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1 Inledning 

I samband med en pågående utredning av det södra kustområdet i Laholms kommun har 

kommunen beslutat att ta fram en ytavrinningsplan för Skummeslöv och Mellbystrand. 

Syftet med denna ytavrinningsplan är att identifiera områden med risk för översvämning 

inom både befintlig bebyggelse och grönområden, och därmed underlätta dagvattenhan-

teringen med hänsyn till befintlig bebyggelse och pågående exploateringsplaner inom 

området. 

Med anledning av detta har avrinnings- och översvämningsberäkningar genomförts med 

hjälp av en hydraulisk modell för två olika hydrologiska situationer i det aktuella områ-

det. Utifrån resultaten har översvämningsytor och huvudsakliga flödesvägar kunnat 

identifieras. Beräkningsresultaten utgör ett underlag för identifikation av riskområden 

med avseende på översvämningar, alternativa avledningsvägar på markytan samt lämp-

liga platser för fördröjande och kvalitetsförbättrande dagvattenanläggningar. Resultaten 

utgör även underlag för en värdering av hur viktiga befintliga grönområden är för att 

hantera översvämningar i samband med skyfall. 

Analysmetodiken beskrivs i avsnitt 2 och resultaten presenteras som beräknade maxi-

mala vattendjup samt huvudsakliga flödesvägar för Skummeslöv och Mellbystrand i 

avsnitt 3. I avsnitt 4 presenteras en klassificering av grönytornas betydelse samt en all-

män diskussion kring grönytors betydelse och öppna dagvattenlösningar. I detta avsnitt 

presenteras även exempel på förebyggande åtgärder i form av öppna dagvattenlösningar 

baserat på beräkningsresultaten. I avsnitt 5 finns en sammanfattning och generella 

kommentarer till resultaten. 

2 Metodik 

Utifrån kommunens laserskannade höjddata har en tvådimensionell hydraulisk modell 

etablerats i programvaran MIKE 21 för det aktuella området (ca 1000 ha). Terrängmo-

dellen har modifierats för att möjliggöra transport av vatten runt husen genom att nivån 

för alla hus och byggnader höjts. 

2.1 Markens infiltrationsförmåga  

Till terrängmodellen har kopplats en infiltrationsmodul som låter delar av vattnet infil-

trera istället för att rinna av på ytan. Den dominerande jordarten i området är sand 

(SGU, 2013) och infiltrationskapaciteten har ansatts till 10
-5

 m/s för alla gröna ytor, 

vilket är ett relativt lågt men rimligt värde för sandjordar. Värdet har valts för att inte 

riskera att överskatta infiltrationskapaciteten och därmed underskatta översvämningsris-

kerna i området. Enligt uppgifter från kommunen varierar sandens kornstorlek i områ-

det, med grövre sand i norr och något finare i söder, och det finns även enstaka områden 

med grus. Denna variation har inte tagits med i modellen då detaljerad information om 

utsträckning och jordartsegenskaper ej funnits tillgänglig, samt då avrinningsplanen 

avser att vara översiktlig. Det är dock möjligt att förfina modellen och inkludera mer 

detaljerad jordartsinformation i ett senare skede. 

Alla hårdgjorda ytor antas vara impermeabla. 

2.2 Dagvattensystemet 

Hänsyn till ledningssystemets kapacitet har schablonmässigt tagits genom att reducera 

volymen av 100-årsregnet motsvarande volymen av ett 2-årsregn på hårdgjorda ytor i de 
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områden som har någon form av dagvattensystem, kommunalt eller privat. Information 

över befintligt kommunalt dagvattensystem och kända privata system har erhållits från 

Laholmsbuktens VA, och visas i Figur 1.  

 

Figur 1. Hårdgjorda ytor i beräkningsmodellen. Röda ytor antas vara anslutna till antingen kommunalt 

eller privat dagvattensystem, grå ytor antas sakna dagvattensystem. 
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2.3 Beräkningsfall 

Modellen har belastats med dimensionerande regn enligt Svenskt Vattens publikation 

P104 (Svenskt Vatten, 2011) för olika hydrologiska situationer. Modellen har belastats 

på såväl hårdgjorda som genomsläppliga ytor och modellberäkningen redovisar hur 

denna volymskillnad rinner på markytan och skapar översvämning. Två scenarier har 

beräknats enligt följande: 

1. 100-årsregn under sommaren, ett kortvarigt konvektivt regn (30 min varaktig-

het) med torra markförhållanden vid regnets start. 

