (2 km)

Torup utegym

Arlöv (2 km)

Se
ge

vä
ge

n

Bulltofta (3 km) 
och Skåneleden

Handel
Leos lekland

Staffanstorp (6 km)
Kolböra mosse (4 km)

Löprund ca 4 km

Tillgänglighets-
anpassad gångstig

VISIONSBILD

Entré

Entré

Lekplats
Utegym

Bollplan

P

Fågeltorn

Häckningsplats

Grillplats

Skogslek

Våtmark

E6

Kennelklubb

BURLÖV REKREATIONSOMRÅDE

Grillplats

Betesmark

Bullerplank

Norr
1:3000 (A1)
1:6000 (A3)

Buss 4 
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Åtgärden syftar till att utgöra barriär. Här havet står högt 
kommer det dämma upp i Sege å och därmed även 
kalineån vid golfbanan. Idag (2019) pumpas vattnet från 
Sege å till Kalineån för att sedan användas som kylvatten. I 
och med sockerbrukets nedläggning kommer detta behov 
att upphöra. Det behöver utredas vidare om åtgärden är 
nödvändig.

Punkt 7
Åtgärd Lucka Kalineån

Funktion Hindra havsvatten från rinna in i Arlöv via Kalineån

Va-system Kalineån

Ytbehov

Nytta Skyddar centrala arlöv mot höga havsnivåer år 2065.

Schablonkostnad 100 000 kr/lucka
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Vattenplan 
Burlövs kommun
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-09-30 Beslutsida 1 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:565-059

§ 132
Återremitterat ärende ‒ Bemyndigande för nämnd att fatta beslut avseende 
konkurrensutsättning av verksamheter

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bemyndiga kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildnings- och kulturnämnden och miljö- och bygg-
nämnden att besluta i ärenden som avser överlämnande av en kommunal angelägenhet till en juridisk 
person eller en enskild individ enligt 10 kap. 1 § kommunallagen, eller återtagande av sådan angelägenhet 
till kommunen, under förutsättning att sådant beslut kan finansieras inom ramen för av fullmäktige beslu-
tad budget för verksamheten, samt

att bemyndigandet ska införas i respektive nämnds reglemente under avsnittet Delegering från fullmäkti-
ge.

Reservationer
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäls reservation av Katja Larsson (S), Kent Wollmér (S), Inger 
Borgenberg (S), Bengt Åström (S), Hans-Åke Mårtensson (S) och Naim Skenderi (S), till förmån för fram-
ställt men ej bifallet avslagsyrkande.

___

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige återremitterade den 16 september 2019, § 61, rubricerat ärende till kommunstyrel-
sen, i syfte att utreda och klargöra hur kostnaderna ska redovisas i förhållande till kommunens budget-
process.

Förvaltningen föreslår i ärendet att fullmäktige lämnar bemyndigande till respektive nämnd att besluta i 
ärenden som rör konkurrensutsättning av nämndens verksamheter. Bemyndigandet avser såväl att över-
lämna en verksamhet till en privat utförare som att återta sådan verksamhet till kommunal regi. 

Förvaltningen konstaterar följande, med avseende på fullmäktiges återremiss: Kommunfullmäktige upp-
rättar en budget för varje kalenderår (budgetår) samt antar en plan för ekonomin för de följande två 
åren. Medel för respektive nämnds verksamhet anslås för ett år i taget. Enligt förslaget gäller bara be-
myndigandet om nämndens beslut kan finansieras inom ramen för nämndens budget. Detta innebär att 
kostnaden inte får överstiga den budgetram som kommunfullmäktige har anvisat nämnden för det aktu-
ella budgetåret. Om nämnden inte kan finansiera ett sådant överlämnande eller återtagande måste be-
slutet hanteras i den ordinarie budgetprocessen kommande år. Verksamhet i såväl privat som offentlig 
drift har att anpassa sig efter de av kommunfullmäktige årligen fastställda ekonomiska ramarna.

Beslut i ärenden om överlämnande av kommunal angelägenhet till privat utförare ska anmälas till full-
mäktige.
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-09-30 Beslutsida 2 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Katja Larsson (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut.

Mats Lithner (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena emot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut.

Votering
Votering begärs och verkställs. Kommunstyrelsen beslutar om följande voteringsordning: 

JA röstar den som bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.

NEJ röstar den som avslår arbetsutskottets förslag till beslut.

Voteringen utfaller enligt följande:

Ja Nej Avstår
Katja Larsson (S) X
Rolf Hagmann (SD) X
Kent Wollmér (S) X
Mats Lithner (L) X
Inger Borgenberg (S) X
Christer Swahn (SD) X
Bengt Åström (S) X
Anneli Kihlstrand (C) X
Hans-Åke Mårtensson (S) X
Roland Bäck (SD) X
Nils Holmqvist (M) X
Naim Skenderi (S) X
Lars Johnson (M), ordf. X

7 6

Med 7 JA-röster mot 6 NEJ-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ar-
betsutskottets förslag till beslut.

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-23, § 135
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-19
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-09-23 Beslutsida 1 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:565-059

§ 135
Återremitterat ärende ‒ Bemyndigande för nämnd att fatta beslut avseende 
konkurrensutsättning av verksamheter

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bemyndiga kommunstyrelsen, socialnämnden, 
utbildnings- och kulturnämnden och miljö- och byggnämnden att besluta i ärenden som avser överläm-
nande av en kommunal angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ enligt 10 kap. 1 § kom-
munallagen, eller återtagande av sådan angelägenhet till kommunen, under förutsättning att sådant be-
slut kan finansieras inom ramen för av fullmäktige beslutad budget för verksamheten, samt

att bemyndigandet ska införas i respektive nämnds reglemente under avsnittet Delegering från fullmäkti-
ge.

Reservationer
Mot arbetsutskottets beslut i ärendet anmäls reservation av Kent Wollmér (S) och Katja Larsson (S) till 
förmån för framställt men ej bifallet avslagsyrkande.

___

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige återremitterade den 16 september 2019, § 61, rubricerat ärende till kommunstyrel-
sen, i syfte att utreda och klargöra hur kostnaderna ska redovisas i förhållande till kommunens budget-
process.

Förvaltningen föreslår i ärendet att fullmäktige lämnar bemyndigande till respektive nämnd att besluta i 
ärenden som rör konkurrensutsättning av nämndens verksamheter. Bemyndigandet avser såväl att över-
lämna en verksamhet till en privat utförare som att återta sådan verksamhet till kommunal regi. 

Förvaltningen konstaterar följande, med avseende på fullmäktiges återremiss: Kommunfullmäktige upp-
rättar en budget för varje kalenderår (budgetår) samt antar en plan för ekonomin för de följande två 
åren. Medel för respektive nämnds verksamhet anslås för ett år i taget. Enligt förslaget gäller bara be-
myndigandet om nämndens beslut kan finansieras inom ramen för nämndens budget. Detta innebär att 
kostnaden inte får överstiga den budgetram som kommunfullmäktige har anvisat nämnden för det aktu-
ella budgetåret. Om nämnden inte kan finansiera ett sådant överlämnande eller återtagande måste be-
slutet hanteras i den ordinarie budgetprocessen kommande år. Verksamhet i såväl privat som offentlig 
drift har att anpassa sig efter de av kommunfullmäktige årligen fastställda ekonomiska ramarna.

Beslut i ärenden om överlämnande av kommunal angelägenhet till privat utförare ska anmälas till full-
mäktige.
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KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-09-23 Beslutsida 2 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Katja Larsson (S), med instämmande av Kent Wollmér (S), yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.

Mats Lithner (L), med instämmande av Rolf Hagmann (SD), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena emot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Mats 
Lithners bifallsyrkande.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-19
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-09-19

1/3

DIARIENUMMER

KS/2019:565-059

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin 
Telefon: 040-625 63 87 
E-post: charlotta.wemme@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Bemyndigande avseende beslut om överlämnande av 
kommunal angelägenhet till privat utförare

Sammanfattning
Kommunfullmäktige återremitterade den 16 september 2019, § 61, rubricerat ärende till kom-
munstyrelsen, i syfte att utreda och klargöra hur kostnaderna ska redovisas i förhållande till 
kommunens budgetprocess.

Förvaltningen föreslår i ärendet att fullmäktige lämnar bemyndigande till respektive nämnd att 
besluta i ärenden som rör konkurrensutsättning av nämndens verksamheter. Bemyndigandet 
avser såväl att överlämna en verksamhet till en privat utförare som att återta sådan verksamhet 
till kommunal regi. 

Förvaltningen konstaterar följande, med avseende på fullmäktiges återremiss: Kommunfullmäk-
tige upprättar en budget för varje kalenderår (budgetår) samt antar en plan för ekonomin för de 
följande två åren. Medel för respektive nämnds verksamhet anslås för ett år i taget. Enligt för-
slaget gäller bara bemyndigandet om nämndens beslut kan finansieras inom ramen för nämn-
dens budget. Detta innebär att kostnaden inte får överstiga den budgetram som kommunfull-
mäktige har anvisat nämnden för det aktuella budgetåret. Om nämnden inte kan finansiera ett 
sådant överlämnande eller återtagande måste beslutet hanteras i den ordinarie budgetproces-
sen kommande år. Verksamhet i såväl privat som offentlig drift har att anpassa sig efter de av 
kommunfullmäktige årligen fastställda ekonomiska ramarna.

Beslut i ärenden om överlämnande av kommunal angelägenhet till privat utförare ska anmälas 
till fullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bemyndiga kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildnings- och kulturnämnden och miljö- 
och byggnämnden att besluta i ärenden som avser överlämnande av en kommunal angelägen-
het till en juridisk person eller en enskild individ enligt 10 kap. 1 § kommunallagen, eller återta-
gande av sådan angelägenhet till kommunen, under förutsättning att sådant beslut kan finansie-
ras inom ramen för av fullmäktige beslutad budget för verksamheten, samt

att bemyndigandet ska införas i respektive nämnds reglemente under avsnittet Delegering från 
fullmäktige.
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Redogörelse för ärendet
Enligt 10 kap. 1 § kommunallagen får kommunfullmäktige, om det inte i lag eller annan författ-
ning anges att angelägen ska bedrivas av en kommunal nämnd, besluta att lämna över skötseln 
av en kommunal angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ (en privat utförare). 
Om skötseln av angelägenheten innefattar myndighetsutövning, får den lämnas över endast om 
det finns stöd för det i lag.

Regeln gäller allt överlämnande av vården av kommunala angelägenheter till privaträttsliga sub-
jekt och alltså inte bara s.k. bolagisering till hel- eller delägda kommunala bolag utan också fall 
där kommunen anlitar privata entreprenörer för en kommunal verksamhet.

