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Sammanfattning

Inför detaljplanearbete för Skummeslöv 3:9, 3:10 m fl  har Ramböll Sverige AB
utfört en VA-utredning med fokus på dagvattenhantering. Dagvattenhanteringen i
området kommer att förändras i samband med att områdets bebyggelse och
markanvändning omvandlas. Nya servicebyggnader, stugor för uthyrning och
arrendetomter är planlagda i området.

Dagvattenutredningen syftar till att belysa de möjligheter och svårigheter som
uppkommer vid omvandlingen gällande dagvattenhantering. För dagvatten har en
lösning föreslagits av beställaren där all fördröjning kan ske i en damm och sedan
ledas vidare till ett dike i norra delen av planområdet. En principlösning för
dagvattenhantering inom planområdet har arbetats fram. Dagvatten från östra
delen av planområdet fördröjas i nedsänkta grönytor och nedsänkt parkering.
Dagvattenavledningen kan inom området ske i sk svackdiken, grunda diken, för
att ledas fram till fördröjningsytor. Dagvatten från södra delen av planområdet
fördröjs i en dagvattendamm. Dagvattendammen har en kapacitet att fördröja 472
m3 dagvatten. Ett grönstråk föreslås anläggas i den norra delen av planområdet.
Både för dammen och för grönområdet är diket recipient. Grönstråket möjliggör
en ytlig dagvattenhantering av den norra delen av planområdet och har kapacitet
att fördröja ca 472 m3 dagvatten.

För spillvatten och tappvatten finns det möjlighet att ansluta till det kommunala
ledningsnätet.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Lars Harrysson AB har anlitat Ramböll Sverige AB för att utreda förutsättningarna
för dagvattenhantering samt spillvatten och tappvattenanslutning gällande ett
detaljplaneförslag för utbyggnad av Skummeslövsstrands camping, Skummeslöv
3:9 och 3:10 m fl.

1.2 Syfte och uppdrag
Skummeslövsstrands camping planerar att göra en utbyggnad och dagvatten
kommer att behöva hanteras. Utredningen syftar till att belysa de möjligheter och
svårigheter, gällande dagvattenhantering, som uppkommer i samband med
omvandling av mark och bebyggelse inom exploateringsområdet.  I uppdraget
ingår utredning av förutsättningar för att använda dammar för att fördröja och
rena dagvatten från planområdet. I uppdraget ingår även att utreda
förutsättningarna för att anlägga tappvattenledningar och spillvattenledningar för
anslutning till kommunala ledningar.

2. Förutsättningar och underlag

2.1 Höjd- och koordinatsystem
Denna utredning redovisas i koordinatsystemet SWEREF 99 1330. Höjdsystemet
redovisas i RH2000.

2.2 Erhållet underlag
· Illustrationsritning i pdf-format, 2015-07-06
· Illustrationsritning i dwg-format, 2015-06-07
· Klimatanpassningsplan i pdf-format, 2015-07-06
· Ytavrinningsplan i pdf-format, 2013-11-29
· VA-utredning Skummeslöv, SWECO 2015-07-06
· Skummeslövs strand - Förstudie VA, DHI 2009-12-11
· Grundkarta samt VA-karta i dwg-format, 2015-06-17
· Höjdkarta över befintlig mark i dwg-format, 2015-09-15
· Information om grundvattennivåer, 2015-11-11
· Planbesked för Skummeslöv 3:9, 3:10 m fl
· Grönområdesutredning för Laholms kust i pdf-format, 2015-06-17
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2.3 Befintliga förhållanden

2.3.1 Planområdets avgränsning och topografi
Planområdet är ca 20 ha stort och avgränsas av befintlig bebyggelse i norr, öster
och väster och i söder av befintlig naturmark bestående av skog- och ängsmark. I
figur 1 visas en översikt över planområdet idag.

Figur 1. Översikt över planområdet idag

Området sluttar åt nordväst och har en höjdskillnad på ca 1,2 m mellan den östra
(+ ca 8,0) och västra delen (ca +9,2). En lokal lågpunkt finns i västra delen av
planområdet.

2.3.2 Geoteknik och geohydrologi
Enligt en VA-utredning genomförd av SWECO 2009 måste området dräneras för
att minska problem med stående vatten vid långvarig nederbörd. Enligt samma
utredning redovisas även att grundvattennivåerna tidvis är höga vilket gör att
markens möjlighet att magasinera dagvatten är begränsad. Vidare konstateras i
SWECOS utredning att grundvattnet är järnhaltigt vilket kan orsaka
järnutfällningar som kan sätta igen dräneringsrören, därför bör
dräneringsledningar vara fria från syre.

