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FÖRORD
Åtgärdsplanen för Malmös avloppsledningsnät har fått ett nytt format och är också starten på ett
nytt arbetssätt. Vi utvecklar vår verksamhet, men vårt arbete med att förbättra ledningsnätet i
Malmö har samma intention som alltid, att minska risken för att VA SYDs kunder drabbas av
källaröversvämning, minska bräddningarna och öka motståndskraften vid kraftiga regn.
Åtgärdsplanen ger oss helhetsperspektivet och den långsiktiga riktningen för hur vi arbetar med att
ständigt förbättra ledningsnätets funktion. Planen ger oss också en värdefull grund inför kommande
prioriteringar av åtgärder men också indikationerna som visar att vi arbetar i rätt riktning samt att
våra utförda åtgärder får den effekt som vi önskar.
Malmö drabbades hårt av skyfallet den 31 augusti 2014. Förutom att tusentals fastigheter
översvämmades påverkades även den samhällsviktiga infrastrukturen. Nu, tre år senare står VA SYD
tillsammans med Malmö stad redo att ta sig an utmaningen att med blicken framåt öka stadens
motståndskraft vid kraftiga regn. VA SYDs och Malmö stads gemensamma riktning har arbetats fram i
stadens skyfallsplan. Skyfallsplanen ger oss förutsättningarna för ett långsiktigt och brett samarbete
med en hög ambition.
Ur arbetet med skyfallsplanen har VA SYDs utökade satsning ”Tillsammans gör vi plats för vattnet”
vuxit fram. Satsningen kommer att skapa en plattform med ökad kommunikation, samarbeten,
inspiration och rådgivning för att med dessa medel succesivt minska belastningen på ledningsnätet
vid skyfall.
Åtgärdsplan för Malmös avloppsledningsnät, skyfallsplanen och ”Tillsammans gör vi plats för vattnet”
ger oss en helhet, ett paraply, under vilket VA SYD, tillsammans med staden, fastighetsägare,
verksamheter, exploatörer och alla övriga intressenter gör Malmö lite säkrare för varje gång det
regnar.
Åtgärdsplan för Malmös avloppsledningsnät har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av Nicholas
South, Lemiss Sebty, Susanne Steen-Kronborg, Ricky Merikanto och Tomas Wolf alla från enheten
Utredning & Förbättring på Ledningsnätsavdelningen. Stort tack till alla er och också alla andra
medarbetare på Avlopp-och Ledningsnätsavdelningen som bidragit med sin kunskap och tankar
under arbetets gång.

Malmö, november 2017
Karin Fernström
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SAMMANFATTNING
Under 2007 respektive 2009 publicerades Åtgärdsplan för Limhamn- och Malmö avlopp.
Föreliggande rapport, Åtgärdsplan för Malmös avloppsledningsnät, innehåller förslag till
förbättringar på avloppsledningsnätet för hela Malmö kommun. Till skillnad från de två tidigare
åtgärdsplanerna kommer denna att uppdateras och följas upp årligen.
I åtgärdsplanen presenteras åtgärdsförslagen som pågående, planerade, kommande eller potentiella.
Pågående åtgärder är projekt i genomförandefas. Planerade åtgärder är projekt där
projekteringsfasen är påbörjad och det finns resurser avsatt i kommande budget. Kommande
åtgärder är projekt som i stort är färdigutrett men byggstart har inte fastställts. Potentiella åtgärder
är projekt där ytterligare utredningar, jämförelser och bedömning av effekter och kostnader behövs
innan åtgärden kan läggas in i investeringsbudgeten.
Malmös avloppsledningsnät är till ca 30 % kombinerat. Andelen har inte förändrats nämnvärt under
de senaste decennierna. Däremot har belastningen på det kombinerade ledningsnätet minskat
betydligt i takt med att större insatser har gjorts där dagvatten från områden med s.k. icke verksamt
duplikatsystem har kopplats bort från det kombinerade ledningsnätet. Idag återstår endast ett par
områden med icke verksamt duplikatsystem. De genomförda åtgärderna har haft effekt på både
risken för källaröversvämningar och har minskat bräddningsmängderna väsentligt.
Ett kombinerat ledningsnät är i sin funktion regnpåverkat, vilket leder till att det vid kraftigt regn
finns en större risk för källaröversvämningar i denna typ av avloppsystem jämfört med ett
duplikatsystem där spillvatten och dagvatten avleds i skilda ledningar. En spillvattenledning ska i
teorin inte vara regnpåverkad, men i praktiken kan den vara både indirekt eller direkt regnpåverkad.
Det vatten som tillförs en spillvattenledning som inte är spillvatten kallas för tillskottsvatten. Källor
till tillskottsvatten kan vara husgrundsdräneringar, felkopplade tak- och gatuytor eller otäta ledningar
på både privat och allmän mark. Vid stora nederbördsvolymer där marken blir vattenmättad, som vid
skyfallet den 31 augusti 2014, ökar tillförseln av tillskottsvatten, vilket kan leda till att spillvattenledningarna tillförs mer vatten än vad de kan avbörda och risken för källaröversvämningar ökar.
Skyfallet den 31 augusti resulterade i 2 200 källaröversvämningsanmälningar varav en andel var till
en följd av ett överbelastat spillvattensystem.
Huvudsyftet med åtgärdsplanen är att minska risken för källaröversvämningar vid regn i områden
med duplikatsystem såväl som i områden med kombinerat avloppsystem, många av de föreslagna
åtgärderna minskar även bräddvolymerna. För en bättre förståelse av ledningsnätets funktion och för
uppföljning av åtgärder föreslås även en utökning av antalet fasta mätpunkter på ledningsnätet.
Inom kombinerade områden syftar åtgärderna till att på olika sätt avlasta eller förbättra kapaciteten
på ledningsnätet. Separering är en kostsam metod och användas främst där ingen annan lösning är
möjlig, öppna dagvattenlösningar såsom regnbäddar och dammar, kan vara en mer kostnadseffektiva
metod och ger ett mervärde i en mer attraktiv stadsbild samt renare dagvatten. I områden med
duplikatsystem krävs ofta stora och tidskrävande utredningsinsatser för att lokalisera källorna till
tillskottsvatten innan lämplig åtgärd kan genomföras. Gemensamt för båda typerna av
avloppssystem är att en del av lösningen till källaröversvämningsproblematiken finns på privat mark.
Genom samarbetsprojektet Tillsammans gör vi plats för vatten ska bl.a. informationskampanjer
uppmuntra fastighetsägare att genomföra åtgärder på sin egen fastighet, det kan t.ex. handla om att
se till så att dräneringen kopplas bort från spillvattensystemet eller att dagvattnet tas om hand på
egen tomt.
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1. INLEDNING
1.1 Bakgrund och syfte
Huvudsyftet med åtgärdsplanen är att reducera källaröversvämningsriskerna. Åtgärderna som
föreslås i detta dokument kommer att ge effekt både på dämningsnivå i ledningsnätet, men även att
åtgärderna bidrar till en reducerad bräddvolym till Malmös recipienter samt minskat
tillskottvattenflöde till Malmös reningsverk.
Under den senaste tioårsperioden, samt 2017 då denna åtgärdsplan skrevs, har många kraftiga regn
drabbat VA SYDs medlemskommuner och orsakat källaröversvämningar. I en del fall har
fastighetsägare drabbats flera gånger. Förutom redan kända problem har regntillfällena belyst dolda
brister i ledningsnätet. Det rör sig om såväl kapacitetsbrist i kombinerade system som
tillskottsvattenproblem i spillvattenätet.
I tabell 1 nedan visar skadehistoriken att det föreligger ett utökat behov av planering och
genomförande av insatser på ledningsnätet för att höja säkerheten mot källaröversvämningar på
grund av kraftiga regn. Sedan 2012 har cirka 3 200 översvämningsskador anmälts till VA SYD, varav 93
% bedöms ha orsakats av regn. Övriga orsaker har varit vattenläckor, stopp i ledning eller annan
anledning.
Tabell 1. Antal inrapporterade källaröversvämningar under 2012-2017.1

Burlöv
Eslöv
Lund
Malmö
Summa

2012
3
4
7
27
41

2013
10
9
16
41
76

2014
118
26
52
2481
2677

2015
4
16
6
130
156

2016
2
6
22
66
96

Jan-Okt 2017
3
107
8
33
151

Summa
140
168
111
2778
3197

För jämförelser av källaröversvämningar används nyckeltalet totalt antal registrerade
källaröversvämningar/antalet tusental spillvattenförande serviser som femårsmedelvärde. Vid
jämförelse av femårstrenden för VA SYDs kommuner har Burlöv och Malmö kommun högst
medelvärde vilket visas i figur 1. Detta resultat beror främst på skyfallet 2014-08-31 som både
drabbade Malmö och Burlövs kommun vilket visas tydligt i figur 2. Generellt ligger Burlöv och Malmö
marginellt högre än Lund och Eslöv i antal källaröversvämningar per antal tusental spillvattenserviser.
För 2017 har Eslövs kommun ett förhöjt resultat på grund av två skyfall under augusti 2017.

1

- Uppdaterad 2017-11-01.
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Figur 1. Medelvärde för antal källaröversvämningar (KÖV) per tusental spillvattenserviser under tidsperioden 2012-2016.
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Figur 2. Årsjämförelse under perioden 2012-2016 i antal källaröversvämningar (KÖV) per tusental spillvattenserviser.

Värden från Burlövs kommun på antal spillvattenserviser är baserat på antalet abonnenter då alla spillvattenserviser
inte är inlagda. Gällande antal spillvattenserviser för Lunds kommun kan en felmarginal på 10 % antas då alla serviser
inte är inlagda ännu.
2
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1.2 Mål
Baserat på vilka områden som har återkommande källaröversvämningar är målet med åtgärdsplan
2017 att redovisa konkreta förbättringsåtgärder på avloppsnätet i Malmö. Målet med åtgärdsplanen
är även att följa upp och stämma av mot genomförda åtgärder enligt gällande åtgärdsplaner från
2007/2009. Uppföljningen är med avseende på om åtgärdsförslaget blev genomfört eller om det blev
ändrat utförande. Utöver detta kommer en jämförelse med tidigare åtgärdsplan göras på arealen
uttryckt i procentandelar kombinerat-, icke-verksamt- och duplikat ledningsnät.
Åtgärdsplanen ska utgöra ett beslutsunderlag för investeringsbehovet av förbättringar på
ledningsnätet under den kommande treårsperioden, 2018-2020, samt att diskutera förslag till
åtgärder på något längre sikt exempelvis en tioårsperiod. Kommande åtgärder kan vara aktuella
under en tioårsperiod från 2020-2027 och potentiella åtgärder kan vara intressant att utreda
närmare i framtiden.

1.3 Avgränsningar
Åtgärdsplanen gäller självfallssystemet och problemen med källaröversvämningar som orsakas av
regn. Utöver detta beskrivs även problematiken med tillskottsvatten och bräddningar till Malmös
recipienter. Geografiskt avgränsas den av Malmö kommun.
Med minskad risk för källaröversvämningar avses dimensionerade regn som ska kunna hanteras av
ledningsnätet, inte sådana skyfall som ligger till grund för arbetet inom ramen för Skyfallsplan
Malmö.
Projektet Malmö Avloppstunnel och dess åtgärder ingår inte i denna åtgärdsplan.
Projektet Tillsammans gör vi plats för vattnet kommer att presenteras i denna åtgärdsplan men
konkreta projektområden kommer inte att definieras.
Åtgärdsplanen avser inte att belysa avloppsledningsnätets generella förnyelsebehov såsom infodring
av avloppsledningar.

1.4 Uppföljning
En årlig lägesrapport ska redovisa de förbättringar som utförts i enlighet med denna åtgärdsplan.
Lägesrapporten är ett kortfattat dokument som ska visa avloppsledningsnätets status samt
effekterna av genomförda åtgärder och redovisas separat. Därmed kommer kapitel 7-10 revideras
årligen. Utöver detta kommer en översiktlig jämförelse uttryckt i andelen procent för olika
ledningsnätssystem (kombinerat-, icke-verksamt- och duplikat) göras mellan de olika åtgärdsplanerna
för att få en överblick på åtgärdsförslagens effekt i Malmö kommun.
Vidare är det viktigt att betrakta rapporten som ett levande och flexibelt dokument. Nya problem
och omständigheter som kräver insatser kan komma att påverka åtgärdsarbetets gång eller ändra i
listan över föreslagna åtgärder. Vid prioritering av åtgärder bör en avstämning göras med
nybyggnadsplaner, problematik vid reningsverken och beläggningsprogram.

3

2.

MALMÖS AVLOPPSFÖRHÅLLANDEN

2.1 Verksamhetsområde
Avloppssystemet i Malmö består av ledningsnät med tillhörande pumpstationer och
avloppsreningsverk. VA SYD har ansvar för spill-, dag- och dricksvatten inom verksamhetsområdet, se
figur 3, med undantag av vissa ytterområden i kommunen där ansvar för dagvatten inte alltid ingår.

Figur 3. Verksamhetsområde för VA-försörjningen i Malmö stad, 2016.
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2.2 Avloppssystem
Inom verksamhetsområdet för spill- och dagvatten förekommer följande typer av avloppssystem:





Kombinerat avloppssystem är där spill-, dag- och dräneringsvatten går i en gemensam ledning.
Visas som bruna områden i figur 4.
Verksamt duplikatsystem innebär att spill- och dagvatten går i skilda ledningar till
avloppsreningsverk respektive recipient. Visas som gröna områden i figur 4.
Icke verksamt duplikatsystem är områden där dagvattnet från duplikatsystem inte går direkt till
recipienten utan är anslutet till kombinerat system. Visas som röda områden i figur 4.
Separat system är då spillvattnet leds i separat ledning till avloppsreningsverket och dagvattnet
avleds via diken till en recipient. Illustreras inte i figur 4 utan ingår i duplikatsystem i tabell 2.

Stora delar av avloppsnätet i centrala Malmö, innanför Inre Ringvägen, är uppbyggt som kombinerat
avloppssystem. De nyare delarna av avloppsnätet, huvudsakligen belägna i stadens ytterområden,
har duplikatsystem. I gränsen mellan de två olika typerna av avloppssystem leds dagvattnet från
duplikatområden i vissa fall in i det kombinerade avloppssystemet. Duplikatsystemet är då inte
verksamt. I figur 4 visas de olika typerna av avloppssystem i Malmö.

Figur 4. Illustration av de olika typerna av avloppssystem i Malmö 2016.
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2.3 VA SYD Pumpstationer och Avloppsområden
Inom VA SYDs verksamhetsområde i Malmö kommun fanns 165 pumpstationer vid utgången av år
2016, 140 stycken inom Sjölundas upptagningsområde respektive 25 stycken inom Klagshamns
upptagningsområde. Utöver dessa finns det cirka 70 stycken s.k. LTA-stationer (Lätt Tryck Avlopp). De
flesta dag- och grundvattenpumpstationer drivs på entreprenad med annan ägare.
Alla avloppspumpstationer styrs automatiskt och är försedda med nivågivare och larm.
Pumpstationerna är uppkopplade till driftövervakningsprogram, vilket innebär att anläggningarnas
funktion fortlöpande kan kontrolleras. Varje mellanstor och större pumpstation har minst en
reservpump som kopplas in vid behov.
De två största avloppspumpstationerna Turbinen och Rosendal blir hårt belastade vid kraftiga
regntillfällen. Då tilloppsflödet överstiger maximala pumpkapaciteten måste det kombinerade
avloppsvattnet kunna brädda ut till recipienten för att undvika översvämningar.
Dagvattenbelastningen på Spillepengens pumpstation är ganska måttlig då tillrinningsområdet till
största delen har duplikatsystem, varför här normalt inte förekommer bräddning vid pumpstationen
sker högre upp i systemet till Risebergabäcken.
Avloppsnätet är geografiskt indelat i sex avloppsområden beroende på markens naturliga
nivåförhållanden, se figur 4. En sammanställning av avloppssystemen inom avloppsområdena
redovisas i tabell 2. Totalt är 6 340 ha anslutet till Sjölunda och Klagshamns avloppsreningsverk ifrån
Malmö kommun, varav cirka 36 % utgörs av kombinerat avloppssystem (29 %) och icke-verksamt
duplikatsystem (7 %).
Tabell 2. Sammanställning av avloppssystemen inom respektive avloppsområde (VA SYD, 20173)

Avloppsområde

Turbinen
Rosendal
Spillepengen
Hamnen
Limhamn
Klagshamn
Summa, ha
Fördelning på
system, %

Kombinerat
avloppssystem och
(Dagvattenpåverkan till
reningsverk) [ha]
660
495
246
163
303
2
1 869
29

Icke verksamt duplikat
system
(Dagvattenpåverkan till
reningsverk) [ha]
308
58
44
5
10
0
425
7

De tre större pumpstationerna beskrivs i följande text.

3

- Baserat på data ifrån kartenheten på VA SYD. Beräknat 2017-10-10.
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Verksamt
Duplikatsystem
(Endast spillvatten till
reningsverk) [ha]
975
28
1 908
289
163
683
4 046
64

Totalt

1 943
581
2 198
457
476
685
6 340

2.3.1 Turbinen PST och dess avloppsområde
Turbinens avloppspumpstation är belägen intill Turbinkanalen där Mariedalsvägen korsar
Citadellsvägen. Då pumpstationens maxflöde på cirka 2,5 m3/s överskrids sker den huvudsakliga
bräddningen för pumpstationen via två motorstyrda bräddluckor till Turbinkanalen och från fast
skibord till Parkkanalen mittemot Malmö kanotklubb. Här finns ytterligare två bräddmöjligheter till
kanalen från utloppet mellan Varvsbron och Västerbron och från skibord i Carl Gustafs
väg/Kronborgsvägen Avloppsvattenflödet in till pumpsumpen kommer från dels kombinerat system
och dels från spillvattensystemet. Dessa ledningssystem är åtskilda vilket framgår av figur 5.
Inom Turbinens avloppsområde finns ett omfattande äldre kombinerat avloppsnät som i huvudsak
byggdes 1930-1955. Alla nybyggda områden har verksamt duplikatsystem och finns i huvudsak i
områdets södra delar.
Vid regntillfällen då pumpstationen inte förmår avleda allt inkommande avloppsvatten sker
bräddning till kanalen via tre fasta bräddavlopp och en bräddavloppsbrunn med motorstyrda luckor
som går ut till Turbinkanalen. För att utjämna dagvattenflöden finns ett stort antal
utjämningsmagasin inom området.

Figur 5. Större avloppsledningar vid Turbinens pumpstation.

Flödet till pumpstationen från det kombinerade ledningssystemet kan vid nederbördstillfälle strypas
med reglerluckorna, som styrs av nivån i pumpsumpen. Flödet från spillvattensystemet går rakt in i
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pumpsumpen via 1000 mm spillvattenledning utan möjlighet till reglering eller bräddning, vilket
medför att detta avloppsvatten alltid måste pumpas iväg.
I anslutning till Turbinens pumpstation finns en cirkulationspump för kanalvattnet. Denna är avsedd
att pumpa in friskt havsvatten till innerstadskanalen för att säkerställa cirkulationen i kanalerna.

2.3.2 Rosendals PST och dess avloppsområde
Rosendals avloppspumpstation är belägen där Stockholmsvägen ansluter till Hornsgatan.
Pumpstationens maximala kapacitet är idag cirka 2,7 m3/s. Allt spillvatten från duplikatsystemet
inklusive flödet från magasinsledningen i Föreningsgatan via en kombinerad 1200 mm ledning i
Ringgatan går direkt in i pumpgraven utan någon bräddningsmöjlighet. Vid kraftig nederbörd stryper
reglerluckan vid västra gaveln och vattnet bräddar ut till Sege kanal som visas i figur 6. Detta medför
att allt avloppsvatten som går till pumpsumpen alltid måste kunna pumpas iväg via
tryckavloppsnätet.
Längs kanalen i Drottninggatan finns en avskärande huvudspillvattenledning med dimension 1400
mm som leder avloppsvattnet österut till Rosendals avloppspumpstation belägen vid
Stockholmsvägens infart till Hornsgatan. Därifrån pumpas vattnet vidare till Sjölunda
avloppsreningsverk.
Gamla staden har Malmös äldsta duplikatsystem och är beläget inom Rosendals avloppsområde.
Övriga delar av området har kombinerat avloppssystem förutom områdena Davidshall och
Rörsjöstaden.
I Föreningsgatan finns en kombinerad 2,2 m magasinsledning för att reducera bräddningarna till
innerstadskanalen. Denna magasinsledning töms via ett strypt utlopp till en kombinerad ledning med
dimension 1200 mm i Ringgatan som leder avloppsvattnet direkt in i pumpsumpen på Rosendals
pumpstation.
För att förhindra källaröversvämningar vid kraftiga regn sker bräddvattenutsläpp till
innerstadskanalen och Sege kanal för att förhindra källaröversvämning i de lågt belägna fastigheterna
kring Slussgatan och i Gamla staden. Dagvattnet från de verksamma duplikatområdena går direkt till
båda dessa recipienter.
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Figur 6. Större avloppsledningar vid Rosendals pumpstation.

2.3.3 Spillepengens PST och dess avloppsområde
Spillepengens pumpstation ligger vid Lundavägen och Stockholmsvägen i Nordöstra delen av Malmö
nära Sege å. Pumpstationens maximala kapacitet uppgår till cirka 1,6 m3/s. Den största delen av det
kombinerade flödet går in på spillvattennätet vid Sege å/Stockholmsvägen. Här finns en reglerventil
som vid nederbördstillfälle kan strypa det kombinerade inflödet vilket gör att vattnet magasineras i
kombinerad 1000 mm ledning och kan brädda till Sege å vid Bulltofta vattenverk vilket visas i figur 7.
Norr om pumpstationen finns det en nödutloppsledning att användas vid driftstörning på
tryckavloppsnätet.
Avloppsledningsnätet inom Spillepengens avloppsområde består till största delen av verksamt
duplikatsystem. Inom äldre delar av Videdal, Valdemarsro, Riseberga och Virentofta finns kombinerat
avloppsnät. Kombinerade ledningar och huvudspillvattenledningar går norrut längs Risebergabäcken
från Fosieby industriområde till Spillepengens pumpstation vid Sege trafikplats. Härifrån pumpas
avloppsvattnet vidare till Sjölunda avloppsreningsverk.
Dagvattnet från områdena med verksamt duplikatsystem går ut till Risebergabäcken som rinner ut i
Sege å vid Bulltofta vattenverk. Det kombinerade ledningsnätet kan bli uppdämt vid kraftiga
regntillfällen varför här finns bräddutlopp till Risebergabäcken. Bräddningarna sker i huvudsak vid
Bulltofta vattenverk och i Risebergaparken. För att minska belastningen av dagvatten på det
kombinerade systemet finns ett stort antal öppna och slutna utjämningsmagasin i avloppsområdet.
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Avloppsområdet för Södra Sallerup ingår i Spillepengens avloppsområde och är till största delen
jordbruksmark och har ingen nämnvärd tätbebyggelse. I Toarp finns ett mindre verksamt
duplikatsystem som är beläget i sydöstra delen nära gränsen till Svedala kommun. Dagvattnet från
detta område går direkt ut till Sege å och spillvattnet går till ledningsnätet i Oxie.

