
Spillvattenmagasin mot  

bra ddningar 

Kostnad och bidrag 

Tack vare statligt stöd från Länsstyrelsen Skåne och 

stöd från VA-enheten i Svedala kommun har Segeåns 

Vattendragsförbund och Vattenråd kunnat se till att 

detta magasin kunde anläggas. 

 

Finansieringen i projektet har varit följande:  

Länsstyrelsen Skåne har genom LOVA gett ett bidrag 

på 800.000 kr och Segeå-projektet har gett 600.000kr. 

Verksamhetsutövaren VA-enheten i Svedala kommun 

har bidragit med resterande medel och med sin kom-

petens inom området. Totalkostnaden är beräknad till 

ca 3.000.000kr. 

 

 

Rören i bräddningsmagasinen svetsas ihop  

från insidan. Foto: Alexandra Skopal 

Rören i bräddningsmagasinen monteras 

och täcks över. Foto: Alexandra Skopal 
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Mörk lyrflickslända. En del av Segeåns biologiska  

mångfald. Foto: Alexandra Skopal 

Bräddningar, vad är det? 

En bräddning är att avloppsvatten släpps ut  

orenat från ledningsnätet till ett vattendrag. Det 

finns främst två tillfällen som man bräddar vid: 

driftfel och kraftigt regn. Orsaken till att man 

bräddar är att vattnet inte ska gå baklänges i led-

ningarna och därmed riskera att översvämma re-

ningsverk eller privata källare.  

 

Bräddningar är ett samhällsproblem som orsakar 

ekonomiska, sociala och miljömässiga negativa 

konsekvenser. Segeåns Vattendragsförbund och 

Vattenråd vill lyfta problemet med bräddningar, 

påbörja motåtgärder och sprida kunskap så att 

fler aktörer börjar arbetet att minska bräddningar.  

Före och efterbilder på den plats magasinet grävts ner.  
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Magasinet 

Magasinet ligger i norra Klågerup vid den 

pumpstation som bräddar mest enligt tidi-

gare undersökning. Magasinet kan hålla en 

volym på 250 kubikmeter avloppsvatten. 

 

Istället för att avloppsvatten pumpas ut i 

bäcken så pumpas det in i magasinet och 

lagras där tills trycket på ledningsnätet är 

normalt. Då förs vattnet ut på nätet igen för 

att transporteras till reningsverket. Om  

magasinet skulle fyllas vid en bräddning så 

pumpas det överflödiga vattnet till bäcken. 

Magasinet gör att de totala bräddningarnas 

volym minskas med ca 50% i Klågerup. 

 

Vid anläggningen schaktades först jord-

massor bort samtidigt som grundvatten 

pumpades upp. Magasinet kom som flera 

långa rör som svetsades samman på plats. 

Till sist täcktes magasinet över och ytan 

återställdes. Det enda som syns av  

magasinet är flera brunnslock. 
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Kontakt 

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd  
Telefon växel: 040-6268000 

www.segea.se 

segeans.vattendragsforbund@svedala.se 