2. 20-årsregn under hösten, ett mera långvarigt ihållande regn (varaktighet ca 4 

timmar) där regnandet pågått under en längre period innan, marken antas vara 

vattenmättad vid regnets start och inget vatten kan infiltrera. 

Den totala regnvolymen i båda beräkningsfallen är densamma. Således illustrerar skill-

naden mellan fallen hur den hydrologiska situationen (grundvattenförhållandena) påver-

kar översvämningssituationen i området.  

Vid beräkningarna har hänsyn inte tagits till eventuella effekter från kraftiga vindar i 

samband med regnandet, såsom förhöjda havsnivåer eller igensandade dagvattenutlopp 

som kan innebära ytterligare svårighet för vattnet att rinna av mot kusten. Detta på 

grund av att det är relativt osannolikt att två så pass extrema händelser inträffar vid 

samma tidpunkt. 

2.4 Framtida havsnivåer 

Som komplement till beräkningarna har terrängmodellen använts för att identifiera 

framtida kustlinje vid ett ökat medelvattenstånd på 1,5 m jämfört med dagens nivå. 

Detta är ett mycket extremt scenario för höjning av havets medelvattenyta till år 2100. 

Den förhöjda havsnivån har ingen påverkan på beräkningarna utan är endast framtagen 

som en illustration av var framtida kustlinje kan komma att ligga. 

2.5 Klassificering av grönområden 

Baserat på beräkningsresultaten har en översiktlig klassificering tagits fram för samtliga 

grönområden i Mellbystrand och Skummeslövstrand. Grönytorna har klassificerats uti-

från dess betydelse för översvämningssituationen i området, enligt följande principer: 

1. Mycket viktig – vattendjup > 0.5 m och/eller större sammanhängande områden 

med vattendjup > 0.2 m för beräkningsscenario 1 (torra markförhållanden vid 

regnets start) 

2. Viktig – vattendjup > 0.2 m och/eller större sammanhängande områden med 

vattendjup > 0.1 m för beräkningsscenario 1. 

3. Mindre viktig – vattendjup < 0.2 m och/eller inga större områden med vatten-

djup > 0.1 m för beräkningsscenario 1. 

Klassificeringen har även grundat sig på bedömning av nuvarande flödesvägar. Exem-

pelvis har hela strandområdet satts till klass 1 då ökad bebyggelse här kan antas utgöra 

ytterligare hinder för en effektiv avrinning ut mot kusten. 



Ytavrinningsplan kustområdet Laholm 

DHI Sverige AB /EMN/ 
C:\Users\emn\Desktop\Slutrapport_Ytavrinningsplan_Laholm.docx 
Uppdragnsnr: 12802481 
Utskriftdatum: 2013-11-29 
 

4 

3 Beräkningsresultat 

Resultaten redovisas på sexton separata kartbilder (kartbladsindelning visas i Figur 2) 

som maximala översvämningsdjup för de två beräkningsscenarierna. Översvämnings-

djupen motsvarar maximalt vattendjup under översvämningsförloppet vid ett 100-

årsregn. På kartbilderna visas även kustlinjen vid ett vattenstånd på 1,5 m i havet, och 

resultatkartorna för beräkningsscenario 1 anger även huvudsakliga flödesvägar.  

Samtliga beräkningsresultat visas här med primärkarta som bakgrund. I Bilaga 1 finns 

även beräkningsresultaten för scenario 1 med ortofoto som bakgrund. 

De beräknade vattendjupen har delats in i fyra kategorier efter graden av olägenhet: 

- 0,1 – 0,2 m, besvärligt att ta sig fram 

- 0,2 – 0,4 m, mycket besvärligt att ta sig fram, risk för skada. 

