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1 Inledning 

Denna VA-utredning ska utgöra underlag för en ny detaljplan för Svedala 100:242 m.fl. 
Planområdet ligger i Svedala tätorts östra del, strax norr om Industrigatan (se Figur 1). I 
dagsläget utgörs av området Mazda bil centrum och tomtarea. 

Syftet med denna VA-utredning är att utreda framtida dagvattensituation på det aktuella 
planområdet. I uppdraget ingår även: 

 Föreslå hur dagvattnet avleds, placering av fördröjningsåtgärd samt rening av 
dagvattnet 

 Beräkning av vattenförbrukning, mängd spillvatten, servisstorlekar för vatten och 
spillvatten samt föreslå förbindelsepunkt för dessa. 

 
Figur 1: Översiktskarta. 
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2 Förutsättningar 

2.1 Detaljplan  

Planområdet (Figur 2) är för en handelsetablering av livsmedel (COOP), inom fastigheten 
Svedala 100:242, och en utveckling av befintlig fordonsverksamhet (Mazda) inom 
fastigheten Svedala 100:13, i östra delen av Svedala tätort. 

Det nya detaljplaneområdet är ca. 1,75 hektar stort och består idag av två privatägda 
fastigheter, en inhägnad verksamhet för fordon i väster och en öppen gräsyta med 
vegetation i öster. Matargata till exploateringen kommer att vara Norra Ellenborgsgatan i 
öster, med infart för kunder och besökare till livsmedelsbutiken, medan transporter och 
personal nyttjar Industrigatan i söder som infart. Denna nyttjas också av Mazda. I väster 
finns Riksväg 108 som ägs av Trafikverket, där farligt gods får transporteras, och här 
finns även en busshållplats för kollektivtrafik.  

Nästan hela planområdet kommer att hårdgöras. 

 
Figur 2: Plankarta. 

2.2 Markanvändning  

I dagsläget området tomt. Efter exploatering kommer området ha en hårdgörningsgrad på 
max 95%, som kommer regleras i plankartan. 
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2.3 Markförhållanden 

Enligt SGU:s kartvisare består marken i planområdet av lerig morän och sandig morän, 
se Figur 3. Det uppskattade jorddjupet är 30–50 meter. Det finns närliggande borrningar, 
väster om planområdet som visar jorddjup mellan 48–50 meter. Marken har medel 
genomsläpplighet. 

 

Figur 3: Jordartskarta.1 

2.4 Topografi och nuvarande flödesvägar 

En höjdmodell för planområdet och avrinningsområdet har tagits fram. Enligt 
höjdmodellen varierar marknivåerna inom planområdet mellan ca +51,12 m till +52,69 m, 
och inom avrinningsområdet mellan ca +50,05 m till +55,88 m. 

Med hjälp av höjdmodellen har ytliga flödesvägar tagits fram (Figur 4).  

Enligt höjdmodellen, består projektområdet av två zoner, dagvatten från västra delen 
(befintlig byggnad) avleds västerut och från den östra delen avleds dagvattnet österut. 

I denna utredning föreslås att dagvattnet samlas till en punkt och därmed föreslås det 
också att projektera asfaltsytorna med en lutning från sydväst till nordöst.  

Ytliga flödesvägar har modellerats i ARC-Hydro för att bestämma flödesriktningarna. 
ARC-Hydro (ESRI) använder höjdmodellen i området och beräknar flödesmönstret i 
projektområdet. Precisionen av denna modell beror på noggrannheten av höjddatan. 
                                                      
1 SGU:s kartvisaren, https://apps.sgu.se/kartvisare/. 
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Höjddatafilen som använts i detta projekt har bra precision vilket innebär att 
noggrannheten är mycket bra. 

 
Figur 4: Topografi och ytliga flödesvägar inom området. 

2.5 Befintlig avvattning 

I dagsläget finns en anslutning till det kommunala dagvattennätet från planområdet. Den 
finns i den södra delen av Svedala 100:13 (Mazdas fastighet). Dagvattensystemet från 
det befintliga området har en damm, H2, som recipient.ca. 300 meter öster om området. 

I övrigt lutar en del av den befintliga asfalterade ytan mot gräsytan och diket mellan 
planområdet och Rv 108. 
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3 Beräkning av dagvattenflöden och utjämningsvolymer 

Utredningen för dagvattenhanteringen baseras på Svenskt Vattens publikation P110.  

