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Tillägg till Rambölls utredning 
”Skummeslövsstrands camping, VA-utredning” Malmö 2016-07-18 
 

Tillägget är framtaget av Viveka Lidström AB, Malmö 2019-12-19 
 
Inledning 
På uppdrag av Lars Harrysson AB har Viveka Lidström AB fått i uppgift att ta fram ett tillägg till 
Rambölls utredning ”Skummeslövsstrands camping, VA-utredning” Malmö 2016-07-18. Tillägget tas 
fram för att möta de synpunkter som framkommit från Länsstyrelsen under samrådsförfarandet inför 
möjlighet att bygga ut Skummeslövsstrands camping med uthyrningsstugor och arrendetomter. 

De synpunkter som tillägget skall bemöta gäller: 

- Beskrivning av konsekvenser av 100-års regn på torr mark samt 20-års regn på vattenmättad 
mark  

- Beskrivning och bedömning av hur MKN för vatten påverkas och hur möjligheten att uppnå 
MKN påverkas.  

Tillägg gällande konsekvenser av extrema regn 
I utredningen ”Skummeslövsstrands camping, VA-utredning” är ett förslag för dagvattenhantering 
framtaget för ett 10-års regn med klimatfaktor 1,3. Förslaget innebär att rinnvägar för dagvatten 
anläggs ytligt och att dagvattenfördröjning skapas inom de grönytor som är planerade inom 
planområdet, enligt bilaga 4 och 5 till utredningen. 

I DHI’s utredning ”Ytavrinningsplan och översiktlig riskvärdering i samband med kraftig nederbörd i 
Skummeslöv och Mellbystrand” framgår att analyser är genomförda för 100-års regn vid korta regn 
med en varaktighet på 30 minuter samt för 20-års regn med varaktighet på 4h (så att marken hunnit 
mättas). Det är således för dessa situationer som en kontroll av flöden och fördröjningsbehov skall 
genomföras.  
 
Flöden 
De flöden som alstras inom planområdet är planerade att ledas fram till fördröjningsvolymerna via 
ytliga diken. I Rambölls utredning har en höjdsättning gjorts som klarar att transportera ett 10-års 
regn med 10 minuters varaktighet och klimatfaktor 1,3. För att få en uppfattning om ifall dessa diken 
klarar även 20-års regn med 4h varaktighet och 100-års regn med 30 minuters varaktighet kan en 
jämförelse av flöden göras. Praxis enligt Svenskt Vatten P110 är att lägga på en klimatfaktor på 1,25 
för regn under 1h varaktighet samt en klimatfaktor på 1,2 för regn längre än 1h: 
 

- 10-års regn med 10 minuters varaktighet med klimatfaktor 1,3 = 296 l/s∙ha 
- 20-års regn med 4h varaktighet med klimatfaktor 1,2 = 38,52 l/s∙ha 
- 100-års regn med 30 minuters varaktighet med klimatfaktor 1,25 = 308,7 l/s∙ha 

 
Flöden beräknas med rationella metoden enligt följande: 
Q = i∙ A∙ ρ∙ kf där Q = dagvattenflöde l/s 

i= intensitet l/s∙ha  
A= area (ha)  
ρ = avrinningskoefficient (andel av en yta som bidrar med avrinning) 
kf = klimatfaktor 
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För att kunna jämföra flöden vid de olika regnsituationerna behöver förutom regnintensiteten även 
avrinningskoefficienterna korrigeras vid 20-års regnet eftersom det där antas att marken är mättad, 
dvs hela ytan bidrar med avrinning.  
 
I Rambölls utredning har en uppskattning gjorts av den avrinning som alstras vid ett 10-års regn från 
de olika delområdena efter exploatering, dvs de flöden som behöver hanteras i diken och ledningar 
inom området. Som ett exempel visas i tabell 1 de flöden som alstras inom delområde 3 vid de olika 
regnintensiteterna (ref tabell 8 i Rambölls utredning. Obs! ρ anges fel men beräknas rätt i Rambölls 
utredning i tabell 8): 
 
Tabell 1. Jämförelse av flöden från delområde 3 vid tre olika regnscenarier. 