- 0,4 – 0,6 m, ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada 

- 0,6 m, stora materiella skador, risk för hälsa och liv  

Viktigt att ha i åtanke är att översvämningar, dvs. ansamlingar av vatten på markytan, 

inte nödvändigtvis utgör ett problem. Problem uppstår när vattnet orsakar en värdeför-

lust eller risk för hälsa och liv. Exempelvis uppstår sällan en värdeförlust då grönytor 

översvämmas medan stora värden kan gå förlorade då t.ex. ett villaområde drabbas. 
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Figur 2. Översiktskarta över kustområdet som omfattas av utredningen. Beräkningsresultat för varje 

scenario redovisas på åtta separata kartbilder med numreringen som anges i figuren. 

 

Resultaten visar generellt på att det i området finns många små lokala sänkor med be-

gränsade tillrinningsområden som blir översvämmade. En stor del av översvämningen 

sker på grönytor men ett flertal problemområden inom befintlig bebyggelse har identifi-

erats.  

Generellt syns samma problemområden i båda beräkningsfallen. Dock är det stor skill-

nad i översvämningsdjup vilket visar på grönområdenas (och infiltrationens) betydelse.  

Resultatkartorna visar även att det fastnar vatten i bebyggelse längst västerut, mot kus-

ten. Stranden fungerar här som en barriär och förhindrar att vatten kan ta sig vidare mot 

havet. Särskilt tydligt är detta i beräkningsfall 2.  
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Nedan följer en områdesvis genomgång av resultaten, från Mellbystrand i norr till 

Skummeslöv och Skottorp i söder. 

 Norra Mellbystrand (Kartblad 1 - Figur 3 och 4) 

I nordvästra delen syns att vatten ansamlas längs med och innanför Norra Strandvägen, 

vilket leder till problem för fastigheterna öster om vägen. Genom att se till att vattnet 

kan rinna vidare västerut mot kusten, exempelvis genom öppna diken (eventuellt kul-

verterade under vägen) från bostadsområdet ut mot stranden, skulle situationen för dessa 

fastigheter kunna förbättras. Exempel på hur detta kan utformas redovisas översiktligt i 

avsnitt 4.  

Centralt i området, kring Birger Pers väg och Kustvägen, finns planer på exploatering 

(Laholms kommun, 2013). I detta område (markerat med svart kantlinje i Figur 4) an-

samlas vatten på ett flertal ställen vilket bör beaktas vid fortsatt planering.  

Allra längst i söder i Figur 4, sydväst om korsningen Kustvägen – Grönatorgsvägen, 

finns ett grönområde där vatten ansamlas, och som även skulle kunna anpassas för att ta 

emot mer avrinning från närliggande områden för att vid behov avlasta dessa. 

Centrala Mellbystrand (Kartblad 2 - Figur 5 och 6) 

Detta område präglas av många små lokala översvämningsytor, något som är genomgå-

ende för i princip hela utredningsområdet. De största översvämningsytorna återfinns på 

grönområden, och beroende på vilka planer kommunen har för området kan man välja 

att utnyttja dessa ytor som tillfälliga magasin eller översvämningsytor vid kraftig neder-

börd, eller se till att vatten kan ledas bort därifrån genom t ex öppna diken, förslagsvis 

ut mot kusten.  

På flera ställen syns även översvämningsdjup upp emot 0,5 m eller mer på vägar och 

invid hus, vilket kan orsaka stora materiella skador samt utgöra risk för liv och hälsa, se 

Figur 5 för detaljer. Om marken är vattenmättad vid regnets start blir översvämningssi-

tuationen än värre, se Figur 6. Detta gäller särskilt bebyggelsen närmast kusten där vat-

ten blir stående till följd av att stranden fungerar som barriär för vidare transport och att 

vatten inte har möjlighet att infiltrera. 

Södra Mellbystrand och norra Skummeslövsstrand (Kartblad 3 - Figur 7 och 8) 

Figur 7 visar maximala översvämningsdjup och huvudsakliga flödesvägar för scenario 

1. Precis som i tidigare visar resultaten på många lokala översvämningsytor spridda 

över hela området.  