Planområdet är ca. 1,75 ha stort. En maximal hårdgörningsgrad på 95% har antagits för 
kvartersmark i enlighet med uppgift från plankarta, se Tabell 1 nedan. Fördelningen av 
tillkommande hårdgjord yta mellan planområdets fastigheter är 5% för Svedala 100:13 
(Mazda) och 95% för Svedala 100:242 (COOP).  

Tabell 1: Ytor och antagna avrinningskoefficienter för olika marktyper för före och efter 
exploateringsområde. 

Markanvändning Yta [m2] Antagen 
avrinningskoefficient [-] 

före exploatering 

Bef. Byggnad tak 2361 0,9 

Bef. Parkering* 5563 0,8 

Total 7924 Avrinningskoefficient ≈ 0,90 

efter exploatering 

Byggnad tak 5324 0,9 

Gata inkl. 
vändplan och 
parkering 

11 017 0,8 

Grönyta 1057 0,1 

Total 17 398 Avrinningskoefficient ≈ 0,79 

* Befintlig parkering har inte räknats med i dagvattenberäkningar (det finns inga rännstensbrunnar som samlar 
upp dagvattnet från befintlig parkering och parkeringen har en lutning så att dagvattnet avleds till grönytan längs 
planområdets västra gräns. 

Den reducerade arean blir med angivna avrinningskoefficienter, respektive före och efter 
exploatering, 0,21 ha och 1,37 ha. Detta medför en sammanvägd avrinningskoefficient på 
0,90 respektive 0,79. 

3.1 Dagvattenflöden 

Flödesberäkningarna har utförts med hjälp av en beräkningsmodell som är baserad på 
regnintensitet och andelen hårdgjord yta enligt Svenskt Vattens publikation P110. En 
klimatfaktor används för anpassning till ett troligt framtida klimat.  
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Flödet beräknas enligt rationella metoden: 

 

där 

q , = dimensionerande flöde [l/s] 

A = avrinningsområdets area [ha] 

φ = avrinningskoefficient [−] 

i(t ) = regnets varaktighet [min] 

kf = klimatfaktor 

Regnintensiteten ökas med en klimatfaktor på 1,25 vilket medför 25 % större flöden. 
Resultatet kan ses i Tabell 2 nedan. För små urbana området dimensionerar vi för regn 
med 10 minuters varaktighet. 

Tabell 2: Dagvattenflöden före och efter exploatering. 

Flöde 
2-

årsregn 
10-

årsregn 
20-

årsregn 
50-

årsregn 
100-

årsregn 

Före exploatering 
(varaktighet 10 min) 

36 l/s 61 l/s 76 l/s 103 l/s 130 l/s 

Efter exploatering 
(varaktighet 10 min) 

230 l/s 391 l/s 491 l/s 666 l/s 838 l/s 

Värdena i Tabell 1 har använts som indata för beräkning av flöden före och efter 
exploatering. I och med exploateringen minskar tillrinningstiden, eftersom dagvattnet 
transporteras mycket snabbare på de hårdgjorda ytorna.  

3.2 Erforderlig fördröjningsvolym 

Enligt Svedala kommuns dagvattenstrategi ska dagvatten avledas med max. 1,5 l/s-ha till 
det befintliga dagvattenledningsnätet vid ett dimensionerande 20-årsregn. 
Fördröjningsåtgärderna dimensioneras om möjligt för detta utflöde. Pga. 
hårdgörningsgraden och brist på utrymme så kommer dock högre utflöden föreslås i en 
några alternativ. Skillnaden i volym mellan inflöde och utflöde under den mest kritiska 
perioden utgör den erforderliga fördröjningsvolymen. Det dimensionerande 20-årsregnet 
ger upphov till ett flöde på 491 l/s (se Tabell 2). Intensitet, maxflöde och 
fördröjningsvolym beräknas för varaktigheter från 5 minuter till 4 dygn. Den maximala 
fördröjningsvolymen under detta tidsspann väljs sedan som dimensionerande.  

Erforderliga fördröjningsåtgärder för respektive återkomsttid visas i Tabell 3 

  

𝑞 , = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡 ) ∙ 𝑘𝑓 
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nedan. Regn med 20-års återkomsttid ska användas vid dimensionering. 