Figur 7. Större avloppsledningar vid Spillepengens pumpstation.
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2.4 Övriga avloppsområden
2.4.1 Hamnens avloppsområde
Hamnens avloppsområde består till största delen av duplikatsystem. Kombinerat avloppssystem finns
i Östra Hamnen vid Flintrännegatan och Borrgatan. Avloppsvattnet leds till lokala pumpstationer
inom området där det går in på tryckavloppsnätet och vidare till Sjölunda avloppsreningsverk.
Dagvatten och kombinerat bräddvatten leds ut i hamnbassängerna och vidare ut i Öresund. Inom
oljehamnen finns ett dagvattensystem med oljeavskiljare för att ta hand om eventuella
oljeföroreningar i dagvattnet.

2.4.2 Klagshamns avloppsområde
Inom Klagshamns avloppsområde är ledningsnätet utbyggt enligt duplikatsystem. Spillvattnet från
Tygelsjö och Västra Klagstorp avleds västerut till spillvattenhuvudledningen från Vellinge kommun
som sedan går vidare till Klagshamns avloppsreningsverk. Dagvattnet från avloppsområdet går ut till
Öresund via ledningar, öppna dammar och diken. Längs kusten går en nord-sydlig
spillvattenhuvudledning som även tar emot avloppsvatten från Limhamns avloppsområde. Denna
ledning belastas även av spillvatten från de nyexploaterade områdena i Vintrie och Svågertorp.

2.4.3 Limhamns avloppsområde
Huvuddelen av Limhamns avloppsområde har kombinerat system. Spillvattnet leds söderut till
Klagshamns avloppsreningsverk via Hammarsparks avloppspumpstation. Bräddning sker på Sibbarp
och vid Ön i Limhamn och går direkt ut i Öresund. Avloppssystemet inom Limhamns avloppsområde
är redovisat i detalj i [2]. Limhamns pumpstation kommer att uppgraderas under 2018, vilken
kommer att fungera som en bräddvattenpumpstation. Denna kommer att ha tre pumpar med
kapacitet på sammanlagt 700l/s.
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2.5 Tryckavloppsledningar
Vid kraftig nederbörd pumpas drygt 8 m3/s från tryckavloppsnätet till Sjölunda avloppsreningsverk.
Kapaciteten för effektiv rening är cirka 4,4 m3/s varför överskjutande flöde får magasineras eller
behandlas med lägre reningsgrad. I figur 8 visas den principiella uppbyggnaden av
tryckavloppssystemet för pumpning av avloppsvatten till Sjölunda.
Från Turbinens pumpstation går två tryckavloppsledningar (TA) 1200 mm österut längs
Citadellsvägen och vidare i Carlsgatan, mellan punkt 1 och 2 i figur 8. Vid Skruvgatan ansluter TA1600
mm och TA1200 mm från Rosendals pumpstation (punkt 2 i figur 8). Därefter går
tryckavloppssystemet vidare norrut med TA2000 mm i Flintrännegatan och TA1200 mm och TA1600
mm i Borrgatan. Spillepengens tryckavloppsledningar, två stycken TA900 mm, är belägna i Fårögatan
och är anslutna till TA1600 mm i Borrgatan och TA2000 mm i Flintrännegatan, från punkt 3 till
Sjölunda ARV i figuren. Där alternativa ledningar kan nyttjas finns det flera avstängningsventiler för
att kunna styra flödet till de olika tryckavloppsledningarna.

Figur 8. Tryckavloppssystem för pumpning av avloppsvatten från Turbinen PST vid punkt 1 till Sjölunda
avloppsreningsverk.

2.6 Utjämningsmagasin
För att minska risken för överbelastning av avloppsnätet finns ett stort antal utjämningsmagasin.
Magasinen har till uppgift att jämna ut flödestopparna i ledningsnätet. I ledningssystemets nedre
delar har utjämningsvolymer anlagts för att minska toppar i inflödet till de större pumpstationerna.
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Dessa magasinsvolymer ligger främst i Erikslustvägen och Föreningsgatan. Längs gränsen mellan
zonerna för kombinerade och separerade avloppsledningar finns utjämningsmagasin anlagda, ofta
som sidokopplade rörpaket, med syftet att dämpa dagvattenflödet till de kombinerade ledningarna.
I bilaga 3 redovisas en tabell samtliga utjämningsmagasin på avloppsnätet inom
upptagningsområdena för Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk.
Utjämning av dagvatten i öppna anläggningar är vanligt förekommande, särskilt i ytterområdena. En
del av Malmös öppna dagvattenanläggningar är detaljerat beskrivna i Stahre (2008) sammanställning
Blue-green fingerprints in the city of Malmö, Sweden.
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2.7 Högvattenluckor och skibord
För att förhindra att vatten från recipienten rinner baklänges in i avloppsnätet finns det
högvattenluckor vid vissa dagvattenutlopp och alla bräddvattenutlopp. En i ovankanten upphängd
rektangulär högvattenlucka av stål som ligger an mot en ram, vilken ofta är försedd med en tätande
gummilist är det vanligaste bakvattenskyddet. I figur 9 nedan visas ett bräddvattenutlopp med
skibord och högvattenlucka.
Bräddutloppen är ofta försedda med ett skibord för att minska bräddutsläppen genom att befintlig
ledningsvolym nyttjas innan bräddning inträffar. Många kombinerade bräddavlopp har ett strypt
munstycke för bottentömning avledning av torrvädersflöde till det djupare liggande
spillvattensystemet.

Figur 9. Schematisk bild över funktionen av ett skibord samt hur ett kombinerat avloppsvatten flödar vid torrväder
respektive regnväder

I bilaga 4 redovisas samtliga högvattenluckor och skibordsnivåer och munstycken.
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2.8 Avloppsreningsverk – Klagshamn och Sjölunda ARV
Det finns två avloppsreningsverk i Malmö: Klagshamn och Sjölunda. Innehållet i detta kapitel är
hämtade ifrån Miljörapport Sjölunda (2016) och Miljörapport Klagshamn (2016).

2.8.1 Utformning av reningsverken
Klagshamns avloppsreningsverk ligger i Malmös sydvästra del på en udde, som bildats genom tidigare
utfyllnader. Inga bostäder finns idag i verkets omedelbara närhet. Upptagningsområdet omfattas av
Klagshamns och Limhamns avloppsområden. Verket tar även emot avloppsvatten från Vellinge
kommun. Den tillståndsgivna belastningen för Klagshamns avloppsreningsverk uppgår till 90 000
personekvivalenter motsvarande en organisk belastning av 4,4 ton BOD7/d. Avloppsreningsverkets
intagsgaller och förbehandlingsanläggning kan ta emot cirka 0,8 m3/s varav cirka 0,4 m3/s sedan går
igenom aktivslamprocessen.
Sjölunda avloppsreningsverk är beläget inom industriområdet vid oljehamnen i Malmö. Inga bostäder
finns i närheten. Upptagningsområdet omfattas av avloppsområdena Turbinen, Rosendal,
Spillepengen och Hamnen. Avloppsreningsverket tar även emot avloppsvatten från Burlöv och
Lomma samt från delar av Svedalas och Staffanstorps kommuner.
Den tillståndsgivna belastningen för Sjölunda avloppsreningsverk uppgår till 550 000
personekvivalenter. Detta motsvarar en organisk belastning av 40 ton BOD7/d. Aktivslamprocessen
och flotationsanläggningen klarar flöden upp till 4,4 m3/s (2Qdim) och biobäddarna och
denitrifikationsanläggningen klarar 2,2 m3/s (Qdim).

2.8.2 Recipienter
Recipienten till Sjölunda avloppsreningsverk är Öresund, vattenförekomst Malmö hamnområde.
Klagshamns avloppsreningsverk recipient är Öresund, vattenförekomst Södra Öresunds kustvatten.
Malmö hamnområdes ekologiska status år 2015 bedöms som måttliga på grund av kvalitetsfaktorn
siktdjup. Även för vattenförekomsten Södra Öresunds kustvatten bedöms den ekologiska statusen år
2015 som måttlig, detta på grund av att halten näringsämnen är för hög. Den kemiska statusen för
båda vattenförekomsterna är god med undantag av ämnena kvicksilver och polybromerade
difenyletrar. Dessa ämnen bedöms överskridas i alla ytvatten.
Utsläpp av obehandlat avloppsvatten från ledningsnätet till recipienten sker främst i områden med
kombinerat avloppssystem och är framförallt koncentrerat till Kanalerna, Sege å, Limhamn och
Industrihamnen. Bräddning av obehandlat eller delvis behandlat avloppsvatten sker även vid
Sjölunda och Klagshamns avloppsreningsverk. Det bräddade vattnet härifrån leds genom ca 3 km
långa utloppsledningar ut i Öresund. Utsläppen sker till vattenområden med fördelaktiga
strömförhållanden och med god vattenomsättning.

2.8.3 Miljötillsyn
Tillsynsmyndigheten för Sjölunda och Klagshamns avloppsreningsverk är Miljönämnden, Malmö stad.
Sjölunda avloppsreningsverk
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För tillståndet för Sjölunda avloppsreningsverk gäller följande särskilda villkor avseende
avloppsledningsnätet:
Villkor 14. Kommun skall förbättra sitt avloppsledningsnät på så sätt som i huvudsak överensstämmer
med den saneringsplan som ingivits i målet. En reviderad saneringsplan omfattande återstående
åtgärder för att minimera bräddning från ledningsnätet samt för att begränsa flödet till en nivå som
inte överstiger reningsverkets kapacitet skall upprättas senast den 1 januari 2009.
Uppfyllandet av detta villkor har skett under år 2016 genom det arbete som utförts inom ramen för
denna åtgärdsplan.
Klagshamns avloppsreningsverk
För tillståndet för Klagshamn avloppsreningsverk gäller följande särskilda villkor avseende
avloppsledningsnätet.
Villkor 14 stycke 1. ”Avloppsledningarna ska fortlöpande kontrolleras och underhållas i syfte att så
långt som möjligt dels begränsa tillflödet till reningsverket av regn, grund och dräneringsvatten och
dels förhindra utsläpp av obehandlat eller otillräckligt behandlat bräddvatten. Det fortlöpande
saneringsarbetet skall redovisas inom ramen för den årliga miljörapporten.”
Uppfyllandet av detta villkor har skett under år 2016 genom det arbete som utförts inom ramen för
denna åtgärdsplan.
Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2016:7
NFS 2016:7 är föreskrifter om ändring i föreskrifter om miljörapport (NFS 2006:8). NFS 2016:7 trädde
i kraft den 1 januari 2017 och innehåller bland annat bestämmelser om kontroll av utsläpp från
ledningsnät hörande till avloppsreningsanläggning med anslutning på 2 000 pe eller mer. Följande
ska rapporteras i miljörapporten vid bräddning på ledningsnätet:




antal bräddningar
plats
totalflöde (1000 m3).

Om mätvärden saknas eller har uteslutits, ska detta redovisas och motiveras i miljörapportens
textdel.
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3. KRAV PÅ LEDNINGSNÄTET
3.1 Funktionskrav
I detta avsnitt beskrivs de branschkrav gällande dimensionering av ledningsnät som VA SYD förhåller
sig till. Dels beskrivs de krav som härstammar ifrån Svenskt Vattens publikation P90, Svenskt Vatten
(2004) och dels de uppdaterade branschkrav från Svenskt vatten som förnyades med publikationen
P110, Svenskt Vatten (2016).
Generella dimensioneringskrav – befintliga områden
De dimensioneringskrav som presenterades i P90 gäller i de flesta fall även idag med den nya
publikationen P110. I figur 10 visas dimensioneringskrav för ledningsnät i olika befintliga områden,
de två övergripande ändringarna i återkomsttiden som ändrats är de rutor som är markerat i blått
och rött i figur 10. Denna har ändrats från 10 år till 20 år respektive 30 år dimensionerad
återkomsttid för nybyggda områden i publikation P110, vilket beskrivs närmare i nästa stycke.

Figur 10. Översiktlig redogörelse i P90 för dimensionering för fylld ledning och återkomsttid för tryckledning Svenskt
Vatten (2004).
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Nya uppdaterade krav – nybyggda områden
I januari 2016 publicerades Svenskt Vattens nya publikation P110 för att skapa en uppdaterad
standard inom området. Denna publikation är uppdelad i två delar.
I den första delen av publikationen introduceras ett nytt helhetsgrepp där dimensioneringen av
framtidens ledningsnät måste integreras i ett större samhällsperspektiv. Därför skall
dimensioneringsåtgärder även vara en fråga för samhällsplaneringen och inte enbart vara en teknisk
fråga. Dagvatten ovan mark måste hanteras och samverkas med kommunen där bygglov, gata,
samhällsplanering, park, miljö och VA måste arbeta tillsammans för att lösa utmaningarna med
kraftiga skyfall och stigande vattennivåer i sjöar och vattendrag.
I den andra delen av publikationen definieras en uppdaterad dimensioneringsstandard där nya
kriterier har utformats.
Här följer en kort summering i vad som är nytt gällande dimensionering och ansvar.
För nya spillvattensystem är det följande punkter som gäller:




Dimensionerande flöden skall kunna avledas utan att ledningen går fylld.
Husgrundsdränering får inte anslutas.
Ledningarna bör dimensioneras med en säkerhetsfaktor på minst 1,5.

För dagvattensystem är det följande punkter som gäller för dimensionering:





Hjässdimensionering innebär att vattenledningen fylls hela vägen upp till hjässan.
Markdimensionering: när vattnets trycklinje når upp till marknivå.
Kritisk nivå: när vattnet når upp till byggnader och skador på dessa riskeras.
Ökad återkomsttid för trycklinje i marknivå, ökning ifrån 10 år till 20 år respektive 30 år för
nya duplikatsystem i tät bostadsbebyggelse respektive centrum- och affärsområden.
Ändringen visas med blå och röd ruta i figur 11.

I figur 10 och 11 visas översiktligt två tabeller, figur 10 ifrån den äldre P90 och figur 11 ifrån P110, där
dimensionerade återkomsttider redovisas vid olika urbana miljöer. I figur 11 visas även en skildring
över de olika dimensioneringsnivåerna där ansvarsområdena i stadsbilden redovisas.
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Figur 11. Översiktlig redovisning av de två olika delarna i P110: den övergripande ändringen att dagvatten är en
samhällsplaneringsfråga och nya dimensioneringskriterier för nybyggda områden Svensk Vatten (2016).
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4. MÄTNING INOM VA SYD
4.1 Fasta mätpunkter på ledningsnätet
Sedan juli 2017 har VA SYD tre stycken nya mätpunkter, samtliga på grövre självfallsledningar inom
Turbinens avrinningsområde, i rördimensioner från 600 mm till 2000 mm. Idag sitter de sju stycken
mätarna på tre ställen i Malmö: Carl Gustavs väg, Gyllebogången och Heleneholmstigen som visas
översiktligt i figur 12.
Varje mätpunkt mäter och registrerar flöde, flödeshastighet, nivå och temperatur en gång i minuten
online i VA SYDs övervakningssystem och lagras i VA SYDs dataarkiv.
Mätpunkterna är placerade för att dela in Turbinens avrinningsområde i mindre

Figur 12. Översiktskarta över placeringen av de fasta flödesmätpunkterna i Malmö kommun.

delavrinningsområden samt utifrån hydraulisk lämplighet för de mätmetoder som finns.
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Att mäta flöde på icke fyllda självfallsledningar är komplicerat. Avloppsvattnet uppvisar stora
variationer i både kvalitet och kvantitet. Utöver detta är miljön där instrumenten sitter mycket
ogynnsam för mätning.

Figur 13. Tvärsnittsbild som visar givarinstallationen i kombinerad ledning med dimension 2000 mm på
Heleneholmstigen.

Mätinstrumenten mäter med så kallad korskorellationsprincip vilket ger en mycket god noggrannhet.
Ett exempel på en sådan installation visas i figur 13 ifrån Heleneholmstigen.
Med dessa mätpunkter kan VA SYD långsiktigt följa trender över hur VA-system förändras med yttre
förändringar och med de åtgärder som VA SYD gör runtom i staden. Dessa mätningsstationer är ett
första steg mot ett mer optimerat och online-/prognosstyrt VA-system och fler enheter kommer att
installeras. En kurva över uppmätt flödemätdata skildras i figur 14.
Utöver dessa fasta mätpunkter registreras även värdefull information om pumpade flöden och nivåer
vid de större avloppspumpstationerna.
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Figur 14. Kurvan visar mätdata för 2000 mm kombinerad ledning i Heleneholmstigen vid regntillfället den 27 augusti
2017.

4.2 Regnmätning
VA SYD förfogar över sju stycken regnmätare i Malmö. Mätarna har företrädesvis placerats i de
centrala delarna av kommunen, i områden med kombinerat avloppssystem. Mätarnas placering visas
i figur 15. Datainsamlingen från regnmätarstationerna sker kontinuerligt via
driftövervakningssystemet. Utrustningen är digital och är av typen 0,2 mm vippmätare. För varje 0,2
mm regn generas en elektisk puls. Nederbördsdata registreras därefter och lagras i databas som
vippningshändelser iform av datum och klockslag. Nytt övervakningssystem och nya stationer håller
på att undersökas och kommer installeras till 2018.
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Figur 15. Placering av regnmätare i Malmö.
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5. PROBLEMSBESKRIVNING
5.1 PROBLEMATIK KRING TILLSKOTTSVATTEN
5.1.1 Tillskottsvatten
Tillskottsvatten definieras som allt vatten som inte är spillvatten i spillvattenförande ledningar. Källor
till tillskottsvatten kan exempelvis vara otäta spillvattenledningar och servisledningar, kopplade
husgrundsdräneringar och felkopplade tak – och gatuytor. I ledningsnätet skapar tillskottsvatten
kapacitetsproblem vilket orsakar både källaröversvämningar och bräddning till recipient. Utöver
detta skapar tillskottsvatten problem på avloppsreningsverket genom att bidra till ökad intern
bräddning, ökad förbrukning av fällningskemikalier, ökad energianvändning, försämrad rening och
tillskott av tungmetaller i slammet. Därför är det viktigt att försöka minska mängden tillskottsvatten i
systemet.
Enligt Miljörapport Sjölunda (2016) redovisade verksamheten ett årsflöde på 34,6 Mm3.
Tillskottsvattenflödet inkl. kombinerat avloppsvatten motsvarar 10,3 Mm3, 29,8 % av årsvolymen.
Motsvarande siffra för dagvattenmängden var 4,2 Mm3 under 2016, 12,1 % av årsvolymen.
Årsflödesvärden för Sjölundaverket under 2016 redovisas i tabell 3. Flödena ifrån Svedala och ABMA
är exkluderade i denna tabell.
Tabell 3. Årsflöden [Mm3/år] av spill-, dag- och tillskottsvatten till Sjölunda reningsverk under 2016. Miljörapport
Sjölunda (2016).

Typ av vatten
Spillvatten
Tillskottsvatten
- Varav dagvatten
Total mängd inkommande vatten

Sjölunda [Mm3/år]
24,8
10,3
4,2
34,6

Enligt Miljörapport Klagshamn (2016) redovisades ett årsflöde på 4,41 Mm3 ifrån Malmö kommun.
Tillskottsvattenflödet motsvarar cirka 0,41 Mm3, 9,2 % av årsvolymen. Årsvolymen dagvatten var
0,359 Mm3, 8,1 % av årsvolymen. Klagshamns årsflödesvärden under 2016 redovisas i tabell 4.
Flödena ifrån Vellinge kommun är exkluderade i denna tabell.
Tabell 4. Årsflöden [Mm3/år] av spill-, dag- och tillskottsvatten till Klagshamn reningsverk under 2016. Miljörapport
Klagshamn (2016).

Typ av vatten
Spillvatten
Tillskottsvatten
- Varav dagvatten
Total mängd inkommande vatten

Klagshamn [Mm3/år]
4,0
0,41
0,359
4,41

5.1.2 Källaröversvämning
Källaröversvämningar är ett problem som till största del drabbar fastigheter anslutna till ett
kombinerat ledningsnät. Spillvattenledningar i ett duplikatsystem är i teorin regnvattensäkra, men i
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verkligheten kan kraftig nederbörd orsaka källaröversvämningar på grund av tillförsel av stora
mängder tillskottsvatten, vilket kan orsaka förhöjda dämningsnivåer i spillvattenledningen. Vidare
kan även dagvattensystem som dämmer in i fastigheters dräneringsledningar orsaka
källaröversvämningar. I samband med mycket kraftiga regn kan även ytledes rinnande vatten orsaka
källaröversvämningar i lågt liggande fastigheter. Andra orsaker till källaröversvämningar kan vara
ledningsstopp och vattenläckor. I mer än nio fall av tio orsakas källaröversvämningar av kraftiga regn,
resterande fall ifrån exempelvis vattenläckor och ledningsstopp. För mer statistik om detta, se kapitel
1.1.
För att visa hur det sett ut i verkligheten i Malmö beskrivs två regntillfällen från sommaren 2014 i
kapitel 5.2. I detta avsnitt visas hur tillskottsvattenproblematiken har påverkat Malmös och vilka
områden som har drabbats av källaröversvämningar under dessa kraftiga regntillfällen.
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5.2 Källaröversvämningar i samband med regnet 2014
Under sommaren och hösten 2014 kom det tre skyfall och totalt ifrån dessa kraftiga regntillfällen har
2462 översvämningsskador anmälts till VA SYD. Skyfall definieras enligt SMHI (2017) som ett
regntillfälle där det kommer 50 mm på en timme eller minst 1 mm på en minut. Regntillfället den 31
augusti resulterade i närmare 2 200 inrapporterade översvämningsskador i Malmö. En summering av
regntillfällena med inrapporterade källaröversvämningar redovisas i tabell 5.
Tabell 5 Sammanställning av antalet inrapporterade källaröversvämningar för de stora regntillfällena 2014 i Malmö.4

Datum

Inrapporterade
källaröversvämningar
2014-06-29 23
2014-08-04 248
2014-08-31 2 187
Sommarens första översvämningsregn över Malmö den 29:e juni 2014 var i hög grad en lokal
händelse med relativt liten utbredning. Regntillfället i juni drabbade framförallt villaområdet
Solbacken i centrala Malmö, med kombinerat avloppssystem. Natten till den 4 augusti inträffade ett
häftigt åskoväder som orsakade översvämningar i kombinerat system i framförallt sydvästra Malmö
(Sibbarp, Djupadal och Rosenvång), vilket visas i figur 16.

