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1 Inledning 

1.1 Orientering 
Det aktuella området är beläget i den södra delen av 
Skummeslövsstrand och gränsar i söder mot befintlig bebyggelse vid 
Fäladsvägen.  

Denna VA-utredning ingår som en bilaga till Detaljplan för 
Skummeslöv 24:1 m fl. fast. Skummeslövstrand, Laholms kommun. 

1.2 Förutsättningar 
I utredningen förutsätts att de planerade husen utförs med platta på 
mark. 

1.3 Tidigare utredningar 

1.3.1 Geotekniska utredningar 

En geoteknisk undersökning gjordes i området av KM geoteknik, 
Helsingborg och är daterad 2000-02-21.  

Provgropar där dammen skall placeras är grävda och resultaten från 
dessa fyra gropar visar att man kan använda materialet ner till 1-1,2m 
djup till fyllnadsmaterial förutom det översta jordlagret på ca 0,3m. 
Resultaten från provgroparna redovisas i bilaga 3 (Provgrävning och 
geoteknisk undersökning) 

En kompletterande geoteknisk undersökning utförd av Sweco 
Infrastructure AB under november 2009. Resultaten från denna 
undersökning redovisas i bilaga 3 (Provgrävning och geoteknisk 
undersökning). 

1.3.2 VA-utredningar 

Sweco VBB VIAK har gjort två VA-utredningar i området. En VA-
utredning för detaljplan Skummeslöv 24:1 och Allarp 2:201 i 
Laholmskommun och är daterad 2001-06-26, rev 2001-09-19 och en 
utredning om principer för hantering av dag- och dräneringsvatten 
inom Allarpsområdet som är daterad 1992-08-10. 
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I utredningarna framkommer att området måste dräneras för att 
minska problemen med stående vatten vid långvarig nederbörd och 
höga grundvattennivåer. Grundvattnet är järnhaltigt och därför är det 
viktigt att dräneringssystemen utformas så att de alltid står dämda 
med grundvatten så att syre inte kan komma i kontakt med 
dräneringsledningarna. Detta kan orsaka järnutfällningar som på sikt 
kan sätta igen slitsarna i dräneringsrören. 

Ett trögt dagvattensystem förordas också i utredningarna vilket vi tar 
fasta på även i denna VA-utredning. 

2 Markförhållanden 

2.1 Geohydrologi/grundvattenförhållanden 
I samband med långvariga regn och vid snösmältning samtidigt som 
grundvattenytan är högt belägen ställer sig vatten på markytan inom 
vissa delar av området. Då grundvattennivån tidvis är hög inom 
området är den tillgängliga hålrumsvolymen i marken där vatten kan 
magasineras begränsad. Området öster om aktuellt område är försett 
med områdesdränering för att hålla ner grundvattennivån. 

Mer information om markens beskaffenhet finns redovisat i bilaga 3
(Provgrävning och geoteknisk undersökning). 

3 Befintliga VA-anläggningar 

3.1 Vatten 
Anslutningspunkter för vatten finns i Fiskaregatan i väster och vid 
Saturnusvägen i öster. Anslutningen i väster V Ø110 på ett djup av ca 
+7,2 och i öster V Ø110 på ett djup av ca +6,8. 

3.2 Spillvatten 
Anslutningspunkter för spillvatten finns i Fiskaregatan i väster och vid 
Saturnusvägen i öster. Anslutningen i väster S Ø300 med vg +6,12  
och i öster S Ø160 med vg +5,99. 
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3.3 Dagvatten 
Anslutningspunkter för dagvatten finns i Fiskaregatan i väster och vid 
Saturnusvägen i öster. Anslutningen i väster D Ø300 med vg +7,42 
och i öster D Ø160 med vg +6,56. 

4 Föreslagna VA-anläggningar 

4.1 Övergripande VA-plan 
En övergripande VA-plan är framtagen och redovisas tillsammans 
med föreslagna VA-profiler i bilaga 5:1. VA-planen och profilerna är 
tänkta som underlag till detaljprojektering. 

4.2 Vatten 
Vattenledningen läggs som en genomgående ledning från 
anslutningspunkten i öster till anslutningspunkten i väster med en 
sammanhängande dimension V 110. Avgreningar från den 
genomgående ledningen läggs i klenare dimensioner, vilka slutligen 
dimensioneras vid detaljprojekteringen. 

4.3 Spillvatten 
Området väster om den planerade dagvattendammen ansluts till 
anslutningspunkten i väst och området öster om dagvattendammen 
ansluts till anslutningspunkten i öst, se bilaga 5:1. Ledningarna läggs 
med en lutning av ca 5 promille förutom på ledningssträckan närmast 
anslutningen i öst som är lagd i 3 promille.   

4.4 Dagvatten 
Det är viktigt att dagvattnet bromsas och fördröjs så tidigt som möjligt 
det vill säga inom fastighetsmark innan det leds till kommunens 
ledningsnät. Detta kan ske genom utkastare av takvatten över 
genomsläppliga ytor, utjämning i öppna eller slutna 
utjämningsmagasin, avledning av vattnet från hårdgjorda markytor 
över genomsläppliga ytor med mera. Höjdsättningen av hus och 
omkringliggande ytor är viktig så att problem undviks med 
innestängda och odränerade områden. 