Tabell 3: Erforderlig fördröjningsvolym för olika regn vid olika utflöden.  

3.3 Utjämningsmöjligheter 

Flödet, 491 l/s, som genereras av ett dimensionerande 20-årsregn är för stort för att 
släppas i befintlig anslutningspunkt. Det skulle krävas en 650 mm ledning för att ta emot 
flödet och dagvattenledningen i föreslagna anslutningspunkter har dimensionen 400 mm, 
alternativt 300 mm. Dagvattnet måste därför fördröjas innan det släpps till dagvattennätet. 
Nedan följer 4 alternativ för fördröjning av dagvattnet från planområdet. 

I alternativ 1–3 föreslås anslutning till dagvattenledning, dimension 400 mm, i 
Svarvaregatan. Detta grundar sig i resultat från Swecos dagvattenmodell. Vid 
dimensionerande regn dämmer samtliga dagvattenledningar nedströms de möjliga 
anslutningspunkterna, men ledningen i Svarvaregatan anses ha bäst kapacitet att avleda 
vattnet från planområdet. Ledningen mynnar i dagvattenmagasinet H2 ca. 350 meter 
öster om planområdet. Vid ett dimensionerade regn uppnås ledningens Qmax, 580 l/s, 
redan innan det aktuella planområdet ansluts. I nedanstående alternativ föreslås utflöden 
mellan 3–50 l/s. Oberoende av valt utflöde från planområdet kommer maxflödet i 
Svarvaregatan vid dimensionerande regn vara detsamma. Däremot kommer maxnivån i 
dammen H2 öka från +49,95 m till +50,04 om utflödet ökas från 3 l/s till 50 l/s. Om denna 
nivåökning är möjligt bör kontrolleras. 

I alternativ 4 föreslås en anslutningspunkt till en dagvattenledning på västra sidan 
planområdet, med dimension 300 mm. Kapaciteten i mottagande system är inte 
kontrollerat, men det bör göras innan man eventuellt går vidare med detta alternativ. 

Alternativ 1: Öppen dagvattenlösning norr om planområdet kombinerat med mindre 
fördröjningar i planområdet 

Det första scenariot är att samla dagvatten från planområdets hårdgjorda ytor och avleda 
det till ett öppet magasin strax norr om planområdet kombinerat med mindre fördröjningar 
inom planområdet, se Figur 5.  

Utflödet regleras, med en brunn med flödesreglering, till 3,0 l/s. Magasinet byggs med ett 
djup på 1,5 meter (volymen har räknats enligt 10 cm permanent vattenspegel på botten 
och 10 cm fribord) och släntlutning på 1:2. Ett staket runt magasinet och ett vägräcke 
längs Norra Ellenborgsgatan sätts av säkerhetsskäl. 

Utflöde 
Erforderlig fördröjningsvolym 

2-årsregn 10-årsregn 20-årsregn 50-årsregn 100-årsregn 

Max 3 l/s 450 m3 750 m3 1050 m3 1740 m3 2580 m3 

Max 50 l/s 125 m3 270 m3 375 m3 570 m3 780 m3 
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Figur 5: Föreslagen placering av öppen dagvattenlösning. 

Magasinet rymmer 1000 m3 som, tillsammans med kompletterande lösningar inom 
planområdet, rymmer den erforderliga fördröjningsvolymen på ca. 1050 m3 skapat av ett 
dimensionerande 20-årsregn.  

Norr om diket ligger en vattenledning som tillhör Sydvatten, en råvattenledning samt 
kablar. Magasinet anläggs därför norr om dessa ledningar. Läget på dessa ledningar och 
kablar, samt gällande säkerhetsavstånd, måste också kontrolleras i eventuell 
projekteringsfas. Sydvatten har säkerhetsavståndet 5 meter från centrum av ledning. 

Det finns en möjlighet att ansluta utflödet från det nya dagvattensystemet i planområdet 
till det befintliga ledningsnätet. Anslutningspunkten finns öster om planområdet, i 
Svarvaregatan och består av en betongledning i dimension 400 mm. In- och 
utloppsledning till magasinet kommer att korsa två vattenledningar, vilket måste tas 
hänsyn till i en eventuell projekteringsfas. 

