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Ekologigruppen 

Uppdrag 
Ekologigruppen Ekoplan AB har av Lomma kommun fått i uppdrag att bedöma platser och 

projektera dammar för fördröjning och rening av dagvatten med syfte att motverka övergödning 

och erosion vid Öresundskusten. Dammarna skall också utformas så att de i möjligaste mån ger 

miljönytta i form av biologisk mångfald och rekreationsvärden. 

I uppdraget har ingått att bedöma 6 platser centralt och i utkanterna av Lomma och Bjärreds 

tätorter, utifrån miljömässiga och tekniska kriterier. I uppdraget har även ingått att vid det mest 

lämpliga läget, platsen norr om Bjärred, genomföra en förprojektering av en dagvattendamm. 

Föreliggande bilaga till huvudrapporten utgör en förprojektering av en dagvattendamm vid 

Löddesnäs norr om Bjärreds tätort – plats F (Figure 1). Materialet kan utgöra ett underlag för vidare 

diskussioner om markupplåtelse och för anmälan om vattenverksamhet. 

 

Figure 1. Läge för dagvattendamm vid Löddesnäs. 

Platsbeskrivning 
En dagvattenledning som avvattnar villakvarter (areal 15 ha) i nordvästra Bjärred mynnar i ett dike i 

Löddeåns mynnings naturreservat (Figur 1). Diket har en längd av ca 230 m och leder ut i Öresund 

i södra delen av vassområdet vid Löddeåns mynning. Nedströms ledningens mynning rinner diket 
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längs ett buskage innan det svänger 90 grader mot stranden. Rörledningen har en diameter på 600 

mm och ligger med vattengång mellan 1,4 och 2 m under marknivå. Längs ledningen och diket 

ligger marken lågt och här finns möjligheter att skapa magasin för fördröjning av vatten. 

 

 

Figur 1. Undersökt område F vid Löddesnäs, Bjärred. Dagvattennät (gröna linjer) öppet dike (blå linje). 

 

Tekniska förutsättningar 
En öppen markyta begränsas av dagvattenledningen i norr och diket i väster. Ytan har en areal av ca 

1 hektar och en medelmarknivå på ca 3,1 möh, vilken skall jämföras med ledningens nivå på ca 2,0 

möh i områdets nordöstra hörn. Marken sluttar svagt mot väst. Förutsättningar för att skapa en 

dagvattendamm bedöms som relativt goda (se Tabell 1, Figur 2). 

Tabell 1. Befintliga förhållanden på platsen för dagvattendamm. 

Ledningens längd i utpekat område 207 m 

Ledningsdimension 600 mm betong 

Vattengång uppströms (vid pumphus avloppsvatten) +2,12 

Vattengång nedströms (vid anslutning brunn i buskage) +1,19 

Ledningens fall (220 m) 4,5 ‰ 

Ledningens kapacitet (vid full ledning) 370 l/s 

Ansluten areal 15 ha villakvarter 
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Figur 2. Utpekad yta för dagvattendamm. Google Earth t v och foto mot NO t h. 

  

Utformning av dagvattendamm 

Grundförslag 

Ett förslag till dagvattendamm presenteras nedan och i Figur 3. Dammen har projekterats med 

slänter anpassade för platsens förhållanden och till rekommendationer för säkerhet (Figur 3, Tabell 

2). Dammen anläggs med ett bottenområde där vattendjupet vid normalvattenstånd är 1 m. Vid 

inlopp och längs buskaget, där dammen blir som smalast, anläggs 1 – 2 m breda terrasser för att 

bryta av slänten upp till marknivå som där ges en lutning på 1:4. Slänter med lutning 1:3 anläggs 

mot buskridån där dammen är smal. På motsatta sidan buskaget och vid inloppet anläggs slänten 

med lutning 1:4. De branta slänterna kompletteras med en terrass med en bredd av 1 m i sydväst 

och 2 m vid inloppsområdet. Terrassen avslutas med en slänt 1:2 mot botten. Terrassernas 

vattendjup föreslås bli 0,1 m vid normala vattenflöden. Där dammen är bred anläggs slänter med 

lutning 1:6. Tvärsnitt för projekterade slänter, terrasser och bottnar visas nedan (Figur 4, Figur 5). 

Den befintliga dagvattenledningen mynnar i dammens inloppsområde och grävs upp på den 

resterande sträckan. I utloppet anläggs en nivåregleringsbrunn alternativt en öppen tröskel vars 

överfallskant som grundnivå ställs in på 1,9 möh, men som kan regleras upp och ner för inprovning 

av optimal nivå. 

Flödesmönstren i dagvattenledningen är inte kända men det kan förmodas att flödet är lågt och 

även upphör under stora delar av året. Det kan också förväntas att vattenflödet ökar snabbt vid 

skyfall. Utloppet har dimensionerats så att dammens vattennivå står 5 cm över vattengång i den 

befintliga ledningens mynning vid lågvattenföring. 

 

Tabell 2. Data för förslag till dagvattendamm. 

Bottennivå 1,00 möh 

Terrassnivå 1,80 möh 

Vattennivå normalflöde / högflöde 1,90 / 2,10 möh 

Dagvattenledning - beräknad vattengång vid inlopp 1,85 möh 

Magasinsvolym mellan +1,9 och +2,1 700 m3. 

