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Bakgrund och syfte
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Ängelholms kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan i Vejbystrand som innefattar ny
bebyggelse i form av en skola och ett antal radhus. Sweco har fått i uppdrag att utreda
skyfallsrisker kopplat till den nya planerade bebyggelsen inom fastigheten Vejby 266:5.
Planområdet visas i Figur 1. Det har gjorts en översiktlig tidig kartläggning av skyfallsrisker i
området (Sweco, 2021), men sedan dess har bebyggelsen i området och planområdesgränsen
ändrats. Föreliggande utredning syftar till att dels ta fram en uppdaterad nulägesbeskrivning av
skyfallsriskerna i området, dels beskriva hur dessa risker påverkas av förändringarna inom
planförslaget.

Granskad av: Beatrice Nordlöf

Figur 1. Detaljplanens läge (rosa område) i Vejbystrand. Skärmklipp från SCALGO Live.

Ansvar och riktlinjer för skyfallshantering vid fysisk planering
För ny bebyggelse regleras ansvaret kopplat till översvämning huvudsakligen i plan- och
bygglagen (PBL). Där framgår det att ny bebyggelse i detaljplan ska lokaliseras till lämplig mark
utifrån risken för översvämning (PBL 2 kap 5§). Kommunen har utredningsskyldighet för att
klarlägga om marken är lämplig. Länsstyrelsen har ett tillsynsansvar för kommunens
planläggning, och kan upphäva beslut om en plan om den bedöms olämplig med hänvisning till
risken för olyckor, översvämning och erosion (PBL 11 kap 10,11 §§).
Boverket har tagit fram en tillsynsvägledning för översvämningsrisker riktad till Länsstyrelserna
(Boverket, 2020). I denna anges att ny sammanhållen bebyggelse bör lokaliseras till områden
som inte hotas av översvämning. Som grundregel bör byggnader säkras för ett
klimatkompenserat regn med återkomsttid på minst 100 år. Utöver risken för skador på
bebyggelsen behöver även framkomlighet och tillgänglighet beaktas; byggnader behöver kunna
utrymmas och räddningstjänst måste kunna ta sig till byggnaderna, och vägar såväl inom som
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utanför planområdet behöver beaktas. Det behöver även säkerställas att exploateringen inte
förvärrar översvämningsrisken för omgivande områden.
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Underlag och metodik
Skyfallsriskerna utreds med verktyget SCALGO Live, som är en programvara för statisk analys
av höjddata ur ett ytvattenperspektiv. Den regnbelastning som används i analysen är en
nettonederbörd på 39 mm. Detta motsvarar ett 100-årsregn med varaktighet 30 min och
klimatfaktor 1,25, med avdrag för ledningsnät dimensionerat för 5 år. Avdraget för ledningsnätet
är schematisk, men en kontroll har gjorts för att säkerställa att resultat och slutsatser inte
påverkas av en mindre kapacitet i ledningsnätet. Kontrollen har genomförts för 56 mm
nettoregn, vilket motsvarar regnet ovan utan något avdrag för ledningsnätet. Anledningen till att
valet av avdrag inte påverkar resultaten är att lågpunkterna inom detaljplaneområdet är små
och fylls upp redan vid mindre regnbelastningar.
Analysen utgår till största del från befintlig höjddata från Lantmäteriet (Sweden/Skog/Buildings).
Laserskanningen som ligger till grund för den senaste höjdmodellen har dock gjorts innan de
senaste förändringarna av bebyggelsen inom området inträffat, och höjdmodellen har därmed
behövt justeras för att representera nuläget. De förändringar som beaktats i utredningen är
rivningen av det gamla vårdboendet, samt byggnationen av ett nytt äldreboende.
För nulägesbeskrivningen har höjdmodellen uppdaterats kring befintliga byggnader utifrån
projekteringsunderlag för det nya äldreboendet som tillhandahållits av Ängelholms kommun
(L19-40mgab.dwg, levererad 2021-09-16). Dessutom har en lågpunkt i höjdmodellen öster om
äldreboendet höjts upp, då detta enligt uppgifter från kommunen är en före detta pool som
numera inte finns kvar.
Uppdateringarna i höjdmodellen för att beskriva förändringarna inom detaljplanen har baserats
på en preliminär höjdsättning från exploatören (L-30.1-001.pdf levererad 2021-09-16 samt Ytor
skolgård.dwg levererad 2021-10-25). En översiktsbild över planområdet visas i Figur 2.
Höjdmodellen har korrigerats genom att nya planerade byggnader (skola och radhus) höjts upp.
I övrigt är det framförallt höjdsättningen kring den nya skolbyggnaden som föreslås ändras.
Underlaget har gåtts igenom översiktligt för att få en bild över rinnvägar och möjliga lågpunkter
inom området. Utifrån detta har höjdmodellen endast korrigerats bitvis där rinnvägar kan tänkas
flyttas alternativt lågpunkter riskerar att uppstå.
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Figur 2. Översikt över planområdet. Ny skolbyggnad (svart) samt tillhörande skolgård (skrafferat grönt) och nya radhus
(skrafferat rosa).

