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Minnesanteckningar från möte med dagvattengruppen 
 
Datum,tid och plats:  
2016-02-01, kl 13:30- 15:45, Kristallen, Lund 
 
Närvarande 
Helena Björn   Lomma kommun 
Marie Nordkvist  VA-Syd 
Marie-Louise Folkesson Staffanstorps kommun 
Johan Krook   Ekologgruppen 
Jonas Johansson  Höje å vattenråd  
Carolina Lundberg Lunds kommun 
 
 
Ärenden: 

1. Minnesanteckningar från förra mötet 
Helena påtalar följande tillägg till minnesanteckningarna: 

- Dagvattengruppens åtgärdsarbete ska synas i vattenatlasen under 
fliken ”dagvatten” i form av åtgärdskartan, kartan ska bara innehålla 
uppgifter om åtgärdsnummer och namn 

- En kortversion av åtgärdslistan kan läggas ut på hemsidan efter att 
den godkänts av Dagvattengruppen. 

- Ekologgruppen ska återkomma med en ny projektering av Lomma 
ängar innan Lomma kommun kan gå vidare med nya diskussioner 
med arrendatorn.  

 
Alla minnesanteckningar finns på hemsidan: http://hojea.se/Dagvattengruppen.htm  

 
2. Projekten 

Dagvattenutredning - fördröjning av dagvatten från östra Lund 
Johan redogör för arbetet med dagvattenutredningen enligt bifogad presentation. 
Nytt klardatum för utredningen är 1:a mars. 
Generellt för utredningsområdet är att jordarna är leriga och att möjligheterna till 
infiltration är små. För flerfamiljshusområdet på Linero föreslås f fa åtgärder i form av 
regnbäddar, svackdiken, torra dammar, dagvattendamm, översilning, rasterytor och 
gröna tak. Förslasgen ska tillämpas på resterande delar av området med liknande 
karaktär för att beräkna den totala fördröjningen. Trädplantering finns i dagsläget 
inte med i åtgärdsförslagen. 
Precis som vid förra mötet tas en diskussion om hur utredningen kopplar till den nya 
dagvattenstrategin för befintliga områden i Lunds kommun. Kristina Hall på VA-Syd 



              

vet om att Dagvattengruppens arbete pågår. Utredningen borde kunna vara ett 
inspel till den kommande dagvattenstrategin. Jonas föreslår att Kristina Hall bjuds in 
till nästa möte. 
 
Planering beträffande slutförandet av rapporten: 
- Ekologgruppen skickar ut utkast för synpunkter 1:a mars 

- Synpunkter mailas så snart som möjligt till Jonas för sammanställning och vidare 

befordran till Ekologgruppen 

- Rapporten presenteras för och diskuteras på Dagvattengruppen 2016-04-11 

Det ska finnas en färdig version godkänd av Dagvattengruppen tills kallelsen till 
styrelsen ska gå ut, d v s 2016-04-22. 

 
3. Projekt ”Helhetsperspektiv Höje å” 

Jonas meddelar att det är ändrade förutsättningar angående medel från HaV. 
Projektet kan fortfarande få full finansiering men måste då vara redovisat senast 
2016-09-01. Det är inte realistiskt att slutföra projektets alla delar till i september. En 
lösning kan vara att vattenrådet går in med egna medel för att slutföra utredningen. 
Svårt att i dagsläget avgöra hur mycket medel det i så fall skulle handla om. Önskvärt 
att Ekologgruppen arbetar så mycket som möjligt fram till september. 
 
NY INFO EFTER MÖTET: Full finansiering kommer att komma från HaV. En stor del av 
pengarna, oklart exakt hur mycket, behöver dock förbrukas innan 2016-09-01. 
 
Ett dikningsföretag 
Johan redogör för arbetet enligt bifogad presentation. Nina Svenbros examensarbete 
om att använda avbördningskapacitet som verktyg för bedömning av 
underhållsbehovet är klart. Resultaten är mycket intressanta och användbara.   
 
Hydromorfologisk utredning 
Samarbetet med Rolf Larsson på LTH är avbrutet då Rolf blivit engagerad i ett stort 
forskningsprojekt. Jonas för diskussion med Ekologgruppen om de kan ta över delar 
av utredningen. 

