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Ärenden:
1. Minnesanteckningar från förra mötet
Inga synpunkter på minnesanteckningarna. Alla minnesanteckningar finns på
hemsidan: http://hojea.se/Minnesanteckningar-Dagvattengruppen.htm
2. Projekten
Dagvattenutredning - fördröjning av dagvatten från östra Lund
Johan Krook lämnar en lägesrapport. Arbetet har kommit igång ordentligt. Urval av
representativa områden har gjorts. De kriterier för urvalet som använts är:
- Industrimark
- Mark med flerfamiljshus
- Mark med radhus/villor
Inga helt nyanlagda områden har valts ut. Ekologgruppen kommer titta på avrinning
från de utvalda områdena vid 10-årsregn och titta på vilka åtgärder som krävs för att
strypa flödet till 1,5 l/s ha. Storm-Tac används som modelleringsverktyg där man
flöden även kan modellera reningsgrad.
Jonas och Helena framför att det är viktigt att rapporten är klar till årsskiftet och att
det är värdefullt att det kommer att finnas åtgärdsförslag på kommunal mark.
Diskussion förs om hur man ska gå till väga om det kommer föreslag på åtgärder på
annan mark än kommunal. När Ekologgruppen har utkast till förslag till åtgärder
behöver dessa stämmas av mot detaljplaner samt förslag på åtgärder på
samfälligheter eller på privat industrimark diskuteras med dagvattengruppen.
Resultatet kommer bli en principskiss på hur man kan hantera dagvatten i de olika
typerna av områden med förslag på åtgärder.

3. Projekt ”Helhetsperspektiv Höje å”
Ett dikningsföretag
Johan informerar om att kompletterande inmätningar i Höje å är gjorda. Bland annat
den rensade sträckan vid södra Lund är inmätt igen så det kommer att finnas
möjlighet att jämföra med tidigare inmätningar och med dikningsföretagets
sektioner. Man kommer bl a att analysera dämningspåverkan för uppströms liggande
sträckor och har valt ut sträckan förbi Källby reningsverk.
Förslag på att bjuda in till nytt informationsmöte med dikningsföretagen under våren
2016. Styrelsen får ta beslut om detta.
Nina Svennbro ger en kort presentation av syftet med hennes examensarbete.
Tanken är att utreda om avbördningskapaciteten i åfåran ska kunna vara styrande för
underhållet av ån. Dikningsföretaget från Bjällerup till Kornheddinge i huvudfåran har
valts ut. Intresse finns från dikningsföretagets. Vattenföringsstationen vid Bjällerup
har återupprättats vid en strömsträcka som är opåverkad av dämning. Helena
framför att det vore värdefullt om arbetet bl a kunde ge förslag på hur man kan
arbeta vidare, kanske med förslag i relation till de danska s k regulativen.
Hydromorfologisk undersökning
Finns inte så mycket nytt att rapportera. Ett par examensarbeten är klara. Rolf
Larsson som leder projektet skulle ha återkommit med mer information i september
men har inte gjort det. Jonas påminner Rolf om att återkomma med information och
ber hon om komma och informera på nästa möte för dagvattengruppen.
4. Höje å åtgärdsprogram
Fortsatt diskussion kring möjliga åtgärder. Ekologgruppen har i uppdrag att jobba
med dagvattenåtgärder inom ramen för arbetet med åtgärdsprogrammet.
Dagvattengruppen vill ha förslag på vilka åtgärder Ekologgruppen ska börja jobba
med innan nästa möte. Helena och Jonas tar upp frågan om Dagvattengruppens
bruttolista på åtgärder kan ingå i Ekologgruppens uppdrag under punkt ”2” i
åtgärdsprogrammet.
5. Övrigt
Webbaserad ”vattenkarta”
Jacob Levallius informerar kort om det som hänt sedan senast med vattenkartan.
Planen är att det ska finnas en karta för Höje å till årsskiftet. Lomma kommun avser
använda vattenkartan i sitt arbete med Lommas nya ÖP. Dagvattengruppens
åtgärdslista kommer att digitaliseras och läggas in i kartan.
Forskningsprojekt: ”Hållbar hantering av urbana översvämningar”
Jonas informerar kort om projektet som beviljats medel från Formas. Vattenrådet
bidrar med Jonas arbetstid och med modellen för Höje å. Ett av projektets ”casestudies” kommer att bli Höje å.
Laget runt
MLF: Dagvattenstrategi håller på att tas fram i Staffanstorp, förhoppningsvis klar vid
årsskiftet. Miljösamverkan i Skåne ska även jobba med dagvatten under nästa år.

Ringsjön och Vombsjön ska bli reservvattentäkter, allt vatten till Skåne ska i
framtiden tas från Bolmen.
MN: Fortfarande inte klart hur man ska göra med Källby reningsverk. Omorganisation
med personalförändringar i VA-Syd, oklart med Maries fortsättning i gruppen.
JJ: Jonas har tagit fram ett utkast till Sjö vattendragsplan för Lunds kommun som ska
gå runt på remiss i kommunen
HB: Helena och Urban arbetar med hur kommunen ska hantera dagvattenfrågan i
exploateringsavtal. Fortfarande oklart på VA-sidan, finns ännu ingen VA-chef efter
Peter Norlander. Man har eller ingen dagvattenstrategi eller VA-plan. ÖP-arbete
påbörjas i december.
Avtalsskrivning markägare/kommun
Vilande fråga
6. Sammanträdestider 2015 och 2016
Nytt möte bestäms till 2015-12-14 kl 13:30 på Kristallen i Lund.
Förslag på sammaträdestider för 2016

Styrelsen
09:00 i Lund

2016-02-23
2016-05-03
2016-05-31
2016-09-13
2016-11-08

Arbetsutskottet
09:00 i Lund

2016-02-09 Flintan
2016-04-19 Flintan
2016-09-06 Gnejsen
2016-10-25

Beredningsgruppen
08:30 i Lund

2016-01-26
2016-04-05
2016-08-30
2016-10-11

Dagvattengruppen
13:30 i Lund

2016-02-01 Kalkstenen
2016-04-11 Kalkstenen
2016-08-29 Kalkstenen
2016-10-17

/Jonas Johansson

Lokal ej klar
Meteoriten
Meteoriten
Diamanten

Meteoriten
Meteoriten
Diabasen
Gnejsen