Mätningar av grundvattenytan är utförda mellan 2015-07-20 till 2015-09-30 av
markägaren till Skummeslövsstrands Camping. Nivåerna på grundvattenytan
ligger mellan +7,6 m och +8,3 m, vilket innebär att grundvattennivån ligger ca 1
m under befintlig markyta. Sannolikt kommer grundvattennivåerna att ligga något
högre i december-april, då grundvattenbildningen kommit igång. Grundvattenytan
är således tidvis hög vilket innebär att infiltrationskapaciteten i området är
begränsad. Figur 2 visar mätpunkternas placering samt närliggande energibrunnar
och jordartskarta, där det framkommer att marken består i huvudsak av sand.
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Figur 2. De gröna cirklarna visar placering av rör för gv-mätning, med röröverkant i m ö h angivet. Blå
fyrkant är brunnar som används som energibrunnar (SGU brunnsarkiv och databas).

2.3.3 Befintlig avvattning och VA
Inom planområdet finns i dagsläget inget utbyggt vatten- och avloppssystem. En
översikt över befintligt vatten- och avloppssystem vid närliggande bebyggelse
framgår i bilaga 1. I DHI´s utredning ”Skummeslövsstrand - Förstudie VA” från
2009, framkommer att en indelning av dagvattensystemet i Skummeslövstrand
kan göras. Av denna utredning framkommer att den östra delen av planområdet
har naturlig avrinning norrut och att en mindre del av planområdet har naturlig
avrinning söderut, se figur 3. Befintligt stugområde och den därtill angränsande
delen av planområdet avvattnas troligen till den damm som ligger söder om
planområdet.
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Figur 3. Befintligt ledningssystem. Röda linjer markerar spillvatten, gröna linjer dagvatten och mörkblå
linjer tappkallvatten. Gröna pilar visar flödesriktningen för dagvatten. Befintlig dagvattendamm finns
söder om södra delen av området. Blåmarkerade ytor och pilar visar naturlig avrinning enligt utredning av
DHI från 2009.

2.4 Översvämningsrisker
Vid ett 20-års regn kommer delar av planområdet inom Skummeslövsstrands
camping att översvämmas, enligt utredning för översvämningsrisker i
Skummeslöv utförd av DHI. Av figur 4 framgår modellerade översvämningsdjup.

Figur 4. Översvämningsdjup vid Skummeslövs camping då marken är vattenmättad vid regnets start.
(Ytavrinningsplan DHI, 2013-11-29)
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I samma utredning har en klassning gjorts av ett grönområdets betydelse för
översvämningssituationen. Klassningen talar i princip om hur viktigt det är att
behålla ett område ”grönt” för att inom detta område kunna hantera stora
volymer regnvatten. I dagsläget är grönområdena inom planområdet klassade
som ”mindre viktiga”, se figur 5. Enligt samma utredning framgår att det är viktigt
att LOD-lösningar eftersträvas då nya naturmarksområden exploateras för att på
så vis minska översvämningsrisken i området.

Eftersom ny bebyggelse planeras i området är det således viktigt att den främst
placeras i område som ligger högt, dvs där det inte är risk för att vatten blir
stående (översvämning) eller inom områden som inte klassas som viktiga
grönområden där vatten bör tillåtas översvämma.

Figur 5. Illustration för klassning av grönområden och deras betydelse för att undvika
översvämningsrisker. (DHI, 2013-11-29)

2.5 Naturvärden
En beskrivning av en naturvärdesinventering redovisas i rapporten ”Gröna värden
i Mellbystrand och Skummeslövsstrand – för folk och fä”, utförd av Laholms
kommun 2015. I rapporten tydliggörs vilka områden som är lämpliga att
exploatera och vilka som är mindre lämpliga. Detta har gjorts genom att
klassificera områdena ifrån klass 1 till 3 med hänsyn till olika egenskaper som
naturvärden, översvämning och rekreation. Klass 1 innebär att området inte är
lämpligt att förändra. Klass 2 innebär att området är viktigt, men att det med
kompletterande utredningar går att visa att förändringar är möjliga. Klass 3
innebär att området bedöms vara lämpligt att förändra och då det bara finns för
en del kategorier går det att tolka klass 3 om oklassificerad.
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Då ett studerat området är relativt stort kan det innebära att liten del av området
med en lägre klassning sänker klassningen av hela området. I
Grönområdesutredningen ingår planområdet med fyra områden, 163, 180, 181
och en del av 166 vilket visas i Figur 6. Av de fyra områdena får ett av dem, 181,
den sammanställda klassificeringen 1 (inte lämpligt att förändra) på grund av sitt
naturvärde, vilket kan ses i tabell 1. De övriga områdena har fått klassificeringen
2.

Figur 6. Resultat av den sammanlagda klassificeringen av grönområden inom planområdet.
(Grönområdesutredningen för Laholms kust 2015).