Enligt plankartan finns det ca. 1060 m2 grönytor inom planområdet, och de kan potentiellt 
hantera en del av det producerade dagvatten från de hårda ytorna. Uppskattningsvis kan 
grönytorna inom området fördröja ca. 100 m3, som tillsammans med huvudmagasinet 
fördröjer den erforderliga volymen. Denna volym kan främst erhållas i de två större 
grönytorna närmast den nya livsmedelsbutiken. De mindre magasinen i de två grönytor 
föreslås anläggas som svackdiken med ett maximalt djup på 0,50 m och släntlutning 1:6. 

Vid anläggning av nya asfalterade parkeringar kan detta också med fördel tillämpas som 
kompletterande avvattningslösning, t.ex. att parkeringsytorna lutar mot ett svackdike, se 
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Figur 6. Även om huvudsyftet är att fördröja dagvattnet så sker även en viss rening 
genom fastläggning av partiklar. 

 
Figur 6. Ett anlagt svackdike vid en parkering i Svågertorp. (källa: 
http://godaexempel.dagvattenguiden.se/) 

På resterande mindre grönytor kan kompletterande lösningar anläggas, t.ex. regnbäddar. 
En regnbädd är en genomsläpplig växtbädd som används för att rena, reducera och 
fördröja dagvatten från hårdgjorda ytor. Konstruktionen består av en yta täckt av 
vegetation ovan ett filtermaterial som dränerar till underliggande jord eller 
dräneringsledning, se Figur 7. Det är också en visuellt tilltalande lösning som höjer 
rekreationsvärdet i ett område. 
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Figur 7: Regnbädd på Monbijougatan i Malmö (källa: www.baramineraler.se). Hårdgjorda 
ytor avbördas mot regnbädd, hål i kantstenen fungerar som inlopp. Regnbädden fördröjer 
och infiltrerar dagvatten till grundvatten eller dräneringsledning. 

Alternativ 2: Öppet magasin i planområdet 

Ett annat alternativ är att samla planområdets dagvatten i ett öppet magasin inom 
planområdet, se Figur 8.  

Utflödet från magasinet väljs till 50 l/s för att reducera den yta, tänkt till parkering, som tas 
i anspråk. För att få plats med magasinet kommer asfaltsytan att minska med ca. 500 m2 
och därmed också ytan för parkering. Föreslaget magasin rymmer den erforderliga 
fördröjningsvolymen på 375 m3. Alternativt kan magasinet göras något mindre, ca. 300 
m3, och kompletteras med lösningar inom planområdet likt alternativ 1. Utflödet från 
dammen ansluts till dagvattenledning i Svarvaregatan. 

Av säkerhetsskäl sätts ett staket runt magasinet. 
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Figur 8: Föreslagen placering av magasin. 

Alternativ 3: Underjordiskt magasin (dagvattenkassetter) 
Om hålrumsmagasin i form av dagvattenkassetter väljs, kan i stort sett hela volymen 
användas för magasinering. Erforderlig magasineringsvolym är ca 1050 m3 och 375 m3 
respektive för 3 l/s och 50 l/s utflöde och vid ett 20-årsregn vilket medför en erforderlig yta 
på respektive ca. 980 m2 och 350 m2. Alternativt kan magasinen göras något mindre, ca. 
1000 m3 respektive ca. 300 m3, och kompletteras med lösningar inom planområdet likt 
alternativ 1.  

En dagvattenkassett består av mindre moduler som kan byggas ihop på olika sätt för att 
uppnå önskad fördröjningsvolym. Det finns ett flertal olika varianter att välja på beroende 
på vilka egenskaper som önskas. I Figur 9 visas ett exempel på en lite enklare kassett 
som kan användas då spolning och rensning ej är nödvändigt. Dagvattnet kan ledas 
direkt från takrännor till kassetten via en brunn med sandfång. Luftning rekommenderas. 
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Figur 9: Dagvattenkassett. 2 

Dagvattenmagasinet ska vara tätt för att undvika att grundvatten kommer in i 
dagvattenkassetten och vidare till det kommunala dagvattensystemet. 
Anslutningspunkten ska vara minst 10 cm över hjässan på befintlig dagvattenledning.  