Det finns två generella begränsningar i kommunens rätt till överlämnande:

1. Överlämnande får inte ske om det finns föreskrift om att den berörda kommunala angelä-
genheten ska handhas i särskild ordning. Den begränsningen har aktualitet på åtskilliga spe-
cialreglerade verksamhetsområden, för vilka speciallagarna inte sällan föreskriver att verk-
samheten eller delar av den ska handhas av en nämnd. Specialregler om överlämnande 
finns bl.a. i plan- och bygglagen, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

2. Förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning får överlämnas bara om det finns 
särskilt lagstöd för det. Till de fåtaliga exemplen på lagstöd för överlämnande av myndig-
hetsutövning hör lagen om kommunal parkeringsövervakning m.m.

Nämnderna beslutar enligt 6 kap. 3 § i frågor som rör förvaltningen, dvs. den fortlöpande verk-
samheten, och fattar beslut som är förenade med denna. I regel kan nämnden själv avgöra hur 
verksamheten lämpligast ska bedrivas. Nämnden beslutar också i frågor som fullmäktige delege-
rat till dem.

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen ansvarar nämnderna var och en inom sitt område för att verk-
samheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Detsamma gäller när 
skötseln av en kommunal angelägenhet har lämnats över till någon annan.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut innebär att fullmäktige delegerar åt kommun-
styrelsen, socialnämnden, utbildnings- och kulturnämnden samt miljö- och byggnämnden att 
fatta beslut i frågor som rör överlämnande av verksamhet inom nämndens ansvarsområde till 
en privat utförare, eller återtagande av sådan verksamhet till kommunal regi. Bemyndigandet 
bör införas i respektive nämnds reglemente, tillsammans med en regel om att beslut fattade i 
sådana ärenden ska anmälas till kommunfullmäktige i särskild ordning.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef
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Handläggare

I handläggningen har även ekonomichef Boris Blumenfeld deltagit.

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-19

Beslut i ärendet delges

Kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildnings- och kulturnämnden samt miljö- och byggnämn-
den
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-09-02 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:210-217

§ 123
Godkännande av exploateringsavtal avseende fastigheten Tågarp 15:11

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till exploateringsavtal med Hantverkaregatan 32 AB enligt i ärendet redovisat förslag,

att anslå medel för marköverlåtelsen med 100 000 kronor samt 50 000 kronor för lantmäteriförrättning 
under år 2020, samt

att anslagen finansieras genom minskning av kommunens likvida medel.

___

Ärendebeskrivning
Fastigheten Tågarp 15:11 ligger på Hantverkaregatan 32 och består idag av en större byggnad för han-
delsändamål med tillhörande parkeringsplats. I april 2018 erhöll fastighetsägaren positivt planbesked för 
att pröva lämpligheten i att på del av fastigheten också driva handel med livsmedel. Ett detaljplaneförslag 
tas just nu fram för detta. Hela fastigheten föreslå bli kvartersmark förutom en privatägd remsa mark 
längs Hantverkaregatan som föreslås omvandlas till allmän platsmark för gång- och cykelväg. 

Parallellt med detaljplanearbetet tas ett förslag till exploateringsavtal fram. Då det inte föreslås annan 
allmän platsmark inom fastigheten än de ca 1 200 m² som planeras bli en gång- och cykelvägen mellan 
Hantverkaregatan och fastigheten är överlåtelsen av markområdet det essentiella i exploateringsavtalet.  
I övrigt regleras giltigheten av samt överlåtelsen av exploateringsavtalet. Hade inte markområdet om-
vandlats från kvartersmark till allmän platsmark hade det inte behövts något exploateringsavtal alls.

För att genomföra detaljplaneförslaget kommer kommunen behöva lösa in mark. Markområden som i 
detaljplaner ändras till allmän platsmark ska lösas in av kommuner enligt plan- och bygglagen. Marken 
värderas då med utgångspunkt från det marken varit planlagd för innan den nya detaljplanen antas. I 
detta fall är området idag kvartersmark och planlagt för handelsändamål och har därmed att ganska högt 
värde. 

Förslag på att godkänna exploateringsavtal föreligger. För genomförandet av detaljplanen har medel äs-
kats för inlösen av mark samt för lantmäteriförrättning vilka beräknas göras under år 2020. 

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26, § 114
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-08
Förslag till exploateringsavtal
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KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-08-26 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:210-217

§ 114
Godkännande av exploateringsavtal avseende fastigheten Tågarp 15:11

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till exploateringsavtal med Hantverkaregatan 32 AB enligt i ärendet redovisat förslag,

att anslå medel för marköverlåtelsen med 100 000 kronor samt 50 000 kronor för lantmäteriförrättning 
under år 2020, samt

att anslagen finansieras genom minskning av kommunens likvida medel.

___

Ärendebeskrivning
Fastigheten Tågarp 15:11 ligger på Hantverkaregatan 32 och består idag av en större byggnad för han-
delsändamål med tillhörande parkeringsplats. I april 2018 erhöll fastighetsägaren positivt planbesked för 
att pröva lämpligheten i att på del av fastigheten också driva handel med livsmedel. Ett detaljplaneförslag 
tas just nu fram för detta. Hela fastigheten föreslå bli kvartersmark förutom en privatägd remsa mark 
längs Hantverkaregatan som föreslås omvandlas till allmän platsmark för gång- och cykelväg. 

Parallellt med detaljplanearbetet tas ett förslag till exploateringsavtal fram. Då det inte föreslås annan 
allmän platsmark inom fastigheten än de ca 1 200 m² som planeras bli en gång- och cykelvägen mellan 
Hantverkaregatan och fastigheten är överlåtelsen av markområdet det essentiella i exploateringsavtalet.  
I övrigt regleras giltigheten av samt överlåtelsen av exploateringsavtalet. Hade inte markområdet om-
vandlats från kvartersmark till allmän platsmark hade det inte behövts något exploateringsavtal alls.

För att genomföra detaljplaneförslaget kommer kommunen behöva lösa in mark. Markområden som i 
detaljplaner ändras till allmän platsmark ska lösas in av kommuner enligt plan- och bygglagen. Marken 
värderas då med utgångspunkt från det marken varit planlagd för innan den nya detaljplanen antas. I 
detta fall är området idag kvartersmark och planlagt för handelsändamål och har därmed att ganska högt 
värde. 

Förslag på att godkänna exploateringsavtal föreligger. För genomförandet av detaljplanen har medel äs-
kats för inlösen av mark samt för lantmäteriförrättning vilka beräknas göras under år 2020. 

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-08
Förslag till exploateringsavtal
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-08-08

1/2

DIARIENUMMER

KS/2018:210-217

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Eva Blosfeld 
Telefon: 040-625 64 42 
E-post: eva.blosfeld@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Godkännande av exploateringsavtal för Tågarp 15:11 

Sammanfattning
Fastigheten Tågarp 15:11 ligger på Hantverkaregatan 32 och består idag av en större byggnad 
för handelsändamål med tillhörande parkeringsplats. Den 3 april 2018, § 14, erhöll fastighetsä-
garen av kommunstyrelsens planutskott positivt planbesked för att pröva lämpligheten i att på 
del av fastigheten också kunna bedriva handel med livsmedel. Ett detaljplaneförslag tas just nu 
fram för detta ändamål. Hela fastigheten föreslås bli kvartersmark förutom en idag privatägd 
remsa mark längs Hantverkaregatan som föreslås omvandlas från kvartersmark till allmän plats-
mark för gång- och cykelväg. 

Parallellt med detaljplanearbetet tas ett förslag till exploateringsavtal fram. Då det inte föreslås 
annan allmän platsmark inom fastigheten än de ca 1 200 m² som planeras bredda gång- och 
cykelvägen mellan Hantverkaregatan och fastigheten är överlåtelsen av markområdet det es-
sentiella i avtalet.  

Markområdet föreslås lösas in för 100 000 kr. Till detta kommer kostnad för lantmäteriförrätt-
ningen, ca 50 000 kronor. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till exploateringsavtal med Hantverkaregatan 32 AB enligt i ärendet redovi-
sat förslag,

att anslå medel för marköverlåtelsen med 100 000 kronor samt 50 000 kronor för lantmäteriför-
rättning under år 2020, samt

att anslagen finansieras genom minskning av kommunens likvida medel.
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Redogörelse för ärendet
Fastigheten Tågarp 15:11 ligger på Hantverkaregatan 32 och består idag av en större byggnad 
för handelsändamål med tillhörande parkeringsplats. I april 2018 erhöll fastighetsägaren positivt 
planbesked för att pröva lämpligheten i att på del av fastigheten också driva handel med livsme-
del. Ett detaljplaneförslag tas just nu fram för detta. Hela fastigheten föreslå bli kvartersmark 
förutom en privatägd remsa mark längs Hantverkaregatan som föreslås omvandlas till allmän 
platsmark för gång- och cykelväg. 

Parallellt med detaljplanearbetet tas ett förslag till exploateringsavtal fram. Då det inte föreslås 
annan allmän platsmark inom fastigheten än de ca 1 200 m² som planeras bli en gång- och cy-
kelvägen mellan Hantverkaregatan och fastigheten är överlåtelsen av markområdet det essenti-
ella i exploateringsavtalet.  I övrigt regleras giltigheten av samt överlåtelsen av exploateringsav-
talet. Hade inte markområdet omvandlats från kvartersmark till allmän platsmark hade det inte 
behövts något exploateringsavtal alls.

För att genomföra detaljplaneförslaget kommer kommunen behöva lösa in mark. Markområden 
som i detaljplaner ändras till allmän platsmark ska lösas in av kommuner enligt plan- och byggla-
gen. Marken värderas då med utgångspunkt från det marken varit planlagd för innan den nya 
detaljplanen antas. I detta fall är området idag kvartersmark och planlagt för handelsändamål 
och har därmed att ganska högt värde. Med utgångspunkt från detta har exploatören begärt 
totalt 100 000 kronor vilket bedöms som ett rimligt pris.

Förutom kostnaden för inlösen av mark kommer också kostnad för att hos lantmäteriet reglera 
in området i befintlig gatufastighet uppstå. Detta förfarande bedöms kosta ungefär 50 000 kro-
nor.

Utbyggnad av gång- och cykelvägen framför Hantverkaregatan 32 planeras utföras när arbetet 
med ombyggnation av Hantverkaregatan görs och när gång- och cykelvägen kan nå Stationstor-
get vilket kräver tillgång till mark på privatägd fastighet mellan torget och Tågarp 15:11. Medel 
för detta kommer att sökas senare.

Förslag på att godkänna bilagt exploateringsavtal föreligger. För genomförandet av detaljplanen 
har medel äskats för inlösen av mark samt för lantmäteriförrättning vilka beräknas göras under 
år 2020. 