Tabell 1. Klassificering av områdena i grönområdesutredning för Laholms kust.

163 180 181 166
Naturvärden 2 2 1 3
Rekreationsvärden 2 2 2 3
Översvämning 2 3 3 2
Åkermark 2 2 2 2
Sammanställd 2 2 1 2

Klassningen i Naturvärde har gjorts baserat på följande 9 kriterier:
· N1 Området innehåller flera signalarter.
· N2 Området innehåller rödlistade arter.
· N3 Området innehåller många välutvecklade naturtyper enligt Natura

2000-habitat.
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· N4 Området innehåller värdefulla strukturer som t.ex. döda träd,
andblottor, pollen– och nektarrikedom.

· N5 Naturvärdena är beroende av dagens skötsel av området.
· N6 Miljön har funnits minst sedan mitten av 1900-talet (kontinuitet).
· N7 Kulturhistoriska spår finns, t. ex. stenmurar, som kan omfattas av

biotopsskydd.
· N8 Området är större än 3 ha.
· N9 Ytan hänger samman och tjänar som spridningskorridorer för djur,

växter och svampar.

Om 6-9 av ovanstående punkter är uppfyllda, och också har en förekomst av flera
rödlistade arter i livskraftiga populationer för området, får det klass 1. Om
området har 3-5 kriterier uppfyllda får det klass 2.
Det lyfts fram i utredningen att klassningen av områden är ett konstaterande av
områdens lämplighet för bevarande och att det bör göras fördjupade utredningar
för ett enskilt område för att utreda vilka värden som behöver skyddas. Vid
platsbesök (2016-02-02)  konstaterades att de kriterier som uppfylldes inom
planområdet är N1, N3, N4, N5 och N9. Områdets öppna ytor ger möjlighet för
platstypiska växter och djur. Skulle dessa ytor förändras är det viktigt att visa hur
man tillvara tar de värden som finns inom området så att livsbetingelser om de
förändras, om möjligt, förbättras. Vid platsbesöket framkom även att planområdet
i sin helhet har ett rekreationsvärde som bör eftersträvas att bevaras.

2.6 Planområdets utformning
En illustrationsplan över planområdet kan ses i figur 7. Planområdet har delats in i
delområde 1-3.

Figur 7. Förslag på illustrationsplan för planerad markanvändning, delområde 1 - 3.
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I delområde 1 planeras till största delen för en husvagnscamping men även nya
uthyrningsstugor, servicebyggnader och bostäder. En ny gc-väg planeras i
nordvästra delen av delområdet och en ny parkering planeras i sydöstra delen av
planområdet. I delområde 2 planeras ca 70-80 bostäder med en byggrätt på ca 60
m2 samt gc-vägar. I delområde 3 planeras ca 60 nya bostäder samt ny gc-väg.
GC-vägar i området bör planeras som grusvägar för att bevara områdets karaktär
och möjliggöra rekreationsstråk.

2.7 Förutsättningar för dagvattenhantering
Förutsättningarna för dagvattenhantering är framtagna i samråd med Halmstad
kommun, LBVA,  beställaren samt hämtade ur Svenskt Vattens P90
(Dimensionering av allmänna avloppsledningar, 2004), Svenskt Vattens P104
(Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem, 2011) och
Svenskt Vattens P105 (Hållbar dag- och dränvattenhantering).

· Enligt beställaren önskas dagvatten från de östra delarna (2 och 3) av
planområdet fördröjas i en dagvattendamm i norra delen av området och
sedan ledas vidare till dike i planområdets norra gräns. Detta stämmer
även med den redovisning av naturlig avrinning som framgår av DHIs
utredning.

· För den västra delen (del 1) av planområdet finns det möjlighet att anslut
dagvatten till befintliga dagvattenledningar västerut, se bilaga 2.

· Öppen dagvattenhantering eftersträvas vilket innebär bl.a. lokalt
omhändertagande av dagvatten (LOD) och skapar ett trögare
dagvattensystem.

· För beräkning av regnintensitet används Dahlströms ekvation (2010)
vilket ger en regnintensitet på 296 l/s/ha för ett 10 minuters 10-årsregn
inkluderat en klimatfaktor på 1,3.

· Beräkningar av fördröjningsvolymer har baserats på att maximalt 1,5
l/s,ha får släppas ut från planområdet vid dimensionerande regn.

· Illustrationsritningar över planområdena har använts som underlag för
uppskattade värden på avrinningskoefficienter efter exploatering.