Marktyp Atot  
(m2) 

Avr. 
Koeff 
(10 och 
100 år) 

Ared (m2) Q 10-år 
I = 296 
l/s*ha 

Q 100-år 
I = 308,7 
l/s*ha 

Avr. 
Koeff 
20-år 

A red  
20-år 

Q 20-år 
I= 38,5 
l/s*ha 

Asfalt, parkering 6287 0,4 2514,8 74,5 77,6 1 6287 23,9 
Arrendetomter 21231 0,1 2123,1 62,9 65,5 1 21231 80,7 
Naturmark 44441 0,1 4444,1 131,7 137,2 1 44441 168,9 
Takyta 3600 0,9 3240 96,0 100 1 3600 13,7 
Totalt 75559  12322 365,2 380,3  75559 287,2 

 
Av tabell 1 framgår ett exempel på att de flöden som skall hanteras inom planområdets delområde 3 
vid de två scenarierna som skulle kontrolleras. De ytliga dikena inom delområde 3 skall således kunna 
hantera en flödesökning på ca 15 l/s (380,3 – 365,2) vid 100-års regnet, jämfört med 10-års regnet 
(dvs en 4% ökning). Vid 20-års regnet mättade förhållande kommer avrinningen att vara mindre i 
dikena än vad som beräknats för de andra regnen, vilket beror på den låga regnintensiteten på ett 
långvarigt regn. 
 
För övriga delområden gäller i princip samma förändring av flödessituationen i de planerade dikena, 
dvs en liten flödesökning vid 100-års regnet samt en minskning av flöden vid 20-års regnet. 
 
Således bedöms de föreslagna dikena kunna hantera flödena vid de regn som skulle kontrolleras, 
med den höjdsättning av diken som är förslagen i Rambölls utredning.  
 
För att avrinningen skall hamna i dessa diken är det dock av största vikt att höjdsättning av vägar och 
bebyggelse är sådan att avrinning sker mot de planerade dikena. 
 
Fördröjningsvolymer 
DHI´s utredning redovisas var vatten kommer att ansamlas och vilket djup dessa vattensamlingar kan 
få dels vid 100-års regnet med torra initialförhållande och dels vid 20-års regnet med mättade 
initialförhållanden. DHIs redovisning är framtagen för den befintliga situationen vilken nu skall 
jämföras med vad som händer vid de två regnsituationerna efter exploatering.  
 
Enligt Rambölls utredning planeras fördröjningsvolymer anläggas inom de olika delområdena enligt 
bilaga 4 och 5, för att hantera fördröjningsbehovet vid 10-års regn med klimatfaktor 1,3. Frågan är  
hur behovet av fördröjningsvolym förändras vid de två olika regnsituationerna och vilken möjlighet 
att det finns att hantera volymerna som uppkommer.  
 
I figur 1 visas situationen, enligt DHI, vid 100-års regn, 30 minuters varaktighet med torra initiala 
förhållanden.  
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Figur 1. Maximala översvämningsdjup vid torra initialförhållanden och huvudsakliga flödesvägar för 
sydvästra Skummeslövsstrand. Grönområden är markerade med grönt. Svarta pilar indikerar 
huvudsakliga flödesvägar. Svarta polygoner visar planerade exploateringsområden.(Ytavrinningsplan, 
DHI, 2013-11-29) 
 
Vid 100-års regnet antas torra initiala förhållanden och de volymer som DHI har redovisat beror 
därför på de avrinningskoefficienter som är antagna för marken.  
Efter planerad exploatering kommer markens infiltrationsförmåga att förändras för de delar där 
byggnader respektive vägar anläggs, dvs avrinningskoefficienten förändras. I tabell 2 redovisas det 
behov av fördröjningsvolym efter exploatering som beräknats för de olika delområdena vid 10-års 
regn med klimatfaktor 1,3 (enligt Rambölls utredning) samt behov av fördröjningsvolym vid 100-års 
regn med 30 minuters varaktighet med samma antagna avrinningskoefficienter.  
 
De fördröjningsvolymer som är framtagna i förslaget i Rambölls utredning förutsätter ett tillåtet 
utflöde på 1,5 l/s*ha, vilket även är antaget vid 100-års regnet. Vid beräkningen vid 10-års regn har 
den varaktighet på regn angivits som ger det största fördröjningsbehovet. 
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Tabell 2. Fördröjningsbehov efter exploatering vid 10-års regn (klimatfaktor 1,3) samt 100-års regn 
med 30 minuters varaktighet och klimatfaktor 1,25. 