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Julia Branting

Utvecklingschef

Handläggare

Mark- och exploateringsstrateg

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-08
Förslag till exploateringsavtal

Beslut i ärendet delges

Mark- och exploateringsstrateg
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EXPLOATERINGSAVTAL 

1. Parter: Burlövs kommun (212000-1025)

(Kommunen)

Box 53

232 21 Arlöv

Hantverkaregatan 32 Malmö AB (556661-0969)

(Exploatören)

c/o Citco, Stureplan 4C, 4tr

114 35 Stockholm

2. Bakgrund
Exploatören har ansökt om ändring av detaljplan för fastigheten Tågarp 15:11 i 
Burlövs kommun (Fastigheten). Syftet med planprövningen är att pröva lämpligheten 
i att nyttja del av fastigheten Tågarp 15:11 för livsmedel. Blir det en ändring av 
detaljplanen som uppfyller syftet kan livsmedelshandel bedrivas i del av byggnaden.

3 Syfte
Syftet med etta exploateringsavtal är att klargöra de ekonomiska konsekvenserna 
och tydliggöra ansvarsfördelningen av detta.

4 Exploateringsområdet
Exploateringsområdet är utpekat på bilagd karta, bilaga 1. Det består av del av 
fastigheten Tågarp 15:11 och del av Tågarp 15:1. 

5 Detaljplan
För Fastigheten finns en gällande detaljplan, ”Detaljplan för område Tågarp 15:11, 
Arlöv i Burlövs kommun” DP 224. Genomförandetiden för denna detaljplan har gått 
ut. Exploatören har ansökt om och erhållit positivt planbesked av planutskottet i 
Burlövs kommun. En planprocess med syftet att pröva lämpligheten av att nyttja del 
av Fastigheten för ändamål handel med livsmedel pågår.
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6 Vatten och avlopp
VA-SYD, huvudman för vatten och avlopp i Burlövs kommun anlägger och bekostar 
ledningar för vatten och avlopp och anvisar förbindelsepunkter. Anläggningsavgifter 
erläggs av Exploatören enligt vid anslutningstillfället gällande VA-taxor.

7 Allmänna anläggningar och inlösen av mark
Inom exploateringsområdet föreslås en del av Fastigheten omfattande ca  1 200m², 
såsom markerats i Bilaga 2, göras om från kvartersmark till allmän platsmark, gata, 
(”Området”). Hantverkaregatan i Området föreslås breddas för att ge möjlighet att 
anlägga en allmän gång- och cykelväg. Området övergår till allmän platsmark och 
Kommunen kommer lösa in marken för en summa av 100 000 kronor. Kommun ska  
på egen bekostnad anlägga gång- och cykelvägen samt ansöka om och bekostar 
lantmäteriförrättningen samt ev andra inskrivningskostnader som krävs för att 
Kommunen ska få äganderätt till Området. Sedvanligt överlåtelseavtal ska ingås 
mellan Exploatören och Kommunen varvid Exploatören ska friskrivas från allt ansvar 
för Området. Kommunen ska ansvara för arbete och kostnader inkl. eventuella 
utrednings- och saneringskostnader, som krävs för att Området ska kunna användas 
för avsett ändamål. 
Inga ytterligare allmänna anläggningar förekommer i detaljplaneförslaget

8 Område för bullerskydd
Inom kvartersmark och på fastigheten Tågarp 15:11 föreslås användningen 
”Bullerskydd” skapas. Syftet är att i framtiden ge möjligheten att anlägga ett 
bullerskydd för framtida byggnation utanför exploateringsområdet. 

9 Giltighet
Detta avtal är giltigt under förutsättning att:
- Behörig instans i Burlövs kommun, vilket vid tillfälle för avtalstecknande är 

kommunfullmäktige, antar förslag till ”Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl.”  
DP 276. I beslut vilket sedan vinner laga kraft.

- Behörig instans i Burlövs kommun, vilket vid tillfälle för avtalstecknande är 
kommunfullmäktige, godkänner detta förslag till Exploateringsavtal i beslut vilket 
sedan vinner laga kraft.

- Exploatörens styrelse godkänner projektet och ger startbesked.

10 Överlåtelse av avtal
Exploatören har inte rätt att utan Kommunens skriftliga medgivande överlåta detta 
avtal till annan än bolag inom samma koncern.
Skriftligt medgivande krävs också om Exploatören säljer bolaget eller dess aktier.
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav vardera part erhållit var 
sitt.
 

Stockholm den 2019- Arlöv den 2019-
Hantverkaregatan 32 Malmö AB Burlövs kommun

………………………………………. …………………………………..

………………………………………. ……………………………………
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Credits not available.

augusti 1, 2019Bilaga 1, Exploateringsområdet

 

1:2 000

o

50 0 50 100 150 [m]
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Credits not available.

augusti 1, 2019Bilaga 2, Markinlösen

 

1:2 000

o

50 0 50 100 150 [m]
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-09-02 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:210-217

§ 118
Antagande av detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att, under förutsättning att ett av Hantverkaregatan 32 Malmö AB underskrivet och av kommunfullmäkti-
ge antaget exploateringsavtal finns, anta i ärendet redovisad detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl.

___

Ärendebeskrivning
Planområdet omfattar del av fastigheten Tågarp 15:11 och ligger vid Burlöv centrum i Arlöv. Planområdet 
avgränsas av Södra stambanan i väst, av Kronetorpsvägen i norr, parkeringsplatsen till Burlöv Center i öst 
och mot parkeringsplatsen söder om befintlig byggnad. Planområdet är cirka 2,1 ha. Fastigheten Tågarp 
15:11 är privatägd, Hantverkaregatan ägs av Burlövs kommun.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka detaljplanens användningsområde från handel 
med skrymmande varor och därtill hörande komplementaror, ej livsmedel, till handel med livsmedel. Den 
nya användningen omfattar både dagligvaruhandel och sällanköpshandel och möjliggör etableringen av 
en livsmedelsbutik inom fastigheten. Planen syftar även till att utöka gatumarken för Hantverkaregatan 
för att möjliggöra en ombyggnad av gatan med gång-och cykelbanor på gatans båda sidor. 

Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 7‒28 juni 2019 enligt plan- och bygg-
lagen 5 kap. 18 §. Inkomna yttranden under granskningstiden och kommentarer på dessa redovisas i 
granskningsutlåtandet. Under granskningstiden har det inte inkommit några yttranden som har föranlett 
några ändringar i planhandlingarna. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige 
att anta detaljplanen.

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens planutskott 2019-08-26, § 24
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-01
Plankarta 2019-08-26
Illustrationsplan 2019-08-26
Planbeskrivning 2019-08-26
Granskningsutlåtande 2019-08-26
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Planutskott Sammanträdesdatum 2019-08-26 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:210-217

§ 24
Antagande av Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl.

Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar

att godkänna granskningsutlåtande tillhörande Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl, samt 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att, under förutsättning att ett av Hantverkaregatan 32 Malmö AB underskrivet och av kommunfullmäkti-
ge antaget exploateringsavtal finns, anta i ärendet redovisad Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl.

Ärendebeskrivning

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka detaljplanens användningsområde från Handel 
med skrymmande varor och därtill hörande komplementaror, ej livsmedel, till handel med livsmedel. Den 
nya användningen omfattar både dagligvaruhandel och sällanköpshandel och möjliggör etableringen av 
en livsmedelsbutik inom fastigheten. Planen syftar även till att utöka gatumarken för Hantverkaregatan 
för att möjliggöra en ombyggnad av gatan med gång-och cykelbanor på gatans båda sidor. 

Planutskottet beslutade den 27 maj 2019 § 16 att gå ut på granskning med detaljplan för Detaljplan för 
del av Tågarp 15:11 m.fl. 

Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 7 - 28 juni 2019 enligt plan- och bygg-
lagen (PBL) 5 kap 18 §. 

Inkomna yttranden under granskningstiden och kommentarer på dessa redovisas i granskningsutlåtandet. 
Under granskningstiden har det inte inkommit några yttranden som har föranlett några ändringar i plan-
handlingarna. Detaljplanen föreslås därför gå vidare för beslut om antagande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Plankarta
Illustrationsplan
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
___
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-07-01

1/2

DIARIENUMMER

KS/2018:210-217

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Fanny Jakobsson 
Telefon: 040-625 61 49 
E-post: fanny.jakobsson@burlov.se 

Kommunstyrelsens planutskott 

Antagande av Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl.

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka detaljplanens användningsområde från 
Handel med skrymmande varor och därtill hörande komplementaror, ej livsmedel, till handel 
med livsmedel. Den nya användningen omfattar både dagligvaruhandel och sällanköpshandel 
och möjliggör etableringen av en livsmedelsbutik inom fastigheten. Planen syftar även till att 
utöka gatumarken för Hantverkaregatan för att möjliggöra en ombyggnad av gatan med gång-
och cykelbanor på gatans båda sidor. 

Planutskottet beslutade den 27 maj 2019 § 16 att gå ut på granskning med detaljplan för Detalj-
plan för del av Tågarp 15:11 m.fl. 

Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 7 - 28 juni 2019 enligt plan- 
och bygglagen (PBL) 5 kap 18 §. 

Inkomna yttranden under granskningstiden och kommentarer på dessa redovisas i gransknings-
utlåtandet. Under granskningstiden har det inte inkommit några yttranden som har föranlett 
några ändringar i planhandlingarna. Detaljplanen föreslås därför gå vidare för beslut om anta-
gande.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar

att godkänna granskningsutlåtande tillhörande Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att, under förutsättning att ett av Hantverkaregatan 32 Malmö AB underskrivet och av kom-
munfullmäktige antaget exploateringsavtal finns, anta i ärendet redovisad Detaljplan för del av 
Tågarp 15:11 m.fl.
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Redogörelse för ärendet
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka detaljplanens användningsområde från 
Handel med skrymmande varor och därtill hörande komplementaror, ej livsmedel, till handel 
med livsmedel. Den nya användningen omfattar både dagligvaruhandel och sällanköpshandel 
och möjliggör etableringen av en livsmedelsbutik inom fastigheten. Planen syftar även till att 
utöka gatumarken för Hantverkaregatan för att möjliggöra en ombyggnad av gatan med gång-
och cykelbanor på gatans båda sidor. 

Planförslaget innefattar:

 Utökad användning av kvartersmark till handel som då inkluderar livsmedel för del av 
planområdet. 

 Säkerställa skyddsåtgärder mot järnvägen.

 Utöka Hantverkaregatan med gång- och cykelväg utmed båda sidor om gatan.

På uppdrag av kommunstyrelsen beslutade planchefen den 14 februari 2019 att gå ut på sam-
råd med Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl. 