Avrinningskoefficienter vid dimensionering är enligt Svenskt Vattens P90:
· Avrinningskoefficient för takyta är 0,9
· Avrinningskoefficient för parkeringsytor och grusvägar är 0,4
· Avrinningskoefficient för gräsytor 0,1
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2.8 Förutsättningar för anslutning till befintligt VA-nät
Förutsättningarna för utredningen är framtagna i samråd med LBVA samt
hämtade ur Svenskt Vattens P90 (Dimensionering av allmänna avloppsledningar,
2004).

2.8.1 Anslutningspunkter för spill- och dagvatten
Anslutningspunkter för dag- och spillvatten finns runt större delen av området, se
bilaga 1 för översikt av befintligt vatten- och avloppssystem.
Möjliga anslutningspunkter i södra delen av planområdet är markerade med röda
ringar för spillvatten respektive gröna ringar för dagvatten, se figur 8.
Dagvattenanslutningarna i sydvästra delen av området finns vid Barrvägen och
Fiskaregatan. Spillvattenanslutningarna finns i Södra Kustvägen och sydvästra
delen av delområde 2, vid Lotsvägen.

Figur 8. Möjliga anslutningspunkter till kommunala ledningar är markerade med ringar. Röda ringar visar
var spillvatten kan anslutas och gröna ringar visar var dagvatten kan anslutas.

Möjliga anslutningspunkter till det kommunala ledningsnätet är i norra delen av
planområdet är markerade med röda ringar för spillvatten respektive gröna ringar
för dagvatten, se figur 9. Anslutning av dagvatten till befintlig ledning sker via
utlopp från det dike som löper längs med planområdets norra sida.
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Figur 9. Möjliga anslutningspunkter till kommunala ledningar är markerade med ringar. Röda ringar visar
var spillvatten kan anslutas och gröna ringar visar var dagvatten kan anslutas. Grön pil visar anslutning
till befintligt dike längs planområdets norra gräns. Plangräns är markerad med ljusblå linje.

2.8.2 Anslutningspunkter för tappvatten
För tappvatten finns det möjlighet att ansluta till det befintliga ledningsnätet, där
två lämpliga punkter är dels i Fiskaregatan sydväst om planområdet och dels norr
om planområdet vid Elins väg. Befintlig dricksvattenledning i Fiskaregatan har
dimension 110mm vilket bör kunna ge tillfredställande flöde till planområdets
planerade bebyggelse.  I Elins väg har befintlig dricksvattenledning dimension
160mm. Trycket i dessa ledningar bör vara tillräckligt (information inväntas från
LBVA).
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3. Förslag på dagvattenhantering inom planområdet

Ett principförslag på hur dagvattenhanteringen inom planområdet kan ske har
arbetats fram och beskrivs nedan, se bilaga 4-5. Den dagvattendamm och de
nedsänkta grönytor som är presenterade i principförslagen är placerade i
lågpunkter och för att kunna anslutas till anslutningspunkterna med självfall.

3.1 Principlösningar för dagvattenhantering
Planområdet har delats in i delområde 1, delområde 2a och 2c samt delområde 3a
och 3d. Dagvatten från delområde 1 avleds via diken och ledningar till nedsänkta
grönytor och nedsänkt parkering för vidare anslutning till befintliga
dagvattenledningar i Wingrens väg och Fiskaregatan. Grönytor föreslås sänkas ner
ca 0,5 m och parkeringen föreslås sänkas ner ca 0,1 m för att ge utrymme för
fördröjningsvolym. I delområde 2-3 föreslås en gemensam dagvattenhantering
där dagvatten avleds ytligt i svackdiken dels till en damm och dels till nedsänkta
grönytor. Dagvatten från norra delen av planområdet (delområde 2a och 3b)
föreslås fördröjas i grönstråk i norra delen av planområdet. Grönstråken utgörs av
grönytoa som sänks ner ca 0,2 m och möjliggör en ytlig dagvattenhantering av
den norra delen av planområdets tomter och naturmark. Dagvatten från södra
delen av planområdet (delområde 2c och 3d) föreslås avledas via ytliga
svackdiken till en gemensam fördröjning i damm inom grönområdet i norra delen
av planområdet. Dammen och grönstråken föreslås ha en gemensam
utloppsledning som efter fördröjning släpper ut dagvatten till det dike som löper
längs med planområdets norra gräns. Från diket finns det anslutning till befintligt
dagvattenledningsnät vid de punkter som markerats i figur 9.

3.2 Beräkning av flöden och fördröjningsvolymer
För planering av dagvattenhanteringen inom planområdet har beräkningar av
flöden gjorts, dels före och dels efter den planerade exploateringen. Tabell 2-5
visar uppkomna flöden inom planområdet vid befintliga förhållanden. I tabell 5 – 8
redovisas dagvattenflöden från planområdet efter exploatering.