I sydvästra delen av Mellbystrand, samt i de norra delarna av Skummeslöv mellan 

Norra Kustvägen och Strandridarevägen, finns ett flertal fastigheter där vatten blir stå-

ende intill husen med flera decimeter. Här finns små grönytor eller strand i närheten där 

det är lämpligt att leda ut vattnet för att minska risken för skador. Längst i söder i Figur 

7 och 8 ses att vatten ansamlas i lite större mängder på grönytor, någon av dessa ytor 

skulle om behov finns kunna reserveras för att fungera som ett tillfälligt dagvattenma-

gasin vid kraftig nederbörd. 

Centrala Skummeslövsstrand runt Svarvareskogen (Kartblad 4 - Figur 9 och 10) 

I detta område kan noteras att Strandridarevägen beräknas bli översvämmad på ett fler-

tal ställen. En möjlig åtgärd här är öppna diken som utökar kapaciteten för avrinning ut 

mot kusten.  
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I bebyggelsen i de östra delarna av detta kartblad syns vattenansamlingar med 0,1-0,2 m 

djup på många ställen. Vattendjup av denna storleksordning har en förhållandevis be-

gränsad påverkan och kan anses acceptabelt vid ett så pass extremt regn som 100-

årsregnet är. De befintliga diken som syns längst österut i området antas ha positiv ef-

fekt här. För en ytterligare förbättrad effekt skulle ett uppsamlande dike eller magasin i 

nord-sydlig riktning kunna anläggas öster om de befintliga dikena, då det i synnerhet för 

scenario 2 (Figur 10) syns att vatten ansamlas här utan möjlighet att rinna vidare. 

Sydvästra Skummeslövsstrand (Kartblad 5 - Figur 11 och 12) 

Enligt översiktsplanen är ett område i centrala östra delen av kartbilden aktuellt för ut-

byggnad (markerat med svart i Figur 11). Väster om detta område, sydöst om korsning-

en Södra Kustvägen – Wingrens väg ansamlas redan med dagens förhållanden en hel 

del ytvatten och en möjlighet kan därför vara att i samband med utbyggnad av exploate-

ringsområdet i öster avsätta ytor här för tillfällig fördröjning av dagvatten.  

Tvärs igenom de centrala delarna av kartbilden, från öster till väster, noteras att vatten 

redan idag ansamlas i ett stråk som eventuellt skulle kunna fungera som ett mer perma-

nent dike om det fungerar med omgivande fastigheter, för att snabbare leda ut avrinning 

mot kusten.  

I det sydvästra hörnet av bebyggelsen noteras också ett par fastigheter som är väldigt 

utsatta med översvämningsdjup över 0,6 m precis intill huskroppen. Vattnet rinner här 

från omkringliggande vägar norr och söder om, och snett över fastigheterna. Dessa lig-

ger väldigt nära kusten varför det borde vara möjligt att med hjälp av diken eller av-

skärmande barriärer styra vattnet så att det inte ansamlas runt husen utan istället t ex i 

diken längs med vägarna. Även här ser det ut som att det delvis finns existerande diken 

eller stråk där vatten ansamlas, som en eventuell utbyggnad av dikessystemet skulle 

kunna baseras på. 

Sydöstra Skummeslövsstrand (Kartblad 6 - Figur 13 och 14) 

I kvarteret Stjärnhem syns att vatten stängs in längst in på några av gatorna, detta skulle 

sannolikt kunna ledas vidare till vad som förefaller vara en redan existerande översväm-

ningsyta precis söder om Stjärnhem. I figurerna syns också att vatten redan idag ansam-

las i diken längs med de större vägarna, Allarpsvägen och Stora Strandvägen, vilka 

skulle kunna ta emot avrinning som leds ut från bostadsområdena om kapaciteten tillå-

ter. 

Skummeslöv och Skottorp (Kartblad 7 - Figur 15 och 16) 

I översiktsplanen för Skottorp finns fyra olika utbyggnadsområden angivna, varav tre är 

markerade i Figur 15 med svart linje. I det största av dessa områden syns flera över-

svämmade ytor, vilka sannolikt inte uppträder i verkligheten då marken i detta område 

består av grus enligt uppgifter från kommunen. I det nordligaste exploateringsområdet 

syns att vatten rinner av norrut och österut och ansamlas längs i ett stråk, vilket man 

skulle kunna ta tillvara för dagvattenhantering i en detaljplan. 