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 22 februari – 22 mars 2019 
enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 11 §.

Samrådsmöte hölls den 6 mars, 2019 klockan 18.00 i Stora sessionssalen i medborgarhuset i 
Arlöv.

Planutskottet beslutade den 27 maj 2019 § 16 att gå ut på granskning med detaljplan för Detalj-
plan för del av Tågarp 15:11 m.fl. 

Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 7 - 28 juni 2019 enligt plan- 
och bygglagen (PBL) 5 kap 18 §.

Inkomna yttranden under granskningstiden och kommentarer på dessa redovisas i gransknings-
utlåtandet. Under granskningstiden har det inte inkommit några yttranden som har föranlett 
några ändringar i planhandlingarna. Detaljplanen föreslås därför gå vidare för beslut om anta-
gande.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Kerstin Torseke Hulthén

Planchef

Ärendebilagor

Plankarta
Illustrationsplan
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande

Beslut i ärendet delges

Thorsten Slytå
thorsten.slyta@mandg.com
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Planbeskrivning – Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl. DP 276 

KS/2018:210  
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KS/2018:210  

Antagandehandling 2019-08-26 2 (23) 

Vad är en detaljplan? 

En detaljplan styr hur mark- och vattenytor får användas för ett visst område inom 
kommunen; om man exempelvis får ha bostäder, kontor, handel eller industri. 
Detaljplanen får även reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består 
av en plankarta, som är juridiskt bindande, och en planbeskrivning (denna handling). 
Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta förståelsen för 
plankartans innebörd.  

Planprocessen  

Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen (PBL 2010:900, SFS 2018:1732) 
och syftar till att pröva om ett givet förslag till markanvändning är lämpligt. I processen 
ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Planprocessen kan hanteras 
antingen med begränsat standardförfarande, standardförfarande eller utökat 
förfarande. Denna detaljplan planläggs med standardförfarande. De två senare omfattar 
två remissrundor (samråd och granskning), där sakägare, myndigheter och andra 
berörda kan komma in med synpunkter. Därefter antar 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige planen. Under förutsättning att ingen 
överklagar beslutet att anta planen, vinner den laga kraft tre veckor efter att 
antagandet anslagits. Därefter kan bygglov ges och utbyggnaden påbörjas. 

Om inga oväntade händelser inträffar, kan planen vinna laga kraft hösten 2019.  

 

Samråd Granskning Antagande Laga kraft

början av 2019 våren 2019
sommar/höst 

2019
sommar/höst 

2019
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Planbeskrivning – Detaljplan för Tågarp 15:11 m.fl. DP 276 

KS/2018:210 

Antagandehandling 2019-08-26 5 (23) 

Syfte 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka detaljplanens 
användningsområde från Handel med skrymmande varor och därtill hörande 
komplementaror, ej livsmedel, till handel med livsmedel. Den nya användningen 
omfattar både dagligvaruhandel och sällanköpshandel och möjliggör etableringen av en 
livsmedelsbutik inom fastigheten. Planen syftar även till att utöka gatumarken för 
Hantverkaregatan för att möjliggöra en ombyggnad av gatan med gång-och cykelbanor 
på gatans båda sidor.  

Planförslaget innefattar: 

• Utökad användning av kvartersmark till handel som då inkluderar livsmedel för 
del av planområdet.  

• Säkerställa skyddsåtgärder mot järnvägen. 

• Utöka Hantverkaregatan med gång- och cykelväg utmed båda sidor om gatan. 

 

Planområdets läge i Burlöv. 

Handlingar 

Till detaljplanen finns följande handlingar: 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Plankarta med planbestämmelser 

• Illustrationsplan 

Följande handlingar skickas inte ut men finns tillgängliga på kommuns hemsida: 

• PM Parkerings- och trafikutredning DP för Tågarp 15:11 m.fl. (WSP 2018-10-
29)  

• Kompletterande risk PM Kronetorp - Tågarp 15:11 (ÅF 2018-11-01, rev. 2019-
05-02) 

• Avtal mellan kommunen och fastighetsägaren till Burlöv 15:11 avseende 
riskreducerande åtgärder (2008-05-05)  
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Bakgrund  

Gällande detaljplan för Tågarp 15:11 medger H - handel med skrymmande varor och 
därtill hörande komplementvaror, ej livsmedel. Planändringen initierades genom att en 
dagligvarubutik har önskemål om att flytta in i befintlig byggnad inom planområdet.   

I samband med detaljplanen önskar Burlövs kommun justera marken kring 
Hantverkaregatan varpå sträckan som angränsar till Tågarp 15:11 kommer att ingå i 
planområdet.  

Plandata 

Planområdet omfattar del av fastigheten Tågarp 15:11 och ligger vid Burlöv centrum i 
Arlöv. Planområdet avgränsas av Södra stambanan i väst, av Kronetorpsvägen i norr, 
parkeringsplatsen till Burlöv Center i öst och mot parkeringsplatsen söder om befintlig 
byggnad. Planområdet är cirka 2,1 ha. 

Tågarp 15:11 är privatägd, Hantverkaregatan ägs av Burlövs kommun.  

 

Planområdets avgränsning. 
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Miljöbedömning enligt 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken/Betydande miljöpåverkan 

Planförslaget bedöms förenligt med 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken (MB) i enlighet med 
5 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark och vattenområden mm. 
Detaljplanen syftar till att utöka markanvändningen med handel med livsmedel inom 
planområdet. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande 
miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ miljöbalken. Därför har ingen 
miljökonsekvensbeskrivning upprättats. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan/Framtidsplan 

I översiktsplanen, Framtidsplan för Burlövs kommun (aktualitetsförklarad 2018-05-
02) föreslås Burlöv centrum utvecklas till en attraktiv, tät, blandad miljömässigt hållbar 
stad med personintensiva utåtriktade verksamheter, bostäder och citykänsla närmast 
Burlöv C. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.  

Detaljplan 

För huvuddelen av planområdet gäller detaljplan för Tågarp 15:11, Burlöv centrum 
som medger handel med skrymmande varor och tillhörande komplementvaror, se 
område innanför blå linje på bild nedan. Planen medger ej livsmedel. Ett mindre 
område utmed spårområdet omfattas av järnvägstrafik för perrong. Planen vann laga 
kraft 2008-10-27 och hade en genomförandetid på 10 år. Genomförandetiden har 
därmed gått ut. 

För den del av planområdet som omfattas av Hantverkaregatan gäller Förslag till 
stadsplan för centrum i Burlövs kommun från 1968, se område innanför röd linje på 
bild nedan. Det aktuella användningsområdet avser trafikändamål. Genomförandetiden 
för planen har gått ut. 

 

Gällande detaljplaner. 

Gällande plan från 
2008. 

Gällande plan från 1968 
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Övriga kommunala styrdokument och beslut 

Trafikplan 

Trafikplan Burlöv (2014-10-20) är ett strategiskt måldokument som ska fungera 
tillsammans med översiktsplanen med målet att skapa attraktiva livsmiljöer och ett 
hållbart resande. Ett övergripande mål är att andelen gående, cyklister och resande 
med kollektivtrafik ska stå för minst 2/3 av alla resor.  

Riksintressen 

Riksintresse för kulturmiljö 

Planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövården Alnarp-Burlöv M:K77. 
Riksintresset uttrycker sig genom det öppna sammanhängande odlingslandskapet, de 
fria vyerna med skarp åtskillnad mellan tätort och odlingslandskap samt det lokala 
vägnätet som sammanbinder storgårdar, sockencentrum, egnahemsområde och tätort 
med varandra liksom de större regionala och nationella kommunikationsstråken.  

Planförslaget omfattar en redan idag exploaterad fastighet utmed riksintressets gräns 
mot Södra stambanan och påverkar varken bebyggelsen eller gatunätets struktur som 
skulle kunna påverka riksintressets värde och uttryck. 

Riksintresse för kustzonen 

Hela planområdet, liksom hela tätorten Arlöv, omfattas av riksintresse för kustzonen. 
Riksintresset innebär att ingrepp och exploatering inte får ske på ett sätt som påtagligt 
skadar natur- och kulturvärden. Förslaget innebär tätortsutveckling och bedöms därför 
inte ha negativ inverkan på riksintresset för kustzonen. 

Riksintresse järnväg 

Södra stambanan omfattas av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ 
miljöbalken. Södra stambanan är av internationell betydelse och ingår i det utpekade 
Transeuropeiska transportnätet (TEN-T) för tågtrafik mellan Sverige, Danmark och 
kontinenten. Södra stambanan sträcker sig från Stockholm till Malmö och är mycket 
viktig för både person- och godstrafik. Banan ingår även till en del i det utpekade 
strategiska godsnätet. Både Burlövs och Åkarps stationer utmed Södra stambanan är 
stationer av riksintresse. Områden som är av riksintresse för kommunikationer ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningen. Detaljplanens genomförande bedöms inte ha negativ inverkan på 
riksintresset.  

Kulturmiljölagen 

Fornlämningar 

Fastigheten berörs av fornlämningen med RAÄ-nummer Burlöv 46:1 som utgörs av en 
by-/gårdstomt på den västra sidan av järnvägen. Fornlämningen är avskild från 
fastigheten genom Södra stambanan och området är dessutom bebyggt med 
industriverksamheter på den västra sidan varpå ett genomförande av detaljplanen inte 
bedöms påverka fornlämningen. Om fornlämningar påträffas vid markarbeten ska detta 

anmälas till Länsstyrelsen enligt 2 kap. KML (1988:950). 
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BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR 

Platsens historia  

Järnvägen mellan Malmö och Lund byggdes 1856. Arlöv växte som ort, med bland annat 
bostäder till arbetarna på sockerbruket. 1871 fick Arlöv en station. Den låg mellan det 
växande sockerbruket och Järnvägsgatan. 

På 1960-talet startade miljonprogrammet och en ny, expansiv period i Arlövs historia. 
Då byggdes bostäderna i Lillevångsområdet och Burlöv Center invigdes 1971.Ungefär 
samtidigt som Burlöv Center byggdes tillkom också höghusområdet Svenshög, som 
ligger söder om köpcentrat. Norr om järnvägen revs Tågarps by 1973 för att ge plats åt 
den växande industribyn. 

En ny tågstation öppnades i Arlöv 1983 mellan Burlöv Center och Arlövs företagsby, en 
dryg kilometer nordost om den gamla som revs 1987. Stationen fick namnet Burlövs 
station. 

Områdets karaktär 

Området ligger mellan Södra stambanan och Burlöv Center och innehåller idag en 
större byggnad med sällanköpshandel i större skala samt tillhörande parkering.   

 

Planområdet ligger direkt ovanför Södra stambanan på bilden.  