Tabell 2. Avrinning från ett 10-års regn för område 1 före exploatering.
Marktyp Atot (m2) Avr.-

koeff
Ared (m2) Q10min+30% i=296 l/s/ha

(l/s)
Takyta 1358 0,9 1222 36,2
Asfalt, parkering 4726 0,8 3781 112,1
Naturmark 43544 0,1 4354 129,1

Totalt 49628 9357 277.4

Tabell 3. Avrinning från ett 10-års regn för område 2 före exploatering.
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Marktyp Atot

(m2)
Avr.-
koeff

Ared (m2) Q10min+30% i=296 l/s/ha (l/s)

Naturmark 78586 0,1 7858,6 232,9

Totalt 78586 7858,6 232,9

Tabell 4. Avrinning från ett 10-års regn för område 3 före exploatering.
Marktyp Atot

(m2)
Avr.-
koeff

Ared (m2) Q10min+30% i=296 l/s/ha (l/s)

Naturmark 75435 0,1 7543,5 223,6
Takyta 124 0,9 111,6 3,3
Totalt 75559 7655,1 226,9

Tabell 5. Avrinning från ett 10-års regn för hela planområdet före exploatering.
Marktyp Atot (m2) Avr.-

koeff
Ared (m2) Q10min+30% i=296 l/s/ha (l/s)

Totalt 203773 0,1-0,9 24871 737,2

Tabell 6-9 visar uppkomna flöden inom planområdet efter exploatering.

Tabell 6. Avrinning från ett 10-års regn för område 1 efter exploatering.
Marktyp Atot

(m2)
Avr.-
koeff

Ared (m2) Q10min+30% i=296 l/s/ha (l/s)

Asfalt, parkering 5107 0,4 2043 60,5
Naturmark 42676 0,1 4268 126,5
Takyta 1845 0,9 1661 49,2
Totalt 49628 7971 236,3

Tabell 7. Avrinning från ett 10-års regn för område 2 efter exploatering.
Marktyp Atot

(m2)
Avr.-
koeff

Ared (m2) Q10min+30% i=296 l/s/ha (l/s)

Asfalt, parkering 6157 0,4 2462,8 73
Arrendetomter 29467 0,9 2946,7 87,3
Naturmark 37502 0,1 3750,2 111,2
Takyta 5460 0,9 4914 145,7
Totalt 78586 14073,7 417,1
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Tabell 8. Avrinning från ett 10-års regn för område 3 efter exploatering.
Marktyp Atot

(m2)
Avr.-
koeff

Ared (m2) Q10min+30% i=296 l/s/ha (l/s)

Asfalt, parkering 6287 0,9 2514,8 74,5
Arrendetomter 21231 0,9 2123,1 62,9

Naturmark 44441 0,8 4444,1 131,7
Takyta 3600 0,1 3240 96,0
Totalt 75559 12322 365,2

Tabell 9. Avrinning från ett 10-års regn för hela planområdet efter exploatering.
Marktyp Atot (m2) Avr.-

koeff
Ared (m2) Q10min+30% i=296 l/s/ha (l/s)

Totalt 203773 0,1-0,9 34367 1018,6

Vid jämförelse av dimensionerande flöde före och efter exploatering framgår att
det blir en flödesökning på ca 282 l/s (1019 l/s– 737 l/s) vid dimensionerande 10-
års regn.

3.2.1 Erforderlig fördröjningsvolym efter exploatering
Den erforderliga fördröjningsvolymen i tabell 10 är beräknad under förutsättning
att tillåtet utflöde från området får vara 1,5 l/s,ha. Den totala avrinningen vid
dimensionerande regn kommer att öka efter exploatering av område 1, 2 och 3
med ca 282 l/s. Detta motsvarar en ökning av 13,8 l/s, ha över hela området.
Volymen är beräknad för fördröjning av ett 10-årsregn inkluderat klimatfaktor på
1,3.

Tabell 10. Erforderliga fördröjningsvolymer för respektive område, alternativ 2
Erforderliga fördröjningsvolymer

Område Dimensionerings-
princip

Ared (ha) Varaktighet*
(min)

Fördröjnings-
volym (m3)

1 Svenskt Vatten P104 0,79 220 279

2a Svenskt Vatten P104 0,68 240 243
2c Svenskt Vatten P104 0,71 310 266
3b Svenskt Vatten P104 0,66 250 229
3d Svenskt Vatten P104 0,57 250 206

Totalt 0,34 1223
* varaktighet beror på vilken rinntid nederbörd har inom respektive delområde.
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3.3 Beskrivning av dagvattenhantering, se bilaga 4 och 5
Generell princip för dagvattenhantering inom planområdet föreslås enligt följande:

· Dagvatten från område 1 leds ner i ledningar/diken för transport till
nedsänkta ytor.