Område Area red 

(ha) 
Varaktighet,  
vid 10-års regn  
(min)* 

Fördröjningsbehov 
vid 10-års regn  
(m3) 

Fördröjningsbehov  
vid 100-års regn, kf 
1,25, varaktighet 30 
min (m3) 

Ökning av 
fördröjningsbehov 
(m3) 

1 0,79 220 279 430 151 
2a 0,68 240 243 368 125 
2c 0,71 310 266 382 116 
3b 0,66 250 229 357 128 
3d 0,57 250 206 308 102 
Totalt 3,41  1223 1845 622 

*Varaktigheten är den som ger störst fördröjningsbehov vid 10-års regn. 
 
Eftersom området även efter exploatering främst upptas av naturmark finns det möjlighet att öka 
ytorna på de planerade nedsänkta grönytorna och dagvattendammen så att det ökade volymbehovet 
ryms inom naturmarken. Viktigt är att se till så att höjdsättning av bebyggelse och vägar görs så att 
avrinningen sker mot dessa ytor även efter exploatering. 
 
Vid en jämförelse av situationen före och efter exploatering vid ett 20-års regn med 4 h varaktighet 
är det viktigt att inse att de volymer som redovisas av DHI enligt figur 2 är framtagna under 
förutsättning att marken är mättad. I DHIs utredning antas således att allt regnvatten som landar 
inom området hamnar på ytan och att ingen infiltration kan ske. Detta innebär att situationen inte 
förändras vid exploatering, dvs marken före exploatering antas vara lika ogenomsläpplig som den är 
efter exploatering.  
 
De volymer som skall hanteras efter exploatering är således samma som skall kunna hanteras före 
exploatering. I DHIs utredning framgår var dessa volymer ansamlas före exploatering, enligt figur 2.  
 



5 

 

 
Figur 2. Maximala översvämningsdjup i sydvästra Skummeslövsstrand då marken är vattenmättad vid 
regnets start. Grönområden är markerade med grönt. (Ytavrinningsplan, DHI, 2013-11-29) 
 
Enligt DHIs analys ansamlas en stor volym dagvatten inom delområde 1 invid befintlig byggnad 
(campingkontor) vid 20-års regn 4 h varaktighet, och lämpligen tillåts även i framtiden denna 
ansamling att ske vid dessa långvariga regn. Med andra ord är det även fortsättningsvis olämpligt att 
bebygga denna yta. De planerade fördröjningsytorna inom delområde 1 (enligt Rambölls utredning) 
sammanfaller i övrigt inom delområde 1 med de ytor där dagvatten ansamlas vid 20-års regnet. 
Dessa planerade ytor bör utökas och höjdsättas så att det är möjligt att fördröja den ökning på 151 
m3 som 100-års regnet med 30 minuters varaktighet ger upphov till.  
 
Inom delområden 2 och 3 bör ytan för de föreslagna fördröjningsmagasinen (nedsänkt grönyta och 
damm) utökas så att de kan hantera de utökade volymerna vid 100-års regnet med 30 minuters 
varaktighet.  
Volymbehovet för den planerade dagvattendammen som skall ta emot dagvatten från delområde 2c 
och 3d, ökar från 472 m3 (266+206) till 690 m3 (382+308), dvs med ca 220 m3. Med flacka slänter och 
ett medeldjup på 0,5 m ökar dammens yta med ca 440 m2. 
Volymbehovet för grönstråket i norra delen dvs 2a och 3b ökar från 472 m3 (243+229) till 725 m3 
(368 + 357) dvs med ca 253 m3. Med ett medeldjup på grönstråket som på 0,2 m ökar denna yta med 
ca 1265 m2. 
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Höjdsättningen av planerad bebyggelse och vägar inom delområde 2 och 3 bör göras så att 
avvattningen säkert sker mot diken och grönytor så att de volymer som visas i figur 2, dvs vid 20-års 
regn med 4h varaktighet, även fortsättningsvis hamnar inom planerade fördröjningsytor och 
grönområden och inte drabbar planerad bebyggelse.  
 