4

Information hämtat ifrån VA SYDs skaderegister 2017-10-04.
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Figur 16. Anmälda översvämningar i Malmö för regntillfället den 4 augusti. Särskilt drabbade områden är 1. Sibbarp, 2.
Högbo, 3. Rosenvång, 4. Kulladal, 5. Mellanheden och Solbacken.

Regnhändelsen den 31 augusti är det största enskilda nederbördstillfället i Malmö sedan
mätningarna startade i slutet av 1800-talet. Över de centrala delarna av Malmö bedöms regnet, 110
mm på sex timmar, haft en återkomsttid på över 200 år. Det kan nämnas som jämförelse att det
under sommaren normalt faller 60-65 mm under en hel månad. Avloppssystemet hade naturligtvis
inte en chans att hålla jämna steg med regnets mängd och intensitet, vilket därför ledde till massiv
översvämning av viadukter, gång- och cykeltunnlar samt i källare och liknande lågpunkter. Även gator
och hus i instängda och lägre liggande områden drabbades av översvämning. Omfattningen av
skadorna blev följaktligen mycket större än vanligt. Den totala skadekostnaden som blev riktad mot
VA-huvudmannen var 430 miljoner kronor.5

- Uppgiften uppgavs 2017-09-26 ifrån representant som jobbar på enheten Utredning och Förbättring under
Ledningsnätsavdelningen.
5
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Figur 17. Översiktskarta över antalet anmälda källaröversvämningar i respektive avloppssystem (duplikat eller
kombinerat).

En av orsakerna till det stora antalet översvämningar är den stora andelen kombinerat
avloppssystem i Malmö. Det kan också konstateras att en hel del fastighetsägare haft brister på sin
del av ledningsnätet, t.ex. inte vidtagit de skyddsåtgärder som krävts i samband med bygglovet,
undermålig skötsel av backventiler eller allmänt haft undermåliga installationer. En översiktskarta
över inrapporterade källaröversvämningar visas i figur 17.
En extrem tillförsel av regnvatten till spillvattennätet var också starkt bidragande till
källaröversvämningarnas omfattning. Från Söderkulla till Turbinen (Pildammsdiket) och från
Rosenvång till Turbinen (Hylliediket), dämde spillvattennätet till strax under markytan, det vill säga
en bra bit över kritiska nivåer. Härav drabbades framförallt bebyggelsen i Djupadal, Ribersborg,
Sofielund, Fågelbacken, Slottstaden och Ribersborg i centrala Malmö. Kvarteret Kronprinsen och SUS
(sjukhuset) är två känsliga fastigheter med duplikatsystem som drabbades hårt under regnovädret.
Regnen under 2014 visar återigen att det finns allvarliga brister i duplikatsystemet i centrala Malmö
som måste åtgärdas eftersom de påverkar samhällskritiska fastigheter. I juridisk mening ska
separerade spillvattenledningar vara helt säkra mot översvämning på grund av regn.
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5.3 Bräddningar från avloppsledningsnätet
Den totala bräddvattenvolymen inom Sjölundaverkets upptagningsområde visar i 2016 års
miljörapport en total bräddningsvolym på cirka 86 600 m3. Det motsvarar cirka 0,2 % av det totala
avloppsvattenflödet till Sjölunda avloppsreningsverk. Anledningen till att andelen bräddat vatten var
relativt litet jämfört med andra år, beror på att nederbörden under året var fördelad på många men
relativt små regn. Bräddningarna från Malmös avloppsnät inom Sjölundaverkets upptagningsområde
under året redovisas i tabell 6.
Tabell 6. Bräddning inom Sjölundaverkets upptagningsområde enligt Miljörapport Sjölunda (2016).

Område
Inre kanaler
Risebergabäcken
Sege kanal
Malmö hamn
Summa

Antal bräddutlopp
10
4
2
5
24

Bräddvolym [m3/år]
Ca 45 600
Ca 16 800
Ca 16 800
Ca 7 400
Ca 86 600

Den totala bräddvattenvolymen inom Klagshamnsverkets upptagningsområde visar i 2016 års
miljörapport på en total bräddningsvolym på cirka 69 500 m3 vilket motsvarar 1,6 % av det totala
avloppsvattenflödet till Klagshamn avloppsreningsverk ifrån Malmö kommun. Bräddningarna ifrån
avloppsnätet inom Klagshamns upptagningsområde under år 2016 visas i tabell 7.
Tabell 7. Bräddning inom Klagshamnverkets upptagningsområde enligt Miljörapport Klagshamn (2016).

Område
Limhamn
Sibbarp
Summa

Antal bräddutlopp
6
1
7

Bräddvolym [m3/år]
64 400
5 100
69 500

Bräddningsmängderna är starkt kopplat till nederbörd och varierar därför stort mellan olika år. En
summering av bräddningsvolymen inom Klagshamn och Sjölunda avloppsområde summeras i tabell
8.
Tabell 8. Summering av bräddvolymen i m3/år och % i Klagshamn ARV avloppsområdet och Sjölunda ARV
avloppsområde. 6

År
2012
2013
2014
2015
2016

Klagshamn [m3/år]
38 570
42 814
293 221
89 670
69 500

Klagshamn [%]
0,9
0,9
5,4
1,8
1,5

Sjölunda [m3/år]
278 794
309 490
1 050 890
25 000
86 600

Sjölunda [%]
1,5
1,5
2
0,06
0,2

- Data hämtade ifrån Miljörapport Sjölunda (2012), Miljörapport Sjölunda (2013), Miljörapport Sjölunda (2014),
Miljörapport Sjölunda (2015), Miljörapport Sjölunda (2016), Miljörapport Klagshamn (2012), Miljörapport
Klagshamn (2013), Miljörapport Klagshamn (2014), Miljörapport Klagshamn (2015) och Miljörapport Klagshamn
(2016)
6
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5.4 Utbyggnad- och förtätningsplaner
Den 31:a mars 2016 godkändes Malmö kommuns nya VA-utbyggnadsplan där fyra stycken nya
verksamhetsområden har godkänts. Dessa områden är: Södra Fårabäck, Norra Fårabäck, Södra
Sallerup och Tullstorp och visas i figur 18 som gröna områden i östra Malmö. Utöver dessa var
Almåsa Fritidsby och Kölnans Fritidsby med i utredningen, visas som röda område i figur 18, men
ovanstående områden behövde kompletterande utredningar innan ett ställningstagande kan göras.

Figur 18. Översikt över Malmö kommun med befintliga spill- och dricksvatten (rosa), spill-, dag- och dricksvatten
(brun), nya verksamhetsområden (grönt) och områden som ska fortsättas utredas (rött). VA-utbyggnadsplan Malmö
(2016).

Malmö är en snabbt växande stad och det finns många idéer på hur staden ska blir större och tätare.
I figur 19 visas en översiktlig bild hur staden planeras i framtiden enligt Utbyggnadsstrategin Malmö
Kommun (2016). Staden kommer att växa etappvis med pågående projekt (gula områden), etapp 1
(orange områden), etapp 2 (rosa områden) och etapp 3 (lila områden). Etapperna beskrivs enligt
följande:
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Etapp 1 – Hög prioritet. Pågående planering fortsätter.
Etapp 2 – Lägre prioritet. Planering kan avvaktas tills vidare.
Etapp 3 – En eventuell utbyggnation skjuts upp till en mer avlägsen framtid. Det kommer troligen
innebära att planering kommer tidigast igång under mitten av 2020-talet.

Figur 19. Förtätning- och utbyggnadsplaner för Malmö kommun. [Utbyggnadstrategin Malmö Kommun, 2016]

Förtätnings- och utbyggnadsplanerna skapar nya utmaningar för VA SYD som ska dimensionera
framtidens ledningsnät. Detta utökade ledningsnät ska klara större vatten- och avloppsflöden från
fler Malmöbor och samtidigt klara nya regnmönster med färre men kraftigare regn. I kapitel 7-10
redovisas utförda åtgärder under det senaste decenniet samt presenterar planerade, kommande och
potentiella åtgärder för framtidens Malmö.
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6. SAMMANSTÄLLNING AV TIDIGARE UTFÖRDA
ÅTGÄRDER
I detta kapitel presenteras en uppföljning av åtgärder som föreslogs i föregående åtgärdsplaner
Åtgärdsplan Limhamn (2007) och Åtgärdsplan Malmö (2009).

6.1 Uppföljning av Malmö åtgärdsplan 2009
Av åtgärderna som var listade i åtgärdsplan Malmö är följande inte genomförda, se tabell 9.
Tabell 9. Uppföljning av åtgärdsförslag som inte blev gjorda ifrån Åtgärdsplan Malmö (2009).

Nr Namn
Status på åtgärdsförslag
2 Johanneslust
Annan åtgärd gjordes istället.
9 Videdal/Virentofta Delvis gjord, översyn av dagvattensystem på Videdalsskolan är inte
gjord.
11 Rönneholm
Sista steget av åtgärder kommer göras under 2018. Se åtgärdsprojektet
Mariedalsvägen.
12 Norra Sorgenfri
Delvis klart. Östra delen av området är kvar att separeras, beskrivs
under kapitlet planerade åtgärder.
Resterande åtgärdsförslag har förverkligats under perioden 2009-2017. Hela tabellen från 2009 års
åtgärdsplan presenteras i tabell 10.
Tabell 10. Åtgärdsförslag ifrån Åtgärdsplan Malmö (2009).

Åtgärder som i första hand minskar risken för översvämningar
Åtgärd och huvudeffekt

Nr

Namn

1

Carl Gustafs väg/
Carl Herslowgatan

2

Johanneslust

3

Segeåparken

4

Östanväg

5
6

Toftanäs
dagvattenmagasin
Valdemarsro

7

Kristineberg

8

Västra Kattarp

Ny spillvattenledning mellan Carl Gustafs väg och Carl
Herslowsgatan. Minskar dämningsproblem i spillvattensystem kring
Kronprinsen.
Bortkoppling av stuprör på allmän platsmark. Avlastar kombinerad
ledning i Johanneslustgatan.
Styrning av reglerventil för strypning av flödet från kombinerad
ledning till spillvattenledning vid Stockholmsvägen. Minskar
dämning i spillvattenledningen i Kronetorpsgatan.
Ny dagvattenledning i Östanväg mellan Annandagsgatan och
Sövdeborgsgatan. Icke verksamt duplikatsystem blir verksamt.
Utlopp förses med skibord. Förbättring av dammens invallning.
Strypning av rännstensbrunnar i Valdemarsros villaområde. Risken
för källaröversvämningar i Svanevägen, Trastvägen och Lärkvägen
minskar.
Separering av felkopplade ytor i villaområdet mellan Svängedammen
och järnvägen. Spillvattensystemet avlastas. Dämningsproblem
minskar.
Strypning av rännstensbrunnar i villaområde där kombinerat system
är underdimensionerat.
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9

10

11
12
13
14

15

Videdal/Virentofta

Strypning av rännstensbrunnar i gatorna norr om Hohögsgatan.
Översyn av dagvattensystemet inne på Videdalsskolan.
Dämningsproblem minskar.
Åtgärder som i första hand reducerar bräddning från ledningsnätet
Rådmansvången
Nya spillvattenledningar inom Rådmansvången. Projektet är
beroende av stationsbygget för Citytunneln. Minskad bräddning till
Södra Förstadskanalen.
Rönneholm
Ny dagvattenledning i Mariedalsvägen. Icke verksamt
duplikatssystem blir verksamt. Minskad bräddning till Turbinkanalen.
Norra Sorgenfri
Kombinerat system byggs om till duplikatsystem i samband med
exploatering. Reducerad bräddning till Rörsjökanalen.
Sallerupsvägen/Inre
Ny kombinerad avloppsledning ska byggas för att minska
Ringvägen
bräddningarna till Risebergabäcken.
Stockholmskajen
Separering av kombinerat avlopp i gatumark och på tomtmark
mellan Jörgen Kocksgatan och Carlsgatan. Minskade
föroreningsutsläpp till hamnbassängen vid Stockholmskajen.
Kv. Kolga och Kv. Ran Separering av två fastigheters avlopp varvid två bräddavlopp vid
Skeppsbron kan slopas. Minskar bräddning till hamnbassängen vid
Skeppsbron.
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6.2 Uppföljning av Limhamn åtgärdsplan 2007
Av åtgärder som var listade i Åtgärdsplan Limhamn (2007) är följande inte gjorda, vilka visas i tabell
11.
Tabell 11. Uppföljning av åtgärdsförslag ifrån Åtgärdsplan Limhamn (2007).

Nr
1C
2
5
7
8
10

Åtgärd
Ny dagvattenledning i Hyllie Kyrkoväg
(Hylltorpsgatan-Sunnanvägen)
Ny dagvattenledning plus ny spillvattenledning i
Skånegatan.
Spillvattenledning i Rabygatan.
Linnégatan, befintlig spillvattenledning 1000 mm
blir dagvattenledning 1000 mm.
Öka kapaciteten på Limhamns- och Hammars
parks pumpstation.
Övriga förbättringsåtgärder t.ex. LOD etc.

Status
Annan åtgärd genomförd
Delvis klar. Omkoppling och nytt
utlopp Strandgatan behövs byggas.
Hammarspark är genomförd,
Limhamns PST är under byggnation.
-

Resterande åtgärdsförslag har förverkligats under perioden 2007-2017. Hela tabellen ifrån 2007 års
åtgärdsplan presenteras i tabell 12.
Tabell 12. Åtgärdsförslag ifrån Åtgärdsplan Limhamn (2007).

Nr
1A

1B
1C
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Åtgärd
Hyllie Kyrkoväg – etapp 1 - Ny spillvattenledning
samt ny dagvattenledning i Hyllie Kyrkoväg
(Strandgatan-Polgatan).
Ny spillvattenledning i Hyllie Kyrkoväg
(Järnvägsgatan-Hylltorpsgatan).
Ny dagvattenledning i Hyllie Kyrkoväg
(Hylltorpsgatan-Sunnanvägen).
Ny dagvattenledning plus ny spillvattenledning i
Skånegatan.
Större kombinerad ledning i Västanvägen vid
Sannagatan.
Bellevue, omkoppling av dagvattenledning vid
Beleshögsplan, plus lokala åtgärder.
Spillvattenledning i Rabygatan (IdrottsgatanHögerudsgatan).
Ny spillvattenledning i Götgatan och
Gustavsgatan.
Linnégatan, Befintlig spillvattenledning 1000
mm blir dagvattenledning 1000 mm.
Öka kapaciteten på Limhamns och Hammars
parks pumpstation.
Strypning av rännstensbrunnar.
Övriga förbättringsåtgärder. LOD etc.
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Effekt
Minskad risk för översvämning och bräddning.

Minskad risk för översvämning och bräddning.
Minskad risk för översvämning och bräddning.
Minskad risk för översvämning och bräddning.
Minskad risk för översvämning.
Minskad risk för översvämning och bräddning.
Minskad risk för översvämning.
Minskad risk för översvämning.
Minskad risk för bräddning.
Minskad risk för bräddning.
Minskad risk för översvämning.
Minskad risk för översvämning och bräddning.

7. AVSLUTADE OCH PÅGÅENDE ÅTGÄRDER
I bilaga 1 presenteras ett urval av avslutade och pågående åtgärder mer i detalj. En sammanfattning
av åtgärderna presenteras i tabell 13. För detaljerad beskrivning av de avslutade och pågående
åtgärderna, se bilaga 1.
Tabell 13. Summering av avslutade och pågående åtgärder.

Turbinen PST avloppsområde
Avloppsområde
Annetorp- och
Djupadalsmagasinet
Östanväg

Status
Avslutad

Åtgärd
Justering av skibordsnivå

Avslutad

Omvandling av område till
verksamt duplikatsystem.

Djupadalsparken

Avslutad

Byggnation av
spillvattenmagasin

Tillskottsvatten
utredning Fosie och
Lindängen

Avslutad

Flödesmätning, beräkning
av fiktiva ytor och
inventering av hårdgjorda
ytor.

Stora Hultsgatan

Avslutad

Omkoppling av
avloppserviser

Nordlinds väg

Avslutad

Installation av ny
spillvattenledning.
Separering av fastigheter

Syfte/Effekt
Optimering av
utjämningsmagasin
Avlasta kombinerat system för att
minska risken för
källaröversvämningar och
bräddning.
Avlasta spillvattensystemet för
att minska risken för
källaröversvämningar
Lokalisera källor till
tillskottsvatten

Reducera tillskottsvatten i
spillvattenledningsnätet och
därmed minska risk för
källaröversvämningar på
spillvattennätet längs Hylliediket.
Reducera risk för
källaröversvämning i närområdet

Spillepengen PST avloppsområde
Avloppsområde
Jägersro Villastad

Status
Avslutad

Hohögsgatan –
etapp 1

Åtgärd
Mätningar och
undersökningar på spilloch dagvattennätet.
Pågående Separering samt förnyelse
av dricksvattenledningar.

Syfte/Effekt
Minska mängden tillskottsvatten
och effekten av hög vattennivå i
Risebergabäcken.
Avlasta kombinerat system samt
minska risken för
källaröversvämningar.

Avloppsområde
Rostorp

Status
Avslutad

Åtgärd
Installation av
högvattenlucka och
bakvattenstopp samt
informationsmöte för
fastighetsägare.

Syfte/Effekt
Minska risken för översvämningar
på grund av hög vattennivå i Sege
kanal och ökat LOD (Lokalt
Omhändertagande av Dagvatten)

Rådmansvången

Avslutad

Omvandling av område till
verksamt duplikatsystem.

Avlasta kombinerat system.

Rosendal PST avloppsområde
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Limhamn PST avloppsområde
Avloppsområde
Hyllie Kyrkoväg
/Strandgatan

Status
Avslutad

Åtgärd
Ombyggnation av
bräddkammare.
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Syfte/Effekt
Aktivering av 48 ha icke verksamt
duplikatområde. Minskade
bräddningsmängder, minskad risk
för källaröversvämningar och
minskad belastning på
Klagshamns avloppsreningsverk

8. PLANERADE ÅTGÄRDER 2018-2020
I detta kapitel presenteras planerade åtgärdsförslag som planeras att utföras under perioden 20182020. Sammanfattas med tabell 14.
Tabell 14. Sammanfattning av planerade åtgärdsförslag. T står Turbinens avloppsområde. R för Rosendal
avloppsområde. SP för Spillepengens avloppsområde. L för Limhamn avloppsområde.

Åtgärdsförslag – Planerade 2018-2020
Nr
T1

Område
Solbacken etapp
1–
Långåkersvägen

Åtgärdsförslag
Separeringsprojekt.

Utfört till:
2018-2020

T2

Rönneholm och
Mariedalsvägen

2020

R3

Hohögsgatan
etapp 2
Pärongatan etapp
1
Pärongatan etapp
2
Norra Sorgenfri
etapp 2
Linnégatan

Ny dagvattenledning (Mariedalsvägen), separering av
serviser (Rönneholm) och proppa dagvattenledningar
från kombinerade ledning.
Separering. Reducerad risk för källaröversvämningar
och minskat dagvattenflöde till reningsverk.
Separeringsprojekt med ny dag-, spillvattenledning
samt ny dricksvattenledning. Utöver detta ska även en
dagvattendamm anläggas.
Separering.

2019/2020

Installation av dykare och dagvattenutlopp vid
recipienten.

2019/2020

R4
R5
SP6
L7

2018
Årsskiftet
2017/18
2020

8.1 Turbinen PST avloppsområde
I detta kapitel beskrivs planerade åtgärder inom Turbinen PST avloppsområde där förbättringar
kommer att göras i Solbacken och Rönneholm/Mariedalsvägen.

8.1.1 Solbacken etapp 1
Plats: Långåkersvägen
Typ av åtgärd: Separeringsprojekt
Syfte/effekt: minska risken för källaröversvämningar

Bakgrund
I området Solbacken finns tre gator, Långåkersvägen, Marieholmsvägen och Klövervallsvägen, vilka
alla har ett kombinerat ledningsnät som ansluter till kombinerad ledning i Bellevuevägen. Under de
senaste tio åren har ett 20-tal fastigheter drabbats av upprepade översvämningar, se figur 20 nedan.
Uppströms den kombinerade ledningen i Bellevuevägen finns ett område med icke verksamt duplikat
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avloppssystem. Det finns även ett kombinerat område öster om Pilåkersvägen som drabbats av
översvämning vid kraftigt regn. Gemensamt för många av de översvämningsdrabbade fastigheterna
är att de är kopplade till kombinerade ledningar med liten dimension (225 – 300 mm), vilka kan
överbelastas vid korta intensiva regn.
Etapp 1 - Långåkersvägen
En ny dagvattenledning (ca 280 m) möjliggör separering av gatans fastigheter. För att undvika djupa
schakt kan dagvattenledningen läggas ytligare än befintlig kombinerad ledning. I samband med
projektet förnyas även dricksvattenledningen längs Långåkersvägen. Befintlig kombinerad ledning
infodras alternativt läggs en ny spillvattenledning. Ett 20-tal fastigheter behöver sedan separera
fastighetsmark
Projektet beräknas projekteras under våren 2018 med byggstart under hösten/vintern 2018.

Figur 20. Översvämningsdrabbade områden (blåa områden) i Solbacken.
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8.1.2 Pildammsdiket tillskottsvatten
Plats: Pildammsdiket (Fosie, Lindängen och Söderkulla)
Typ av åtgärd: Utreda och åtgärda källor till tillskottsvatten
Syfte/effekt: Reducera mängden tillskottsvatten och därmed reducera risken för
källaröversvämningar.