· Dagvatten från område 2-3 leds via ytliga diken till
dagvattenanläggningar.

· Utsläppsflöden (1,5 l/s,ha) från dagvattenanläggningar regleras med en
strypt utgående ledning.

· Vid extrem nederbörd bör dagvattnet tillåtas rinna på ytan och ut ur
områdena.

· Vägar inom planområdet bör höjdsättas så att dagvattnet fritt kan rinna
bort från bebyggelse.

Södra delen av planområdet (2c och 3d)
Dagvatten föreslås ledas via ytliga svackdiken från södra delområdet till
gemensam fördröjning i dagvattendamm inom norra delen av planområdet.
Lutningen på de svackdikena inom området är satt till 2 ‰ och föreslås ha ett
minsta bottendjup på ca 0,3 m relativt befintlig markyta. Anslutning till den
planerade dagvattendammen sker genom att sätta kupolbrunnar i botten av
svackdikena före passage under planerad GC-väg för att leda dagvatten i ledning
till dammen.

Den erforderliga fördröjningsvolymen för område 2c oh 3d är ca 472 m3.
Fördröjningsvolymen kan uppnås genom att låta dammen ta olika stor yta i
anspråk, vilket i sin tur beror på vilket vattendjup och vilken släntlutning man
tillåter i dammen. Dammen som visas i detta förslag har en släntlutning på 1:4
och ett maximalt bottendjup på 1 m. Inkommande ledning till dammen ligger med
vg +7,86 m och utgående ledning ligger med vg +7,66 m med ett strypt flöde
som tillåter de 1,5 l/s, ha som ställs som krav. Med ett vattendjup på 0,7 m
uppnås fördröjningsvolymen när vattenytan stigit till +8,36 m. Detta innebär att
dagvatten kommer att dämma i den inkommande ledningen till dammen men inte
upp i svackdikena som ligger högre, vid ett 10-års regn. Vid extrema regn, när
vattenytan i dammen överstigit markytan, som ligger på +8,66 m i söder, föreslås
dagvatten brädda ytligt mot grönstråket i norra delen av planområdet. Marken
lutar naturligt svagt från södra delen av dagvattendammen mot grönstråket.

Den utgående ledningen från dagvattendammen har befintligt dike som recipient
och därifrån finns anslutning till befintligt dagvattennät. Diket antas utifrån
platsbesök ha en medelvattenyta på ca +7,4 m.

Med ett utlopp i dammen placerat på + 7,66 bör grundvattenytan inte stiga upp
till botten av dammen och därmed inte påverka fördröjningskapaciteten i
dammen. Dammen kan dock utformas med en konstant vattenspegel om så
önskas. Grundvattenytan inom den del av planområdet där dammen ligger är
relativt hög, uppmätt till ca 7,6 m, vilket uppskattningsvis innebär att
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grundvattenytan ligger ca 1 m under markytan. Om dammens botten ligger
djupare än 1 m under markytan så kommer grundvattnet i området att trycka upp
och skapa en konstant vattenspegel i dammen.

Norra delen av planområdet (2a och 3b)
Dagvatten föreslås avledas via ytliga svackdiken från norra delen av planområdet
till ett sammanhängande grönstråk. Den erforderliga fördröjningsvolymen för 2a
och 3b är ca 472 m3. För att kunna avleda dagvatten från norra delarna av
området mot grönstråket behöver det ges plats för ytliga diken. I bilaga 4-5
framgår ytbehovet och föreslagen placering av ytliga diken och grönstråk.
Grönstråket föreslås bestå av en yta som sänks ner ca 0,2 m och ansluts till diket
via en dräneringsledning med strypt flöde och en utgående vattengång på ca
+7,64 m. Dränledningen ligger relativt ytligt vid grönstråket för att kunna avleda
dagvatten med självfall från grönstråket till diket som har en uppskattad
medelvattenyta på ca +7,4. Marktäckningen ovan dränledningen är ca 0,6 m i den
lägsta punkten.

4. Förslag till planering av spillvattenhantering

4.1 Beräkning av dimensionerande spillvattenflöde

För den planerade bebyggelsen inom delområde 1 har en uppskattning gjorts av
ett sannolikt spillvattenflöde enligt Boverkets regler, vilket ger ett spillvatten flöde
på 2,5 l/s från de planerade stugorna och 2,5 l/s från serviceboendet. Eftersom
exploateringsgraden är högre i delområde 2 och 3 antas att schablonvärden på
spillvattenflödena enligt Svenskt vatten P90 kan användas. I tabell 12 redovisas
de sannolika flöden som förväntas i de olika delområdena, indelning av de mindre
delområdena kan ses i bilaga 2-5 och beskrivs även för respektive delområde.