 
 

4. Höje å åtgärdsprogram 
Åtgärdslistan 
Prioriteringar är gjorda. Listan med för detaljerad metadata är bortplockad från 
VattenAtlas. De metadata som behöver vara med är enbart: Åtgärdsnummer med 
”Möjlig åtgärd inom Dagvattengruppen”. Excelfil med lite mer metadata om de 
aktuella åtgärderna i en kortversion läggs ut på hemsidan. Helena uppdaterar listan, 
lägger till en kortversion, daterar den och skickar ut den för godkännande av de 
övriga i gruppen. 

 
Vallkärratorn 17:1 
Jonas redogör kort för bakgrunden. Förslaget har lett till en principdiskussion på 
Tekniska förvaltningen i Lund om representation i Dagvattengruppen. Förslaget är väl 
förankrat i en ”vattenverklighet” då området översvämmas ibland. Området strax 
norr om, ”Stångby vångar” ska bebyggas med bostäder. Carolina redogör för SBK:s 



              

syn på frågan (se bifogad presentation). Området är ett exploateringsområde i Lunds 
kommuns ÖP. SBK föreslår att man samarbetar kring en utredning för området. Jonas 
kallar till möte i frågan med: Kristina Hall på VA-Syd, Markus Wallenås, Mark- och 
Exploateringskontoret, Elin Karlsson, SBK och David Reuterskiöld, Ekologgruppen. 
 
Lomma ängar 
Johan har tagit fram en uppdaterad projektering där våtmarken är mindre flikig än 
tidigare och ska presentera förslaget för arrendatorn. Lomma kommun är angelägen 
om att projektet blir av. Finns eventuellt en annan arrendator som kan vara 
intresserad av betet. 
 
 

5. Övrigt 
 
Avtalsskrivning markägare/kommun 
Vilande fråga  
 
Dagvattenkampanj 
Kampanjen om klimatsmart dagvattenhantering på villatomter är tryckt och klar i 
Lomma kommun. Helena kontrollerar om Lomma kan ge bort kampanjen, troligen 
kan man det eftersom det skulle gynnar Lomma kommun om även Lund, Svedala och 
Staffanstorp använder sig av kampanjen. SBK i Lund, VA-Syd och Staffanstorps 
kommun tar upp frågan internt inom sina organisationer, vattenrådet ligger lågt tills 
vidare beträffande kampanjen. 
 
Bokslut 2015 
Jonas redogör för bokslut 2015. Dagvattengruppen har inte haft några intäkter under 
2015. Utgifter i form av ca 104 tkr i LOVA-stöd för projekt Dynnbäcken som betalats 
tillbaka till Länsstyrelsen eftersom projektet lagts ner. Konsultkostnaderna uppgår till 
ca 194 tkr.  
 
Samarbetsprojekt mellan HaV och Jordbruksverket 
Jordbruksverket och HaV har påbörjat ett projekt om hydromorfologisk påverkan i 
jordbruksvattendrag något som berör Höje å i hög grad. Jonas kommer att träffa 
Jordbruksverkets representanter på 2016-02-04 för att se vad vattenrådet kan bidra 
med till projektet 
 
Clean Tech TIPP 
Projektet har beviljats medel men det är fortfarande inte bestämt hur det ska 
konkretiseras i Höje å. Tanken är att projektet ska leda till någon form av innovativ 
dagvattenfördröjning och rening. Mer information kommer längre fram. 

 

Sammanträdestider för 2016 
 

Styrelsen 2016-02-16 Staffanstorp 
09:00 i Lund 2016-05-03 Meteoriten 

 2016-05-31 Meteoriten 

 2016-09-13 Diamanten 

 2016-11-08 Diamanten 



              

   

Arbetsutskottet 2016-02-09 Flintan 
09:00 i Lund 2016-04-19 Flintan 

        2016-09-06 Gnejsen 
 2016-10-25 Gnejsen 

   

Beredningsgruppen   
08:30 i Lund 2016-04-05 Meteoriten 
 2016-08-30 Diabasen 

 2016-10-11 Gnejsen 

   
Dagvattengruppen    

13:30 i Lund  2016-04-11 Kalkstenen 

 2016-08-29 Kalkstenen 
 2016-10-17 Gnejsen 

 
 
 

/Jonas Johansson 