Resultat
Nedan presenteras resultat från SCALGO Live utifrån de höjdmodeller som använts för att
beskriva nuläget samt de föreslagna förändringarna inom detaljplanen.

Nulägesbeskrivning
Den största delen av planområdet och omkringliggande bebyggelse avvattnas mot en större
lågpunkt som är belägen väster om planområdet. Lågpunkten har ett avrinningsområde på
0,19 km2, vilket visas i Figur 3. Vatten som ansamlas i lågpunkten avrinner sedan till ett mindre
vattendrag som rinner genom befintlig bebyggelse innan det mynnar i havet. En liten del av
planområdet avvattnas söderut, och avrinningen från detta område hamnar även det i
vattendraget. Vattendraget är delvis kulverterat längs sträckan nedströms planområdet, och
beroende på kapaciteten i kulvertarna kan dessa eventuellt vara begränsande i samband med
skyfall och därmed utgöra en viss risk.
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Figur 3. Avrinningsområde (grön yta) till den större lågpunkten väster om planområdet, samt nedströms rinnväg (röd
linje). Planområdet är markerat med rosa. Skärmklipp från SCALGO Live.

Figur 4 visar översvämningsutbredningen i lågpunkter och rinnvägar i området vid 39 mm
nettonederbörd. Ljusblå områden översvämmas med vattendjup under 10 cm, i gröna områden
är vattendjupet mellan 10–20 cm, i gula 20–40 cm och i röda områden överstiger vattendjupet
40 cm.
Genom planområdet går endast rinnvägar som avvattnar planområdet själv samt delar av
närliggande fastigheter. Avrinning från skolområdet öster om detaljplanen passerar genom
planområdets nordöstra hörn, och avrinning som uppstår kring det nya äldreboendet korsar
sydvästra hörnet. Generellt finns det därmed inga stora uppströms liggande områden. En större
rinnväg återfinns utmed Skogsvägen norr om planområdet.
Inom planområdet finns i nuläget inga lågpunkter. I grönområdet väster om planområdet finns
en stor lågpunkt (markering A i Figur 4) där vatten kan ansamlas. Lågpunkten har en volym på
omkring 1 150 m3, och fylls till sin tröskelnivå vid 11 mm nettoregn. Det maximala vattendjupet i
lågpunkten är omkring 65 cm. Grönområdet är planlagt som allmän plats (park eller plantering)
enligt gällande detaljplan (B 528 och ÄDP 003; Ängelholms kommun, u.å.). Lågpunkten medför
troligen en viss fördröjning, vilket kan sakta ner flöden och reducera flödestoppar. Detta kan
minska den maximala belastningen på det nedströms liggande vattendraget, vilket kan hjälpa till
att skydda nedströms liggande bebyggelse.
Det finns även en relativt stor lågpunkt väster om det nya äldreboendet (markering B i Figur 4). I
övrigt finns det en del mindre lågpunkter i detaljplanens närområde, men vattendjupen i dessa
är generellt mindre än 10 cm. Samtliga lågpunkter i området är fyllda vid 39 mm
nettonederbörd.
Inom den stora lågpunkten (A) finns en liten befintlig byggnad. Byggnaden är en dansbana/scen
inom parkområdet, och utgör inget stort riskobjekt avseende översvämningar. Vid
skolbyggnaden öster om planområdet (C) finns ett flertal lågpunkter, där vatten kan bli stående
intill fasaden. Utöver detta finns inga större lågpunkter i direkt anslutning till befintlig
bebyggelse. Den höjdsättning som angivits i underlaget kring det nya äldreboendet visar att
marken sluttar bort från byggnaderna efter förändringarna som gjorts i området.
Utifrån tillgängligt underlag och analysmetod bedöms risken för skada på befintlig bebyggelse
som låg för de byggnader där höjdsättningen ändrats sedan det gamla vårdboendet revs.
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Figur 4. Översvämningsutbredning i lågpunkter och rinnvägar vid 39 mm nettonederbörd i nuläget. Rinnvägar visas som
blå linjer. Ljusblå områden översvämmas med vattendjup under 10 cm, i gröna områden är vattendjupet mellan 10–20
cm, i gula 20–40 cm och i röda områden överstiger vattendjupet 40 cm. Skärmklipp från SCALGO Live.