Allarp (Kartblad 8 - Figur 17 och 18) 

Allarpsområdet visar inte på några större sammanhängande problemområden vid torra 

initialförhållanden (se Figur 17). För scenario 2, med vattenmättade förhållanden vid 

regnets start, blir situationen något värre men vattenansamlingarna koncentreras huvud-

sakligen längs med de befintliga vägarna (Figur 18). 
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Då detta område är planerat för nyexploatering, enligt information från kommunen, kan 

situationen dock förvärras om inte hänsyn tas till avrinningen vid planeringen av ny-

byggnationen. En ökning av andelen hårdgjord yta i området kommer att leda till större 

avrinningsmängder jämfört med dagens situation. Eftersom avrinningen redan med da-

gens scenario ansamlas vid vägarna är det förmodligen en god idé att tillvarata detta 

genom att anlägga öppna diken längs med vägarna som kan leda vattnet vidare ut mot 

kusten, mot annat dagvattensystem eller mot ett område där det kan infiltrera. Byggna-

der bör placeras högre än omgivande mark så att vatten inte ansamlas längs med husfa-

saderna. Detta är en åtgärd som har stor påverkan på översvämningsrisken för byggna-

der och som är relativt enkel att utföra för planerad bebyggelse, men betydligt svårare 

för redan existerande sådan. 
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Figur 3. Maximala översvämningsdjup och huvudsakliga flödesvägar för norra Mellbystrand (kartbild 

1). Grönområden är markerade med grönt. Svarta pilar indikerar huvudsakliga flödesvägar.  
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Figur 4. Maximala översvämningsdjup i norra Mellbystrand (kartbild 1) då marken är vattenmättad 

vid regnets start. Grönområden är markerade med grönt. Svarta polygoner visar planerade 

exploateringsområden.  
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Figur 5. Maximala översvämningsdjup vid torra initialförhållanden och huvudsakliga flödesvägar för 

centrala Mellbystrand (kartbild 2). Grönområden är markerade med grönt. Svarta pilar 

indikerar huvudsakliga flödesvägar.  
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Figur 6. Maximala översvämningsdjup i centrala Mellbystrand (kartbild 2) då marken är vattenmättad 

vid regnets start. Grönområden är markerade med grönt.  
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Figur 7.  Maximala översvämningsdjup vid torra initialförhållanden och huvudsakliga flödesvägar för 

södra Mellbystrand och norra Skummeslövsstrand (kartbild 3). Grönområden är markerade 

med grönt. Svarta pilar indikerar huvudsakliga flödesvägar.  
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Figur 8. Maximala översvämningsdjup i södra Mellbystrand och norra Skummeslövsstrand (kartbild 

3) då marken är vattenmättad vid regnets start. Grönområden är markerade med grönt.  
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Figur 9.  Maximala översvämningsdjup vid torra initialförhållanden och huvudsakliga flödesvägar för 

centrala Skummeslövsstrand (kartbild 4). Grönområden är markerade med grönt. Svarta pilar 

indikerar huvudsakliga flödesvägar.   
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Figur 10. Maximala översvämningsdjup i centrala Skummeslövsstrand (kartbild 4) då marken är 

vattenmättad vid regnets start. Grönområden är markerade med grönt.  
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Figur 11.  Maximala översvämningsdjup vid torra initialförhållanden och huvudsakliga flödesvägar 

för sydvästra Skummeslövsstrand (kartbild 5). Grönområden är markerade med grönt. 

