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Skummeslövsstrand – beräkning av dagvattendiken 

 
I samband med framtagandet av detaljplan för fastigheten Skummeslöv 26:1 har 
dagvattenhanteringen studerats i ”VA-utredning, Skummeslöv 26:1 Detaljplan för nya bostäder”, 
daterad 2009-04-28, utförd av WSP. 
 
Utredningen ger ett förslag till struktur för dagvattensystemet i området. För avvattning av 
gatorna innebär detta att en lösning med diken föreslagits längsmed dessa. Utredningen visar 
dock inte hur stora dessa diken behöver vara. I föreliggande PM utförs därför beräkningar som 
visar ytbehovet för de diken som föreslagits i ovan nämnd utredning av WSP. 
 

Förutsättningar: 

För dimensionering har använts samma värden som i WSP:s utredning – d.v.s. för hårdgjorda 
ytor har avrinningskoefficienten satts till 0,8. Z-faktorn har ansatts till 28. 
För gatorna i områdets östra respektive västra gräns föreslås ett V-format dike med ett maximalt 
djup på 0,6 m. Det föreslås även att detta dike kan kompletteras med en kringliggande 
makadamutfyllnad med 1 m djup. För diket längs norra delen av området föreslås en lösning där 
ett makadamfyllt V-format dike föreslås placeras mellan gatan och fastigheterna – d.v.s. söder 
om vägbanan. 
Eftersom flödet ut från området är begränsat har i beräkningarna det tillåtna utloppsflödet från 
gatorna satts till 1 l/s och ha. 
Beräkningarna har utförts för ett regn som statistiskt sett återkommer var 10:e år, i enlighet med 
Svenskt Vattens branschstandard. 
 

Västra gatan: 

För den västra gatan gäller att den är 185 m lång och 5 m bred. Detta ger en erforderlig 
fördröjningsvolym (för hela gatuområdet) av knappt 50 m3. Applicerat på ett V-format dike får 
man då följande mått: 
 
Dikesdjup (m) Dikesbredd (m) Dikeslutning (grader) 
0,6 0,9 53 
0,4 1,4 30 
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Östra gatan: 

Den östra gatan är 185 m lång och har en hårdgjord bredd som är 6m. Fördröjningsvolymen 
som behövs blir ca 60 m3, vilket medför ett V-format dike som kan utformas enligt tabellen 
nedan. 
 
Dikesdjup (m) Dikesbredd (m) Dikeslutning (grader) 
0,6 1,1 48 
0,4 1,6 26 
 
 

Norra gatan: 

Norra gatan har en längd av 140 m och en bredd av 5 m. Erforderlig fördröjningsvolym blir   
ca 35 m3. För detta stråk har föreslagits ett V-format dike med makadamfyllnad. I och med att 
endast 30 % av volymen i diket som helhet därmed kan utnyttjas för fördröjning blir den 
erforderliga bredden på fördröjningsstråket 2,9 m. Detta bygger på att djupet även i detta dike är 
0,6 m. Om man väljer att arbeta med makadamfyllda diken behöver man inte utforma diket V-
format, utan det kan lika gärna utformas rektangulärt. Djupet bör dock helst inte vara mer än 0,6 
m, eftersom grundvattnet är relativt högt inom området. Om man anlägger ett rektangulärt stråk 
blir bredden för detta i stället 0,5 m. 
 
En alternativ lösning till dagvattenhantering för detta stråk har studerats. I det förslag som 
föreligger i WSP:s utredning läggs fördröjningsstråket på gatans södra sida, för att undvika att 
vatten rinner ut mot den angränsande golfbanan. Att anlägga dagvattenstråket mellan gatan 
och de nya husen kan vara en olycklig lösning om inte husen placeras betydligt högre än gatan. 
Ett makadamdike har svårt att ta hand om flödena från ett häftigt regn och därmed ökar risken 
för att vattnet skall rinna in över de nya fastigheterna. Det är aldrig tillåtet att leda ut sitt 
dagvatten över intilliggande fastighet, vilket i detta fall bör beaktas åt båda hållen. Att anlägga 
dagvattenstråket mellan gatan och de nya husen medför att man minimerar risken för att vatten 
rinner ut över grannfastigheten norr om området. Dock ökar risken för att gatufastighetens 
vatten rinner in över de nya fastigheterna söder om densamma. Därför har även möjligheten att 
anlägga ett dikesstråk på gatans norra sida studerats. Diket får egenskapen av ett avskärande 
stråk mot grannfastigheten. Dikets mått skulle bli enligt tabellen nedan. 
 
Dikesdjup (m) Dikesbredd (m) Dikeslutning (grader) 
0,6 0,9 53 
0,4 1,3 32 
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Områdets dagvattenstruktur 

Utifrån den dagvattenhantering som föreslagits i va-utredningen finns det vissa punkter som bör 
belysas så att inte problem uppkommer i planområdet. 
 

- Höjdsättningen av området är oerhört viktig för att man skall få en god lösning för 
dagvattenhanteringen. Det är av yttersta vikt att man ser till att dagvattnet från de 
föreslagna översilningsytorna verkligen rinner ut från området, så att man inte får 
instängda områden där risk för översvämning mot fastigheterna föreligger. 
Överhuvudtaget måste en höjdsättning tillgodose avrinningen inom området på ett 
tillförlitigt sätt. 

- Att använda sig av öppen avledning på mindre radhustomter kan ge problem. Tomterna 
är små, vilket medför att det inte finns så mycket ytor att använda för infiltration. Risken 
är därmed att man i stället får mycket vatten på tomterna. Detta är en ökad risk med 
tanke på att erfarenheter visar att det i dagsläget är vanligt med stor andel hårdgjorda 
ytor på tomten. Möjligheten till en samlad dagvattenavledning för radhusen borde i 
stället ses över. 

- Grundvattennivån inom området är relativt hög, vilket medför att infiltrationsmöjligheterna 
är begränsade. 

- Ingen lösning för dränering av fastigheterna är presenterad. Inte heller för vägkroppen 
redovisas någon dräneringslösning. Dräneringen borde kunna lösas genom att en 
dagvattenledning (för dräneringsvatten) läggs i gatorna. 
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