Förändringar inom detaljplan
Figur 5 visar översvämningsutbredningen i lågpunkter och rinnvägar i området vid 39 mm
nettonederbörd då hänsyn tagits till förändringarna inom detaljplanen. Ljusblå områden
översvämmas med vattendjup under 10 cm, i gröna områden är vattendjupet mellan 10–20 cm,
i gula 20–40 cm och i röda områden överstiger vattendjupet 40 cm. Jämfört med nuläget (Figur
4) förväntas endast mindre skillnader uppstå. Öster om den planerade skolbyggnaden kan en
ny rinnväg uppstå som transporterar vatten norrut parallellt med byggnaden (markering D i Figur
5). Rinnvägen uppstår eftersom marken inom denna del av planområdet föreslås sänkas ned.
Enligt den preliminära höjdsättningen planeras ett lågstråk skapas så att avrinningen inte sker
direkt utmed fasaden.
En annan skillnad jämfört med nuläget är att det potentiellt kan skapas nya lågpunkter där
vatten kan ansamlas i närheten av den nya skolbyggnaden. Utifrån höjdsättningen i det
tillgängliga underlaget finns det risk att en mindre lågpunkt (med maximalt vattendjup på ca 15
cm) skapas norr om skolbyggnaden (markering E i Figur 5). Marken i området måste sänkas för
att kunna säkerställa avrinning bort från lågstråket öster om den planerade byggnaden, och
beroende på hur denna nedsänkning görs kan eventuellt ett instängt område uppstå. I den
slutgiltiga höjdsättningen bör hänsyn tas till att inga instängda områden skapas.
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Figur 5. Översvämningsutbredning i lågpunkter och rinnvägar vid 39 mm nettonederbörd med förändringar enligt
detaljplan. Rinnvägar visas som blå linjer. Ljusblå områden översvämmas med vattendjup under 10 cm, i gröna
områden är vattendjupet mellan 10–20 cm, i gula 20–40 cm och i röda områden överstiger vattendjupet 40 cm.
Skärmklipp från SCALGO Live.

Även söder om skolbyggnaden finns det risk att en mindre ny lågpunkt (med maximalt
vattendjup på ca 10 cm) skapas enligt den preliminära höjdsättningen (markering F i Figur 5). I
den slutgiltiga höjdsättningen bör hänsyn tas till att inga instängda områden skapas. Den
preliminära höjdsättningen innebär också att en mindre del av planområdet som tidigare
avvattnats söderut istället skulle avrinna västerut mot lågpunkten väster om planområdet
(markering A i Figur 4). Det extra område som skulle bidra med vatten är dock begränsat och
innebär endast en ökning av lågpunktens avrinningsområde med mindre än 0,5% och påverkar
inte vid vilken nettonederbörd som det instängda området fylls (dvs det sker fortfarande vid
11 mm nettoregn). Dessa förändringar kommer eventuellt inte uppstå då de beror på den
framtida höjdsättningen i det sydöstra hörnet av planområdet, vilket det saknas information om i
underlaget. Området som påverkas av denna höjdsättning är så begränsat att avrinningen från
det inte medför en ökad risk oavsett om det avrinner söderut eller västerut.
De lågpunkter som eventuellt kan tänkas uppstå utifrån höjdsättningen har begränsade
vattendjup och utbredning, och bidrar därmed inte till någon omfattande ökning av
magasineringskapaciteten inom planområdet. Det är inte heller några befintliga lågpunkter inom
detaljplanen som planeras fyllas igen, och magasineringskapaciteten i planområdet kan därmed
förväntas vara relativt oförändrat.
I övriga delar av planområdet ses inga skillnader jämfört med nuläget, eftersom höjdsättningen
inte bedöms ändras märkbart baserat på tillgängligt underlag.