I DHIs utredning har förslag på lämplig placering av diken och fördröjningsmagasin markerats utifrån 
var dagvatten ansamlas vid 100-års regnet med 30 minuters varaktighet, se figur 3. 
DHIs förslag antyder att det tillåts ett ökat utflöde ut från planområdet längs diken som ansluts till 
utlopp i havet för norra delen av planområdet (delområde 2 och 3) och till ett fördröjningsmagasin 
söder om delområde 1. För detta krävs dock, som DHI mycket riktigt påpekar, att 
markägarförhållanden klargörs. Denna lösning går mycket väl att kombinera med utökningen av 
fördröjningsytor inom planområdet som föreslås i detta tillägg.  

 
Figur 3. Exempel på förebyggande åtgärder i sydvästra Skummeslövsstrand Svart polygon visar 
planerat exploateringsområde (Ytavrinningsplan DHI, 2013-11-29). 
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Tillägg: Bedömning av hur MKN för vatten påverkas av planerad exploatering 
 
EUs vattendirektiv (ramdirektivet för vatten) infördes i den svenska lagstiftningen år 2004 och 
benämns i Sverige för Vattenförvaltningen. Den utgår från vattnets naturliga avrinningsområden 
istället för administrativa gränser i form av länder och kommuner. Vattnens 
(vattenförekomsternas) nuvarande ekologiska status och kemiska status, dvs dess miljötillstånd, 
bedöms och klassificeras enligt en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. 
Målet har varit att inga vatten ska försämras och att alla vatten ska ha uppnått minst 
miljökvalitetsnormen (MKN) god status år 2015, vilket redan är passerat. För vissa recipienter 
ansågs dock målet vara ogenomförbart till 2015 och 2021 nämns som mer realistiskt.  En 
miljökvalitetsnorm uttrycker den kvalitet som en vattenförekomst ska ha uppnått vid en viss 
tidpunkt och har karaktären mål och framåtsyftande och är inte definitiv. 
 
Ur VISS (VattenInformationsSystem Sverige) framgår att planområdet ligger inom två 
vattenförekomster som har bedömts med MKN; dels Laholmsbukten som utgör recipient för 
avrinningsområdet som planområdet ligger inom och dels Laholmsslätten som är 
grundvattenförekomsten som planområdet ligger på.  
 
MKN Laholmsbukten 
Statusklassningen i VISS för Laholmsbukten är följande: 

- Ekologiskt status – måttlig. Krav (MKN) att uppnå god status till 2027  
- Kemisk status – uppnår ej god. Krav (MKN) att uppnå god kemisk ytvattenstatus 

 
Den måttliga ekologisk statusen för Laholmsbukten är satt utifrån miljökonsekvenstypen 
övergödning, vilken vanligen härrör från jordbruks eller skogsbruksverksamhet.  
Den kemiska statusen ”ej god” i Laholmsbukten härrör från förekomst av difenyletrar och 
kvicksilver. Klassningen sätts generellt för kustvatten då påverkan från båttrafik och 
hamnverksamhet är ställvis hög.   
Då det inom planområdet in planeras någon jordbruksverksamhet eller annat som kan väntas 
påverka övergödning och att området inte heller utgör ett direkt kustområde kan inte 
planområdets planerade verksamhet anses medföra en dagvattenpåverkan som skulle påverka 
MKN i Laholmsbukten.  
 
MKN Laholmsslätten 
Statusbedömningen i VISS för Laholmsslättens grundvattenförekomst är följande: 

- Kemisk status – god. Krav (MKN) god status.  
- Kvantitativ status – god. Krav (MKN) god status. 

 
Enligt Viss uppges att ”Förekomsten” dvs Laholmsslätten bedöms riskera att inte kunna bibehålla 
god kemisk status år 2027 med avseende på nitrat samt klorid i samband med vägsaltning och risk 
för olycka på väg. Riskbedömningen syftar främst till trafiken på E6:an.  
 
Föroreningspåverkan på dagvatten beror främst på den trafikbelastning och eventuell 
industriverksamhet som finns inom ett område (tungmetaller från trafik samt om det bedrivs 
jordbruksverksamhet som kan medföra övergödning). Då planområdet inte ligger inom, eller 
planeras bli, ett område som är hårt trafikerat kan det dagvatten som alstras inom området inte 
anses ha hög föroreningspåverkan utan snarare mycket begränsad, på grundvattenförekomsten.   
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