Föreslagen placering av dagvattenkassetten visas i Figur 10. Placeringen i utkanten av 
planområdet gör det möjligt för bräddning, ut i befintligt dike norr om planområdet, vid 
kraftigare regn än ett dimensionerande 20-årsregn. Utflödet från magasinet ansluts till 
befintlig anslutningspunkt i planområdets södra del. 

 

                                                      
2 Dagvattenkassett. (2018).  
Hämtat från http://www.plastinjectwatersystem.se/sv/sortiment/dagvattenmagasin/ 
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Figur 10: Föreslagen placering av dagvattenkassett. 

Alternativ 4: Öppet magasin väster om planområdet kombinerat med mindre fördröjningar 
i planområdet 

Mellan planområdet och Rv 108 finns en grönyta där det är möjligt att anlägga ett 
fördröjningsmagasin, se Figur 11. Den aktuella ytan ligger lägre än planområdet och det 
finns tillräckligt med utrymme för att magasin med volymen 1050 m3 och ett utflöde på 3 
l/s. Alternativt kan magasinet göras något mindre, ca. 1000 m3, och kompletteras med 
lösningar inom planområdet likt alternativ 1.  

Det är oklart om det finns ledningar och kablar som kan komma i konflikt med ett 
fördröjningsmagasin. Detta bör kontrolleras i projekteringsfasen. Enligt VA-underlag ligger 
dagvattenledningar som tagits ur bruk.  

Det finns möjlighet att ansluta till en brunn öster om Rv 108. Vattnet avleds därifrån, via 
en ledning under vägen, vidare västerut till en damm nordväst om rondellen.  

Om systemet har kapacitet är inte klarlagt och därför bör detta utredas innan man går 
vidare med detta alternativ. Möjligheten att anlägga en fördröjning på den aktuella ytan 
bör också klargöras med Trafikverket, då de är ägare till Rv 108. 

Ett staket runt magasinet och ett vägräcke längs med Rv 108 sätts av säkerhetsskäl. 
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Figur 11: Föreslagen placering av fördröjningsmagasin väster om planområdet 

Sammanfattning och diskussion 
 
En öppen dagvattenlösning är att föredra framför en underjordisk lösning. En öppen 
lösning är betydligt billigare och bidrar till fastläggning av partikulärt material, och därmed 
rening av dagvattnet, från de hårdgjorda ytorna. 

Anläggs ett underjordiskt magasin med utflödet 50 l/s så blir den uppskattade kostnaden 
ca. 2 miljoner kr. Om Svedala kommuns dagvattenstrategi ska följas, med ett utflöde på 3 
l/s, ökar kostnaden för ett underjordiskt magasin till ca. 6 miljoner kr. För ett öppet 
magasin blir kostnaden i storleksordningen ca. 4–5 ggr. mindre jämfört med ett 
underjordiskt magasin. 

 
Ett öppet fördröjningsmagasin inom planområdet minskar utrymmet för möjliga 
parkeringar. För att uppta mindre yta i detta alternativ så föreslås ett högre utflöde på 50 
l/s. Viktigt att notera att maxnivån i dammen H2, vid ett dimensionerande 20-årsregn, 
ökar från +49,95 m till +50,04 om utflödet ökas från 3 l/s till 50 l/s. Om dammen är 
konstruerad för detta bör kontrolleras. 

Anläggs det öppna fördröjningsmagasinet norr om planområdet, där det finns mer 
tillgänglig yta, kan magasinsvolymen göras större och ingen parkeringsyta tas i anspråk. 
Därmed kan utflödet från magasinet minskas till 3 l/s, jämfört med alternativet med 
fördröjning inom planområdet, och därmed uppfylls Svedala kommuns dagvattenstrategi. 
Detta med en mindre belastning på mottagande dagvattensystem som följd. In- och 
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utloppsledning till magasinet kommer att korsa två vattenledningar, vilket måste tas 
hänsyn till i projekteringsfasen. 

Norr om planområdet måste fördröjningsmagasinet anpassas till befintliga 
vattenledningar och kablar. In- och utloppsledningar kommer korsa vattenledningarna, 
som passerar norr om planområdet, och detta måste tas hänsyn till vid projekteringen. 