Bebyggelse, verksamheter och service 

Bostäder 

Inga bostäder finns idag i närområdet. Inom detaljplanen för Tågarp 15:1 m.fl. Burlöv 
Centralstation som planläggs parallellt föreslås cirka 350 nya bostäder sydväst om 
planområdet.   

Arbetsplatser, service 

Befintlig byggnad inom planområdet innehåller idag butiker. Burlöv Center innehåller 
också butiker, dagligvaruhandel, gym, frisörer, apotek och restauranger. Söder om 
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planområdet ligger Frasetti bageri. Butiken för livsmedel som planerar att etablera sig 
inom planområdet finns idag i närområdet varpå planen inte genererar fler 
arbetsplatser, detta sker istället på den plats där butiken finns idag.  

 

 

Illustration av planförslaget. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

Den befintliga byggnaden inom planområdet har inget kulturhistoriskt värde.  

Gestaltning av ny bebyggelse  

Inom den norra delen av befintlig byggnad kommer en hyresgästanpassning att 
genomföras utifrån de behov som den planerade livsmedelsbutiken har. Byggnaden 
som till största del har en byggnadshöjd på 8,6 meter idag, med en lägre byggnadsdel 
på 5,6 meter i norr, tillåts genom detaljplanen uppföras till en högsta byggnadshöjd om 
9,0 meter. Taket på den befintliga byggnaden är platt varpå planen medger en högsta 
taklutning på 20 grader likt gällande detaljplan. Bebyggelsens fasader bör utföras i 
sten, tegel, cementskivor eller puts. 

Skyltar på fasad får inte sticka upp ovanför byggnadens takfot. Skyltar får inte placeras 
på taket.  

På parkeringsplatsen får kundvagnsgarage till butikerna uppföras.  

Mot spårområdet får lastbryggor uppföras och överbyggas med skärmtak.  

Natur och landskapsbild 

Mark och vegetation 

De delar av fastigheten som inte utgör bebyggelse är i huvudsak hårdgjord med asfalt. 
Ett mindre område med vegetation finns i den norra delen och längs Hantverkaregatan. 
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Mot järnvägen finns en vegetationsklädd vall som utgörs av uppfylld mark mellan 
spårområdet/perrongen och den skyddande muren. 

 

Vall mellan spårområdet/perrongen och lastintaget. 

 

Vegetationen i den norra delen består av en mindre gräsmatta. Utmed 
Hantverkaregatan finns en rad med cirka 40 år gamla oxelträd. 

Kulturhistorisk miljö 

Arlöv är utpekat som kulturmiljöområde i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram för 
Skåne. Värdet i miljön ligger i utvecklingen från sockerbrukets etablering till 
förskjutningen av centrum mot området vid stationen och etableringen av 
köpcentrumet under slutet av 1900-talet. Flera välbevarade byggnader och områden 
från olika tidsepoker visar samhällets utveckling. Arlöv är ett tydligt exempel på en 
industris, Svenska Sockerfabriks AB, inverkan på ett samhälle. Enstaka byggnader har 
betydande värde, dessa ligger inte i anslutning till planområdet.  

Södra stambanan är också utpekat som ett kulturmiljöstråk i Länsstyrelsens 
kulturmiljöprogram för Skåne eftersom den historiskt sett var av stor betydelse för 
förbindelserna inom Sverige och är ett viktigt och levande dokument över 
järnvägsbyggande som fortfarande har stor betydelse i den svenska infrastrukturen. De 
förändringar som planförslaget innebär bedöms inte ha någon negativ inverkan på 
kulturmiljöstråkets värde.   

Topografi 

Fastigheten har en nivåskillnad på cirka 2,2 meter. Den södra parkeringen har en höjd 
på cirka 6,2 meter över nollplanet, gatunivån vid in-/utfarten ligger ungefär 0,2 meter 
högre än parkeringsplatsen. Den norra parkeringen ligger på en höjd mellan cirka 7,2 
meter vid byggnadens norra sida och cirka 7,9 meter vid parkeringens nordöstra hörn. 
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Vid in-/utfarten till den norra parkeringen ligger Hantverkaregatan på ungefär 8,5 
meter och parkeringen på cirka 8,3 meter över nollplanet. Inlastningsgatan mot 
järnvägen ligger på en höjd av cirka 7,2 meter över nollplanet. Befintliga höjder föreslås 
behållas inom kvartersmark vid genomförandet av planen. Den största höjdskillnaden 
är idag i anslutning till den nya dagligvarubutikens entré där marken utanför entrén 
ligger på cirka 7,2 meter och befintlig gata ligger på 7,9 meter. När Hantverkaregatan 
byggs om föreslås att höjdskillnaden mellan gatan och fastigheternas entréer tas upp i 
den 2,5 meter breda remsan mellan körbanan och cykelbanan. Se illustration på 
följande sida. Vid foten av grönremsan bör man anlägga ett dike för omhändertagning 
av dagvatten från vägen.  

Trafik  

Gator 

Angöring till planområdet sker via Hantverkaregatan som sträcker sig utmed planens 
sydöstra sida. Gatan har kommunalt huvudmannaskap och har en 
hastighetsbegränsning på 40 km/h.  

Kronetorpsvägen som passerar nedsänkt nordöst om planområdet har också en 
hastighetsbegränsning på 40 km/h. 

 

 

Sektion genom Hantverkaregatan vid föreslagen entré till livsmedelsbutik.  

 

Utformning gator 

Kommunen planerar att bygga om Hantverkaregatan och komplettera den med gång- 
och cykelbanor på båda sidor av gatan enligt sektionen ovan. Den nya gestaltningen 
föreslås omfatta hela sträckan av Hantverkaregatan som ingår i planområdet. Höjder i 
anslutning till fastighetens in-/utfarter ska behållas. Höjdskillnader som kommer att 
uppstå tas främst upp i den 2,5 m breda grönremsan mellan cykelbana och körbana. 
Hänsyn till höjdsättning vid övergång- och cykelöverfarter ska tas vid projekteringen 
av gatan. 
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Generell sektion över ombyggnaden av Hantverkaregatan. 

Kollektivtrafik 

Pågatåget stannar vid Burlöv Center varje halvtimme. Buss 130 mellan Malmö och 
Lund stannar vid Lundavägen vid Burlöv Center, cirka 350 m söder om planområdet, 
var tionde minut under rusningstid och var tjugonde minut övrig tid. År 2024 kommer 
utbyggnaden av fyra spår samt Burlöv Centralstation vara färdig, då kommer 
huvuddelen av de cirka tio Öresunds- och Pågatåg som passerar Burlöv varje timme att 
stanna vid stationen.   

Gång- och cykeltrafik 

Gång- och cykelväg finns idag utmed Hantverkaregatans östra sida. Kommunen 
planerar att bygga om Hantverkaregatan enligt sektion ovan. 

Parkering, varumottagning och utfarter 

Befintlig parkering, totalt cirka 225 platser, finns inom fastighetens södra och norra del. 
Cirka 170 platser finns inom den norra parkeringen och cirka 55 platser finns i den 
södra. Parkering till butiker ska lösas inom fastigheten och inom befintliga lägen. Ett 
genomförande av detaljplanen ger ett behov av 148 parkeringsplatser, varav 114 
platser till besökande och 34 platser till anställda. Förslaget visar hur fastigheten kan 
rymma upp till cirka 165 parkeringsplatser, varav cirka 50 platser söder om byggnaden 
och cirka 115 platser norr om byggnaden. Behovet av parkering för cyklar uppgår till 
169 platser. Cykelparkering för besökare ska helst placeras inom 25 meter från entréer. 
På grund av breddningen av sektionen för Hantverkaregatan finns det begränsat 
utrymme för placering av cykelparkering i anslutning till entréer.   

In- och utfarterna till parkeringsplatserna är placerade söder respektive norr om 
planens byggrätt.  

Risken för tillkommande kapacitetsproblem som en följd av detaljplanen bedöms som 
liten. Eftersom den södra delen av parkeringsytan och byggnaden i stort kommer att 
lämnas oförändrad så innebär den ingen förändring för trafiken i området. Antalet 
platser på den södra ytan kommer att minska något, illustrationsplanen innehåller 

Möjlig yta för dike 
/dagvattenhantering 
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cirka 50 platser gentemot cirka 55 platser idag. Parkeringsytans in- och utfarter 
kommer att ligga kvar där de ligger idag. 

Även för parkeringen norr om byggnaderna kommer antalet platser att minska 
gentemot idag, från cirka 170 platser till cirka 130 platser. Den halva av byggnaden som 
omregleras för att tillåta Detaljhandel och handel med livsmedel kan möjligtvis ha en 
något mer besöksintensiv verksamhet än den nuvarande handelstypen. Den 
genomsnittliga längden för ett besök bedöms dock som likvärdig för de olika 
handelstyperna. Sammantaget bedöms detaljplaneändringen inte innebära några större 
trafikmässiga ändringar gentemot dagens detaljplan. 

Varumottagning ska ske från byggnadens baksida, mot spårområdet, på samma sätt 
som den gör idag. Infart för varutransporter sker i den södra delen av fastigheten och 
utfart via den norra parkeringen, så som transporter inom planområdet redan sker. 
Inlastning ska ske med rak uppställning utmed spårområdet.  

Trafiksäkerhet     

Burlövs kommun har beslutat att sänka bashastigheten till 40 km/h inom kommunens 
vägar, arbetet påbörjades i september 2018. Anledningen till sänkningen är att öka 
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, fotgängare och cyklister.  

Kompletteringen av gång- och cykelbanor utmed Hantverkaregatans båda sidor ger en 
tryggare miljö för cyklister.  

Gång- och cykelpassagen över infarten till den norra parkeringen tydliggörs vilket ger 
en mer trafiksäker miljö.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Teknisk försörjning  

Vatten och avlopp  

Ledningar för vatten och avlopp som fastigheten är ansluten till finns i 
Hantverkaregatan.  

Dagvatten 

Då planen inte medger någon förändring i byggrättens omfattning eller markens 
utformning innebär det ingen förändring från dagens förhållande. Dagvatten leds via 
det kommunala dagvattennätet med Alnarpsån som slutlig recipient. 

Dagvatten från Hantverkaregatan bör vid en ombyggnad tas om hand genom 
dike/infiltration inom grönremsan mellan körbanan och cykelbanan där man även tar 
upp eventuella höjdskillnader.   

I planens nordvästra hörn finns en kassun dit utsläppta vätskor förs vid en olycka via 
ett avledande dike längs stödmuren/vallen.  

Ledningar  

I Hantverkaregatan finns ledningar som ägs av Skanova, E.ON och VA Syd.  