Svarta pilar indikerar huvudsakliga flödesvägar. Svarta polygoner visar planerade 

exploateringsområden.  
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Figur 12. Maximala översvämningsdjup i sydvästra Skummeslövsstrand (kartbild 5) då marken är 

vattenmättad vid regnets start. Grönområden är markerade med grönt.  
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Figur 13. Maximala översvämningsdjup vid torra initialförhållanden och huvudsakliga flödesvägar för 

sydöstra   Skummeslövsstrand (kartbild 6). Grönområden är markerade med grönt. Svarta 

pilar indikerar huvudsakliga flödesvägar. 
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Figur 14. Maximala översvämningsdjup i sydöstra Skummeslövsstrand (kartbild 6) då marken är 

vattenmättad vid regnets start. Grönområden är markerade med grönt.  
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Figur 15.  Maximala översvämningsdjup vid torra initialförhållanden och huvudsakliga flödesvägar 

för Skummeslöv och Skottorp (kartbild 7). Svarta pilar indikerar huvudsakliga flödesvägar. 

Svarta polygoner visar planerade exploateringsområden.  
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Figur 16. Maximala översvämningsdjup i Skummeslöv och Skottorp (kartbild 7) då marken är 

vattenmättad vid regnets start. Svarta polygoner visar planerade exploateringsområden.  
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Figur 17. Maximala översvämningsdjup vid torra initialförhållanden och huvudsakliga flödesvägar för 

Allarp (kartbild 8). Grönområden är markerade med grönt. Svarta pilar indikerar 

huvudsakliga flödesvägar. 

 

Figur 18. Maximala översvämningsdjup Allarp (kartbild 8) då marken är vattenmättad vid regnets 

start. Grönområden är markerade med grönt. 
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4 Grönområden och öppna dagvattenlösningar 

Grönområden påverkar avrinningen och översvämningsrisken i ett område både genom 

att de genererar mindre avrinning än motsvarande hårdgjord yta, samt att de kan fungera 

som tillfälliga översvämningsytor och transportvägar vid stora regn. Det är därför vik-

tigt att ta dessa effekter i beaktande vid nyexploateringar, och att i så stor utsträckning 

som möjligt försöka bevara grönområdena, så att inte översvämningssituationen förvär-

ras för befintlig och framtida bebyggelse. Med hänsyn till detta har en översiktlig klassi-

ficering gjorts av grönytornas betydelse för översvämningssituationen utifrån de krite-

rier som beskrivs i avsnitt 2.5. Klassificeringen visas i Figur 19 och Figur 20. Grönom-

råden i samhällena öster om E6:an (Skummeslöv och Skottorp) har inte klassificerats då 

dessa inte ingick i det från kommunen översända underlaget över befintliga grönytor. 

Grönområden som har värderats till klass 1 (mycket viktiga för översvämningssituat-

ionen) ses i hela området. Specifikt kan nämnas hela kuststräckan, som getts denna 

klassificering på grund av dess betydelse för att avrinningen ska kunna ta sig ut till ha-

vet och inte, som delvis sker idag, fastna och skapa översvämning en bit inåt land.  

I Mellbystrand ses ett relativt sammanhängande stråk av grönytor längs med Kustvägen 

på väster sida. På flertalet av dessa samlas stora mängder vatten vid ett skyfall och de 

har därför också generellt klassificerats som mycket viktiga. Detta beror också på att 

mycket av avrinningen från de östra delarna passerar här på sin väg ut mot kusten och 

dessa grönområden kan därför påverka avrinnings- och översvämningssituationen i 

stora delar av Mellbystrand. I de östra delarna av Mellbystrand är de flesta grönytor 

värderade till klass 2 och 3 (viktiga och mindre viktiga). Detta är dock baserat på nuva-

rande avrinningssituation och det är naturligtvis fullt möjligt att avleda avrinning till ett 

område som idag är klassat som mindre viktigt, och på så sätt ge detta grönområde 

större betydelse för översvämningssituationen i framtiden. 

I Skummeslövsstrand kan noteras att stora grönytor i öster (exempelvis Svarvaresko-

gen) har värderats som mycket viktiga. Dessa grönområden har många mindre över-

svämningsytor, flertalet med vattendjup över 0.5 m, men dess höga värdering för över-

svämningssituationen baseras också på antagandet att situationen för västra delen av 

Skummeslövsstrand kan komma att förvärras väsentligt om exploatering sker i de östra 

grönområdena. 