Risk för skador på ny bebyggelse
Då marken föreslås sänkas kring den planerade skolbyggnaden jämfört med nuvarande
markhöjder innebär detta att en del avrinning kommer ske i riktningen mot den nya byggnaden.
Däremot är marken närmast skolbyggnaden höjdsatt för att skapa en lutning bort från fasaden,
vilket motverkar att vatten ansamlas vid eller rinner i direkt anslutning till skolbyggnaden. Kring
de planerade radhusen sker också avrinning bort från byggnaderna. Det finns därmed inget
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Tillgänglighet och framkomlighet
Vid skyfall finns det risk att vatten ansamlas i lågpunkter med stora vattendjup som följd samt att
det uppstår höga flöden och vattendjup i rinnvägar. Beroende på var detta uppstår kan det
utgöra försvårande faktorer med avseende på framkomlighet. Tillgänglighet och framkomlighet
kan inte analyseras i detalj utifrån en analys i SCALGO Live eftersom det är en statisk analys,
vilket innebär att vattendjup och flödeshastigheter längs med rinnvägar inte beräknas av
programmet. Däremot kan vissa potentiella riskområden pekas ut, och övergripande
resonemang göras.
I Figur 6 visas översvämningsutbredning i lågpunkter samt rinnvägar vid 39 mm nettoregn i ett
större område kring detaljplanen. I samband med skyfall finns det rinnvägar längsmed och som
korsar vägar som leder till den planerade nya bebyggelsen i planområdet.

Figur 6. Översvämningsutbredning i lågpunkter och rinnvägar inom Vejbystrand vid 39 mm nettonederbörd med
förändringar enligt detaljplan. Skärmklipp från SCALGO Live.

Tillfartsvägen till de planerade radhusen är Skogsvägen, som är belägen norr om planområdet.
Längsmed Skogsvägen rinner en större flödesväg. Skogsvägen har en kontinuerlig lutning mot
havet, vilket innebär att det sannolikt finns goda förutsättningar för avrinning längs gatan.
Lutningen innebär även att avrinning troligtvis kan ske relativt snabbt, vilket medför att det inte
bör förekomma stora vattendjup längs gatan någon längre tid.
Tillfartsvägen till den planerade skolbyggnaden är framförallt Haragårdsvägen söder om
planområdet. Även längs denna väg sker avrinning, och det finns en större rinnväg som korsar
gatan. Precis som Skogsvägen, har Haragårdsvägen en kontinuerlig lutning, vilket troligtvis
minskar risken för försvårad framkomlighet.
De rinnvägar som kan påverka framkomligheten till planområdet avvattnar endast delar av
tätorten Vejbystrand, vilket innebär att deras avrinningsområden är begränsade.
Utifrån den genomförda analysen går det inte helt att utesluta problem för framkomlighet. Viktigt
att notera är dock att det jämfört med nuläget inte är några föreslagna förändringar inom
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Påverkan på uppströms och nedströms områden
Då markhöjderna endast förväntas ändras inom delar av planområdet, samt att de föreslagna
förändringarna inte påverkar några rinnvägar drastiskt bedöms exploateringen inte medföra
någon märkbar påverkan vare sig uppströms eller nedströms.
Uppströms liggande områden utgörs endast av omkringliggande fastigheter. Den föreslagna
nedsänkningen av marken kring den nya skolbyggnaden innebär ingen risk att avrinningen från
skolområdet öster om planområdet försvåras. I planområdets sydvästra hörn har ingen
detaljerad information om ny höjdsättning funnits tillgänglig, och det bör säkerställas att
rinnvägen som korsar skolgårdsytan även fortsättningsvis kan avvattna kringliggande
byggnader.
Andelen hårdgjorda ytor kommer troligtvis inte öka jämfört med idag enligt kommunen, vilket
innebär att ingen ökad avrinningsbelastning bör uppstå nedströms. De föreslagna
förändringarna inom detaljplanen innebär inte heller någon markant omfördelning av belastande
flöden mellan de två huvudsakliga nedströms rinnvägarna. Endast en liten del av planområdet
som tidigare avvattnats söderut skulle eventuellt kunna avrinna mot lågpunkten väster om
planområdet (markering A i Figur 4). Det extra område som skulle bidra med vatten är dock
mycket begränsat och påverkar inte lågpunktens magasineringskapaciteten märkbart. Genom
att öka fördröjningsvolymen inom lågpunkten skulle översvämningsrisken för nedströms
liggande bebyggelse troligtvis minska till följd av att den maximala flödesbelastningen till
vattendraget reduceras. Lågpunkten är dock belägen utanför den aktuella detaljplanen, och,
som beskrivits ovan, bedöms detaljplanen inte heller medföra någon märkbar ökning av
avrinning till denna.
Sammantaget finns det inget som pekar på att förändringarna inom detaljplanen skulle öka
risken för nedströms liggande områden, varken i den större lågpunkten väster om planområdet
eller i det mindre vattendraget som avvattnar lågpunkten.