Under den norra parkeringsplatsen har E.ON en elledning som leder från 
Hantverkaregatan till befintlig nätstation. Marken för ledningen ges ett markreservat 
för underjordiska ledningar (u-område) i detaljplanen.  

Nätstation 

Byggrätt för befintlig nätstation föreslås ligga kvar inom planområdet. Därutöver 
föreslås nytt läge för nätstation i planområdes nordöstra hörn.  
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Avfallshantering 

Avfallshantering inom området sker på byggnadens baksida, mot spårområdet. Inom 
området finns möjlighet att uppföra en allmän återvinningsstation om behov av detta 
uppstår. 

 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Miljöbedömning enligt miljöbalken 

Enligt 5 kapitlet 18 § Plan och bygglagen (PBL) ska de bestämmelser om 
miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program som finns 
i 6 kapitlet 11, 18 och 22 § miljöbalken (MB) tillämpas, om detaljplanens genomförande 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Kommunen bedömer, utifrån vad som beskrivs under konsekvenser, att genomförande 
av denna detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Mark, luft, vatten 

Geoteknik 

Inga större förändringar planeras som påverkar byggnadens konstruktion och 
grundläggning. Skulle en större förändring av byggnaden ske kan en geoteknisk 
utredning krävas i bygglovet.  

Miljökvalitetsnormer 

Planerad bebyggelse bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft 
och yt- och grundvattenförekomster överskrids. Närmaste ytvatten är Öresund cirka 2 
km väster om planområdet.   

För luft visar uppmätta halter i kommunen på förhållandevis låga halter av 
föroreningar. I de flesta fall ligger den allmänna luftföroreningshalten med stor 
marginal till lagkraven.  

Inga miljökvalitetsnormer bedöms komma att påverkas av en utbyggnad enligt 
planförslaget. 

Markföroreningar 

Inom fastigheten finns inga kända förekomster av markföroreningar.  

Buller 

Bullernivåer bedöms inte överskridas för befintlig och planerad handelsverksamhet 
inom planområdet. Möjlighet ges dock i planen för kommunen att uppföra bullerskydd 
längs järnvägen. Bullerskyddet syftar till att möjliggöra en bättre ljudnivå om och när 
det blir aktuellt att uppföra kontors- och bostadsbebyggelse i närområdet. 
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Radon 

I Burlövs kommun har ingen högriskmark för radon påträffats. Hela kommunen har 
normalriskmark för radon vilket innebär halter mellan 10 och 50 kbq/m³. Generellt 
rekommenderas att bygga med radonsäker grundläggning i kommunen.  

Trafik 

Den del av byggnaden som omregleras för att tillåta Handel med livsmedel kan 
möjligtvis ha en något mer besöksintensiv verksamhet än den nuvarande handelstypen. 
Den genomsnittliga längden för ett besök bedöms dock som likvärdig för de olika 
handelstyperna. Sammantaget bedöms detaljplaneändringen inte innebära några större 
trafikmässiga ändringar gentemot dagens detaljplan. 

Hälsa och säkerhet 

Skyddszoner 

Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen, 
(räknat från spårmitt på närmaste spår). Ett sådant avstånd ger utrymme för 
räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, och det möjliggör en viss utveckling av 
järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är störningskänslig och där människor 
endast tillfälligtvis vistas, till exempel parkering, garage och förråd, kan dock finnas 
inom 30 meter från spårmitt.  

Möjligheterna att kunna underhålla järnvägsanläggningen är av största vikt. Befintlig 
bebyggelse ligger innanför den bebyggelsefria zonen men åtgärder har vidtagits för 
gällande verksamhet. Fasad på befintliga verksamheter bedöms ligga på ett avstånd av 
20 m från räls baserat på krav från tidigare riskutredning samt mätning på digitalt 
kartunderlag (Google Maps, 2018). Inlastningsstationer kan dock vara placerade 
närmare i enlighet med tidigare utredning (Burlövs kommun, 2016), cirka 15 m. Med 
planerad utformning förekommer köryta inom parkeringsområdet och väg till 
lossningsplatser på ett avstånd om drygt 10 m samtidigt som avståndet från spårmitt 
(på Södra stambanan) till parkeringsplats uppgår till minst 20 m.  

Risker (farligt gods mm) 

En riskutredning för planområdet har tagits fram (ÅF 2018-11-01, rev. 2019-05-02). 
Intill aktuellt planområde finns ett antal riskkällor. De farligt godsleder som passerar i 
närheten av planområdet är Södra stambanan och Kronetorpsvägen. Kronetorpsvägen 
utgör ej rekommenderad väg avseende farligt gods men transportleder, E6 och E22 på 
respektive sida av området utgör rekommenderade vägar avseende farligt gods. Detta 
medför att transporter till industrier kan gå över Kronetorpsvägen då detta utgör den 
kortaste vägen till mottagare från rekommenderad led för farligt gods. Utöver farligt 
gods finns det ett antal olika industrier och verksamheter som i olika grad påverkar 
planområdet. I tidigare analyser har det konstaterats att det i huvudsak är påverkan 
från utsläpp av giftig gas från olyckor och bränder inom verksamheterna som kan 
förväntas påverka planområdet. 

De risker som har studerats är sådana som är förknippade med plötsligt inträffade 
händelser (olyckor) som har sitt ursprung i transporter av farligt gods. Dessutom ingår 
det en riskidentifiering/värdering av befintliga verksamheters påverkan på området. 
Enbart risker som kan innebära konsekvenser i form av personskada inom den 
studerade delen av planområdet beaktas. Det innebär att ingen hänsyn har tagits till 
exempelvis skador på miljön, skador orsakade av långvarig exponering, materiella 
skador eller skador på personer och objekt utanför planområdet.  
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Viss aggregering av risk förekommer för Södra stambanan och Kronetorpsvägen enligt 
riskutredningen ovan. Oavsett avstånd från riskkällorna innehar Södra stambanan den 
högsta risknivån. En summering av aktuella risker innebär med hänsyn till den 
logaritmiska skalan en marginell påverkan på risknivån. Exempelvis är individrisken 
för Kronetorpsvägen ungefär 2 x 10-8 på ett avstånd av 120 m (ungefärligt avstånd till 
livsmedelsbutik). På ett avstånd om 40 m från Södra stambanan är motsvarande risk 
ungefär 3 x 10-7. Genom att addera dessa värden blir risken 3,2 x 10-7, vilket alltså är en 
marginell ökning i jämförelse med att endast beakta Södra stambanan. En visualisering 
av den aggregerade individrisken framgår även i tidigare utredning Riskutredning 
Kronetorp, Burlöv Del A – Hela området. 

För Kronetorpsvägen är det främst olyckor med brandfarliga vätskor som bidrar till en 
hög individrisknivå för planområdet inom 40 m från vägen. Detta beror framförallt på 
att en stor andel av transporterat farligt gods på vägar är just brandfarliga vätskor. Då 
aktuella byggnader är placerade på ett avstånd om drygt 100 m från Kronetorpsvägen 
betraktas detta ej som en olycksrisk för personer inom planområdet, detta trots att 
parkeringen ligger inom riskavståndet.  

För Södra stambanan är det främst olyckor förknippade med giftiga gaser (klor) som 
driver upp risknivåerna då riskreducerande åtgärder genomförts. Södra stambanan 
utgör en av de viktigaste transportlederna i Sverige och är även en av de lederna som 
har störst kapacitetsutnyttjande. För riskutredningen ej ska underskatta mängden 
farligt gods har 100 godståg per dygn använts med känslighetsanalys på 140 för att 
undersöka hur detta skulle påverka risknivåerna. I samband med samrådsunderlaget 
för utbyggnaden till fyrspår mellan Lund och Flackarp konstateras det att det i nuläget 
går ungefär 65 godståg per dygn (år 2015). Motivering och bakgrund till dessa värden 
framgår av tidigare utredning. 

Inom aktuellt planområde utreds möjligheten att utöka verksamheten handel till att 
innefatta även dagligvaruhandel såsom livsmedel, vilket medför en förhöjd 
persontäthet jämfört med sällanvaruhandel. Detta innebär att en högre persontäthet 
accepteras för en del av byggnaden (”livsmedelsdelen”). Detta i sin tur medför en 
förhöjd risk i och med högre persontäthet.  

Att utöka möjligheten till livsmedelshandel inom hela byggnaden har bedömts som 
oacceptabelt av kommunen om inga ytterligare åtgärder genomförs utöver de som 
anges på plankartan. Dels anges dessa åtgärder som reglerande planbestämmelser 
under rubriken Skyddsbestämmelser, dels som åtgärder som regleras i särskilt avtal 
mellan kommunen och fastighetsägaren och som anges som upplysningstext på 
plankartan.  

Ytterligare åtgärder utöver vad som anges på plankartan kan vara 
sannolikhetsreducerade åtgärder som skulle genomföras av Trafikverket och 
tågoperatörer. Det kan handla om standard på spår, korrigeringar av kurvor och 
liknande åtgärder. Att reducera konsekvenser av explosioner är sällsynt men kan vara 
möjligt då byggnader ska dimensioneras/konstrueras för ett ökat tryck. Dessa åtgärder 
anses som svåra att genomföra i det aktuella sammanhanget.  

Risken i samband med det analyserade detaljplaneförslaget ligger inom ALARP-
området 1 avseende individrisk och samhällsrisk i området. Befintliga byggnader har 

                                                             

1 De risker som bedöms vara acceptabla med restriktioner behandlas enligt ALARP-principen (As Low As 
Reasonably Practicable). Risker som ligger i den övre delen, nära gränsen för oacceptabla risker, 
accepteras endast om nyttan med verksamheten anses mycket stor, och det är praktiskt omöjligt att vidta 
riskreducerande åtgärder. I den nedre delen av området bör inte lika hårda krav ställas på riskreduktion, 
men möjliga åtgärder till riskreduktion ska beaktas. 
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tidigare utförts med betydande riskreducerande åtgärder med hänsyn till de risker som 
finns och principiellt krävs motsvarande åtgärder för ny bebyggelse.  

Givet att åtgärder (se nedan) genomförs och de sannolikhetsreducerande åtgärderna 
(se ovan, föregående sida) beaktas, bedöms att aktuell verksamhetsförändring kan 
genomföras. Om hela planområdet skulle möjliggjort denna planförändring hade det 
krävts antingen att en högre risk accepteras eller att ytterligare åtgärder genomförts, 
utöver de nedan listade.  

