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SAMMANFATTNING 

WSP har fått i uppdrag av Kumla kommun att utföra en dagvattenutredning inför framtagande av en 

detaljplan för kvarter Vägtorget. Planområdet ligger i norra delen av Kumla där det idag finns tallskog 

och sly. I framtiden planeras det för en matvarubutik med parkering och lastgård. Syftet med 

dagvattenutredningen är att utreda vilka konsekvenser detaljplanen får ur ett dagvattenperspektiv, 

samt att beskriva hur en hållbar dagvattenhantering kan utformas inom detaljplanen.  

Geotekniskt består marken till största del av sandig morän, och även till viss del av glacial silt. 

Genomsläppligheten är till största delen medelhög men låg i sydvästra delen. Grundvattennivån har 

undersökts vid ett tillfälle och uppmättes då till 0,9 m under markytan i nordöstra hörnet och i södra 

delen till 0,8 meter under marken. Topografiskt finns ett större lågområde i södra delen av området, 

mellan Täbyvägen och en mindre väg. Avledning av dagvatten från planområdet sker söderut till 

lågområdet. Från lågområdet leds dagvatten via trummor och diken till en dagvattenledning i 

Mastgatan och vidare västerut. Recipienten är Kumlaån.  

Beräkningar har utförts enligt Svenskt Vatten P110 och i StormTac med indata från befintlig 

markanvändning samt indata från skiss för planerad markanvändning. Beräkningarna redovisar att 

både flöden och föroreningarna kommer att öka i och med den planerade markanvändningen. För att 

kompensera för ökningen av dagvattenflöden och föroreningar i dagvattnet föreslås att dagvatten tas 

omhand lokalt innan avledning sker från planområdet. Beräknat tillåtet utflöde från planområdet för 

planerad markanvändning har satts till att motsvara ett flöde för ett regn med återkomsttid 20 år för 

befintlig markanvändning.  

För den planerade markanvändningen har två alternativ till dagvattenhantering beräknats, dels ett då 

hela planområdet renas och fördröjs i en dagvattendamm och ett där en del av planområdet avleds till 

ett svackdike och en del avleds till en dagvattendamm. I detta alternativ renas en del av dagvattnet i 

två steg, vilket är fördelaktigt. I föroreningsberäkningar redovisas resultatet för de båda alternativen. 

Resultatet redovisar att bäst rening uppnås genom alternativet med fördröjning och rening i ett 

svackdike och i en dagvattendamm. Detta alternativ rekommenderas därför för planområdet.  

Dagvattendammens utflöde rekommenderas begränsas, så att den permanenta dammvolymen får ett 

dämt, mindre utlopp. Detta begränsar påverkan på markavvattningsföretaget nedströms planområdet 

och gör att dammen får en längre tömningstid. Ett större utflöde tillåts vid större regn. Detta får utredas 

vidare i detaljprojekteringen. Genom det begränsade utflödet, bedöms inte ett genomförande av 

planen medföra något ökat flöde till Kumlaån.  

God rening uppnås genom föreslagna åtgärder. Genom att dagvattnet passerar tre dagvattendammar 

på vägen till recipienten och att ca 2,5 km av rinnvägen till recipienten utgörs av öppna diken, kommer 

ytterligare rening och sedimentering uppnås innan utloppet i Kumlaån. Varken den ekologiska eller 

kemiska statusen nedströms i Kumlaån bedöms påverkas av dagvattenutsläppet från planområdet 

och utsläppen bedöms inte försvåra att uppnå beslutade miljökvalitetsnormerna i framtiden. 

Om planområdet höjdsätts enligt principerna angivna i kapitel 5.5 och en översvämningsbar yta 

anläggs i anslutning till svackdikets västra del bedöms risken för skada vid skyfall som liten. 

Detaljplanens genomförande bedöms inte heller skapa konsekvenser på nedströms liggande 

bebyggelse. För att vatten skall ledas ytligt nedströms behöver ledningsnät från planområdet gå fullt, 

föreslagna dagvattenåtgärder brädda och ytterligare bräddning ske över Täbyvägen och vidare via 

diken och trumma under gång- och cykelvägen och sedan brädda till Skogstorpsskolans parkering. 

Denna risk bedöms som mycket liten. 
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1 BAKGRUND 

Kumla kommun håller på att ta fram en detaljplan för att möjliggöra för etablering av en matvarubutik 

med parkeringsplatser och lastgård. Planområdet ligger i norra delen av Kumla, se Figur 1. WSP har 

fått i uppdrag av Kumla kommun att utföra en dagvattenutredning för planområdet. 

 
Figur 1. Översiktsbild med ungefärlig placering av planområdet markerat i rött. (Kumla kommun, 2021a) 

1.1 SYFTE 

Syftet med dagvattenutredningen är att förklara hur den befintliga dagvattensituationen ser ut inom 

planområdet. Syftet är också att redovisa och säkerställa en hållbar dagvattenhantering och att 

bebyggelsen klarar ett 100-årsregn i framtiden, utifrån planerad markanvändning.  