Tabell 12. Sannolikt spillvattenflöde från de olika delområdena.
Delområde Sannolikt flöde [l/s]
Område 1 syd 3
Område 1 servicehus 3
Område 2 norr 6
Område 2 sydväst & sydöst 6
Område 3 6

4.1.1 Delområde 1
Inom delområde 1 finns i dagsläget befintliga byggnader och
spillvattenanslutningar till det kommunala spillvattennätet. Ledningarna intill är av
dimensionen Ø225 och det anses inte vara några problem att koppla flödena från
stugorna och servicebyggnaden till dessa. Ledningen närmast stugorna har en
kapacitet av 34 l/s och vid servicehusen har ledningen en kapacitet av 39 l/s. Det
totala tillkommande flödet för område 1 är 6 l/s.
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4.1.2 Delområde 2
Inom område 2 är ca 76 arrendetomter och 30 stugor planerade. För område 2
uppskattas det totala spillvattenflödet bli ca 12 l/s. Då spillvattenledningar bör
ligga med fall föreslås det att ansluta spillvattnet från område 2 i tre punkter, två
söder om området och en norr om området enligt bilaga 2 och 3. Marken är flack
vilket gör det svårt att uppnå en lutning på önskade 5 ‰. Norrut finns en möjlig
anslutningspunkt i Elins väg, en ledning med dimension  Ø225 och kapacitet 27
l/s, med en vattengång på +5,14. Tillkommande flöde i anslutningspunkten från
norra delen av område 2 uppskattas till 6 l/s, vilket är möjligt att ansluta enligt
Halmstad kommun.

Anslutningspunkterna som ligger söder om området leder båda ut på samma
ledning i Fiskaregatan. Anslutningspunkten i sydväst har vattengång på +6,34 och
i sydöst ligger anslutningspunkten med vattengång +6,54, ledningen som de
ansluter till med innerdimensionen Ø151 som har en kapacitet av 12 l/s och
förväntas ta emot 6 l/s från de två punkterna. Anslutningspunkterna i söder går
att nå om man tillåter lutningar ner till 3‰. För att nå anslutningspunkterna
behövs de nya spillvattenledningarna läggas mellan de planerade tomterna.

4.1.3 Delområde 3
Inom delområde 3 planeras ca 60 arrendetomter och det ger ett tillkommande
flöde på 11 l/s. Då det inte finns någon bebyggelse söder om området är närmsta
möjliga anslutning norrut mot Elins och Axels väg. I delområde 3 är det en
naturlig lutning norrut vilket möjliggör anslutning till anslutningspunkten norr
området som har sin vattengång på +5.14 och dimensionen Ø225 med kapacitet
på 27 l/s. Stora delar av ledningssystemet kommer att kunna ha en 5‰ lutning.
För att uppnå denna lutning behöver spillvattenledningen anläggas mellan två
tomer längst norrut.

5. Förslag till planering av tappkallvatten

Det planerade planområdet har två stycken anslutningspunkter som anses vara
lämpliga, en i norr och en i syd.

Den norra anslutningspunkten ligger vid områdesgränsen vid Elins väg (mellan
område 2 och område 3). Anslutningspunkten är en 160 PVC ledning som ska
försörja den norra delen av område 2 och hela område 3. Tryckförlusten från
anslutningspunkten är 0,004 mvp/m och blir som störst i den södra delen av
område 3 där tryckförlusten uppgår till 2 mvp som mest. Detta medför att det
lägsta tillåtna trycket i den norra anslutningspunkten är 17 mvp.

Anslutningspunkten i söder är en 110 PE ledning och försörjer den södra delen av
område 2. Tryckförlusten från denna anslutningspunkt är 0,015 mvp/m och
tryckförlusten uppgår till 3 mvp som mest i vattenledningssystemet. Detta medför
att det lägsta tillåtna trycket i den södra anslutningspunkten är 18 mvp.
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6. Förslag på utformning av dagvattenhantering

6.1.1 Svackdiken
Mindre, grunda, diken, svackdiken,  kan användas för att leda vatten från
vattenutkastare till diken och fördröjningsmagasin. Typsektion kan ses i figur 10.

Figur 10. Typsektion av dike för uppsamling av dagvatten från utkastare samt omgivande mark.1:2

Svackdiken avser grunda, öppna avrinningsstråk med flacka slänter t.ex. med
släntlutning 1:4 eller 1:6 och ca 30-50 cm djup. Svackdiket består vanligtvis av
ett lager matjord som gräsbesås. Rening av dagvattnet sker genom översilning,
sedimentation och växtupptag. Överskottsvatten tas omhand i dagvattenbrunn
eller genom infiltration där det går. Anläggningen kan underbyggas av t.ex. ett
makadamdike för större effekt både avseende rening och fördröjning. För att
bevara naturvärden inom planområdet kan matjordslager bytas mot sand som är
den naturliga jordtypen inom området och växtval kan göras som passar in i
området.  Inspirationsbilder på svackdiken visas i figur 11.

