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2022

• Skickat brev till företagen, April 2022 

• Kontinuerlig provtagning på dagvatten från 
Ättekulla

• Uppströmsarbete – lyft lock

• Nedre dammen fortfarande stängd 

• Undersökning av kammare och brunnar.

• Rökning av ledningsnät

• Kostnader hittills under 2022: drygt 700 tkr

• Framtida åtgärder, NSVA, SBF och MF  

• - ny dykarledning vid Åbrädden

• - organisk material



• I april skickade vi och miljöförvaltningen 
brev till företagen på Ättekulla där vi bad 
företagen vara försiktiga med vad de 
släpper till dagvattennätet.

Skickat brev till företagen 



• Startade i nov 2021. Avslutas 21/10 
2022

• Från maj-okt 2022 har prov tagits ut 
varje arbetsdag.

• Organisk halt (COD cr) i ”Normal 
dagvatten” är upp till 100-150 mg/l

• Inkommade (orenat spillvatten) till 
Helsingborgs reningsverk, årsmedel 
( jan-sept 2022): 491 mg/l

Kontinuerlig provtagning på dagvatten från 
Ättekulla



• Vid två tillfällen under hösten har vi via 
lukt och synintryck hittat utsläpp. Vi har 
meddelat miljöförvaltningen som gjort 
tillsyn.

• I båda fallen var det avfallshantering som 
medförde att lakvatten rann på marken 
och till dagvattennätet. 

• Vi har spolat våra ledningar och rensat 
utloppet.

Uppströmsarbete – lyft lock



• Inloppet till den nedre dammen stängdes i
mitten på juni. 

• Detta med anledning av låga syrehalter i
dammen i kombination med att varmt och
torrt väder förväntades. Detta medför att
vattnet i Råån blir varmare, flödet lägre
och vattennivån lägre. 

• Inloppet är fortfarande stängt då
syrenivåerna från och till ligger under 5 
mg/l. Efter inrådan från Ekologigruppen
kommer luckan att öppnas när Rååns
flöde ligger kring 200 l/s.

Nedre dammen fortfarande stängd



Undersökning av kammare samt rökning

• Undersökningarna gjordes för att få veta om det fanns felkopplingar i 
ledningsnätet (mellan dag och spill) som NSVA är ansvariga för.

• Inga felkopplingar hittades  



Framtida åtgärder

• Ny dykarledning Åbrädden

Renspumpsystem ska installeras till våren/sommaren. Drivs med tryckluft som suger bort 
spillvatten 1 gång/dag: Renspumpsystemet kommer att finnas 5-6 meter under Råån. 
Ett magasin uppströms ska anläggas, med viss fördörjningsvolym för spillvatten. Brädd är 
borttagen.



Framtida åtgärder

• Organiskt material orsakar syrebrist som dödar fiskarna

• Komplext att lösa detta då klimatförändringar, ån blir stillastående då havet ”trycker 
emot” när det är litet flöde och låga  vattennivåer i Råån, utsläpp som innehåller 
organiskt material (dagvatten innehåller alltid organiskt material men ska inte finnas halter 
i spillvattennivåer)

• Behövs tillsyn för att förhindra utsläpp 

• NSVA, SBF, MF och även Länsstyrelsen jobbar få att fram åtgärder. Pga komplexiteten är 
det högst troligt att åtgärderna inte är färdiga 2023.

• Nya dammar åtgärdar inte innehållet av organiskt material i dagvattnet när halterna 
(COD) är över ett ”normal dagvatten”. I inkommande vatten till reningsverket i 
Helsingborg är årsmedel för COD (tom sept 2022) 491 mg/l. Vid flera tillfällen har COD i 
dagvattnet från Ättekulla legat över denna halt.