Dagvattnet från planområdet kan också ledas till grönområdet väster om planområdet. 
Denna yta har möjlighet att rymma ett magasin med erforderlig fördröjningsvolym. Likt 
alternativ 1 kan utflödet begränsas till 3 l/s, i enlighet med Svedala kommuns 
dagvattenstrategi. Väljs detta alternativ tas ingen yta i planområdet, tänkt till parkering, i 
anspråk. Det är dock inte klarlagt om mottagande dagvattensystem har kapacitet och 
detta bör därför utredas vidare. Man bör också kontrollera möjligheten att anlägga ett 
fördröjningsmagasin med Trafikverket, pga. närheten till Rv 108. Dammen kommer inte i 
konflikt med Svedala kommuns råvattenledning eller Sydvattens ledning. Eventuella 
övriga befintliga ledningar och kablar som kan komma i konflikt med magasinet bör dock 
kontrolleras i projekteringsfasen. Med reservation för ovanstående oklarheter så är detta 
alternativ att föredra med hänsyn till kostnad och tillgängligt utrymme. 

Viktigt att notera är att, om fördröjningsmagasin anläggs utanför planområdet, så faller 
ansvaret för magasinet på kommunen. Anläggs det inom planområdet så har 
fastighetsägaren ansvar för magasinet. 

3.4 Extremt regn 

I tabell 1 redovisas även flöden för 100-årsregn. Dessa regn är så stora att det inte är 
rimligt att dimensionera diken eller ledningar för dem. För att avleda extrema regn måste 
instängda lågpunkter undvikas. Vi föreslår att planerad parkering används för att leda 
dagvattnet till grönytorna norr, väster och öster om projektområdet. 
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4 Rening av dagvatten 

Dagvatten som inte fördröjs och renas kan medföra förorening samt påverka flödet i 
recipienten negativt då det kan bidra till höga flödestoppar. Enligt Trafikverket3 har både 
dagvattendammar och gräsklädda diken god förmåga att rena dagvatten. Det är viktigt att 
skötselplaner för magasin och eventuella svackdiken upprättas för att reningen ska 
fungera optimalt. Om lämpliga växter, t.ex. gräs, planteras i grunda zoner eller i 
anslutning till dammarna ökas reningsgraden ytterligare. 

De vanligaste föroreningarna i dagvatten är olja, metaller och näringsämnen i form av 
kväve och fosfor.  

I underjordiska kassettmagasin sker ingen rening. Dessa bör därför kompletteras med 
oljeavskiljare och brunn med sandfång. 

Nedan följer en jämförelse av föroreningsgraden innan och efter exploatering samt efter 
damm. 

Schablonhalter före och efter exploatering är tagna från StormTac4 och redovisas i Tabell 
5. Årsnederbörd som valts för beräkningarna är 685 mm. Detta är ett medelvärde för åren 
2002–2018 för SMHI:s närmaste station, Malmö.5 

 
 Tabell 4. Mängd av föroreningar före och efter exploatering. 

  
P 

(g) 
N 
(g) 

Pb 
(g) 

Cu 
(g) 

Zn 
(g) 

Cd 
(g) 

SS 
(kg) 

Olja 
(kg) 

Före 
exploatering 

552 4663 94 144 645 2,5 466 2,5 

Efter 
exploatering 

1162 9595 188 291 1338 5,3 934 4,8 

Efter rening 
i damm 

349 6717 37,5 58 268 2,7 140 1,0 

 
  

                                                      
3 Trafikverket, Vägdagvatten – råd och rekommendationer för val av miljöåtgärd 

4 Stormtac, http://www.stormtac.com 
5 SMHI, https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/2.1240 
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5 Befintliga och nya vatten- och spillvattenledningar 

5.1 Spillvattenmängd och dimension spillvattenservis 

Fastigheten Svedala 100:13 (Mazda) har redan en spillvattenanslutning. Fastigheten 
Svedala 100:242 (COOP) sak anslutas till det kommunala spillvattennätet. 
Spillvattenflödet dimensioneras enligt Svenskt Vattens publikation P83.  Schablonvärden 
för spillvattenavrinning från olika verksamheter visas i Error! Not a valid bookmark self-
reference. nedan. 