Fördröjningen sker dels lokalt men också delvis m.h.a. den planerade 
dagvattendammen i mitten av området. Därefter leds dagvattnet via 
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diket norr om bebyggelsen till den befintliga dammen som ligger öster 
om detaljplaneområdet. Dagvattnet från den befintliga dammen öster 
om området leds till dagvattenledningen utmed Allarpsvägen. Det 
finns även möjlighet till en anslutning västerut till Fiskaregatan. 

Figur 1: Dagvatten leds bort från huset över en genomsläpplig yta. 

För att få en så långsam dagvattenhantering som möjligt gäller det att 
minska de ytor som är direkt kopplade till kommunens ledningsnät. 
1/6 (17%) av tomtytan får kopplas direkt till ledningsnätet och på 
resterade del av tomten skall LOD gälla. Består en större del än 1/6 
av tomten av hårdgjorda ytor skall dessa ledas ut över någon form av 
genomsläpplig yta med fördröjning innan det kan dräneras ut till 
ledningsnätet se figur 2. Som genomsläpplig yta räknas gräs och grus 
mm. Ytan som belastas med dagvatten från utkastare etc bör 
dräneras för bästa effekt. 
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Figur 2: Huset till vänster klarar kraven, att 1/6 av tomten får kopplas direkt 
till ledningsnätet, med god marginal genom att använda sig av utkastare och 
grönt tak. Huset till höger överskrider kraven då allt dagvatten är kopplat 
direkt till ledningsnätet. 

4.4.1 Dagvattendamm 

Dagvattendammen som föreslås anläggas mellan bostadsområdena 
har en koppling till den idag befintliga dammen öster om området 
genom ett dike som löper norr om området. I oktober 2009 mättes 
vattenytan i den befintliga dammen upp till nivån ca +6,7. Vattenytan 
kan dock variera p.g.a. nederbörd och grundvattnets nivå.  

En översiktlig beräkning ger att det behövs ca 300 m3 reglerings-
volym i dammen om man vill begränsa tömningsflödet från området 
till ca 30l/s. Beräkningen är baserad på en total area av 4,5 ha, en 
reduktionsfaktor på 0,35 vilket ger en reducerad area på 1,6 ha och 
Z=28.  

Dammen utformas förslagsvis med mycket flacka slänter, minimum 
1:6, för att smälta in i omgivningen så mycket som möjligt samtidigt 
som det kan ge fyllnadsmassor. Då befintlig damm har en inmätt 
vattenyta på +6,7 kommer vattenytan i den nya dammen att anpassa 
sig till den nivån eftersom de kommunicerar med varandra genom det 
öppna diket norr om den planerade bebyggelsen. Markytan runt 
dammen ligger på en nivå av ca +9,0. Den öppna vattenytan placeras 
förslagsvis i den norra delen av utrymmet som är markerat för 
dammen i detaljplanen där utloppen är placerade.  
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4.5 Områdesdränering 
För att hålla nere grundvattennivån inom området skall 
områdesdräneringar göras. Mellan befintliga fastigheter och planerad 
ny bebyggelse läggs ett dränerande stråk, se bilaga 5:1. 
Målsättningen är att dessa utförs så att dräneringsledningar står 
dämda där det är möjligt för att undvika problem med utfällning av 
järn.

5 Höjdsättning och massberäkning 

5.1 Vägarnas höjdsättning och utformning 
Vägarna är höjdsatta så att inget innestängt område inom området 
bildas. De lågpunkter som finns på gatorna ligger vid sådana platser 
som gör att vattnet kan transporteras på ytan till naturmark utan att 
fastigheter berörs. Vägplan och förslag på utformning av vägprofiler 
redovisas i bilaga 5:2. 

Vägarna utförs med en körbana på 5,5 m och en grönremsa på 1,5 
m. Körbanan lutar mot grönremsan som förses med dränerande 
jordmaterial och med en dräneringsledning i botten, se sektion i 
bilaga 5:1. 

5.2 Fastigheternas höjdsättning 
Fastigheterna höjdsätts så att färdigt golv hamnar ca 0,5 m över 
gatans nivå, se figur 3. Genom att höjdsätta fastigheten så att marken 
lutar bort från byggnader och andra känsliga områden erhålls en 
säker dagvattenhantering även vid mycket kraftiga regn. Se även 
bilaga 5:3 som visar en sektion genom hela det östra området.  

Figur 3: Sektion som visar förslag på nivå på färdigt golv i förhållande till 
gatans nivå samt hur ledningarna är placerade i förhållande till varandra. 
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5.3 Masshantering 
En massbalans beräkning för hela området har gjorts och vissa 
antaganden har då varit nödvändiga att göra. Varje fastighet skall 
utforma sin tomt så att ytavrinning kan ske bort från byggnaden enligt 
figur 3 . Resultatet från massbalansberäkningen redovisas i bilaga 4. 

6 Sammanfattning 

Genom att minska direktanslutningarna av dagvatten till 
dagvattenledningarna samtidigt som utjämning sker i dammarna 
minskas och fördröjs dagvattenflödet från området. Genom att leda 
dagvattnet över infiltrationsvänliga ytor sker även en viss rening av 
dagvattnet. 

Genom områdesdräneringarna kommer grundvattennivån i området 
att hållas nere samtidigt som det skapas mer utrymme (omättad zon) 
för tillfällig förvaring av infiltrerat dagvatten. 




