Turbinens avloppsområde kan delas in i tre större avrinningsområden, Hylliediket, Dammfridiket och
Pildammsdiket. De större huvudledningarna för både spillvatten och dagvatten följer i stort de
historiska dikenas sträckning.

Figur 21. Pildammsdikets upptagningsområde för spillvatten.

Under de 10 senaste åren har tre stora nederbördstillfällen (5 juli 2007, 14 augusti 2010 och 31
augusti 2014) resulterat i källaröversvämningar inom områden med duplikatsystem till följd av ett
ökat tillskottsvattenflöde i spillvattennätet. Gemensamt för de tre stora regnen är att alla har haft en
stor nederbördsvolym där marken blivit vattenmättad.
Pildammsdikets upptagningsområde för spillvatten är stort och tidigare mätningskampanjer har visat
att de största tillskottsvattenmängderna har sin källa relativt långt upp i upptagningsområdet, se kap
7. Då källan är högt upp i systemet betyder det också att tillskottsvattnet kan påverka ett stort antal
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fastigheter längs med sin färd mot Turbinens avloppspumpstation. Längs sträckan ligger bl.a.
Regionsjukhuset, vilket drabbades hårt under skyfallet 2014, men även ett stort antal fastigheter i
bl.a. Sofielund och i områdena närmast Turbinen drabbades av översvämning till följd av ett
överbelastat spillvattennät (ibland med kombination av marköversvämningar). De stora
tillskottsvattenflödena i både Hylliedikets och Pildammsdikets upptagningsområde bidrog dessutom
till att pumpstationens kapacitet överskreds och dämning skedde i spillvattennätet uppströms
pumpstationen.
Baserat på tidigare utredningar som har gjorts i området kring Fosie och Lindängen har följande
åtgärder och utredningar föreslagits:
-

Vidare utredning om tänkbara källor till tillskottsvatten behöver göras. Bland annat kan en GISanalys genomföras där hänsyn tas till jordarter, terräng och grundvattnets rörelser, vilket kan
visa var sannolikheten är störst för att det kan finnas ett betydande inläckage via exempelvis
fastigheters dräneringar.

-

Flödesmätning nattetid i ett stort antal brunnar för att ytterligare närma sig källan. För bästa
resultat ska nattmätning genomföras under våren då grundvattennivåerna är som störst.

-

Inventera vilka fastighetsområden som har sin husgrundsdränering kopplad till spillvattennätet.
Om källan till tillskottsvattnet visar sig att till stor del vara husgrundsdräneringar bör en plan tas
fram för hur man kan få fastighetsägare att pumpa sitt dräneringsvatten till dagvattensystemet
istället.

-

Fortsätta att söka efter eventuella överkopplingar mellan dagvattensystemet och
spillvattensystemet i närheten av det underjordiska dagvattenmagasinet i Söderkulla.

-

Översvämmade nedstigningsbrunnar och översvämmade fastigheters golvbrunnar bidrar med
tillskottsvatten. Utredning och projektering pågår över hur Söderkullaparken och
Fosietorpsparken kan sänkas för att kunna hålla tillbaka mer vatten vid skyfall och därmed
minska risken för marköversvämningar i villa- och radhusområdet runt Söderkullaparken. Som
en effekt av att marköversvämningarna minskar förväntas även mängden tillskottsvatten att
minska då färre brunnar och husgrunder står under vattentryck.

-

Omfattande filmning av ledningsnätet i Fosie. En större filmningskampanj är ett sätt att hitta
inläckage till spillvattennätet i form av sprickor eller grundvatteninträngning. Även rökning av
ledningar kan vara ett aktuellt alternativ för att klargöra problematiken.

-

För att fördröja och dämpa flödestopparna i spillvattensystemet bör möjligheterna för att
anlägga ett spillvattenmagasin utredas. Lämplig placering kan vara vid Heleneholm.

-

Proppa brunnslock. Att täppa igen de två hålen som brukar vara på de flesta brunnslock,
möjliggör en reducering av tillskottsvatten på spillvattenledningarna. En kartering över var
brunnar är som riskerar att stå under vatten i Malmö har gjorts. Flera av dessa har lokaliserats
till Fosieområdet. Arbetet med att proppa brunnslock har påbörjats.
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-

En viktig del i arbetet med tillskottsvatten är att genomförda åtgärder följs upp. Genom att ha
tillgång till långa mätserier kan man lättare se om de genomförda åtgärderna har haft den
önskvärda effekten. Den fasta flödesmätare som placerades ut under 2017 i Heleneholm kan
användas som kontrollpunkt för uppföljning.

-

Utredning pågår angående tryckavloppssystemets framtid. I dag är Turbinens pumpstation en
känslig punkt, vilken utgör en risk för dämning i spillvattennätet uppströms pumpstationen. Till
dess att det åldrande tryckavloppsnätet har ersatts måste Turbinens kapacitet upprätthållas i
möjligaste mån.

8.1.3 Rönneholm- sista etappen och Mariedalsvägen
Plats: Mariedalsvägen, Regementsgatan, Tessins väg. Större åtgärder för hela stadsdelen Rönneholm.
Typ av åtgärd: Ny dagvattenledning (Mariedalsvägen), nytt dagvattenutlopp, separering av serviser
(Rönneholm) samt proppning av dagvattenledningar från kombinerade ledningar möjliggör aktivering
av ett 50 ha stort icke verksamt duplikatområde.
Syfte/effekt: Huvudsyftet är att minska bräddningsvolymerna, men minskar även risken för
källaröversvämningar. Reducerat dagvattenflöde till Sjölunda ARV, avleds istället till kanalerna.

Bakgrund och problemöversikt
Ett kombinerat avloppsnät inom ett ca 50 ha stort område i Rönneholm, mellan Tessins väg och
Köpenhamnsvägen har separerats i tidigare projekt. För att separeringen ska kunna göras aktivt
behöver den sista delen av det kombinerade nätet separeras.
Åtgärdsförslag
En ny dagvattenledning läggs från korsningen mellan Tessins väg och Mariedalsvägen, genom
rondellen och ett nytt utlopp till kanalen byggs. I Regementsgatan behöver en dagvattenledning
byggas, vilket utförs sist på grund av pågående vägarbete.
Den viktigaste effekten av separeringen är att bräddvolymerna till kanalen, via ett kombinerat nät,
minskar. Dessutom minskar risken för källaröversvämningar något och dagvattenflödet till Sjölunda
avloppsreningsverk, via Turbinens pumpstation, minskas med ca 110 000 m3/år för
årsmedelnederbörden (baserat på data från Åtgärdsplan för Malmös avlopp 2009). Befintligt och nytt
utlopp kommer även framöver att vara bräddutlopp, men bräddning beräknas ske mer sällan. I figur
22 nedan visas översiktligt var den nya dagvattenledningen ska byggas samt åtgärder som har gjorts
de senaste åren. Projektet förväntas vara klart till 2020.
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Figur 22. Översiktskarta över åtgärder som har gjorts respektive planerade åtgärder i Rönneholm och
Mariedalsvägen
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8.2 Spillepengen PST avloppsområde
I detta kapitel beskrivs planerade åtgärder inom Spillepengen PST avloppsområde där förbättringar
kommer att göras i Hohögsgatan etapp 2, Virentofta, Videdal (reducering av tillskottsvatten),
Pärongatan och Norra Sorgenfri etapp 2.

8.2.1 Åtgärdsförslag - Hohögsgatan – etapp 2
Plats: Delar av Hohögsgatan, Olvongatan och Lingongatan.
Typ av åtgärd: Separering, (ny dag- och spillvattenledning).
Syfte/effekt: Avlasta kombinerat system samt minska risken för källaröversvämningar.

Som tidigare beskrivits under kapitlet genomförda åtgärder pågår första etappen i separeringen vid
Hohögsgatan. I nästa etapp ska nya dag – och spillvattenledningar läggas i delar av Hohögsgatan,
Olvongatan och Lingongatan. Arbetet beräknas starta under 2018.
Efter att alla fastigheter har separerats är dagvatten från 9 ha förberett för att kopplas bort från det
kombinerade avloppssystemet till en framtida dagvattenledning i Granbacksvägen, se figur 23. I
kapitel 9 finns åtgärdsförslag för sträckningen av en ny dagvattenledning genom Granbacksvägen till
Risebergabäcken.
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Figur 23. I det rödmarkerade området har separering påbörjats under 2017 medan de blåmarkerade är planerat till 2018.

8.2.2 Åtgärdsförslag - Virentofta
Plats: Virentofta
Typ av åtgärd: Separering (300 m) samt flödesbegränsande åtgärder, informationskampanj om
bortkoppling av stuprör, borttagning av bräddpunkt
Syfte/effekt: Avlasta kombinerat system samt minska risken för källaröversvämningar.

I Virentofta finns ett villaområde med kombinerat avloppssystem som drabbats av upprepade
källaröversvämningar. Området lutar ner mot Stenkällevägen. Flödesbegränsande åtgärder har
genomförts i några av gatorna genom strypning eller borttagande av rännstensbrunnar.
Rännstensbrunnarna närmast Stenkällevägen har kopplats till dagvattenledningar i tvärgatorna
väster om Stenkällevägen. Genomförda åtgärder har minskat belastningen på det kombinerade
ledningsnätet, men ytterligare flödesminskande åtgärder eller separering krävs för att ytterligare
minska risken för källaröversvämningar.
Möllebogatan är en av de gator där ledningen i gatan (kombinerad 225 mm ledning) inte uppfyller
gällande funktionskrav. Ledningen belastas med avloppsvatten från Hallstorpsvägen. En separering
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av Hallstorpsvägen möjliggör att dagvattnet från Hallstorpsvägen kan anslutas till
dagvattenledningen i Hohögsgatan och därmed avlasta den kombinerade ledningen i Möllebogatan.
Åtgärden innebär ca 300 m ny ledning. Åtgärdens effekt på källaröversvämningar i Möllebogatan bör
utredas om den är tillräcklig, annars behöver ytterligare åtgärder genomföras. En separering av hela
Möllebogatan kan vara en sådan åtgärd.
För att minska belastningen på det kombinerade ledningsnätet i hela Virentofta kan en
informationskampanj om bortkoppling av stuprör riktas mot fastighetsägare. Det bör även utredas
om möjligheten att göra ytterligare flödesbegränsande åtgärder på gatumark.

8.2.3 Åtgärdsförslag - Tillskottsvatten i Videdal
I samband med utförandet av Hohögsgatan etapp 1 upptäcktes att det fanns stora mängder
tillskottsvatten i spillvattennätet. Det finns ingen kännedom om att tillskottsvattnet ska ha orsakat
problem med översvämningar i Videdal, undantaget Lärkbogatan. Då pågående och planerade
åtgärder i Videdal syftar till att separera och koppla fler fastigheter till spillvattennätet är det viktigt
att fortsätta utreda varifrån tillskottsvattnet kommer.
Under sommaren 2016 genomfördes en flödesmätningskampanj i Videdal. Resultatet av mätningen
visar att spillvattennätet är kraftigt påverkat av tillskottsvatten. Under mätperioden kom inga större
regn.
I figur 24 visas de punkter där flödesmätarna varit placerade och vilka områden som avleds till dessa
punkter. Resultatet av mätningen visas i tabell 15.
Tabell 15. Resultat av flödesmätning i Videdal 2016
Mätpunkt

Ledningsdim.
[mm]

Maxflöde
[l/s]

Maxnivå
[mm]

Fiktiv yta [ha]

Plats

SNB1899

500

81

300

4,7

Dammstorpsvägen (uppsamling av totala
flödet)

SNB4269

500

20

90

1,2

Hohögsgatan (område 3)

SNB4296

400

43

110

2,2

Videdalsvägen (område 2)

SNB1890

300

23

850

0,1

Mandelpilsgatan (område 1)
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Figur 24. Mätpunkter för flödesmätning i Videdal.

Utifrån flödesmätningen kunde det konstateras att avrinningsområde 2 och 3, se figur 24 bidrar med
mest tillskottsvatten.
Område 2:
Inom område 2 finns kända källor som står för en del av tillskottsvattenmängden, men långt ifrån allt.






I Lärkbogatan och Möllebogatan (väster om Stenkällevägen) finns en okänd koppling mellan
dag och spill. Vidare undersökningar behöver göras för att hitta var. Fastigheterna är enligt
stickprov rätt anslutna.
I Riksdalergatan finns ett 10-tal fastigheter som har kombinerade serviser kopplade till
spillvattenledningen. Dessa fastigheter bör separeras för att minska tillskottsvattenmängden
till spillvattennätet.
På östra sidan av Videdalsvägen finns ett par fastigheter som har kombinerade serviser
kopplade till spillvattenledningen. Dessa fastigheter bör separeras för att minska
tillskottsvattenmängden till spillvattennätet. Det som kan försvåra ett genomförande av
projekten är de stora huvudvattenledningar som går i Videdalsvägen. Åtgärden behöver
synkas med de planerade åtgärder som finns för förnyelse av dricksvattenledningarna. Som
alternativ till separering av fastigheterna på östra sidan av Videdalsvägen kan lokala åtgärder
på fastighetsmark uppmuntras.

46

Område 3:
Majoriteten av tillskottsvattnet från område 3 kommer från en kortare ledningsträcka öster om
Stenkällevägen. Vidare undersökning med filmning, spårning samt anslutningskontroller av anslutna
fastigheter bör göras.
Allmänt Videdal:
Vid ett antal punkter på ledningsnätet finns sammankopplingar mellan spillvattenledning och
dagvattenförande ledning. Det bör utredas om dessa kan tas bort.

8.2.4 Pärongatan
Plats: Pärongatan, Apelgatan, Krikongatan och Körsbärsgatan.
Typ av åtgärd: Separeringsprojekt med ny dag-, spillvattenledning samt ny dricksvattenledning.
Utöver detta ska även en dagvattendamm anläggas.
Syfte/effekt: Avlastar det kombinerade ledningsnätet vid Pärongatan vilket leder till minskad risk för
källaröversvämningar.

Bakgrund och problemöversikt
Pärongatan, Apelgatan, Krikongatan och Körsbärsgatan utgör ett område med kombinerat
avloppsledningsnät från 1950-talet. Avloppsledningen är i dåligt skick med mycket svackor på både
huvudledning och serviser. VA SYD har idag månadsspolning på ledningen i Pärongatan och det
bräddar till Risebergabäcken vid i stort sett varje regntillfälle.
Flera fastigheter har drabbats av källaröversvämningar i området, se figur 25 som visar de drabbade
fastigheterna från skyfallet 31 augusti 2014.
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Figur 25. Område som drabbades av skyfallet 31 augusti 2014 markerat i blått område.

Markförhållandena i gatorna är mycket dåliga med undermålig bärighet och med förorenade massor.
För att de nya ledningarna inte ska få nya sättningar kommer urgrävning att göras till cirka fem
meters djup med tillfällig spont. Höjdmässigt är området instängt och faller mot GC-tunneln som går
under Inre Ringvägen (se figur 26). Den befintliga avloppsledningen är i för dåligt skick för att
infordras.
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Figur 26. Topografisk karta där lila är högt upp i terrängen och rött är längst ned. Det gula området visar att det är en
lågpunkt vid Pärongatan.

Åtgärdsförslag
Området delas in i två etapper (se figur 27) där den befintliga kombinerade ledningen läggs om i
befintligt läge. Denna ledning får i framtiden bara avleda spillvatten och kan då kopplas bort från det
kombinerade systemet. En ny dagvattenledning byggs ut i hela området. Denna läggs grundare vilket
medför att fastigheter behöver pumpa vatten från dränering och spygatter i källarnedfarter. Utöver
detta passar VA SYD på att lägga om dricksvattenledningen för hela området och alla servisledningar.
För att utnyttja terrängen kommer ett fördröjningsområde för dagvatten anläggas i parken mitt i
området (etapp 2).
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Figur 27. Projektet delas in i två etapper.

Anläggning av etapp 1 pågår fram till årsskiftet 2017/2018. Anläggning av etapp 2 förväntas vara klar
till 2020.
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8.2.5 Norra Sorgenfri – etapp 2
Plats: Celsiusgatan, Industrigatan och Agneslundsvägen.
Typ av åtgärd: Separering. På sikt försöka aktivera duplikatsystemet och koppla dagvattnet till
dagvattenledning i Föreningsgatan.
Syfte/effekt: Avlastar kombinerade ledningsnätet vid Norra Sorgenfri, vilket leder till minskad risk för
källaröversvämningar. Reducerar dagvattenflöde till Sjölunda ARV genom att leda dagvatten till
kanalerna istället.

Bakgrund
I åtgärdsplan 2009 beskrevs åtgärdsprojektet i stadsdelen Norra Sorgenfri där det gamla
industriområdet skulle exploateras och bilda nya bostadsområden. Området har haft ett kombinerat
avloppsledningsnät och håller på att separeras till ett duplikatsystem.

Åtgärdsförslag – etapp 2
Första etappen av separeringsprojektet är avklarad där västra delen av Celsiusgatan och
Industrigatan har separerats. I andra etappen kommer östra delen av Celsiusgatan och Industrigatan
samt Agneslundsvägen att separeras. Detta projekt kommer görs klart till 2020, se figur 28.
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Figur 28. Översiktskarta över etapp 1 och 2 för projekt Norra Sorgenfri.

Idag avleds dagvattnet till en kombinerad ledning i Föreningsgatan, vilket gör att Norra Sorgenfri är
ett icke verksamt duplikatområde. I framtiden kan det bli aktuellt att göra en utredning över
anslutningarna från området till Föreningsgatan. För att göra området verksamt behöver
anslutningarna till Föreningsgatan göras om i framtiden om där man kopplar dagvattenledningen
ifrån Norra Sorgenfri till dagvattenledningen i Föreningsgatan.
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8.3 Limhamn PST avloppsområde
I detta kapitel beskrivs planerade åtgärder inom Limhamn PST avloppsområde där förbättringar
kommer att göras i Linnégatan.

8.3.1 Linnégatan
Plats: Linnégatan
Typ av åtgärd: Installation av dykare och dagvattenutlopp till recipienten.
Syfte/effekt: Göra området vid Linnégatan verksamt duplikat och reducera bräddvolym till
recipienten (Sibbarp och Limhamns hamn).
Bakgrund och problemöversikt
I åtgärdsplan Limhamn presenterades ett åtgärdsförslag som syftade till att avlasta det kombinerade
ledningsnätet genom att göra ett område längs Linnégatan till verksamt duplikat. Området har
utökats genom att även innefatta Linnégatan öster om Idrottsgatan. Åtgärden leder framförallt till
minskade bräddvolymer till recipienten (Sibbarp och Limhamns hamn), men bidrar även till att
minska risken för källaröversvämningar. Nya spillvattenledningar har anlagts enligt figur 29.
Fastigheterna som tidigare behövde separera på fastighetsmark har separerat. Dock behövs en
handfull fastigheter kontrolleras vid Tegnérgränd och Tegnérgatan. Den befintliga kombinerade
ledningen i Linnégatan övergår till att vara en dagvattenledning när alla åtgärder är genomförda.
Åtgärdsförslag
Det som återstår i arbetet är att bygga en dykarledning under Idrottsgatan för att kunna koppla ihop
dagvattnet från Linnégatan öster med den blivande dagvattenledningen i Linnégatan väster, se figur
29. Vidare återstår att utreda och anlägga utloppet till recipienten. Bland annat bör det undersökas
om det är möjligt att utforma en anläggning där dagvattnet kan renas innan det släpps ut till
recipienten. Projektet beräknas vara klart till 2020.
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Figur 29. Översiktbilder för åtgärder vid Linnégatan. Nya spillvattenledning (röda streck), dykare (röd prick i mitten)
och skibord (röda prickar till höger)
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9. KOMMANDE ÅTGÄRDER 2020-2027
I kapitel 8 presenteras åtgärder som har utretts men där byggstart inte har fastställts.

9.1 Turbinen PST avloppsområde
I detta kapitel beskrivs kommande åtgärder inom Turbinens avloppsområde där förbättringar
kommer att göras vid Almhög, Jägersrovägen, Solbacken etapp 2, Gullvik, Kroksbäck, Mellanheden
och Fosie och Lindängen tillskottsvatten.

9.1.1 Almhög – etapp 1 och 2
Plats: Almhögsgatan, Alrunegatan och Ärenprisgatan samt Munkhättegatan.
Typ av åtgärd: Separering samt byggnation av ny dagvattenledning.
Syfte/effekt: Avlasta det kombinerade ledningsnätet och därmed minska risken för
källaröversvämningar.

Bakgrund
Området består delvis av icke verksamt duplikatsystem från 60-talet vars dagvatten utan fördröjning
avleds till det kombinerade avloppsnätet i villaområdet Almhög. Fram till 2014 har ett tiotal
fastigheter anmält minst en källaröversvämning. Den 31 augusti 2014 drabbades 36 av totalt ett 50tal fastigheter av källaröversvämning.
Det finns förslag till separering i området som kan delas upp i två etapper. Om en fullständig
separering görs inom området avlastas den kombinerade ledningen med dagvatten uppströms som i
nuläget belastar det kombinerade ledningsnätet och orsakar källaröversvämningar.
Åtgärder - Etapp 1
I detta skede görs det icke verksamma duplikatsystemet verksamt (ca 6,5 ha) genom att lägga 200 m
dagvattenledning i Munkhättegatan. Då avlastas den kombinerade 1000 mm ledningen som i sin tur
leder till att reducera översvämningsrisken, visas i figur 30. Åtgärden bör kompletteras med
separering i de två fastigheter som är anslutna till den befintliga kombinerade ledningen längs med
Munkhättegatan.
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Figur 30. Åtgärdsförslag för etapp 1 i Almhög

Åtgärder - Etapp 2
I nästa etapp föreslås en fullständig separering i hela området genom att lägga spillvattenledningar i
gatorna Almhögsgatan, Alrunegatan och Ärenprisgatan med total längd på ca 700 m. Den
kombinerade ledningen i gatan blir då istället en dagvattenledning som kopplas om till den nya
dagvattenledningen i Munkhättegatan, visas i figur 31.
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Figur 31. Åtgärdsförslag för etapp 2 i Almhög.
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9.1.2 Jägersrovägen
Plats: Jägersrovägen
Typ av åtgärd: Bygga dagvattenserviser till berörda fastigheter och avleda takvatten till
dagvattenledning istället för kombinerad ledning.
Syfte/effekt: Avlasta kombinerad ledning på Jägersrovägen och därmed minska risken för
källaröversvämningar.