Slutsatser
De slutsatser som kan dras från de presenterade resultaten är följande:
•

I nuläget bedöms risken för skador på befintlig bebyggelse som låg för de byggnader
där höjdsättningen ändrats sedan det gamla vårdboendet revs.

•

Risk för skador på ny bebyggelse inom planområdet bedöms som låg utifrån de
föreslagna förändringarna inom detaljplanen, och dessa bedöms inte heller påverka
risken för befintlig bebyggelse i närområdet.

•

Framkomlighet till ny bebyggelse kan inte bedömas kvantitativt utifrån den genomförda
analysen, exempelvis går det inte att bedöma vattendjup och flödeshastighet i
rinnvägarna längs med gatorna kring planområdet. Förändringarna inom detaljplanen
påverkar dock inte framkomligheten, och framkomligheten och tillgängligheten till den
nya bebyggelsen inom planområdet är därmed likvärdig med intilliggande befintlig
bebyggelse.

•

Exploateringen bedöms inte påverka översvämningssituationen i samband med skyfall
för vare sig uppströms eller nedströms liggande områden.

Det är viktigt att observera att höjdsättningen som utgjort underlag till utredningen endast är
preliminär och kan komma att ändras. Om framtida ändringar innebär att rinnvägar flyttas eller
att lågpunkter försvinner eller tillkommer kan detta påverka de slutsatser som dras utifrån de
ovan presenterade resultaten. I vidare arbete med höjdsättningen inom planområdet är det
viktigt att inte instängda områden tillskapas ifall dessa kan utgöra en risk för bebyggelse eller
framkomlighet.

Dokumentreferens: SEMIDT \\semmafs001\projekt\21215\30033951\000\19 original\skyfallsutredning vejby 266-5 20211206.docx

8/9

Referenser
Boverket (2020). Tillsynsvägledning avseende naturolyckor. Hämtad 2021-11-24 från
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsenstillsyn/tillsynsvagledning_naturolyckor/tillsynsvagledning-oversvamning/

2021-12-06
Ver: 1

Sweco (2021). Underlag till detaljplanebedömning Vejby 266:1. Uppdragsnummer: 30014676.
Ängelholms kommun (u.å.). Karta med detaljplaner. Hämtad 2021-12-03 från:
https://karta.engelholm.se/mapguide/fusion/templates/mapguide/gsviewer2.5_a/index.html?Appl
icationDefinition=Library%3a%2f%2fAngelholm%2fWebblayout%2fGS_Viever%2fVerksamhetsk
artor%2fDetaljplanekarta_webbfarger.ApplicationDefinition

Dokumentreferens: SEMIDT \\semmafs001\projekt\21215\30033951\000\19 original\skyfallsutredning vejby 266-5 20211206.docx

9/9