Slänter 1:3 - 1:6 

Bottenareal 2080 m2 

Släntareal 3070 m2 

Dammareal 5150 m2 

Schaktvolym 7500 m3 

Utlopp - reglerbar överfallskant i munkbrunn/öppen tröskel 1,90 möh 
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Figur 3. Förslag till dagvattendamm. Ritningen visar dammkontur (blå streckad linje), botten (grått raster) terrasser 
(mörkt raster), befintligt dike (blå linje), befintlig dagvattenledning (grön linje) och släntlutningar. 

 

 

Figur 4. Läge för tvärsnitt som visar projekterade slänter, bottnar och terrasser. 
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Figur 5. Tvärsnitt A – G för projekterade slänter, terrasser och bottnar samt vattennivå vid lågvatten. 

Alternativa förslag 

Det skall påpekas att alternativa utformningar är möjliga. Det är möjligt att anlägga flackare slänter, 

vilket då blir på bekostnad av ianspråktagen areal, terrassens bredd eller bottenytans areal. Det går 

även att gräva bottenområdet djupare, vilket minskar risken för igenväxning. Om så önskas kan 

terrassen läggas ovan vattennivån. Detta påverkar dock säkerhetsaspekten t ex för lutning och djup 

mot den yttre bottenytan. Man kan även överväga att låta det befintliga diket längs buskridån ingå i 

dammen. Detta bör dock föregås av en inmätning av diket och dess kanter. 

Detaljprojektering 
Ovanstående projektering skall ses som ett förslag som kan ligga till grund för fortsatta interna 

diskussioner och för anmälan om vattenverksamhet. Efter att ytterligare information och synpunk-

ter inhämtats kan justeringar göras som påverkar storlek, form, vattennivå, djup och magasins-

volym. Kompletterande mätningar av ledningens nivå (t ex om fallet är jämnt på sträckan), vatten-

flödens och vattennivåers dynamik kan ge indata för detaljprojektering. 

Miljönytta 
Dagvattendammen tillför miljönytta i form av vattenrening och utjämning av flödestoppar. 

Dammen tillför även estetiska och rekreationsvärden samt gynnar den biologiska mångfalden i 

området. 

Motstående intressen 
Upplåtelsen av marken och prioriteringar gentemot eventuell annan verksamhet analyseras av 

aktuell förvaltning i Lomma kommun. Eventuella arrendeavtal gällande markområdet ses över och 

förnyas/förändras. Avtal/överenskommelse om hur skötsel och ansvar fördelas mellan VASYD 

och Lomma kommun bör upprättas. Området ligger i Löddeåns mynnings naturreservat och 

dispens från reservatsföreskrifter söks i samband med anmälan om vattenverksamhet, liksom 

biotopskyddsdispens (diket) och strandskyddsdispens.  
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Det bedöms att omkringliggande mark inte påverkas negativt men man bör undersöka eventuell 

förekomst av dräneringsledningar från den öppna marken mot diket. 

Fyllnadsområde 

Utpekat område 

I oktober 2021 har frågor ställts angående hur mycket mark som tas i anspråk för utfyllnad av 

schaktmassor (7500 m3), och hur mycket massor som eventuellt behöver fraktas bort. 

Ett område med en areal av ca 1 ha har pekats ut för utspridning av schaktmassor (Figur 6). Kravet 

för området är att fyllnaden skall ansluta naturligt till befintlig mark och ha en lutning mot den 

planerade dagvattendammen eller mot annan befintlig lägre liggande mark. 

 

Figur 6. Utpekat läge för placering av schaktmassor. 

Förslag till placering av massor 

Bedömning av hur mycket schaktmassor som får plats har gjorts enligt följande: 

• Fyllnaden ansluter till befintlig mark vid nivå +4,2 i östra delen av utpekat område (Figur 7) 

• Fyllnaden sluttar mot dammen och avslutas 8 m från dennas schaktlinje på nivå +3,8 

• Området har en areal av 0,9 ha och medelmarkhöjden är +3,55 vilken höjs till i medeltal 

+4,0, vilket motsvarar 0,45 m och ca 4000 m3 

• De sista 8 m mot dammen (0,2 ha) ges lutningen 1:10 vilken sedan övergår i dammens 

slänt 1:4 - 1:6, vilket motsvarar en volym på ca 800 m3 

Överslaget visar att schaktmassor med en volym av i storleksordningen 5 000 m3 får plats i området 

med måttlig påverkan på topografi och utan större påverkan på ytavrinning (Figur 7). 

Förutom villkoret att ytavrinning skall fungera, är lämplig fyllnadshöjd och modellering av 

fyllnadsmassor subjektiv och föremål för tycke och smak. Markägare, grannar och brukare kan ha 
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åsikter om utformning. Villkor i vattenverksamhet, reservatsföreskrifter och strandskyddsdispenser 

kan också sätta ramar för utformningen. 

Med den aktuella utformningen bedöms att ca 2/3 av de uppgrävda massorna, 5 000 m3 av 7 500 

m3, får plats i utpekat område medan resterande massor, 2500 m3, behöver flyttas till annan plats. 

Det rekommenderas dock att man har en marginal när detta budgeteras. 

Önskemål kan finnas om att matjord skall banas av innan utfyllnad för att sedan återföras ovan 

fyllnaden. Detta ger ingen nettofyllnad, men en hantering tillkommer (grovt räknat 0,3 m x 10 000 

m2 = 3000 m3) som behöver flyttas 2 gånger. 

 

Figur 7. Förslag på hur schaktmassor kan hanteras. Grått raster: Fyllnad 0,9 ha – medelfyllnad 0,5 m, maxfyllnad 0,8 m. 
Mörkare raster: Slänt mot dammens schaktlinje 0,2 ha. 

  

 

 