Bakgrund och problemöversikt
Området längs Jägersrovägen har drabbats många gånger av översvämningar och angränsar mot
Västra Kattarp som utreds parallellt med detta område. Fastigheterna norr om Jägersrovägen är
inräknade i Västra Kattarp och området söder om Ekgatan tillhör andra avrinningsområden.
Jägersrovägen och tvärgatorna Lavendelstigen och Oxelgatan drabbas återkommande av
källaröversvämningar. Under skyfallet den 31 augusti 2014 var det 19 fastigheter som anmälde att de
drabbats av källaröversvämning.
Åtgärdsförslag
Idag i Jägersrovägen finns det en 300 mm kombinerad ledning och en dagvattenledning som enbart
tar hand om gatuvatten. Åtgärdsförslaget är att koppla bort alla takytor och bygga dagvattenserviser
för alla fastigheter som möjliggör att dagvattnet kommer att avledas till dagvattenledningen och
endast spillvatten kommer att avledas till den kombinerade ledningen. Utöver kan det även bli
aktuellt med en informationskampanj om bortkoppling av stuprör för andra närliggande gator i
området. Denna åtgärd visas översiktligt i figur 32. En omkoppling av takytor och byggnation av
dagvattenserviser är föreslagen för sträckan från korsningen Jägersrogatan/Oxelgatan till Hindby
Stationsplan.
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Figur 32. Åtgärdsförslag för Jägersrovägen, där bortkoppling av takytor ifrån kombinerade ledningen föreslås.
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9.1.3 Åtgärdsförslag - Solbacken – öster om Pilåkervägen
Åtgärder inom området öster om Pilåkersvägen bör syfta till att minska belastningen på det lokala
kombinerade ledningsnätet genom olika fördröjande åtgärder såsom strypning av rännstensbrunnar
och bortkoppling av stuprör. För en mer samlad fördröjning bör det utredas om den park som ligger i
området kan utnyttjas för viss dagvattenhantering, se figur 33.

Figur 33. Markerade gator som kan utredas för utsättning av flödesbegränsande plåtar på rännstensbrunnar samt läge
för en eventuell samlad fördröjning.
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9.1.4 Gullvik
Plats: Kattviksgatan, Höllviksgatan, Granviksgatan, Gullviksgatan, Eldsviksgatan och Dunviksgatan
Typ av åtgärd: Separering alternativt en fördröjning av dagvattnet.
Syfte/effekt: Avlastar kombinerade ledningsnätet i Gullvik, vilket leder till minskad risk för
källaröversvämningar.

Bakgrund och problemöversikt
Området består av kombinerat ledningsnät som drabbas av återkommande källaröversvämningar.
Innan det stora skyfallet 2014-08-31 hade totalt 30 källaröversvämningar anmälts varav 20 stycken i
villaområdet runt Gullviksgatan väster om järnvägen. Efter skyfallet anmälde totalt 40 fastigheter i
området källaröversvämning, vilket visas i figur 34. Delar av det kombinerade ledningsnätet i
området runt Gullviksgatan uppfyller inte gällande funktionskrav avseende uppdämningsnivå enligt
modellberäkningar.

Figur 34. Översikt över drabbade områden i Gullvik vid skyfallet 2014-08-31.
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Åtgärdsförslag
Separering av villaområdet runt Gullviksgatan har utvärderats med goda resultat. Utöver att risken
för källaröversvämning i området minimeras, har en separering också positiva effekter längre
nedströms i ledningsnätet. Enligt modellberäkningar klarar exempelvis områdena runt Rasmusgatan
och Dalslandsgatan/Rosenlundsgatan dimensioneringskraven efter en separering från att tidigare ha
varit underdimensionerade.
Det finns goda förutsättning att göra detta separeringsprojekt då höjdnivåerna är gynnsamma.
Höjdnivåerna står markerade i figur 35. Den kombinerade ledningen ligger högre än dag- och
spillvattenledningen i cykelbanan väster om Dunviksgatan där anslutning efter separering föreslås.
Noterbart är också att det i den sydöstra delen av området som föreslås separeras redan finns en
dagvattenförande och en spillvattenförande ledning i gatan. Vidare är mer än hälften av
fastigheterna i området separerade på tomtmark. Åtgärdsförslaget med en separering sammanfattas
i figur 35.

Figur 35. Separeringsområde samt vattengång (höjdnivå) i närområdet för närliggande spill- (200 mm ledning) och
dagvattenledning (500 mm ledning) vilket visar på en gynnsam terräng för separering.

En fullständig separering är det bästa åtgärdsförslaget ur ett översvämningsperspektiv men det är
också en relativt dyr åtgärd. Den totala ledningssträckan som föreslås separeras är 1 470 m.
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Alternativa åtgärder har också undersökts. Ett annat sådant åtgärdsförslag är bortkoppling av stuprör
inne på fastigheterna för att minska belastningen på befintlig kombinerad ledning i gatan.
Med antagandet att ett medelstort tak är 150 m2 skulle enligt modellberäkningar omkring 25
fastigheter behöva koppla bort sitt takvatten från den kombinerade ledningen för att ledningen ska
uppfylla gällande funktionskrav. Åtgärdsförslaget innebär dock att flera fastigheter fortsatt riskerar
källaröversvämning vid regn större än dimensionerade regn.

9.1.5 Kroksbäck
Plats: Brunnbäcksgatan, Kolbäcksgatan, Svartbäcksgatan och Arbäcksgatan samt Skönabäcksgången.
Typ av åtgärd: Separering samt ett nytt dagvattendike.
Syfte/effekt: Avlastar och fördröjer dagvatten från det kombinerade ledningsnätet i Kroksbäck, vilket
leder till minskad risk för källaröversvämningar.

Bakgrund och problemöversikt
Området drabbas av återkommande källaröversvämningar. Drygt 30 fastigheter i området anmälde
källaröversvämning i samband med skyfallet den 31 augusti 2014. En stor andel av de drabbade
fastigheterna har oskyddade garagenedfarter vilket ses som en riskkonstruktion vid kraftiga regn.
Åtgärder på den egna fastigheten bör uppmuntras i samband med att VA-huvudmannen utför
åtgärder i området. I figur 36 visas resultaten från en marköversvämningskartering som beskriver
översvämningssituationen den 31 augusti 2014 i form av beräknat maximalt vattendjup. Stora
översvämningsdjup återfinns på fastigheter med garagenedfarter och som anmält
källaröversvämning. Fastigheterna markerade med en röd stjärna har anmält källaröversvämning.

63

Figur 36. Resultat från marköversvämningskartering. I blått visas beräknat maximalt vattendjup vid skyfallet 2014-0831.

Åtgärdsförslag
För att minska översvämningsproblematiken och belastningen på det kombinerade ledningsnätet har
flera åtgärdsförslag övervägts. Nedan presenteras två översiktliga åtgärdsförslag med olika
inriktningar. Alternativ 1 innefattar en mer traditionell rörlösning och alternativ 2 öppna
dagvattenlösningar. För bästa resultat skulle åtgärderna kunna kompletteras med bortkoppling av
stuprör samt fördröjning i gatan, exempelvis med regnbäddar i Vanåsgatan eller Brunnbäcksgatan.
1) Avlasta kombinerad ledning genom att bygga dagvattenledning i området kring
Brunnbäcksgatan. Spillvatten (och dagvatten från spygatter) går fortsatt på kombinerad
ledning medan tak- och gatuvatten kopplas på en ny dagvattenledning. Den nya
dagvattenledningen ansluts till befintligt dagvattennät i Sövdeborgsgatan.
2) Avlasta kombinerad ledning genom att tak- och gatuvatten från delar av området leds i
öppna diken längs med Skönabäcksgången ner mot Vanåsgatan. I Vanåsgatan leds vattnet
vidare i ett dagvattendike som ansluter till redan befintligt dike nedströms.
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Åtgärdsförslag 1 visas översiktligt nedan i figur 37. Åtgärden bedöms ha en god effekt i hela
utbredningsområdet men också ge positiva effekter längre nedströms i ledningssystemet.

Figur 37. Översikt åtgärdsförslag 1. Ny dagvattenledning byggs i området runt Brunnbäcksgatan för att avlasta den
kombinerade ledningen.

Åtgärdsförslag 2 presenteras översiktligt i figur 38. Åtgärden innefattar att ett dagvattendike byggs
längs med Skönabäcksgången och delar av Vanåsgatan. Diket ansluts till befintligt dike längs med
Vanåsgatan. Tak- och gatuvatten leds ytledes till dagvattendiket från de delar av utbredningsområdet
som höjdsättningen tillåter. Åtgärden har utvärderats med modellberäkning. Med antagandet att 60
% av den befintliga dagvattenbelastningen inom det blåmarkerade området i figur 38 leds till det nya
dagvattendiket erhålls en minst lika stor effekt som i åtgärdsförslag 1, enligt flödesmodeller.
Kostnadsbilden är lägre än alternativ 1 eftersom separering är generellt kostsamt.
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Skönabäckvägen

Figur 38. Översiktlig beskrivning av åtgärdsförslag 2. Åtgärdsförslaget innefattar ett dagvattendike i Skönabäckvägen
och Vanåsgatan.
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9.1.6 Mellanheden
Plats: Övedsgatan, Borringegatan och Skabersjögatan
Typ av åtgärd: Bortkoppling av stuprör och eventuellt anläggning av fördröjningsyta för dagvatten.
Syfte/effekt: Avlasta kombinerat ledningsnät vid John Ericssons väg och därmed minska risken för
källaröversvämningar.
MKB-fastigheterna vid Övedsgatan, Börringegatan och Skabersjögatan är belägna i ett område där
fastigheter uppströms området drabbats av upprepade källaröversvämningar. Fastigheterna i detta
område har själva drabbats av en källaröversvämning under 2014, men drabbas inte lika frekvent
som området uppströms. För att avlasta det kombinerade ledningsnätet och minska risken för
källaröversvämningar uppströms finns ett utredningsförslag att koppla bort stuprör i det markerade

Figur 39. Områdesbeskrivning för en potentiell åtgärd vid Mellanheden. Det markerade området (blåfärgat
område) är fastigheter där bortkoppling av stuprör kan vara aktuell. Det streckade området är en grönyta
som kan vara aktuell som en dagvattenåtgärd.
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området i figur 39. Takvattnet samt vatten ifrån gatan och parkeringsplatser kan sedan avledas till en
grönyta vid Skabersjöstigen för infiltration i mark samt fördröjning av dagvattnet.

9.1.7 Boktryckaregatan
Plats: Boktryckaregatan
Typ av åtgärd: Informationskampanj, inventering av korrekt separerade fastigheter i området samt
flödesbegränsade rännstensbrunnar.
Syfte/effekt: Avlastning av det kombinerade ledningsnätet samt att se till att de fastigheter som
ligger längs spillvattenledning kopplar sitt avlopp till spillvattenledning, vilket leder till reducerad risk
för källaröversvämningar.

Bakgrund och problemöversikt
Bostadsområdet mellan Linnégatan och Östanväg drabbades hårt av översvämningar under det
kraftiga regnet 2014 och vissa fastigheter har även anmält översvämning vid andra regnhändelser.
Området har ett kombinerat ledningsnät, men under slutet av 70-talet påbörjades en separering
genom att man anlade spillvattenledningar i vissa gator (Rosenvångsgatan, Oljeslagaregatan,
Boktryckaregatan samt Tunnbindaregatan). Det är oklart vilka fastigheter som har separerat på den
privata tomtmarken. Spillvattenledningen går till Östanvägs pumpstation (ÖSA), vilken har försetts
med ett bakvattenskydd för att undvika att höga nivåer sprider sig uppströms från
huvudspillvattenledningen i Vittskövlegatan.
Åtgärdsförslag
En informationskampanj med riktad kommunikation till fastighetsägarna angående omkoppling av
avloppsserviser bör göras. Krav på omkoppling med stöd av ABVA kan inte krävas i det här området
då det inte finns en dagvattenledning i gatan. Informationen bör syfta till att uppmuntra
fastighetsägarna att skydda sin källare genom att se över sin anslutning och koppla sitt avloppsvatten
till spillvattenledningen.
För att minska belastningen på det kombinerade ledningsnätet kan även en informationskampanj
angående bortkoppling av stuprör göras.
Utredning bör göras om möjligheten till att sätta flödesbegränsande rännstensbrunnar samt effekten
av detta.
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9.2 Spillepengen PST avloppsområde
I detta kapitel beskrivs kommande åtgärder inom Spillepengen PST avloppsområde där förslag på ny
dagvattenledning till Risebergabäcken presenteras.

9.2.1 Ny dagvattenledning till Risebergabäcken
Plats: Hohögsgatan till Risebergabäcken
Typ av åtgärd: Ny dagvattenledning (1200 m) för att kunna avleda dagvatten från ca 40 ha till
recipienten Risebergabäcken
Syfte/effekt: Minska risken för källaröversvämningar, bräddning till Risebergabäcken samt minskad
belastning på avloppsreningsverket

Delområdena Videdal, Virentofta och Hohög (kallas nedan för Videdal) ligger inom Risebergabäckens
avrinningsområde och avloppsvattnet avleds till Spillepengens pumpstation. Bebyggelsen består
huvudsakligen av villor byggda under 40–60 talet. Avloppssystemet är till största delen kombinerat.
Villa- och radhusområden byggda på 60-talet har icke verksamt duplikatsystem. Dagvattnet från
dessa områden avleds, via hårt strypta magasin, till det kombinerade ledningsnätet medan
spillvattnet avleds i separata ledningar till Spillepengens pumpstation, se figur 40. Huvudstråket för
de stora avloppsledningarna följer i stort sträckningen av det historiska Videdalsdiket. De västra
delarna av Videdal kring Pärongatan avleds västerut och ansluter till avloppssystemet väster om Inre
Ringvägen.
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Figur 40. Karta över avloppssystemet i Videdal.

Källaröversvämningar
Videdal har under det senaste decenniet drabbats av ett par större regnhändelser som resulterat i
källaröversvämningar. Merparten av översvämningsanmälningarna har inkommit från områden med
kombinerat avloppssystem. I ett par av de översvämningsdrabbade områdena har åtgärder
genomförts där avlastning av det kombinerade ledningsnätet skett genom bl.a. strypning av
rännstensbrunnar och framdragning av nya dagvattenledningar. I vissa gator har spillvattenledningar
lagts. Åtgärderna har minskat risken för översvämning, men ytterligare åtgärder krävs. I kapitel 7
finns beskrivet kommande åtgärdsförslag i Hohögsgatan etapp 2 där separering ska genomföras. För
att ytterligare minska risken för översvämningar bör man arbeta för att minska belastningen på det
kombinerade avloppssystemet. Nedan presenteras ett förslag till åtgärd.
Bräddning
Bräddning från det kombinerade avloppssystemet sker till Risebergabäcken. Det finns fyra
bräddpunkter varav den punkt där den bräddade mängden och frekvensen på antal bräddningar är
störst ligger i Risebergaparken. Vid parken finns en kraftig dimensionsminskning på den kombinerade
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huvudledningen som begränsar flödet från Videdal och vidare norrut. För att minska risken för
källaröversvämningar finns det här möjlighet för avloppsvattnet att brädda ut till Risebergabäcken.
En portabel flödesmätare har varit utplacerad i bräddledningen under sommaren 2017, se placering
av mätpunkt i figur 41. Resultatet från mätningen visar att det skett bräddning vid ett tiotal gånger.
Under mätperioden var det högst uppmätta bräddflödet 530 l/s, vilket inträffade under ett regn med
mindre än ett års återkomsttid.

Figur 41. Flygbild över placering av mätpunkt vid bräddutlopp i Risebergaparken.

Det kombinerade ledningsnätet i Videdal belastas med dagvatten från områden med icke verksamt
duplikat avloppssystem. För att göra delar av det icke verksamma området verksamt kan en ny 1200
m lång dagvattenledning byggas från Hohögsgatan till Risebergabäcken. Dessutom behöver två
fastigheter i Videdalsvägen separera samt tre kombinerade ledningar i Skillinggatan, Dukatgatan och
Ellenborgsvägen proppas. När separeringsprojektet vid Hohögsgatan är klart och alla fastigheter har
separerat på tomtmark kan dagvatten från ca 40 ha kopplas till den nya ledningen. För att inte flödet
till Risebergabäcken ska bli för stort behöver ledningen kompletteras med fördröjande åtgärder,
både uppströms och i direkt anslutning till Risebergabäcken. Det bör även utredas hur avskiljning av
dagvattenföroreningar kan ske. Befintliga strypningarna på ledningsnätet för dagvatten bör sitta
kvar.
Till den nya dagvattenledningen kan ytterligare områden kopplas på allt eftersom områden
separeras. Genom att lägga en ny 180 m lång kombinerad ledning i Hohögsgatan kan ytterligare 3 ha
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kopplas bort och det möjliggör för ytterligare 2,5 ha att kopplas bort om en separering görs av
Hallstorpsvägen, se figur 42.
Åtgärden minskar risken för källaröversvämning inom kombinerade områden, minskar antal
bräddtillfällen och bräddningsmängder till Risebergabäcken samt ger ett minskat dagvattenflöde till
avloppsreningsverket.

Figur 42. Ny dagvattenledning till Risebergabäcken. Markerade områden kan genom åtgärden göras verksamma.
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9.3 Rosendal PST avloppsområde
I detta kapitel beskrivs kommande åtgärder inom Rosendal PST avloppsområde där förbättringar
kommer att göras vid Västra Kattarp, Amiralsgatan och Kirseberg.

9.3.1 Västra Kattarp
Plats: Ligusterstigen, Hortensiagatan, Clematisgatan, Azaleagatan och Botildenborgsvägen.
Typ av åtgärd: Separeringsprojekt och avledning av dag- och spillvatten norrut till södra delen av
Rosengård.
Syfte/effekt: Avlasta kombvattenledning på Ligustergatan och därmed minska risken för
källaröversvämningar.

Bakgrund
Området består av ett kombinerat system som byggdes löpande under 1920-1950-talet, där vattnet
leds utan fördröjning till Norbergsgången och vidare till Rosendals pumpstation. Avgränsningen för
Västra Kattarp går vid Jägersrovägen som utreds parallellt med detta område för att komma fram till
en översiktlig åtgärdsplan för hela området. Framtill 2014-08-31 har det anmälts 49 stycken
källaröversvämningar i området framför allt längs Ligustergatan i den norra delen av Västra Kattarp.
Under skyfallet den 31 augusti 2014 fick 106 fastigheter källaröversvämningar vilket visas i figur 43.
Situationen har förbättrats nyligen då en dagvattenledning uppströms Ligustergatan har byggts men
det är oklart vilka regn det förbättrade ledningsnätet klarar av. Sedan skyfallet den 31 augusti 2014
har det varit två fastigheter som anmält källaröversvämning i området.
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Figur 43. Återkommande områden med källaröversvämningar (blått område) i Västra Kattarp.

Åtgärdsförslag
Det har funnits flera förslag för området i Västra Kattarp som har en totalyta på 38 ha. Förslaget som
valts att utredas vidare är att separera uppströms Ligustergatan (cirka 5,5 ha) och leda detta
avloppsvatten norrut till Rosengård där det finns ett duplikatsystem med större kapacitet. Denna
åtgärd ger en markant avlastning på ledningsnätet vid Ligustergatan. Denna avledning kan även
kombineras med fördröjningsåtgärder i parkområdet såsom ett svackdike mellan Västra Kattarp och
Rosengård, se figur 44. Totalt innebär åtgärden en separeringssträcka på 1 080 meter och en
avledning av dag- och spillvattnet till Rosengård avloppsledningsnät.
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Figur 44. Det blå området föreslås separeras och sedan avledas norrut. Dagvattnet kan ledas via en
dagvattenanläggning som exempelvis ett svackdike
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9.3.2 Kirseberg
Plats: Södra Kirsebergsstaden och dess recipienter.
Typ av åtgärd: Utvidgning av spillvattennätet och hydraulisk kapacitetsutredning av recipienter.
Syfte/effekt: Minska risken för källaröversvämningar samt klara av kommande utbyggnadsplaner i
området.

Bakgrund och problemöversikt
Det befintliga avloppsnätet i Kirseberg och Johanneslust är byggt som ett kombinerat system. I
dagsläget saknas den kapacitet som krävs för att ta hand om den dimensionerade volymen dagvatten
samtidigt som stadsdelen byggs ut. Spillvattennätet är begränsat uppbyggt och dagvattenledningar
finns inte i arbetsområdet. Närmaste recipienter för dagvatten är Sege kanal, Östra hamnen och
Östra förstadskanalen.
Det kombinerade avloppssystemet i Kirseberg och Johanneslust är byggt i början av 1900-talet. Dagoch spillvatten avleds i dagsläget till avskärande ledningar i Rosendalsvägen, en kombinerad 750 mm
ledning, och en 1200 mm spillvattenledning vid Midhem. Avloppsvattnet pumpas vidare till Sjölunda
reningsverk. När pumpstationens kapacitet överskrids vid kraftiga regn sker bräddning till Sege kanal.
I södra delen av Kirsebergsstaden finns risk för skadlig uppdämning i ledningsnätet i samband med
kraftigt regn. Det är framför allt längs Södra Bulltoftavägen, i Östergårdsgatan och Hagstorpsgatan
som flest källaröversvämningar inträffat. För att se en översiktskarta över området, se figur 45.
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Figur 45. Översikt av dagens avloppsledningssystem vid Kirseberg och Rosendals PST.

Utvidgning av spillvattenledning - Kirsebergsstaden
En avskärande spillvattenledning finns i Södra Bulltoftavägen/Hornsgatan. VA SYD har planer på att
bygga ut denna ledning för att separera avloppet i Östergårdsgatan och Hagstorpsgatan. Den
avskärande ledningen tar i dagsläget endast emot spillvatten från kvarteret Tyr och kvarteret
Midhem. Härifrån leds spillvattnet direkt till Rosendals pumpstation. Denna ledning har inte
kapacitet nog för att kunna användas för den planerade utbyggnaden av området. Åtgärden visas
översiktligt i figur 46.
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Figur 46. Åtgärdsförslag uppströms Rosendals PST där befintlig spillvattenledning föreslås byggas om till en större
dimension.