Effekten av ny bebyggelse på befintlig dagvattensituation kan minskas genom att satsa 

på lokala lösningar, så som lokal fördröjning på fastigheten, lokala infiltrationsytor, 

svackdiken, etc. Översvämningsrisken för ny bebyggelse kan dessutom minskas genom 

rätt höjdsättning där byggnader placeras högre än omgivande mark och gatuplan, så att 

vatten inte blir stående intill fasaden eller grunden. Detta är speciellt lämpligt för flacka 

områden som Mellbystrand och Skummeslöv, där ett skyfall genererar många små lo-

kala översvämningsytor snarare än ett fåtal sammanhängande. 

Grönområden, öppna dammar och infiltrationsytor och svackdiken är alla exempel på 

öppna dagvattenlösningar, vilka anses ha flertalet fördelar jämfört med traditionella 

dagvattensystem under mark. Gemensamt för dessa lösningar är att de fördröjer avrin-

ningen nära källan och bidrar till ett avrinningsmönster som påminner mer om den na-

turliga avrinning som ses i oexploaterade områden och naturmark. Svackdiken har oft-

ast större retentionsförmåga och bidrar till ett mer utjämnat flöde med lägre flödestoppar 

jämfört med slutna rör under mark. Öppna dagvattenlösningar har även en renande ef-

fekt på dagvattnet genom att uppehålla vattenmassorna så länge att större partiklar kan 

sedimentera (dammar, infiltrationsytor), samt att mindre partiklar kan tas upp av växt-
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lighet eller underliggande jord (gräsklädda diken och grönytor samt infiltrationsmagasin 

och infiltrationsytor). Utöver detta ger de ofta även ett estetiskt mervärde till omgiv-

ningarna och kan därmed bidra till högre livskvalitet för boende i området. 

Exempel på förebyggande åtgärder med öppna dagvattenlösningar, som skulle kunna 

förbättra situationen vid ett kraftigt skyfall, har tagits fram baserat på beräkningsresulta-

ten (översvämmade områden samt huvudsakliga flödesvägar). Exempel på lösningar 

visas för norra Mellbystrand i Figur 21 nedan. Figuren är avsett att visa hur man med 

hjälp av höjdsättning och exempelvis öppna diken, kan leda avrinningen till en eller två 

lågpunkter som kan fungera som öppna fördröjningsdammar eller översvämningsytor, 

varifrån vattnet kan ledas vidare ut mot kusten eller infiltreras efterhand.  

För övriga delområden hänvisas till figurerna i bilaga 2. Exemplen anger lämplig place-

ring av öppna diken och dammar utifrån den beräknade översvämningssituationen, men 

är inte dimensionerade. Hänsyn har inte tagits till huruvida diken och dammar är möj-

liga att anlägga på föreslagen plats baserat på fastighetsgränser och markägarförhållan-

den. 
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Figur 19. Klassificering av grönområden i Mellbystrand. 
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Figur 20. Klassificering av grönområden i Skummeslövsstrand. 
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Figur 21. Exempel på förebyggande åtgärder i norra Mellbystrand (kartblad 1). Svart polygon visar 

planerat exploateringsområde.  
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5 Sammanfattning och slutsatser 

Beräkningsresultaten visar generellt på att kraftig nederbörd kommer att generera 

många mindre översvämningsytor fördelade över hela området. Detta är en effekt av 

den relativt flacka terrängen där vatten ansamlas i många mindre svackor belägna både 

på grönområden och i bebyggelse. Resultaten visar också, inte oväntat, att situationen 

förvärras kraftigt om marken är vattenmättad vid regnets start vilket innebär att den van-

ligtvis relativt permeabla sandjorden i området saknar infiltrationsförmåga och både 

djup och utbredning för översvämningsytorna ökar. 

Utredningen har identifierat problemområden inom befintlig bebyggelse, och översikt-

ligt värderat befintliga grönytors betydelse för översvämningssituationen. Grönytor av 

särskild vikt att bevara är kuststräckan som har betydelse för att avrinningen ska kunna 

ta sig ut till havet och inte, som delvis sker idag, fastna och skapa översvämning en bit 

inåt land. Även det sammanhängande stråk av grönytor som löper centralt genom Mell-

bystrand är betydelsefullt då mycket av avrinningen från de östra delarna passerar här 

på sin väg ut mot kusten och dessa grönområden kan därför påverka avrinnings- och 

översvämningssituationen i stora delar av Mellbystrand.  