Riskreducerande åtgärder är viktiga för att hantera den betydande risk som föreligger 
med hänsyn till en hög persontäthet i närheten av en högt trafikerad transportled för 
farligt gods. För befintlig bebyggelse har det vidtagits principiella åtgärder i form av tre 
huvudsakliga kategorier; skadebegränsande åtgärder längs järnvägen, organisatoriska 
åtgärder för butikerna samt byggnadstekniska åtgärder för att reducera konsekvenser. 
Inom aktuellt förslag hanteras primärt de två senare då åtgärder längs järnvägen redan 
har applicerats. Följande åtgärder rekommenderas i syfte att erhålla en risknivå vilken 
inte är att betrakta som oacceptabel och finns hanterade i planförslaget genom 
byggnaders placering, markens anordnande och skyddsbestämmelser:  

- Avstånd minst 20 meter mellan närmaste spår och byggnad 
(inlastningsstationer kan placeras närmare; dock ska de utformas så att de ger 
skydd mot brandgasspridning – t.ex. brandteknisk klass, placering av 
dörrar/port – och inläckage av gas/ånga – t.ex. övertryck eller luftflöde ut 
genom station).  

- Avstånd till inlastningsstation ska vara minst 15 m.  
- Fasad mot järnväg utförs i sin helhet med obrännbart material, brandteknisk 

klass EI 60, ej skivmaterial, inga fönster. Detta gäller på ett avstånd upp till 30 
m från järnvägsspåren och inkluderar då även sidor av byggnaderna inom detta 
avstånd.  

- Tak i obrännbart material, utförs i sin helhet klass EI 60, och inga fönster fram 
till 30 m från järnvägsspåren.  

- Ventilation; placering av friskluftsintag på den halva av taket som vetter bort 
från spårområdet och utförd som avstängningsbar; automatiskt (detektorstyrt 
p.g.a. brand), manuellt (från respektive butik), samt fjärrmanövrerbart (från 
t.ex. SOS Alarm).  

- Förstärkt bärande konstruktion; avstyvningar mellan butiker, extra bärförmåga 
i pelare och tak.  

- Minst en utrymningsväg från varje butik ska finnas mot Hantverkaregatan för 
att möjliggöra utrymning bort från Södra stambanan.  

- Lager och personalutrymmen placeras närmast järnvägen.  
 

Utöver planbestämmelserna kommer följande riskreducerande åtgärder genomföras. 
Åtgärderna kommer att koppas till avtal mellan kommunen och fastighetsägaren: 

 
- Informationssystem – kameror för övervakning av byggnadens baksida 

(spårområdet) och monitorer i butiker för informationsinhämtning.  
- Informationssystem – ”omvänt utrymningslarm”; d.v.s. ett högtalarsystem som 

kan användas för att informera kunder om en eventuell händelse och hur de bör 
bete sig.  

- Utbildning och övning av personal. Personal ska kunna hantera 
avstängningsbar ventilation, övervakning, informationssystemet och ha rutiner 
för lossning på byggnadens baksida.  

- Det ska säkerställas att VMA-signal hörs i området.  
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Utifrån framtagen riskutredning gör kommunen en sammanvägd bedömning att 
risknivån ökar då livsmedelshandel genererar mer människor i och utanför befintliga 
byggnader. Kommunen anser dock att risknivån är acceptabel enligt ALARP-principen 
utifrån föreslagna åtgärder och den nytta som förslaget med livsmedelshandel ger.  

Natur- och kulturmiljö 

Naturmiljö och biologisk mångfald 

Detaljplanen omfattar Hantverkaregatan som föreslås kompletteras med ytterligare 
träd mellan cykelbana och körbana vilket kan öka mångfalden i området. Planförslaget 
påverkar ingen befintlig naturmiljö. 

Kulturmiljö 

Planförslaget påverkar inte kulturmiljön utmed Södra stambanan då förslaget inte 
omfattar någon komplettering av bebyggelse.  

Kulturhistoriskt intressant bebyggelse 

Planförslaget varken omfattar eller påverkar någon kulturhistorisk intressant 
bebyggelse. 

Sociala konsekvenser 

Befolkning och service (kommunal och kommersiell) 

Detaljplanen innebär fler arbetsplatser och bättre service inom planområdet men 
oförändrat inom närområdet då den tillkommande butiken för dagligvaror flyttar från 
Burlöv Center.  

 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Organisatoriska frågor 

Detaljplanen handläggs med standardplanförfarande eftersom planen är förenlig med 
översiktsplanen. Planens genomförande antas inte medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

Tidplan 

Detaljplanen beräknas bli antagen av kommunfullmäktige under hösten 2019.  

Genomförandetid  

Genomförandetiden är fem år från det datum detaljplanen vunnit laga kraft.  

Huvudmannaskap 

Burlövs kommun ska vara huvudman för allmän plats inom planområdet.  

Ansvarsfördelning  

Burlövs kommun ansvarar för utbyggnaden av allmän platsmark, utbyggnad av 
Hantverkaregatan. Fastighetsägaren ansvarar för att erforderliga riskreducerande 
åtgärder genomförs vid exploatering.  
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Avtal 

Exploateringsavtal 

Exploateringsavtal kommer att upprättas innan planens antagande. Del av Burlöv 
15:11, närmast Hantverkaregatan, kommer att föras över till kommunal fastighet för 
att möjliggöra breddning av gatan. 

Andra avtal 

Avtal avseende riskreducerande åtgärder har träffats mellan kommunen och 
fastighetsägaren 2008-05-05. I avtalet beskrivs de riskreducerande åtgärder som 
åligger fastighetsägaren att utföra. Avtalet fortsätter att gälla med samma innehåll efter 
planens antagande. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Kommunen får lösa in mark som enligt en detaljplan ska användas för allmän plats utan 
att avtal föreligger med fastighetsägaren (6 kap. 13 § PBL). Kommunen är skyldig att 
förvärva den allmänna platsmarken om fastighetsägaren begär det (14 kap. 14 § PBL). 
Detta kommer att bli aktuellt vid inlösen av allmän platsmark på del av fastigheten 
Tågarp 15:11 som planläggs som GATA.  

Fastighetsplan  

Fastighetsplan erfordras ej. 

Ekonomiska frågor 

Kostnader för planläggning 

Plankostnadsavtal har slutits mellan kommunen och fastighetsägaren till Tågarp 15:11. 
Fastighetsbildning för utökning av Hantverkaregatan bekostas av kommunen och 
genomförs på uppdrag av kommunen.  

Exploatering 

Följande kostnader kan komma att belasta kommunen: 

- Kostnader för Hantverkaregatans flytt och utökning inom hela 
planområdet.   

- Ökade driftkostnader för den breddade Hantverkaregatan.  

 

MEDVERKANDE 

Planhandlingarna har tagits fram av Emma Lindberg och Anders Nilsson från Tengbom.  
Ansvariga tjänstemän från kommunen är planchef Kerstin Torseke Hulthén och 
planarkitekt Fanny Jacobsson. 

Kerstin Torseke Hulthén Fanny Jacobsson Emma Lindberg 
Planchef  Planhandläggare Planarkitekt Tengbom  
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PLANBESTÄMMELSER 

De planbestämmelser som finns på plankartan återges nedan tillsammans med 
förklaringar av vad de innebär samt motivering.   

Användning av Allmän plats 

Användning av allmän plats  

GATA– Lokalgata (4 kap. 5 § 2 PBL) 

Hantverkaregatan får användas av lokal bil- och busstrafik samt för gång och cykel. 

Användning av kvartersmark  

H1 – Detaljhandel och handel med livsmedel (4 kap. 5 § 3 PBL) 

Detaljhandel samt handel med livsmedel får uppföras inom kvartersmark med H1 som 
beteckning. Inom kvartersmarken får mark upplåtas för in- och utfart, inlastning för 
varutransporter, entréplats utanför butiker samt parkeringsplatser för bil och cykel.  

H2 – Detaljhandel utom handel med livsmedel (4 kap. 5 § 3 PBL) 
Detaljhandel får uppföras inom kvartersmark med H2 som beteckning. Handel med 
livsmedel är inte tillåten. Dagligvaruhandel innebär handel med varor som används 
dagligen, till exempel hygienartiklar. Till sällanköpshandel räknas handel med varor 
som inhandlas mer sällan, exempelvis kläder, möbler, byggvaror och hemelektronik. 
Inom kvartersmarken får mark upplåtas för in- och utfart, inlastning för 
varutransporter, entréplats utanför butiker samt parkeringsplatser för bil och cykel.  

E1 – Tekniska anläggningar, nätstation (4 kap. 5 § 3 PBL) 

Inom kvartersmarken för E1 får nätstation finnas.  

E2 – Tekniska anläggningar, kassun, ska rymma en tankvagnlast. (4 kap. 5 § 3 PBL) 

Inom kvartersmarken för E2 ska en kassun finnas för att samla upp vätskor från utsläpp 
vid olyckor, denna ska rymma en tankvagnslast om minst cirka 30 m². 

Utformning av kvartersmark 

Bebyggandets omfattning 

Högsta byggnadshöjd i meter (4 kap. 11 § 1 och 16 § 1 PBL) 

Byggnad får uppföras till angiven byggnadshöjd.   

Högsta takvinkel i grader (4 kap. 11 § 1 PBL) 

Taket får uppföras till max angivna vinkel. 

Begränsning av markens bebyggande  

Marken får inte förses med byggnad. (4 kap. 11 § 1 PBL) 

Prickad mark innebär att byggnad inte får uppföras.  

 

Marken får med undantag av kundvagnsgarage, cykeltak och dylikt inte 
förses med byggnad. (4 kap. 11 § 1 PBL) 

Planen tillåter uppförandet av kundvagnsgarage, cykeltak och dylikt inom korsmark. 

Utformning  

Skärmtak får skjuta ut till 3,0 meter på kvartersmark utanför angiven byggrätt med en 
lägsta höjd av undersida tak 3,5 meter. (4 kap 16 § 1 PBL) 

0,0 

00 

217



Planbeskrivning – Detaljplan för Tågarp 15:11 m.fl. DP 276 

KS/2018:210 

Antagandehandling 2019-08-26 22 (23) 

Skyltar och reklamanordningar ska placeras på fasad. Skyltar på fasad får inte vara högre 
placerade än byggnadens takfot. Skyltar får inte placeras på taket. (4 kap 16 § 1 PBL) 

lastning (4 kap 13 § 1 PBL) 

Endast lastbryggor får uppföras, dessa får överbyggas med skärmtak. 

Markens anordnande  

n1 – Marken får inte användas för parkering (4 kap 13 § 1 PBL) 

Mark som ska nyttjas för infart för varutransporter får inte användas för parkering. 

Utfart 

Utfart mot allmän plats får inte anordnas (4 kap. 9 § PBL) 

Skyddsbestämmelser 

m1 – Vall/stödmur med betongstomme/kärna och höjd om 2,0 meter ska finnas. Muren 
ska täckas med mjuk marktäckning (t.ex. jord och låg vegetation) dock ej stenar eller 
stamväxande vegetation. (4 kap 12 § 1 PBL) 
 
m2 – Avledning/dike utmed vall/mur ska finnas för uppsamling och avledning av 
vätskeutsläpp till kassun. (4 kap 12 § 1 PBL) 
 
skydd – Bullerskydd längs järnväg får uppföras. 
 