Hydraulisk utredning om dagvatten och recipienternas kapacitet
Även efter påbörjad förtätning av stadsdelen kommer avloppssystemet att kvarstå som kombinerat,
tills den befintliga bebyggelsen har separerat avlopp. För att inte öka risken för källaröversvämning
vid regn genom den ökade dagvattenbelastningen som förtätningen kan innebära, kommer det att bli
nödvändigt att fördröja dagvatten innan det når ledningsnätet.
Det finns tre recipienter för dagvatten, vardera på ungefär 1,5 km avstånd från södra
Kirsebergsstaden. Ur miljösynpunkt, men även ur hydrauliskt perspektiv, bör den lämpligaste av
dessa recipienter vara Sege kanal, till vilken det redan finns utbyggd dagvattenledning från
Hornsgatan/Stockholmsvägen. Dagvattenledningen fungerar idag som bräddavloppsledning. De
närliggande recipienterna visas i figur 47.
Huruvida Sege kanal och bräddvattenledningen, som är byggd på 1930-talet, har tillräcklig kapacitet
för att avvattna Kirseberg och Johanneslust är i dagsläget inte utrett, men bör undersökas då denna
bräddfunktion spelar en avgörande roll vid skyfall.
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Figur 47. Översiktskarta över bräddningsrecipient vid Rosendals PST och Kirseberg i nordöstra delen av Malmö.
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9.4 Limhamn PST avloppsområde
I detta kapitel beskrivs åtgärder inom Klagshamns avloppsområde där förbättringar kommer att
göras vid Tegnérgatan.

9.4.1 Tegnérgatan
Plats: Tegnérgatan
Typ av åtgärd: Anläggning av nya spillvattenledningar.
Syfte/effekt: Avlastning av det kombinerade ledningsnätet, minska bräddning.

Bakgrund och problemöversikt
Idag avleds dagvattnet, till viss del blandat med spillvatten, från ett antal fastigheter längs
Tegnérgatan och Birger Jarlsgatan direkt ut till recipienten antingen via Limhamns pumpstation eller
vid kraftiga regn genom bräddledningen som löper ut över Limhamns småbåtshamn.

Åtgärdsförslag
Genom att lägga ca 70 m spill i Birger Jarlsgatan (söder om och norr om Tegnérgatan) kan befintlig
600 mm kombinerad ledning i Tegnérgatan bli dagvattenledning och 3,3 ha avlastas från Limhamns
pumpstation, se figur 48. Utsläppen av spillvattenförorenat dagvatten minskar. Dagvattnet kan ledas
ut genom samma dagvattenutlopp som Linnégatan kommer att göra. Totalt kan upp till åtta
fastigheter behöva separeras.
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Figur 48. Översikt av åtgärdsförslag för området längs Tegnérgatan. Nya spillvattenledningar (röda streck) och
anslutningspunkt visas till vänster.
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9.5 Klagshamns avloppsområde
I detta kapitel beskrivs åtgärder inom Klagshamns avloppsområde där förbättringar kommer att
göras vid Borrebackevägen.

9.5.1 Borrebackevägen
Plats: I anslutning till Borrebackevägen, fyra arbetsområden.
Typ av åtgärd: Nya ledningar för dag, spill och vatten (en av fyra arbetsområden) samt ta bort
ledningar som ligger på privat mark.
Syfte/effekt: Avlastar det kombinerade ledningsnätet vid Borrebackevägen vilket leder till minskad
risk för källaröversvämningar. Ledningar som ligger olämpligt för både VA SYD och för privatpersoner
avaktiveras.

Längs Borrebackevägen finns flera fastigheter som är inkopplade på ett felaktigt sätt.
Sammanfattningsvis kommer åtgärder av dag-, spill- och vattenledningsinstallation (på en av
platserna) samt igenmurning av ledning (på en av platserna) att göras vid:





Lovisas gata
Nyhemsgången
Borrebackevägen 24
Klagshamnsvägen 176

En översikt för de olika arbetsområdena längs Borrebackevägen visas i figur 49.
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Figur 49. Arbetsområden (blå rutor) längs Borrebackevägen.
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9.6 Nya fasta flödesmätpunkter
Efter en lyckad första etapp med tre mätplatser i Turbinen PST avloppsområde, är det aktuellt att
vidga området för fasta mätpunkter på ledningsnätet. Förslagsvis ska nya mätpunkter installeras i
Rosendal, Spillepengen och Limhamn PST avloppsområde samt ytterligare en på Turbinens PST.
Förutom ovan angivna mätpunkter så föreslås även en mätpunkt på Föreningsgatan eftersom ett av
huvudstråken längs Rosendals kombinerade ledningsnät är lagd där. Vidare hade en ny mätpunkt
längs Strandgatan varit givande för kalibrering och bidra till kunskap om hur ledningsnätet inom
Limhamn PST fylls vid nederbörd. På samma sätt hade en mätare vid Riseberga varit positivt med
mer information om hur ofta det bräddas i området. I figur 50 visas en översiktbild över vart de nya
mätenheterna föreslås installeras.

Figur 50. Förslag på nya fasta mätpunkter i det kombinerade ledningsnätet i Malmö.
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Även på spillvattenledningsnätet föreslås nya fasta mätpunkter som hade genererat värdefull
information om spillvattennätet i Malmö. Fyra mätplatser har identifieras som potentiella
mätpunkter. Två stycken platser föreslås längs varsin huvudgren av spillvattenområdet uppströms
Spillepengen PST, en på den västra huvudgrenen som täcker in bl.a. Rosengård och en på den östra
delen som täcker bl.a. Riseberga. I Rosendals PST avloppsområde föreslås två stycken platser längs
huvudledningarna, den ena vid Slussplan och den andra längs Drottninggatan. I figur 51 visas en
översiktsbild över vart de nya mätenheterna föreslås installeras.

Figur 51. Förslag på nya mätpunkter på spillvattennätet i Malmö.

85

9.7 Permanent bräddmätning på ledningsnätet
Som ett komplement till de bräddmodeller som idag används för att beräkna bräddvolymer från
ledningsnätet har även mätning vid bräddpunkterna aktualiserats. Likt de fasta mätpunkterna (se
avsnitt 3.3 och 8.6) ger även bräddmätning ett grundläggande underlag för att kunna välja rätt
åtgärder på ledningsnätet och för att sedan kunna följa upp att åtgärderna har fått önskad effekt.
Även ur driftsynpunkt ger bräddmätning bättre möjligheter till att säkerställa bräddpunkternas
funktion i realtid. Potentiellt skulle bräddmätning på sikt även att kunna användas som indata till
prognosbaserad modellstyrning liknande det koncept som utvecklas i det Vinnovafinansierade
projektet Future City Flow som VA SYD deltar i.
I ett första steg kommer ett mindre antal av de bräddpunkter som står för högst andel av
bräddvolymerna på årsbasis att väljas ut. Mätprincip kommer att anpassas utifrån respektive
bräddpunkts förutsättningar för att med god noggrannhet registrera och kommunicera bräddflöde
online till VA SYDs SCADA-system. På sikt bör ambitionen vara att merparten av den bräddvolym som
redovisas i miljörapporten varje år ska vara uppmätt.
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10.

POTENTIELLA ÅTGÄRDER –
DISKUSSIONSKAPITEL

I detta kapitel diskuteras åtgärder som är baserad på välgrundade förslag men i dagsläget har det
varken gjorts en grundlig utredning eller prioriteringsordning mellan de olika projektförslagen. Inom
verksamheten håller det på att utvecklas fram ett så kallat Kostnads-Nytto-Analys verktyg för att
förenkla för verksamheten vilka projekt som är mest aktuella att utreda vidare. Utöver detta har det
påbörjats att arbeta fram en framtida strategi över vilken typ av åtgärder som bör prioriteras högst.
Generellt, har många mindre omfattande åtgärder genomförts och olyckligtvis återstår många
kostsamma åtgärder för att reducera återkommande källaröversvämningar. Nedanstående åtgärder
är ett urval av potentiella åtgärder som kan bli aktuella i framtiden.

10.1 Potentiella åtgärder inom Turbinen PST avloppsområde
10.1.1 Solbacken etapp 2
Plats: Marieholmsvägen och Klövervallsvägen samt området öster om Pilåkersvägen.
Typ av åtgärd: Separering
Syfte/effekt: Avlasta kombinerat ledningsnät och minska risk för källaröversvämningar.

Åtgärder - Solbacken etapp 2 – Marieholmsvägen och Klövervallsvägen
Projektet innefattar separering av ledningsnätet i Marieholmsvägen och Klövervallsvägen (ca 700 m).
Separeringen kan på samma sätt som för Långåkersvägen genomföras genom att en ny grundare
dagvattenledning läggs. Då gatorna har en kraftig lutning ner mot Bellevuevägen kan man även titta
på möjligheterna att låta dagvattnet hanteras ovan mark och ledas ner mot Bellevuevägen.
Spillvattnet från Marieholmsvägen kan ansluta spillvattenledningen som går ner i Börringegatan.
Spillvattnet från Klövervallsvägen kan ansluta spillvattenledningen i Övedsgatan. Åtgärdsförslaget
visas i figur 52.
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Figur 52. Förslag till separering i Solbacken etapp 2.
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10.1.2 Solbacken etapp 3 – aktivera icke verksamt duplikat
Plats: Bellevuevägen, John Ericssons väg och Nordlings väg.
Typ av åtgärd: Ny dagvattenledning (Bellevuevägen), nytt dike eller annan ytledes lösning (John
Ericssons väg).
Syfte/effekt: Aktivering av verksamt duplikatområde på 25 ha vilket avlastar det kombinerade
ledningsnätet. Minskad risk för källaröversvämningar, bräddning och minskad belastning till Sjölunda
ARV.

Bakgrund
Under förutsättning att Solbacken etapp 1 och 2 genomförs kan det vara intressant att undersöka
möjligheterna att göra området verksamt duplikat. För detta krävs det ca 500 meter ny
dagvattenledning i Bellevuevägen. Efter att fastigheterna har separerat på tomtmark samt att projekt
Rönneholm är genomfört kan området aktiveras och det kombinerade ledningsnätet avlastas med ca
25 ha. Ledningen möjliggör även för anslutning av fler tvärgator längs Bellevuevägen och Major
Nilssons gata om dessa separeras.
Förslaget kan kombineras med ett dike, likt Vanåsgatans (se åtgärdsförslag för Krockbäck kap 8.1.5),
eller annan ytledes lösning i John Ericssons väg och Köpenhamnsvägen, vilka lutar ner mot
Bellevuevägen. Till ett dike skulle både en del takytor samt gatuytor kunna avledas. Med denna
åtgärd skulle ytterligare ytor kunna avlasta det kombinerade ledningsnätet. Förslagen visas i figur 53.
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Figur 53. Översikt av åtgärdsförslag till Solbacken etapp 3.
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10.2 Hylliedikets avrinningsområde
Längs sträckningen för det historiska Hylliediket löper ett av Malmös större transportstråk för
spillvatten samt kombinerat avloppsvatten från ett ca 600 ha stort område, se figur 54. Det
kombinerade ledningsnätet belastas med dagvatten från både kombinerade områden och från icke
verksamma duplikatområden. I Sövdeborgsplan möts kombinerade ledningar från bl.a. Djupadal,
Rosenvång och delar av Bellevue för att därefter övergå i två stora parallella ledningar (dimension
1200 mm respektive 1600 mm). Parallellt med de kombinerade ledningarna går en
spillvattenhuvudledning (dimension 500 mm). Ledningarna löper längs den naturliga sänkning i
terrängen där diket en gång har gått, se figur 55. Fastigheter längs detta lågt liggande stråk har en
historik med ett stort antal anmälda källaröversvämningar och drabbades särskilt mycket under de
två stora regntillfällena 2014 (4:e augusti respektive 31:a augusti). Risken för översvämningar ökar
med regn med stor volym där vatten både ytledes (då marken vattenmättats) och via ledningsnätet
söker sig ner mot de lägst liggande områdena. Under regntillfället den 31:a augusti drabbades bl.a.
Mellanheden och Rönneholm av massiva marköversvämningar, vilket i sin tur orsakade stora skador
på lågt liggande fastigheter.

Figur 54. Upptagningsområdet för det kombinerade ledningstråket från Sövdeborgsplan till Turbinen.
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Figur 55. Topografisk karta över Hylliedikets avrinningsområde tillsammans med huvudledningsnätet för kombinerat
avloppsvatten. Svart färg indikerar låg marknivå, ljus färg visar på hög marknivå.

Under åren har ett antal åtgärder genomförts för att minska risken för källaröversvämningar längs
Hylliestråket. Genomförda åtgärder har syftat till att på olika sätt minska dagvattenbelastningen på
det kombinerade ledningsnätet. För att minska risken för översvämning till följd av dämning i
spillvattenledningar har åtgärder genomförts i främst Djupadal där bl.a. ett spillvattenmagasin har
byggts för att dämpa och jämna ut flödestoppar orsakade av tillskottsvatten, vilket finns beskrivet i
bilaga 1. Genomförda åtgärder på det kombinerade ledningsnätet är inte tillräckliga och ytterligare
åtgärder behövs.
Olika alternativ har utretts eller behöver fortsätta att utredas för att därefter kunna göra en
bedömning av vilka åtgärder som är mest effektiva sett till både effekt och kostnad.
Nedan följer utredningsprojekt som kan vara aktuella att undersöka vidare i framtiden.
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10.2.1 Rosenvångstunneln
En förstudie har genomförts av Sweco (2015) och VA SYD där förutsättningarna för att bygga en
tunnel, (arbetsnamn Rosenvångstunneln) från Sövdeborgsplan till Turbinen har utretts. I Sweco
(2015) redovisas bl.a. förslag till tunnelsträckning, geologiska förutsättningar, angreppschakt och
kostnader.
Föreslagen tunnelsträckning börjar vid Sövdeborgsplan, ca fem meter under mark, och följer till viss
del sträckningen för det befintliga ledningsstråket fram till Turbinen där tunneln slutar på 12 meters
djup, se figur 56. Tunneln beräknas ha en dimension på ca två meter, en lutning på två promille samt
ha en volym av ca 3 500 m3. Längs sträckningen finns anslutningar till de befintliga kombinerade
ledningarna där avloppsvatten kan brädda ner till tunneln vid kraftiga regn. Rosenvångstunneln
kommer att fungera både som ett bräddvattenmagasin och som en transportledning. Beroende på
hur den framtida transporten av avloppsvatten från Turbinen till Sjölunda kommer att ske kan
Rosenvångstunneln avslutas på olika sätt. Om det befintliga tryckavloppet ersätts med ett nytt
system kommer vatten att behöva pumpas upp från Rosenvångstunneln. Under förutsättningen att
det istället byggs en avloppsvattentunnel till Sjölunda så kan Rosenvångstunneln anslutas med
självfall.
Rosenvångstunneln skulle ha en mycket god effekt på risken för källaröversvämningar längs hela det
kombinerade stråket från Rosenvång till Turbinen, men bidrar även till att minska
bräddvattenmängderna. Åtgärden är effektiv, men kostsam.
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Figur 56. Föreslagen tunnelsträckning för Rosenvångstunneln.
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10.2.2 Bispgatan
Förutsättningar för att koppla bort ett större icke verksamt duplikatområde i Djupadal/Hyllieby från
det kombinerade ledningsnätet har utretts. Åtgärdsförslaget innebär att en större dagvattenledning
(dimension 1000 mm) byggs i Bispgatan från Djupadalsparken till Östanväg. Genom anläggandet av
en ny dagvattenledning kan dagvatten från 110 ha kopplas direkt ut till recipienten via en större
dagvattenledning i Geijersgatan, se figur 57.

Figur 57. Åtgärdsförlag för att aktivera ett icke verksamt duplikatsystem i Hyllieby/Djupdal (grönmarkerat område).

En förprojektering har genomförts för sträckningen längs Bispgatan. Förprojekteringen visade att det
skulle behövas djupa schakt vid ledningsläggningen, vilket ökar kostnaderna för projektet markant.
Alternativa sträckningar samt alternativa byggnadsmetoder bör fortsätta att utredas.
Åtgärden minskar belastningen på det kombinerade ledningsnätet, vilket minskar risken för
källaröversvämningar, men leder även till minskade bräddningsmängder och flöden till
avloppsreningsverket.
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10.2.3 Separering – Djupadal/Hyllieby
För att minska risken för fastigheter med störst risk för källaröversvämningar kan det där det är
möjligt och ekonomiskt försvarbart genomföras en separering. I takt med att
tillskottsvattenbelastningen på spillvattenledningen från Djupadal/Hyllieby mot Turbinen minskar
lämnas utrymme för att koppla fler fastigheter till spillvattennätet. Områden där en separering kan
utredas vidare är:






Riddaregatan och Vikingagatan samt de tvärgator som ansluter till dessa
Annandagsgatan, Söndagsgatan och Måndagsgatan
Trollenäsgatan, Ekgränd och Ekliden
Mellanhedsgatan
Vittskövlegatan

Riddaregatan och Vikingagatan
För att minska risken för källaröversvämning i området kring Rosenvångsgatan, Riddaregatan,
Vikingagatan m.fl. kan den påbörjade separeringen i Boktryckaregatan fortsätta genom att separera
ytterligare 2 500 meter. Utöver att minska risken för källaröversvämningar i området där
separeringen sker leder åtgärden även till avlastning av det nedströms liggande kombinerade
ledningsnätet.
När alla fastigheter har separerat kan den kombinerade ledningen i Bispgatan övergå till att vara en
dagvattenledning. Genom en omkoppling vid Bispgatan kan dagvattnet från det separerade området
(totalt 25 ha) ledas till Geijersgatans dagvattensystem för vidare transport till recipienten.
Bottentömning av dagvattenledningen till det kombinerade ledningsnätet behövs då blivande
dagvattenledning från det separerade området ligger ca 15 cm under mottagande dagvattensystem.
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Figur 58. Åtgärdsförslag Riddaregatan och Vikingagatan. Om de blåmarkerade gatorna separeras kan grönmarkerat
område göras verksamt duplikat genom att dagvattnet kopplas till dagvattensystemet i Geijersgatan samt spillvattnet
via ÖSA (Östanvägs pumpstation) kopplas till spillvattenledning i Vittskövlegatan.

Om de blåmarkerade gatorna separeras kan markerat område (grönt område i figur 58) göras
verksamt duplikat genom att dagvattnet kopplas till dagvattensystemet i Geijersgatan samt
spillvattnet via ÖSA (Östanvägs pumpstation) kopplas till spillvattenledning i Vittskövlegatan.
Annandagsgatan, Söndagsgatan och Måndagsgatan
Gatorna som ligger närmast det stora kombinerade huvudstråket börjar vid Sövdeborgsplan. Trots
åtgärder som syftat till att minska dagvattenbelastningen lokalt är risken stor för översvämning till
följd av dämning i de stora kombinerade ledningarna. Spillvattnet från Annandagsgatan,
Söndagsgatan och Måndagsgatan kan genom att lägga nya spillvattenledningar med omvänt fall
ledas mot spillvattenledningen i Bispgatan. Totalt behöver ca 250 m nya spillvattenledningar läggas.
Fastigheterna blir skyddade efter att de har separerat på tomtmark och kopplat sitt spillvatten rätt,
se figur 59.

97

Figur 59. Åtgärdsförslag Annandagsgatan, Söndagsgatan och Måndagsgatan.

Trollenäsgatan, Ekgränd, Ekliden och Mellanhedsgatan
Gatorna Trollenäsgatan, Ekgränd, Ekliden och Mellanhedsgatan ligger nära det stora kombinerade
huvudstråket som börjar vid Sövdeborgsplan och har drabbats av upprepade översvämningar. För att
minska risken för fastigheterna med störst risk för översvämning bör det utredas om nya
spillvattenledningar kan läggas i de drabbade gatorna. Dagvattnet leds fortsatt till den kombinerade
ledningen. En svårighet är hur man ska ansluta de nya spillvattenledningarna till befintlig
spillvattenledning i Gyllebogången, vilken ligger väster om de två stora kombinerade ledningarna.
Mellanhedsgatan skulle kunna anslutas till spillvattenledning med dimension 225 mm i Gyllebogatan
om utrymme finns att lägga 50 meter ny spillvattenledning i Gyllebogatan, se figur 60. Åtgärden får
effekt först när fastigheterna har separerat.
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Figur 60. För markerade gator bör det utredas om nya spillvattenledningar kan läggas för att minska risken för
källaröversvämningar.

Om förutsättningarna är sådana att det inte går att ansluta Trollenäsgatan till befintlig
spillvattenledning kan ett alternativ vara att minska belastningen på den kombinerade ledningen i
Trollenäsgatan genom att lägga grunda dagvattenledningar i Mellanhedsgatan uppströms
Svaneholmsgatan. Dagvattnet skulle kunna fördröjas i den södra delen av Mellanhedsparken.
Kopplingarna till de kombinerade ledningarna i Trollenäsgatan, Ellingegatan och Svaneholmsgatan
proppas. Till den samlade fördröjningen skulle man kunna utreda om takvatten från andra
närliggande fastigheter som t.ex. Gyllebogården kunde avledas till en lämplig fördröjningsyta.
Effekten på risken för översvämning i Trollenäsgatan är dock tveksam då översvämningarna till stor
del beror på dämning i de stora ledningarna i Gyllebogatan, se figur 61. Åtgärden skulle däremot ha
en viss effekt på översvämningsrisken i Svaneholmsgatan och Ellingegatan.
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Figur 61. Alternativ åtgärd i Mellanhedsgatan.
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10.3 Potentiella åtgärder inom Rosendal PST avloppsområde
10.3.1 Amiralsgatan
Plats: Fyra arbetsområden: Korsningarna Amiralsgatan/Drottninggatan,
Amiralsgatan/Föreningsgatan, Amiralsgatan/Bergsgatan och Amiralsgatan.
Typ av åtgärd: Omkoppling av serviser samt bortkoppling av dagvatten från kombinerade ledningar.
Syfte/effekt: Aktivering av icke verksamt duplikatområde 2,3 ha (område längs Bergsgatan visas i
figur 63) och på sikt totalt 20 ha vilket avlastar det kombinerade ledningsnätet vid Föreningsgatan.
Åtgärden leder till minskad risk för källaröversvämningar och dagvatten avleds till kanalerna istället
för till Sjölunda ARV.

Bakgrund
Längs Amiralsgatan finns det flera viktiga knutpunkter i Malmös ledningsnät. Här går det ledningar
med stora dimensioner längs korsningarna Föreningsgatan, Bergsgatan och Drottninggatan. Vid
dessa korsningar är det idag flera inkopplingar som ger upphov till källaröversvämningar samt
kopplingar mellan dagvatten- och kombinerade ledningar. I detta kapitel presenteras förslag vid fyra
platser längs Amiralsgatan där åtgärder behövs göras.