Exempel på åtgärder i form av öppna dagvattenlösningar har också presenterats. I mångt 

och mycket handlar det om att leda ytvattnet från bebyggelse till grönområden. Inom det 

aktuella området finns idag förhållandevis gott om grönområden vilka kan utnyttjas som 

fördröjande magasin och översvämningsytor. En ökad exploateringsgrad kommer att 

innebära en minskad andel grönytor och resultera i en förvärrad översvämningssituation 

i omkringliggande områden.  

Effekten av ny bebyggelse på befintlig dagvattensituation kan minskas genom att satsa 

på lokala lösningar, så som lokal fördröjning på fastigheten, lokala infiltrationsytor, 

svackdiken, etc. Översvämningsrisken för ny bebyggelse kan dessutom minskas genom 

rätt höjdsättning där byggnader placeras högre än omgivande mark och gatuplan, så att 

vatten inte blir stående intill fasaden eller grunden. Detta är speciellt lämpligt för flacka 

områden som Mellbystrand och Skummeslöv, där ett skyfall genererar många små lo-

kala översvämningsytor snarare än ett fåtal sammanhängande. 

Upprättad modell kan med fördel utnyttjas för att studera effekterna av föreslagna åt-

gärder eller framtida planerad höjdsättning i exploateringsområden.  

En framtida höjning av havets medelvattenyta på 1,5 m över nuvarande medelnivå be-

döms inte utgöra fara eller risk för existerande bostadsområden. Effekter av vindupp-

stuvning och vågor har inte beaktats i denna riskvärdering. Lägst belägna bebyggelsen 

ligger på ca +2,2 m (norra Mellbystrand), och det kan därför vara motiverat att göra en 

utredning där effekter av framtida extrema havsnivåer studeras mer i detalj. 
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Bilaga 1. Resultatkartor med ortofoto för scenario 1 

 

 

Figur 22. Maximala översvämningsdjup och huvudsakliga flödesvägar för  norra Mellbystrand  
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Figur 23. Maximala översvämningsdjup och huvudsakliga flödesvägar för  centrala Mellbystrand  
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Figur 24. Maximala översvämningsdjup och huvudsakliga flödesvägar för  södra Mellbystrand och 

norra Skummeslövsstrand  
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Figur 25. Maximala översvämningsdjup och huvudsakliga flödesvägar för centrala 

Skummeslövsstrand.  
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Figur 26. Maximala översvämningsdjup och huvudsakliga flödesvägar för  sydsvästra 

Skummeslövsstrand  
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Figur 27. Maximala översvämningsdjup och huvudsakliga flödesvägar för sydöstra 

Skummeslövsstrand  
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Figur 28. Maximala översvämningsdjup och huvudsakliga flödesvägar för  Skummeslöv och Skottorp 
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Figur 29. Maximala översvämningsdjup och huvudsakliga flödesvägar för  Allarp. 
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Bilaga 2. Exempel på förebyggande åtgärder med öppna 
dagvattenlösningar 

 

Figur 30. Exempel på förebyggande åtgärder i centrala Mellbystrand  
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Figur 31. Exempel på förebyggande åtgärder i södra Mellbystrand och norra Skummeslövsstrand 
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Figur 32. Exempel på förebyggande åtgärder för centrala Skummeslövsstrand. 
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Figur 33. Exempel på förebyggande åtgärder i sydvästra Skummeslövsstrand Svart polygon visar planerat 

exploateringsområde. 
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Figur 34. Exempel på förebyggande åtgärder för sydöstra Skummeslövsstrand. 
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Figur 35. Exempel på förebyggande åtgärder för Skummeslöv och Skottorp. Svarta polygoner visar 

planerade exploateringsområden. 
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Figur 36. Exempel på förebyggande åtgärder för Allarp.  

 