Figur 11.T.v: dagvattenutkastare, mitten: underbyggt svackdike på parkeringsplats, Malmö (Ramböll);t.h.
intag till svackdike, Lund (Foto: Ramböll).

6.1.2 Dammar
Genom att omhänderta dagvatten i dammar kan en viss rening av dagvattnet
uppnås. Dammar fördröjer dagvatten och dämpar de flödestoppar som kan
uppkomma på grund av kraftiga regn och snösmältning. Omsättningstiden i
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dammen bör vara runt 1 dygn och vattendjupet ligga på ca 1 m enligt Svenskt
Vattens publikation P105. Detta för att säkerställa god kvalitet på dagvattnet. En
damm kan behöva ett skyddsräcke beroende på släntlutningar och omgivande
miljö.
Den planerade dammen i norra delen av planområdet kan anläggas med
varierande släntlutning vilket ger förutsättningar för olika typer av vegetation vid
dammen. Beroende på utformningen av dammen kan de naturvärden som
eftersträvas behållas. Dammens betydelse för biologisk mångfald är också en
tillgång, inte minst för groddjur och trollsländor.

6.1.3 Grönytor
Avrinningen från ett område är direkt påverkad av den andel grönytor som finns
inom området. Genom att öka andelen grönytor i ett planområde kan avrinningen
från detta område minskas. Förutsättningarna för en biologisk mångfald ökar om
grönytor och naturmiljöer bibehålls och/eller anläggs. Grönytornas anläggning och
skötsel är viktiga, t.ex. är magra sandjordar och naturliga fröblandningar att
rekommendera. Gällande skötsel bör den vara ”slåtterliknande” dvs att man
klipper/slår och tar bort vegetationen vid ett eller ett par enstaka tillfällen under
vegetationsperioden.
Genom att låta de grönytor som planeras inom planområdets norra del vara
tillgängliga för fördröjning bibehålls de områden som enligt DHIs undersökning
vad mest översvämningsbenägna vid extremregn.

6.1.4 Gröna tak – ett alternativ
Enligt Svenskt Vatten P105 kan en viss fördröjning av dagvatten ske vid
anläggning av gröna tak (figur 12). Vid kraftiga regn klarar inte de gröna taken att
fördröja dagvatten. Generellt sett klarar ett grönt tak att hantera de första 5 mm
regn som faller och allt utöver detta kommer att rinna av taket.

Figur 12. Sedummatta på tak (gröna tak), t.v. Limhamn (Foto: Veg Tech); t.h. förådshus (Foto:
Ramböll)

6.1.5 Biologisk mångfald och miljökvalitetsmål
Då områden exploateras och ytor förändras kan detta leda till att den ursprungliga
naturmiljön fragmenteras och en förändring av naturliga habitat för växter och
djur kan leda till en förlust av biologisk mångfald, detta har konstaterats i den
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naturvärdesutredning som genomförts för Skummeslövs strand. Vid exploatering
av naturmiljöer bör hänsyn tas till vilka förutsättningar existerande arter behöver
för att leva i den nya naturmiljön som skapas. Genom att bevara naturmiljön inom
ett exploateringsområde i största möjliga mån ökas förutsättningarna för att
befintliga rödlistade arter och växter trivs i det nya området.
Ett landskap kan även kategoriseras via dess struktur, det vill säga hur de olika
habitaten är placerade sinsemellan inom ett bebyggt område. Genom att skapa
korridorer i bebyggda områden (exempelvis sammanhängande grönstråk) kan
arter förflytta sig inom sitt habitat i ett större område vilket gynnar dess
livsbetingelser. Det är viktigt att gräsmarker och andra grönytor inte separeras
från varandra i ett bebyggt område.

Genom att anlägga sammanhängande gröna stråk/ytliga diken med olika
släntlutningar och djup skapas en korridorer inom planområdet vilket ger större
förutsättningar för en ökad biologisk mångfald. Genom att skapa en
dagvattendamm som tidvis kommer att vara fylld med dagvatten skapas ett nytt
habitat inom planområdet som ökar förutsättningarna för ökad biologisk mångfald.

7. Drift- och underhållsinsatser

Anläggning av gröna svackdiken kräver måttlig skötselinsats. Skötseln består
främst av rensning, gräsklippning och eventuellt gödsling. Tillgänglighet för drift
och underhåll är hög. Anläggningen av en damm kräver en regelbunden
skötselinsats i form av rensning och tömning av slam. Brunnar vid in- och utlopp
samt bräddavlopp kräver regelbunden kontroll.