Åtgärdsförslag – Amiralsgatan/Drottninggatan
Två stycken fastigheter på Amiralsgatan nära Drottninggatan drabbas av återkommande
källaröversvämningar och efter undersökning konstaterades att dagvattenledningen och den
kombinerade ledningen är kopplad till en 225 mm spillvattenledning i Amiralsgatan. Dagvatten- och
kombvattenledningen leds ut på två ställen till spillvattenledningen dels i Amiralsgatan och dels i
Drottninggatan vid det gamla utloppet som är proppat mot kanalen.
Denna ledningssträcka ska kopplas om och korrigeras genom att:



Brunnen i Amiralsgatan/Drottninggatan öppnas mot kanalen och muras till
spillvattenledning.
En ny spillvattenledning byggs för möjliggöra omkoppling av serviser. Cirka 30 meter ledning.

Fördelen med ombyggnaden är att dagvatten inte hamnar i spillvattenledningen och att risken för
översvämning minskar i området. I dagsläget bräddas det från en bräddpunkt vid Föreningsmagasinet
ut i denna dagvattenledning längs Amiralsgatan, se figur 62.
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Figur 62. Åtgärdsförslag för Amiralsgatan samt korsning Amiralsgatan/Drottninggatan

Åtgärdsförslag – Amiralsgatan/Föreningsgatan och Amiralsgatan/Bergsgatan
För att kunna koppla bort 2,3 ha dagvatten till kanalen (etapp 1) behöver det göras två omkopplingar
vid Bergsgatan. Åtgärden reducerar volymen tillskottsvatten till Rosendals pumpstation. När dessa
åtgärder har gjorts finns det potential att avleda dagvatten ifrån tvärgatorna till Bergsgatan, en areal
uppemot 20 ha yta vilket skulle kunna innebära en markant reducering av dagvatten till
reningsverket.
Sammanfattningsvis visas de föreslagna åtgärderna längs Amiralsgatan i figur 63.
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Figur 63. Översiktskarta över omkopplingarna som behövs göras längs Amiralsgatan och Bergsgatan för att avleda
dagvatten ifrån kombvattenledningarna på Föreningsgatan.
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11.
Tillsammans gör vi plats för vattnet –
Malmö
Efter skyfallet i Malmö den 31 augusti 2014 har en rad initiativ påbörjats för att minska de negativa
konsekvenserna av skyfall. I mars 2017 antog Kommunstyrelsen i Malmö stad den övergripande
skyfallsplan som ligger till grund för stadens och VA SYDs fortsatta arbete med skyfallshantering. VA
SYD arbetar aktivt tillsammans med Malmö stad i detta arbete, men driver också ”Tillsammans gör vi
plats för vattnet”, en satsning för att aktivt verka för att alla intressenter (både privata och offentliga)
tillsammans ska göra plats för vattnet. Målet är att öka motståndskraften i ledningsnätet mot
effekterna av skyfall och minska riskerna för materiella och personella skador.
Skyfallsplanen fastslår att målen bara kan nås om insatser sker både på allmän plats och på
kommunal och privat kvartersmark. ”Tillsammans gör vi plats för vattnet” riktar framförallt in sig på
att hjälpa till att få igång satsningar på kvartersmark. Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare till
både flerfamiljshus och villor/radhus är därför prioriterade målgrupper.
Satsningen har påbörjats under hösten 2017 och löper i ett första skede under en femårsperiod, fram
till 2021. Finansiering sker ur VA-taxan för Malmö och bemannas av fyra heltidstjänster. Arbetet
bedrivs nära VA SYDs linjeverksamhet men bidrar med extra satsningar som kräver resurser utöver
vad som ryms i det dagliga arbetet. Satsningen utgör en spjutspets som kan testa nya arbetsmetoder,
driva nya samarbeten och involvera fler aktörer än vad vi vanligtvis gör.
Exempel på aktiviteter i satsningen är:
-

Webbplats för kommunikation och information
Stöd till fastighetsägare, både till en- och flerbostadshus, i arbetet med att göra plats för
vattnet på kvartersmark
Samordnade geografiska åtgärder tillsammans med Malmö stad och fastighetsägare
Utbildningar, både internt och externt
Utredningar kring vilka satsningar som är bäst ur samhällsekonomiskt perspektiv
Översyn av byggsamordning och rutiner
Riktade aktiviteter och kommunikationsinsatser för att öka kunskapsnivån och få till attitydoch beteendeförändringar hos målgrupperna
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12. ORDLISTA OCH FÖRKORTNINGAR
Anslutningskontroll
Genom en anslutningskontroll kontrolleras hur en fastighets ledningar är anslutna till de allmänna
ledningarna. Spillvattnet från fastigheten ska vara anslutet till spillvattenservisen och dag- och
dräneringsvatten ska vara kopplade till dagvattenservisen.
ARV
Avloppsreningsverk
Bräddavlopp
Anordningen där bräddning sker till recipient eller annan ledning
Bräddning
Bräddning sker då ledningsnätets eller pumpstationens kapacitet inte räcker till för att leda bort
avloppsvattnet. För att inte riskera att det blir översvämningar flödar avloppsvatten ut till recipient
eller annan ledning vid en viss kritisk nivå.
Dagvatten
Vatten som härrör från nederbörd och som tillförs avloppsnätet via ytliga intag i direkt samband med
nederbörd eller snösmältning.
Dagvattenstrategi
Anger hur dagvatten ska hanteras i planlagda områden.
Duplikatsystem
Att avloppsnätet är byggt enligt duplikatsystem innebär att spill- och dagvatten rinner i separata
ledningar. I ett icke fullständigt utbyggt duplikatsystem är spillvattenledningarna regnpåverkade
genom att de t.ex. ansluter ett kombinerat område eller att ett kombinerat ledningsnät ansluter
spillvattenledning.
Fiktiv ansluten yta
Beräknad yta som motsvarar uppmätt regnvattentillskott.
Funktionskrav
Krav på funktion som avloppsvattenledning ska uppfylla enligt Svenskt Vatten publikation P110.
Förbiledning
Sker då ett delflöde i avloppsreningsverket leds förbi vissa reningssteg, men leds till recipient via
ordinarie utsläppspunkt och provtagning.
Förbindelsepunkt
Punkt där fastighets servisledning kopplas till allmän VA-anläggning.
Instängt område
Område varifrån dagvatten ytledes inte kan avledas med självfall.
LOD
Lokalt omhändertagande av dagvatten. Dagvattnet tas om hand eller fördröjs lokalt inne på
tomtmark.
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Kombinerat avloppsvatten
Då spill-, dag- och dräneringsvatten går i samma ledning kallas det förorenade vattnet kombinerat.
Nattmätning
För att undersöka mängden tillskottsvatten genomförs flödesmätningar nattetid då
spillvattenproduktionen är som lägst.
Nödavlopp
En anordning i spillvattenledning som tillåter att avloppsvatten avleds till recipient, direkt eller via
dagvattenledning, när tillflödet överskrider avledningskapaciteten. Nödavledning kan bero på extrem
flödesbelastning eller driftstopp i t.ex. pumpstationer eller ledningar och används för att minska
risken för källaröversvämningar eller annan egendomsskada. Nödavledning kan även förekomma i
kombinerade system via bräddavlopp i samband med driftstopp i pumpstation eller ledning.
P90 och P110
Branschorganisationen Svenskt Vattens publikation för dimensionering av allmänna
avloppsledningar.
Pe
Personekvivalent. Anger den genomsnittliga mängd föroreningar i avloppsvatten som en person ger
upphov till per dag.
PST
Pumpstation
Skibord
En överfallskant placerad i en avloppsbrunn som vattnet kan rinna över vid stora flöden.
Spillvatten
Förorenat vatten från bland annat hushåll och industrier.
Tillskottsvatten
Samlingsbegrepp för vatten som utöver spillvatten avleds i spillvattenförande avloppsledning.
Tillskottsvatten kan vara dagvatten, dränvatten, inläckande sjö- eller havsvatten m.m.
Årsmedelnederbörd
Årsmedelnederbörden för Eslöv är beräknat för tidsperioden 2005-2014 och är 769 mm.
Nederbörden är uppmätt vid SMHIs mätstation i Stehag.
Återkomsttid
Tidsintervall mellan regn- eller avrinningstillfällen för viss given intensitet och varaktighet. Exempelvis
innebär ett regn med 10 års återkomsttid att intensiteten och varaktigheten för ett sådant regn
statistiskt sett inträffar i genomsnitt 1 gång på 10 år sett över en lång tidsperiod.
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BILAGOR
BILAGA 1 - AVSLUTADE OCH PÅGÅENDE ÅTGÄRDER 2009-2017
I kapitel 6 presenteras ett urval av de åtgärder som har utförts under perioden 2009-2017 eller är
åtgärder som är pågående.

1.1 Turbinen PST avloppsområde
I detta kapitel beskrivs ett antal genomförda åtgärder inom Turbinen PST avloppsområde där
åtgärderna antingen är avslutade eller pågående. Nedanstående åtgärder har gjorts i Annetorp- och
Djupadalsmagasinet, Östanväg, Fosie samt Nordlinds väg.

1.1.1 Annetorpsmagasinet och Djupadalsmagasinet
I Djupadalsstigen mellan Annetorpsvägen och Djupadalsparken ligger ett rörmagasin för dagvatten
som i Djupadalsparken avslutas med en konstruktion med en reglerbar lucka för bottentömning och
ett skibord som överfall. I maj 2015 höjdes skibordsnivån från +9,22 till 9,7 m, vilket innebär att
flödet till nedströms liggande kombinerade ledningsnät minskar och att volymen i Djupadalsparken
och Annetorpsmagasinet kan utnyttjas bättre.
I samband med exploateringen av Elinelund har man byggt om det öppna dagvattenmagasinet i
Annetorp. Ombyggnationen innebär att volymen bättre kan utnyttjas och att mer vatten kan ledas dit
och fördröjas.
De båda åtgärderna i Djupadalsmagasinet och Annetorpsmagasinet innebär att
dagvattenbelastningen till det nedströms liggande kombinerade ledningssystemet fördröjs och
jämnas ut, vilket i sin tur minskar risken för översvämningar i nedströms liggande kombinerade
områden. En översiktsbild av Annetorpsmagasinet visas i figur 64.
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Figur 64. Översiktbild av Annetorpsmagasinet.

1.1.2 Östanväg
Plats: Östanväg.
Typ av åtgärd: Omvandling av område till verksamt duplikatsystem.
Syfte/effekt: Avlasta kombinerat system för att minska risken för källaröversvämningar och
bräddning.
HOLMASTYCKET

Genomfört: 2016-05-26

I ett område på 3,5 ha har servisledningar separerats där spillvattenserviserna tidigare var kopplade
till spillvattenledning och dagvattenserviserna till en kombinerad ledning. I projektet lades en ny, ca
40 m lång, dagvattenledning ner i Östanväg, vilket gjorde området till ett verksamt duplikatsystem.
Det kombinerade systemet inom Turbinens avloppsområde avlastades därmed, vilket både minskar
risken för källaröversvämningar men innebär också en miljöbesparing i form av minskad bräddvolym.
En översiktlig figur över arbetsområdet visas i figur 65.
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Figur 65. En 40 m lång dagvattenledning (dagvattenledningar visas i grönt) byggdes i Östanväg under 2016 vilket gjorde
ett 3,5 ha stort område till verksamt duplikatsystem. Den nylagda sträckan är inringad med blått.
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1.1.3 Utjämningsmagasin för spillvatten i Djupadalsparken
Plats: Djupdalsparken
Typ av åtgärd: Byggnation av spillvattenmagasin
Syfte/effekt: Avlasta spillvattensystemet för att minska risken för källaröversvämningar
Genomfört: 2016-09

Det separerade spillvattennätet är inte dimensionerat för annat än avloppsvatten från hushåll och
industri samt ett visst tillskott från husgrundsdränering.
Under senare år har det visat sig att det separerade spillvattensystemet i Malmö tar emot stora
mängder tillskottsvatten vid kraftiga sommarregn, vilket orsakat stora problem med
källaröversvämning. Efter omfattande utredning som inkluderat bland annat filmning, mätning och
modellering, har det konstaterats att ett område i sydvästra Malmö bidrar till stora mängder
tillskottsvatten i spillvattennätet. Dämningen i spillvattennätet orsakade källaröversvämningar i
Djupadal, Rosenvång, Nya Bellevue och Mellanheden.
För att förebygga källaröversvämningar byggdes år 2016 ett spillvattenmagasin på 1500 m3. Ett
flygfoto över området visas i figur 66 och ett foto invändigt ifrån magasinet visas i figur 67.
Det som var speciellt med arbetet i Djupadalsmagasinet är att det byggdes i spillvattennätet istället
för, som i normalfallet, i dagvattennätet eller det kombinerade avloppssystemet.

112

Figur 66. Placering av spillvattenmagasinet (röd rektangel) i stadsmiljön.

Figur 67. Invändigt i Djupadals spillvattenmagasin.
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1.1.4 Utredningen av tillskottsvatten längs Pildammsdiket (Fosie och
Lindängen)
Plats: Fosie och Lindängen inom Turbinen PST avloppsområde
Typ av åtgärd: Flödesmätning, beräkning av fiktiva ytor och inventering av hårdgjorda ytor.
Syfte/effekt: Lokalisera källor till tillskottsvatten
Genomfört: Sommaren/hösten 2010, 2011, 2012 och 2014.

Under sommaren och hösten 2010 gjordes en flödesmätningskampanj i Fosie. Fyra punkter i denna
stadsdel valdes ut för vidare flödesmätning, se figur 68. Punkterna valdes för att dela upp området i
fyra zoner. Under perioden föll åtta regn med sådan storlek att de kunde användas för att uppskatta
ansluten fiktiv hårdgjord yta. Med fiktiv hårdgjord yta menas att spillvattenledningen tillförs
tillskottsvatten i den mängd som motsvaras av avrinningen från en viss storlek av en hårdgjord yta
som t.ex. tak- eller gatuytor. Dock behöver det inte betyda att den faktiska källan är hårdgjord utan
kan vara t.ex. avrinning från husgrundsdräneringar, inläckage eller överkopplingar mellan dag och
spill, vilka alla kan ge sken av att ge en direkt nederbördspåverkan.

Figur 68. De fyra zonerna i det undersökta området. Det gröna området avvattnas till brunn SNB5280 i
Fosietorpsparken, det blå området till SNB3130 i Lövsångaregatan, det rosa området till SNB3223 i
Blekingsborgsgatan och det gula området till SNB3236.
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Resultaten pekade på att det fortsatta arbetet bör rikta in sig på Lövsångaregatans område. I
området finns även två dagvattenmagasin som ligger nära spillvattenledningsnätet, där överläckage
kan misstänkas. Ett magasin ligger i Fosietorpsparken, ca 100 m nedströms mätpunkten med samma
namn, och ett i Söderkullaparken, ca 100 m uppströms mätpunkten Lövsångaregatan. Områdena
Heleneholmsgången och Blekingsborgsgatan kunde inte förklaras fria från regnpåverkan, och de
bidrog ungefär med lika mycket flöde vardera. I Fosietorpsparken påvisades minst
nederbördspåverkan. Från hela området söder om Ringvägen kan endast en liten påverkan påvisas.

Figur 69. De blåa och gröna området ifrån etapp 1 undersöktes vidare och bildar det orange, gula, rosa och ljusblåa
området.

I nästa etapp under sommaren 2011 gjordes en mer detaljerad undersökning av Lövsångaregatans
avrinningsområde som delades upp i fyra stycken mindre avrinningsområden: Söderkullagatan,
Duvhökgatan vändplan, Duvhöksgatan utfart och Lövsångaregatan. En översiktsbild över denna
uppdelning av avrinningsområden visas figur 69.
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Figur 70. Avrinningsområdet Söderkullagatan (Orange) avvattnas till brunn SNB5329, Duvhöksgatan vpl. (gult
område) avvattnas till brun SNB3184, Duvhögsgatan utf (rosa område) avvattnas till brunn SNB3138 och
Lövsångaregatan (ljusblått område) avvattnas till SNB3130.

Det mest påverkade området är Duvhöksgatan vpl. där ett fåtal serviser bidrar med stora ytor, visas i
närbild i figur 70. I området finns hyreshus där flera garagenedfarter och källartrappor är kopplade på
spillvattenledningssystemet. De fyra avrinningsområdena resultat redovisas i tabell 16.

Tabell 16. Fiktiv hårdgjord yta i proportion till storlek, ledningslängd och antal serviser.

Område

Fiktiv
yta [ha]

SNB5329 Söderkullagatan
SNB3184 Duvhöksgatan vpl.
SNB3138 Duvhöksgatan utf
SNB3130 Lövsångaregatan

2,1
0,9
0,4
0

Andel av upptagningsområdets
totala yta [%]
1,0
12,5
2,27
-

Fiktiv yta/km
spillvattenledning
[ha/km]
0,12
1,06
0,16
-

Fiktiv yta/antal
spillvattenserviser
[m2/servis]
37
1286
46
-

För att undersöka hur stor inverkan det var ifrån garagenedfarter och källartrappor gjordes en
inventering av dessa ytor i området mellan Ringvägen och Lövsångaregatan. Inventeringen
påbörjades sommaren 2011 och avslutades 2012. Varje källartrappa eller garagenedfart mättes och
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delades upp efter områdena från etapp 2. Eventuella ytor som sluttade mot en trappa antogs bidra
och mätningarna utfördes därefter. Resultatet finns i Tabell 17.
Tabell 17. Uppmätta felkopplade ytor i de fyra områdena. Då inventeringen begränsades till området mellan Ringvägen
och Lövsångaregatan är inte listan för Söderkullagatan komplett.

Område

Antal källartrappor

Antal garagenedfarter

Ansluten yta [m2]

Söderkullagatan

35

6

1 300

Duvhöksgatan vpl.

18

4

510

Duvhöksgatan utf

21

0

180

Lövsångaregatan

2

0

20

Flödesmätning 2014
Det har gjorts nya mätningar i Fosie under 2014 och 2015 för att bland annat se om det fanns något
samband mellan hög nivån i det underjordiska dagvattenmagasinet i Söderkullaparken och ökat
tillskottsvattenflöde. Flödesmätare var utplacerade bl.a. under skyfallet den 31 augusti. I figur 71
visas en graf där man kan se uppmätt nederbörd jämfört med nivå och flöde för den 31 augusti. Ur
grafen kan utläsas att spillvattenflödet börjar öka kort efter att det börjat regna, när det kommit ca
20-30 mm regn är ledningens maxkapacitet på ca 450 l/s uppnådd och trycknivån i ledningen stiger
mycket snabbt. Ungefär samtidigt som nivån spillvattenledningen når sin maxkapacitet är också
dagvattenmagasinet fullt och det börjar bli marköversvämning i Söderkullaparken. Ur detta mycket
kraftiga regntillfälle är det dock svårt att dra några slutsatser kring vad källan till tillskottsvattnet kan
vara. Vid en situation när marken är vattenmättad kan tex dränering från fastigheter vid mätning
upplevas som direkt påkopplade ytor och komma väldigt snabbt, troligast är att det är en
kombination av olika källor, däribland översvämmade fastigheters golvbrunnar. Det går ej heller att
utesluta om det kan finnas ett läckage mellan dagvattensystemet och spillvattennätet. Förslag till
vidare utredning och åtgärder finns beskrivet under kapitlet kommande åtgärder.

Figur 71. Resultat av nederbördstillfälle 31 augusti 2014.
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1.1.5 Nordlinds väg
Plats: Nordlinds väg
Typ av åtgärd: Installation av ny spillvattenledning. Separering av fastigheter.
Syfte/effekt: Reducera risk för källaröversvämning i närområdet.

Husen på Nordlinds väg har varit anslutna till ett hårt belastat kombinerat avloppssystem. Under
2017 byggdes spillvattennätet ut på Nordlinds väg så att risken för källaröversvämning minskar i
området, visas i figur 72. Projektet avslutades under hösten 2017.

Figur 72. Översikt åtgärd vid Nordlings väg.
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1.2 Spillepengen PST avloppsområde
I detta kapitel beskrivs åtgärder inom Spillepengen PST avloppsområde där åtgärderna antingen är
avslutade eller pågående. Nedanstående åtgärder har gjorts i Jägersro Villastad och Videdal.

1.2.1 Jägersro villastad
Plats: Jägersro Villastad bl.a. Ponnygatan och Fuxgatan, spillvattenledning längst med Jägersrostigen
samt Jägersro området som helhet.
Typ av åtgärd: Mätningar och undersökningar på spill- och dagvattennätet.
Syfte/effekt: Minska mängden tillskottsvatten och effekten av hög vattennivå i Risebergabäcken.
Genomfört: 2009-2016

Avloppsnätet i Jägersro villastad är ett duplikatsystem där dagvattnet rinner genom separata
ledningar ut i Risebergabäcken och spillvattnet rinner vidare till Spillepengens pumpstation.
:Ett antal

fastigheter på Ponnygatan och Fuxgatan har drabbats av upprepade källaröversvämningar.
De senaste årens kraftiga regntillfällen har även orsakat översvämning i ett flertal andra fastigheter i
Jägersro, däribland Jägersro travbana och Jägersro Center.
För att komma tillrätta med problemet har flera fältmätningar och undersökningar utförts. De första
mätningarna gjordes redan 2009 där det konstaterades att spillvattennätet i Jägersro villastad tar
emot stora mängder dagvatten vilket det inte är byggt för. Till huvudspillvattenledningen avleds
spillvatten från Jägersro travbana samt från Oxie. Tillskottsvattenpåverkan från Oxie uppgår till 3 ha
felkopplad yta. Denna belastning medför risk för källaröversvämningar i området och stor belastning
på reningsverket som bör belastas endast med spillvatten.
Kompletterande fältundersökningar i Jägersro Villastad visade också på att stuprör var felkopplade på
spillvattenledningen i området. Genom att 2014 dämma i en dagvattenledning i Ponnygatan kunde ett
tydligt överläckage mellan dag- och spillvattenserviser på framförallt fastigheternas del konstateras.
Detta medför att det krävs insatser från fastighetsägarnas sida genom att undersöka och t.ex. reling
privata serviser men det indikerar även på att hela VA SYDs ledningsnät i området bör ses över och
förnyas.
Flödesmätningar fortsatte under 2015, men denna gång längre upp i systemet vid Jägersrostigen.
Mätningen syftade till att kontrollera tillskottsvattenbelastningen på 400 mm spillvattenledningen som
tar emot spillvatten från bl.a. Jägersro travbana samt även hur mycket den bidrar till dämningen i 500
mm spillvattenledningen vid kraftiga regn. Resultaten visar att 1,1 ha hårdgjorda ytor är anslutna på
spillvattensystemet uppströms mätpunkten.
De felkopplade ytorna identifierades vid anslutningskontroll under vintern 2015/2016. Polisrytteriets
(Rosengård 130:401) serviser var felkopplade då spillvatten från fastigheten avleddes direkt till
dagvattenledningen medan dagvatten från alla takytor och en del av parkeringen vid travbanan
pumpades upp för att sedan släppas i spillvattenledningen. VA SYD har ställt krav på fastighetsägaren
att åtgärda att dessa fel samt att se över alla övriga VA-installationer. En översikt över området och
åtgärderna visas i figur 73.
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Figur 73. Fältmätningar och undersökningar i samband med källaröversvämningar i Jägersro Villastad och
översvämningar vid Jägersro travbana.