Tabell 5: Schablonvärden för specifik spillvattenavrinning från olika verksamheter 

Verksamhet Spillvattenavrinning från olika verksamheter (l/anställd-d) 

Affärer, kontor 60 

Skolor 40 

Daghem 50 

Sjukhus 700 

Hotell 300 

Restauranger, kaféer 500 

 

Spillvattenflödet beräknas utifrån antagandet att den framtida livsmedelsbutiken har 20 
anställda. Dessutom antas 4 anställda i charkuteri. För dessa har schablonen för 
”Restauranger, kaféer” använts. 

Detta ger enligt Fastigheten Svedala 100:13 (Mazda) har redan en spillvattenanslutning. 
Fastigheten Svedala 100:242 (COOP) sak anslutas till det kommunala spillvattennätet. 
Spillvattenflödet dimensioneras enligt Svenskt Vattens publikation P83.  Schablonvärden 
för spillvattenavrinning från olika verksamheter visas i Error! Not a valid bookmark self-
reference. nedan. 

Tabell 5 mängden spillvatten 3000 l/d (ca. 0,06 l/s för 14 arbetstimmar). Det beräknade 
spillvattenflödet är ett medelflöde under arbetsdygnet. För att beräkna maximalt 
spillvattenflöde multipliceras detta med 2 faktorer, maxdygnfaktor och maxtimfaktor. 
Enligt Figur 12 och Figur 13 (baserat på Svenskt Vattens publikation P83) är 
maxdygnfaktorn 2,5 och maxtimfaktorn 3,2. Detta ger maxflödet ca. 0,5 l/s.  

För att minska risken för stopp rekommenderas en minimidimension 160 mm för allmän 
servisledning. Som servisledning till planområdet föreslås en PP160, vilken med marginal 
klarar det dimensionerande spillvattenflödet (enligt beräkning med Mannings ekvation 
med antaganden: M=80 och lutning minst=0,8%). 

Ovanstående är kontrollerat i spillvattenmodellen av DHI. Det är möjligt att avleda ett 
spillvattenflöde på 1 l/s. 
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Figur 12: Maxdygnsfaktor-kvoten mellan den under en längre tidsperiod uppmätta högsta 
dygnsförbrukningen och den genomsnittliga dygnsförbrukningen under perioden. 

 

 
Figur 13: Maxtimfaktor-kvoten mellan den uppmätta högsta timförbrukningen under ett dygn 
med maximal förbrukning och den genomsnittliga timförbrukningen under dygnet. 
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5.2 Vattenförbrukning och dimension vattenservis 

Enligt spillvattenberäkningen är maxflödet för spillvattnet från fastigheten 0,5 l/s. 
Maxflödet för dricksvattnet kan anses vara detsamma, men för att undvika flödestryckfall 
så väljs maxförbrukningen 2,0 l/s. 

Som vattenservis förslås en PE63 till livsmedelsbutiken för att klara beräknade flöden 
(enligt beräkning med Hazen Williams ekvation med antaganden: PN=10atm och 
friktionskoefficient=140). 

Huvudvattenledningen vid anslutningspunkten är PVC50. Denna behöver därför läggas 
om med PE75 ca. 75 meter söderut, till där vattenledningen har dimensionen PVC225. 

Enligt WSP:s vattenmodell ligger trycket vid COOP:s nya livsmedelsbutik på 52 mvp vid 
ett uttag på 1 l/s. 

5.3 Förbindelsepunkt för vatten och spillvatten 

De nya servisledningarna för vatten och spillvatten rekommenderas dras över Norra 
Ellenborgsgatan och anslutas till befintliga huvudledningar i Svarvaregatan öster om 
planområdet, se Figur 14. 

 

Figur 14: Placering av vatten och spillvattenservicepunkt för ny byggnad. 

DHI skriver i sin spillvattenutredning: ”Det finns ingen stor skillnad mellan anslutning till 
SNB1264 eller SNB2078, men det finns lite mer kapacitet i SNB 2078 både under vanlig 
drift och under regnbelastsning.” 
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SNB1264 är nedstigningsbrunn på befintlig servis till Mazda och SNB2078 är nedstigning 
brunn i Svaravarevägen. Enligt WSP:s vattenmodell är det dock bättre att ansluta 
vattenservisen till Svarvaregatan. Spillvattenservisen rekommenderas därför också 
anslutas till Svarvaregatan, för att inte behöva ansluta i olika anslutningspunkter och då 
det inte är någon stor skillnad i kapacitet jämfört med att ansluta till befintlig servis på 
planområdet. 

 