Fasader mot järnväg samt tak ska utföras med obrännbart material, brandteknisk klass 
EI60 (ej skivmaterial), detta gäller på ett avstånd upp till 30 m från järnvägsspåren och 
inkluderar då även sidor (mot norr och söder) och tak av byggnaderna inom detta 
avstånd.  

Fönster i fasader och tak mot järnväg får ej uppföras, detta gäller på ett avstånd upp till 
30 m från järnvägsspåren och inkluderar då även sidor och tak av byggnaderna inom 
detta avstånd.  

Friskluftsintag för ventilation ska placeras på den halva av taket som vetter bort från 
spårområdet och utförd som avstängningsbar manuellt och automatiskt.   

Avstängningsbar ventilation utförs automatiskt (detektorstyrt p.g.a. brand), manuellt 
(från respektive butik), samt fjärrmanövrerbart (från t.ex. SOS Alarm). 

Byggnaders bärande konstruktion ska utföras med avstyvningar mellan butiker och extra 
bärförmåga i pelare och tak. I samband med eventuell om- eller nybyggnation ska 
byggnaden dimensioneras med hänsyn till risk som föranleds av närheten till järnvägen. 

Lager och personalutrymmen placeras närmast järnvägen.  

Minst en utrymningsväg för varje butik ska finnas mot Hantverkaregatan. 

Administrativa bestämmelser  

Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vunnit laga kraft. (4 kap. 21 § PBL) 

Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande 
detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya 
förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Efter 
genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att rättigheter som 
uppkommit genom planen beaktas. 

218



Planbeskrivning – Detaljplan för Tågarp 15:11 m.fl. DP 276 

KS/2018:210 

Antagandehandling 2019-08-26 23 (23) 

UPPLYSNING 

Utöver skyddsbestämmelserna ska följande riskreducerande åtgärder genomföras. 
Punkterna nedan, som även finns med på plankartan, är inte planbestämmelser 
kopplade till plan- och bygglagen och plankartan utan upplysande text om 
skyddsåtgärder som ska genomföras. De översta tre punkterna finns med i särskilt 
genomförandeavtal mellan kommunen och fastighetsägaren, se mer under 
Genomförandebeskrivning – Avtal. 

- Informationssystem - kameror för övervakning av byggnadens baksida 
(spårområdet) och monitorer i butiker för informationsinhämtning.  

- Informationssystem - ”omvänt utrymningslarm”; d.v.s. ett högtalarsystem som kan 
användas för att informera kunder om en eventuell händelse och hur de bör bete 
sig.  

- Utbildning och övning av personal. Personal ska kunna hantera avstängningsbar 
ventilation, övervakning, informationssystemet och ha rutiner för lossning på 
byggnadens baksida.  

- Det ska säkerställas att VMA-signal hörs i området. 
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

SAMRÅD 

På uppdrag av kommunstyrelsen beslutade planchefen den 14 februari 2019 att gå ut på 
samråd med Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl.  
 
Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 22 februari – 22 mars 2019 
enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 11 §.  

GRANSKNING 

Planutskottet beslutade den 27 maj 2019 § 16 att gå ut på granskning med detaljplan för 
Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl.  
 
Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 7 - 28 juni 2019 enligt 
plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 18 §.  

DELGIVNA MYNDIGHETER, ORGANISATIONER OCH SAKÄGARE 

Detaljplanen har varit utsänd för granskning till länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga 
och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget.  
 
Andra intresserade har kunnat ta del av förslaget i medborgarhuset i Arlöv, biblioteket i 
Arlöv samt på kommunens hemsida.  
 
Följande sammanställning redovisar granskningssynpunkter. Remissinstanser och 
remissvaren i sin helhet kan fås på begäran av kommunledningsförvaltningen. 

YTTRANDEN SOM INKOMMIT 

Under granskningstiden har yttranden utan erinringar eller med tillstyrkan kommit från: 
 

1. Länsstyrelsen Skåne 
2. Lantmäteriet 
3. Region Skåne 
4. Sydvatten 

 
Yttranden med erinringar, påpekanden, synpunkter och frågor som föranleder 
kommentarer respektive ska inarbetas i planen har inkommit från: 
 

1. Trafikverket  
2. Räddningstjänsten Syd 
3. Avfallsavdelningen VA SYD  
4. Miljö- och byggnämnden 

 

SYNPUNKTER OCH KOMMUNENS KOMMENTARER 

Kommunens kommentarer och förslag med anledning av vad som framförts redovisas med 
kursiverad och indragen text.  
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Trafikverket 
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. 
Trafikverket har i samrådsskedet efterfrågat invärde i riskhanteringen. Kommunen har 
besvarat Trafikverkets frågor, men inte gjort några ändringar i planhandlingarna. 
Trafikverket har inget ytterligare att tillägga gällande riskhanteringen. I övrigt har 
Trafikverket inget att erinra. 
 
Räddningstjänsten Syd 
Planområdet ligger i direkt anslutning till Södra stambanan som är en rekommenderad 
transportled för farligt gods. En riskanalys har tagits fram och i denne anges ett stort antal 
konsekvensreducerande åtgärder som behöver vidtas för att risken ska anses vara 
acceptabel. Räddningstjänsten Syd kan konstatera att samtliga åtgärder på ett föredömligt 
sätt är angivna på plankartan och i planbeskrivningen. Räddningstjänsten ställer sig dock 
tveksamma till om åtgärder av detta slag kan kompensera för den robusta lösningen med 
skyddsavstånd. Flertalet av åtgärderna bygger på en organisatorisk lösning och hanterar 
rutiner och utbildning av butikens personal. Det ställs också krav på  
butiksägaren/fastighetsägaren att ha ett informationssystem för övervakning av 
spårområdet. Att kontrollera att dessa åtgärder funkar över tid är inget som ingår i 
Räddningstjänsten Syds tillsynsarbete utan behöver säkerställas på annat sätt.  
Avseende brandvattenförsörjning, insatstid och räddningstjänsten tillgänglighet finns inget 
att erinra. 
  

Kommentar: Avtal avseende riskreducerande åtgärder har träffats mellan 
kommunen och fastighetsägaren 2008-05-05. I avtalet beskrivs de 
riskreducerande åtgärder som åligger fastighetsägaren att utföra. Avtalet 
fortsätter att gälla med samma innehåll efter planens antagande.   

 
Avfallsavdelningen VA SYD 
VA SYD:s avfallsavdelning ser glädjande på att synpunkten om att parkeringen kan vara en 
lämplig plats för publik återvinningsstation, tagits med i planbeskrivningen. I övrigt inget 
ytterligare att erinra. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Planbestämmelsen om att byggnaders bärande konstruktion ska utföras med avstyvningar 
mellan butiker och extra bärförmåga i pelare och tak är svår att tolka. Det är angivet i 
planbeskrivningen att byggnaden ska dimensioneras med hänsyn till risk som föranleds av 
närhet till järnväg – men det är inte närmare beskrivet hur. Det framgår inte vad detta 
innebär och vilka extra krav, utöver de som normalt finns i Boverkets konstruktionsregler 
(EKS), som ska uppfyllas. Vilka olycklaster och lastkombinationer bör man särskilt beakta? 
Kan normala värden i EKS/Eurokoder tillämpas eller behöver man lägga på någon riskfaktor 
eller liknande? Detta bör förtydligas, förslagsvis i planbeskrivningen.  
 
I övrigt har miljö- och byggnämnden inga synpunkter. 
 

Kommentar: I samband med eventuellt nytt bygglov bör konstruktionen 
utvärderas och beskrivas utifrån den risk närheten till järnvägen innebär vid 
den tidpunkten.   
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ANTAGANDE 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att det är lämpligt att gå vidare med förslaget till 
antagande. 

MEDVERKANDE 

Granskningsutlåtandet har tagits fram av kommunledningsförvaltningen genom Fanny 
Jacobsson på uppdrag av kommunstyrelsens planutskott.  
 
 
 
Kerstin Torseke Hulthén   Fanny Jacobsson 
Planchef    Planhandläggare 
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BURLÖVS KOMMUN Sammanträdesdatum 2019-10-14
Kommunfullmäktige

Delgivningar

1. KS/2019:19
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Tore Nilsson (SD)

2. KS/2019:19
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Alit Kaja (L)

3. KS/2019:19
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Ella Hollsten (SD)

4. KS/2019:19
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Adam Lindahl (V)
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BURLÖVS KOMMUN Sammanträdesdatum 2019-10-14
Kommunfullmäktige

Inkomna motioner

1. KS/2019:717
Motion, Jan Hansson (S) Om boulebana på Åkarps idrottsplats
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BURLÖVS KOMMUN Sammanträdesdatum 2019-10-14
Kommunfullmäktige

Avsägelser och fyllnadsval

1. KS/2019:19
Avsägelse Sonny Persson (SD), ersättare valberedningen

2. KS/2019:19
Avsägelse Ingvar Olsson (SD), ledamot och 2:a vice ordförande i utbildnings- och 
kulturnämnden

3. KS/2019:19
Avsägelse Awaz Modaber (MP), ersättare socialnämnden

4. KS/2019:19
Avsägelse Frida Jensen (L), revisor Räddningstjänsten Syd

5. KS/2019:19
Fyllnadsval av ledamot till förbundsfullmäktige VA SYD, att ersätta Anders 
Brännström (L)

6. KS/2019:19
Fyllnadsval av ersättare valberedningen, att ersätta Sonny Persson (SD)

7. KS/2019:19
Fyllnadsval av ledamot i utbildnings- och kulturnämnden, att ersätta Ingvar Olsson 
(SD)

8. KS/2019:19
Fyllnadsval av ersättare socialnämnden, att ersätta Awaz Modaber (MP)

9. KS/2019:19
Fyllnadsval av revisor Räddningstjänsten Syd, att ersätta Frida Jensen (L)

231



232



233



234



From:                                 Charlotta Delin Wemme

Sent:                                  Mon, 14 Oct 2019 05:14:02 +0000

To:                                      Sonia Ydreborg

Subject:                             Fwd: Räddningstjänst Syd

Från: Frida Jensen <frida_1999@live.se>

Skickat: måndag, oktober 14, 2019 6:46 fm

Till: Charlotta Delin Wemme

Ämne: Räddningstjänst Syd 

 

Hej! 

Härmed avsäger jag mig min position som revisor på Räddningstjänst Syd. 

Hälsningar, Frida Jensen 
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