Samtidigt som utredningen pågått har en del åtgärder genomförts, bland annat har det befintliga
dagvattenutloppet byggts om för att minska erosion, förbättra vattenmiljön och därtill få ett jämnare
flöde av dagvatten som mynnar ut i Risebergabäcken. Förnyelseprojekt (relining exempelvis) har
även påbörjats för att säkerställa skicket på VA SYDs ledningsnät i Jägersro Villastad. Jämförelse
mellan det gamla och nya utloppet visas i figur 74.

Figur 74. Gamla och nya utloppet i Jägersro. Bild av Stefan Billqvist.
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1.2.2 Åtgärdsförslag - Hohögsgatan – etapp 1
Plats: Hohögsgatan, Plommongatan, Hallongatan, Nypongatan och Hjortrongatan.
Typ av åtgärd: Separering samt förnyelse av dricksvattenledningar.
Syfte/effekt: Avlasta kombinerat system samt minska risken för källaröversvämningar.

Under 2017 påbörjas arbetet med att separera i Hohögsgatan, Plommongatan, Hallongatan,
Nypongatan samt Hjortrongatan. Nya grunda dagvattenledningar läggs och befintliga kombinerade
ledningar blir spillvattenledningar, med grunda dagvattenledningar menas att de läggs ca 0,5 m
ovanför hjässan av befintliga kombinerade ledningar. I samband med separeringen förnyas också
dricksvattenledningarna. Syftet med separeringen är att minska risken för översvämningar i området.
Arbetet förväntas vara klart till 2018.
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1.2.3 Stora Hultsgatan
Plats: Stora Hultsgatan - Tockarpsgränd
Typ av åtgärd: Omkoppling av avloppserviser i Stora Hultsgatan
Syfte/effekt: Reducera tillskottsvatten i spillvattenledningsnätet och därmed minska risk för
källaröversvämningar på spillvattennätet i Djupadal.

I tidigare renoveringsprojekt på avloppsnätet i Djupadalsområdet, så har det visat sig att
avloppserviserna i Stora Hultsgatan är felkopplade på fel huvudledningar i gatan med stora mängder
tillskottsvatten som följd i spillvattenledningsnätet.
Avloppserviserna läggs om genom grävning som arbetsmetod i Stora Hultsgatan-TockarpsgrändVejbystigen förnyas genom rörspräckning som arbetsmetod.
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1.3 Rosendal PST avloppsområde
I detta kapitel beskrivs åtgärder inom Rosendal PST avloppsområde där åtgärderna antingen är
avslutade eller pågående. Nedanstående åtgärder har gjorts i Rostorp och Rådmansvången.

1.3.1 Rostorp
Plats: Stockholmsvägen
Typ av åtgärd: Installation av högvattenlucka och bakvattenstopp samt informationsmöte för
fastighetsägare.
Syfte/effekt: Minska risken för översvämningar på grund av hög vattennivå i Sege kanal och ökat LOD
(Lokalt Omhändertagande av Dagvatten)
Genomfört: 2016

Flera fastigheter i Rostorp har haft upprepade källaröversvämningar. Fastigheterna är anslutna till
kombinerat system och avloppsvattnet leds till Rosendals pumpstation. Det finns fem bräddpunkter
på dagvattensystemet som leder till Sege kanal. Detta innebär att det finns risk för baktryck från
kanalen när vattennivån är hög. I en av bräddpunkterna har det sedan några år tillbaka funnits ett
bakvattenskydd och under 2016 installerades skydd i ytterligare tre punkter. Bilder ifrån
installationen visas i figur 75. I den femte punkten bedöms risken för att det ska trycka baklänges in i
det kombinerade systemet så liten att ingen åtgärd behövs. En bild ifrån installationerna visas i figur
76.
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Figur 75. I bräddpunkterna inringat med blått har det installerats högvattenlucka eller bakvattenstopp.
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Figur 76. Högvattenlucka installerad vid Rostorp (t.v.), bakvattenstopp installerad nedströms Rostorp (t.h.) och
skibord/bräddning (mitten nedre bilden).

Efter utförda åtgärder på ledningssystemet arrangerades ett möte med villaägarna under april 2017
om vilka åtgärder de kan göra på sina fastigheter för att minska risken för översvämning i området.
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1.3.2 Rådmansvången, sista etappen
Plats: Regementsgatan/Fersens väg
Typ av åtgärd: Omvandling av område till verksamt duplikatsystem.
Syfte/effekt: Avlasta kombinerat system.
Genomfört: 2016-09-20

Stadsdelen Davidshall har länge haft duplikatsystem som inte varit verksamt på grund av att
kombinerat avloppsvatten från Rådmansvången har letts in i området. Rådmansvången har i flera
etapper separerats. Separeringen blev klar 2016 då sista fastigheten kopplade på sig på det nya
duplikatsystemet. Detta innebar att en torrvädersavrinning från dagvattenledningen i Fersens väg till
spillvattenledningen i Regementsgatan kunde tas bort, vilket visas i figur 77. Genom denna sista
åtgärd blev ett cirka 45 ha stort område ett verksamt duplikatsystem där dagvattnet leds direkt till
recipient.

Figur 77. En torrvädersavrinning från dagvattennätet till spillvattennätet (inringat med blått) togs bort under 2016,
vilket gör ett ca 45 ha stort område till verksamt duplikatsystem.
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1.4 Limhamn PST avloppsområde
I detta kapitel beskrivs åtgärder inom Limhamn PST avloppsområde där åtgärderna antingen är
avslutade eller pågående. Dessa åtgärder har gjorts i Hyllie Kyrkoväg/Strandgatan.

1.4.1 Hyllie Kyrkoväg/Strandgatan
Plats: Hyllie Kyrkoväg/Strandgatan
Typ av åtgärd: Ombyggnation av bräddkammare, visas i figur 78.
Syfte/effekt: Aktivering av 48 ha icke verksamt duplikatområde. Minskade bräddningsmängder,
minskad risk för källaröversvämningar och minskad belastning på Klagshamns avloppsreningsverk.

Bakgrund och åtgärd
För att avlasta det kombinerade ledningsnätet och minska bräddningsmängderna till recipienten,
främst Sibbarp, har en serie åtgärder genomförts för att göra om 48 ha icke verksamt
duplikatområde till verksamt. Åtgärden minskar även dagvattenbelastningen på Klagshamns
reningsverk. Arbetet har pågått under flera år med bl.a. anläggande av nya spillvattenledningar och
separering av fastigheter. Efter att alla fastigheter separerat även på tomtmark återstod att bygga
om bräddkammaren i Hyllie Kyrkoväg för att via den kunna leda ut dagvattnet direkt till recipienten.
Under 2016 slutfördes brunnen, som är delad i två delar och fungerar både som utlopp för dagvatten
och som bräddbrunn när nivån i den kombinerade ledningen i Strandgatan blir alltför hög. I brunnen
sitter även en fast nivåmätare för att kunna studera bräddvolymen.

Figur 78. Bräddkammare och utloppsbrunn under ombyggnation för framtida funktion. Bild: Malin Bengtsson.
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BILAGA 2 - FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER I ÅPMA 2017
Förslag till åtgärder med huvudeffekt och uppskattad investeringskostnad, sammanfattas i tabell 18.
Tabell 18. Summering av kommande och potentiella åtgärdsförslag.

Åtgärdsförslag – Kommande
Nr
1
2
3

5
6
7

Område
Almhög etapp 1
Almhög etapp 2
Jägersrovägen
Solbacken etapp 2Marieholmsvägen
m.fl.
Gullvik
Kroksbäck
Mellanheden

8

Boktryckaregatan

9

Videdal

10

Västra Kattarp

11

Kirseberg

12
13

Tegnérgatan
Borrebackevägen

Anläggning av nya spillvattenledningar.
Nya ledningar för dag, spill och vatten (1 st. arbetsområde) samt ta
bort ledningar som ligger på privat mark.

Nr
1
2

Område
Solbacken etapp 2
Solbacken etapp 3

3
4

Rosenvångstunneln
Bispgatan

5

Djupadal/Hyllieby

Åtgärdsförslag
Separeringsprojekt.
Aktivering av duplikatsystem (2st områden) samt avledning av
dagvatten
Magasinering av kombvatten
Ny dagvattenledning 1000mm. Omvandling av område till verksamt
duplikatsystem.
Separeringsprojekt på fem olika platser i Djupadal och Hyllieby.

4

Åtgärdsförslag
Ny dagvattenledning.
Separeringsprojekt.
Separeringsprojekt. Omkoppling av stuprör.
Separeringsprojekt.

Separeringsprojekt alt. lokal fördröjning av dagvatten.
Separeringsprojekt samt ett nytt dagvattendike
Bortkoppling av stuprör och eventuellt anläggning av fördröjningsyta
för dagvatten.
Informationskampanj, inventering av korrekt separerade fastigheter i
området samt flödesbegränsade rännstensbrunnar.
Ny dagvattenledning (1200 m) för att kunna avleda dagvatten från ca
40 ha till recipienten Risebergabäcken
Separering och avledning av dag- och spillvatten till Rosengård.
Avlastar Västra Kattarp som har kombinerat system till skillnad ifrån
Rosengård med ett väl dimensionerat duplikatsystem
Utvidgning av spillvattennätet och hydraulisk kapacitetsutredning av
recipienter.

Åtgärdsförslag - Potentiella
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BILAGA 3 - MAGASIN
Nr

Magasin

Läge

Utlopp

Utloppsnivå

Munstycke

Volym

Överfall

Konstruktion

1

DUM0001

Bågängen

DNB3188

+10,4

Ø150

120

-

1x1200

2

DUM0002

Pildammsparken

DNB9012

+4,6

Ø410

1525

-

3x2000, 1x800

3

DUM0003

Söderkullaparken

DNB9018

+11,9

Flödesregulatorer

1240

+13,42

3 st. 83x7 Btg.
bassänger

4

DUM0004

Munkhättegatan

DNB0832

+15,26

Ø275

450

+17,30

1x2000

5

DUM0005

Eriksfältsgatan

DNB5761

+21,34

Ø110

285

+22,6

1x2000, 1x1000

6

DUM0006

Industrigatan

DNB9070
DNB8641

+4,25

Ø380

760

+6,15

1x2000

7

DUM0007

Tungstensgången

DNB9063

+5,98

Ø275, 210

540

+7,25

1x1000

8

AUM0008

Videdalsparken

ANB5698

+7,32

Ø400

200

-

3x1200
1x800

9

DUM0009

Videdalsvägen

DNB9027

+6,88

Ø200

590

-

1x2000

10

DUM0010

Kullavången

DNB0369

+9,86

Ø102

255

+10,00

5x1000

11

DUM0011

Von Rosens väg
Västra

DNB9034

+6,20

Ø275

410

+7,48

5x1200

12

DUM0012

Djupadalsparken

+6,84

-

1220

+9,27

13

DUM0013

Lorensborgsgatan

DNB2310
DNB2263
DNB9073
DNB3191

+10,03

3 Ø275
1 Ø100

1200

11,65

14

DUM0014

Stensjög/Hålsjög

DNB2572

+7,0

420x590

950

Ca +8,53
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Anmär-kning

Skibord +5,5

2x1600
1x1200
1x1600, 1400
1200, 1000

Reglerlucka
1200x1200
Flera
munstycken

1x1600

Reglerbar lucka

Nr

Magasin

Läge

Utlopp

Utloppsnivå

Munstycke

Volym

Överfall

Konstruktion

Anmär-kning

15

DUM0015

Inre Ringvägen
/Båtyxestigen

DNB9040

+20,05

450x275

3000

+21,87

5x1800

Överfall
1000x200

16

DUM0016

Novisgatan

DNB9041

+20,78

Ø100

75

21,70

1x1000

17

DUM0017

Cronhielmsparken

DNB9042

4,92

Ø275
Ø170

2600

+6,47

12x1600

18

DUM0018

Toftanäs

DIL1003

+5,06

600x300

5000

-

Damm + dike +
våtmark

19

AUM0019

Heleneholm

ANB9031

+7,29

5 Ø200
1 Ø150

2000

+8,70

11x1800
1x1400, 800

20

DUM0020

Sallerupsvägen

-

21

DUM0021

Knivgatan

DNB7846

+3,72

Ø300

110

-

2x1200
1x800

22

DUM0022

Von Rosens Väg
Östra

DNB9046

+6,15

Ø275
Ø190

2150

+7,80

5x1600

+6,69
+6,58
+6,91

3x 0,22 m3

450

-

Damm + dike
Rotzon

23

AUM0023

Hohögsgatan

ANB3108
ANB3103
ANB3069

24

DUM0024

Fosietorpsparken

DNB5300

+14,4

560x1000

2400

+16,3

25

DUM0025

Inre Ringvägen/
Munkhättegatan

DNB9051

+20,13

2 Ø275

2100

+22,30

2x2000

26

AUM0026

V. Hindbyvägen

ANB9004

+11,24

Ø400

625

+13,20

3x1800

27

DUM0027

Stattenavägen

DNB5228

+16,40

Ø275

120

+17,57

1x1000
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3x1600
1x1200, 100,
800
6x2000, 1x1600,
1000

Åtgärdsförslag
på att installera
överfall

Direkt till
Risebergabäcken

Bjälksätt
Öppning ökad
2007

Nr

Magasin

Läge

Utlopp

Utloppsnivå

Munstycke

Volym

Överfall

Konstruktion

28

DUM0028

Sallerupsvägen

DNB8857

+2,77

Ø100

100

+3,67

1x1000

29

DUM0029

Gröndal

DNB0689

+10,13

Ø275

450

+11,30

1x1200

30

DUM0030

Kroksbäcksparken

DNB3302

+11,0

400x370

1050

+12,60

7x1200

31

DUM0031

Hyllie Boställe

DNB4973

+10,98

Borttaget

600

-

1x1800

32

DUM0032

Trelleborgsvägen/
Ax. Danielssons väg

DNB5162

+17,21

2 Ø275

340

+18,45

1x1400

33

DUM0033

Toftängen

DNB9058

+14,02

Ø300

70

1x1000

34

DUM0034

DIL1027

+8,50

Ø1200

3500

Öppen damm

35

DUM0035

DNB4895

+8,81

Borttaget

400

-

1x1200

Bjälksätt

36

DUM0036

DNB4986

+14,08

-

400

-

1x1600, 1400

Bjälksätt

37

DUM0037

DNB5406

+21,95

-

560

-

1x1600

Bjälksätt
förberett

38

DUM0038

DNB4053

+18,37

-

355

-

1x1400, 1200

Bjälksätt

39

AUM0039

ANB1559

-1,06

Ø500
Ø400

1800

1800

Bräddöverfall
1000x500

40

DUM0040

DNB9059

+12,38

1200x500

1020

+14,50

1x2000

41

AUM0041

Föreningsgatan

ANB9111

-1,85

~ Ø800

4500

-

2200

Bjälksätt

42

DUM0042

Flygfältsvägen/ Inre
Ringvägen

DNB9061

+0,90

-

854

-

2x1800
1x2200

Bjälksätt

Annetorpsmagasine
t öppet
Annetorpsvägen/
Byskiftesgatan
Pildammsvägen/
Sofieholmsparken
Lindängen/
Lindängsstigen
Ögårdsstigen/
Jägershillsgatan
Erikslustvägen/
Regementsgatan
Inre Ringvägen/
Amiralsgatan
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Anmär-kning

Strypplåt

Nr

Magasin

Läge

Utlopp

Utloppsnivå

Munstycke

Volym

Överfall

Konstruktion

43

DUM0043

Annetorpsvägen/ Ö.
Hyllievägen

DNB4895

+9,59

400x500

200

-

1x1200

+6,62,
+6,75,
+7,05

3 Ø300

197

+7,54,
+7,73,
+8,17

1x1000

Anmär-kning

3 munstycke
och 3
bräddöverfall

44

DUM0044

Ringungsgatan

DNB2483
ANB4016

45

DUM0045

Gråpoppelgatan

DNB6184

+17,66

Ø200

58

-

1x800

46

DUM0046

Kastanjegatan

DNB6180

+18,20

Ø200

118

-

1x1000

47

DUM0047

Tygelsjöbäcken

DIL1036

+14,25

-

250

+15,26,
+15,06

Dike + våtmark

48

DUM0048

Ernst Jacobssons
gata

DNB6289

+ 13,60

Ø300

96

-

1x1200

Strypplåt

49

DUM0049

Nygårdsvägen

DNB7604

+2,26

Ø200

38

-

1x800

Strypplåt

50

DUM0050

Månssons väg

DNB1822

+1,23

Ø160

12

-

1x1000

Strypplåt

51

DUM0051

Bettys väg

DNB1809

+1,01

Ø160

20

-

1x1000

Strypplåt

52

DUM0052

Bettys väg

DNB1814

+0,94

Ø160

20

-

1x1000

Strypplåt

53

*

Vintriediket

DIL0975

54

*

Elinelundsdiket

DIL1063
DNB6411

11 öppna
dammar i följd
Dammar + dike
+ våtmark

55

*

Hammarsparksdiket

Barnviken

Dike

56

*

Annestad

DIL0987

Växtklädd kanal

Översvämningsy
ta

57

*

Fjärilsparken

DIL1070

Dike + våtmark

Eko-korridor

58

*

Växthusparken

DIL0951

Damm + dike

Eko-korridor

4600

132

Nr

Magasin

Läge

Utlopp

59

*

Tygelsjö

60

*

61

*

Utloppsnivå

Munstycke

Volym

Överfall

Konstruktion

Anmär-kning

DIL0942

Dammar +
vattendrag +
våtmark

Eko-korridor

Solglimten

DIL0936

Damm

Hyllie

DIL0935

Damm

62

*

Svågertorp

DUL1326

Öppet
dagvattensyste
m

63

*

Valdemarsro

DIL0933

Damm

64

*

Väster om kv.
Bronsdolken

DIL0948

Damm

65

*

Bronsgjutaregatan

DIL1094

Damm

67

*

Augustenborg

-

68

*

Gyllins trädgård

-

69

*

Husie

-

DUM

Cederströmsgatan

DUM

Draken

SUM

Djupadal

DNB1791
8
DNB1792
3

Öppet
dagvattensyste
m
Öppet
dagvattensyste
m
Våtmark +
kanaler + sjö
+5,28

188

2 x1000

+5,31

385

2 x1400

SNB19894 +5,16

1500

12
133

Ingår i
ekostaden
Augustenborg
Projekterat, ej
anlagt

Sandfång

13

* Utjämningsmagasin som inte erhållit ett specifikt id-nummer och där information om volym mm saknas och behöver utredas.
14
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BILAGA 4 - HÖGVATTENLUCKOR, SKIBORD OCH MUNSTYCKEN
Lokalrecipient

Avloppsområde

Bräddpunkt

Hgv.lucka

ÖstraHamnen
ÖstraHamnen
ÖstraHamnen
ÖstraHamnen
ÖstraHamnen

Hamnen
Hamnen
Hamnen
Hamnen
Hamnen

Borrgatan
Koksgatan
Väderögatan
Kosterögatan
Östkajen

x
x
x
x
x

Skibord -0.25
Skibord +0.32
Skibord +0.32
Skibord -0.23
Skibord +0.00

Limhamnshamn
Limhamnshamn
Limhamnshamn
Limhamnshamn
Limhamnshamn
Limhamnshamn

Limhamn
Limhamn
Limhamn
Limhamn
Limhamn
Limhamn

Beleshögsplan
Geijersgatan
Ekonomigatan
Prångaregatan
Sveagatan
Tegnérgatan

x
x
x

Skibord +2.60
Skibord +1.75
Skibord +1.35
Skibord +0.75
Skibord +0.20
Skibord +0.50

Öresund
Öresund

Limhamn
Limhamn

Hyllie Kyrkoväg
Övägen

x
x

Skibord +0.40
Bräddledn.TA 750

Inrekanaler
Inrekanaler
Inrekanaler
Inrekanaler
Inrekanaler
Inrekanaler
Inrekanaler
Inrekanaler
Inrekanaler
Inrekanaler
Inrekanaler

Turbinen
Turbinen
Turbinen
Turbinen
Rosendal
Rosendal
Rosendal
Rosendal
Rosendal
Rosendal
Rosendal

Carl Gustafs väg
Slottsparken
Kockums
Luckor Turbinen
Fersens väg
Davidshallsgatan
Södra Förstadsg.
Löjtnantsgatan
Brandmästareg.
Exercisgatan
Celsiusgatan

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Skibord +1.50
Skibord +0.50
Skibord +0.70
Motordrivna luckor
Skibord +0.18
Skibord +0.30
Skibord +0.15
Skibord +1.20
Skibord +1.20
Skibord +1.02
Skibord +1.02
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Munstycke

x

x
x
x
x
x
x
x

Anmärkning

Inrekanaler
Inrekanaler

Rosendal
Rosendal

Malmgatan
Slussgatan

x
x

Skibord +1.02
Skibord +0.97

Segekanal
Segekanal

Rosendal
Rosendal

Sege kanal
Lundavägen

x

Skibord -0.30
Skibord +1.20

Segeå
Risebergabäcken
Risebergabäcken
Risebergabäcken

Spillepengen
Spillepengen
Spillepengen
Spillepengen

Bulltofta vattenverk
Risebergaparken
Dammstorpsvägen
Storhällagatan

x
x
x
x

Skibord +1.40
Skibord +3.00
Skibord +3.95
Skibord +4.20
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