1.2 RAPPORTENS INNEHÅLL 

Denna utredning redovisar: 

• Befintlig avrinning, topografi och andra förutsättningar för dagvatten- och skyfallshantering.  

• Beräkningar för dagvattenflöde och föroreningsinnehåll i dagvattnet för befintlig och planerad 

markanvändning.  

• Förslag till dagvattenhantering inom planområdet med avseende på rening och fördröjning.  

• Konsekvenser på dagvattenhanteringen efter genomförande av planen. 
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1.3 DAGVATTENSTRATEGI FÖR KUMLA KOMMUN 

Kumla kommun har riktlinjer för dagvattenhantering från 2014 (Kumla kommun, 2014). Övergripande 

principer för dagvattenstrategin är att dagvattenfrågorna beaktas tidigt i planeringsarbetet. Följande 

riktlinjer för dagvattenhantering ska tillämpas: 

• Vattenbalansen och den befintliga grundvattennivån får inte allvarligt förändras. 

• Dagvatten ska tas omhand så nära källan som möjligt. 

• Förorening av dagvatten ska förebyggas redan vid källan. 

• Tillförseln av föroreningar till bäckar och vattendrag ska begränsas. 

• Byggnader och anläggningar samt natur- och kulturmiljöer ska skyddas mot skador orsakade 

av dagvatten. 

• Belastningen på avloppsreningsverket och ledningsnätet ska minskas genom reducerade och 

reglerade dagvattenflöden till ledningsnätet. 

• Inga bräddningar i avloppsreningsverket och ledningsnätet får förekomma på grund av ökade 

dagvattenflöden. 

• Dagvattnet ska i mesta mån ses som en resurs vid utbyggnad av staden, till exempel: 

o för rekreation och lek, 

o för att höja de arkitektoniska värdena, 

o för att höja naturvärden och biologisk mångfald. 

Enligt Kumla kommun (2014) planeras dagvattenhanteringen genom att använda en trestegsprincip. 

För planerad markanvändning ska dagvattenhanteringen beaktas i ett tidigt planeringsskede och följa 

trestegsprincipen som är beskriven nedan:  

1. Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt, genom att tillämpa lokala fördröjnings- och 

reningslösningar i ett tidigt skede. Det eftersträvas att behålla den lokala vattenbalansen 

genom infiltration och att t ex spara dagvatten för bevattning. 

2. Det dagvatten som inte kan omhändertas lokalt ska ledas till någon form av utjämning och 

rening, till exempel dammar, våtmarker eller fördröjningsmagasin. 

3. I sista hand ska dagvattnet avledas till en recipient eller genomgå ytterligare rening. Detta kan 

till exempel ske genom öppna dagvattensystem. 

1.4 PRINCIPER FÖR FÖRDRÖJNING OCH RENING 

Flöden och volymer beräknas i enlighet med Svenskt Vattens publikation P110 (Svenskt Vatten, 

2016). Då området planläggs för att bli ett mindre affärsområde i ett område med omgivande 

skogsmark och i övrigt mestadels tätbebyggt bostadsområde har dimensionering enligt Tabell 2.1 i 

P110 valts till tätbebyggt bostadsområde. Detta innebär att ledningssystem dimensioneras för 5-

årsregn vid fylld ledning och för 20-årsregn vid trycklinje i marknivå. Återkomsttiden som används för 

dimensionering av fördröjnings- och reningsåtgärder är baserad på historiska regnserier. Dessa har 

inte tagit hänsyn till risken för en ökad regnintensitet i framtiden. Därför rekommenderas i P110 en 

klimatfaktor på 1,25 användas på regnintensiteten vid nederbörd med kortare varaktighet än en timme 

vid beräkning av framtida flöden.   

Grundprincipen för att säkerställa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering är att byggnader ska 

placeras på höjdpartier och grönytor i lågstråk. Konflikter kan uppstå mellan exploatörens önskemål 

och de restriktioner kommunen måste lägga på planområdet för att säkerställa en långsiktig hållbar 

dagvattenhantering. Eventuella konflikter bör identifieras på ett så tidigt stadium som möjligt.  
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1.5 GÄLLANDE DETALJPLAN OCH TIDIGARE GENOMFÖRDA 
UTREDNINGAR 

En förstudie för planområdet har tagits fram av Kumla kommun (2021a), som redovisar förutsättningar 

för området. Den redovisar bl.a. att detaljplan 1881-P99/1 gäller för planområdet och vann laga kraft 

1999-01-11. Området är planlagt som H- handel, se Figur 2. 

 
Figur 2. Gällande detaljplan för området. (Kumla kommun, 2021a) 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR  

2.1 BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Planområdet är ca 1,9 ha stort och beläget i norra Kumla och består av fastigheten Vägtorget 1 och 

Kumla 13:89. Planområdet gränsar till fastigheten Vägtorget 2 i söder, Pokerskogen i norr och öster, 

samt fastighet Smultronet 1 i väst. Planområdet är till störst del obebyggt och består av gles skog och 

sly, se Figur 3. I västra kanten går en gång- och cykelväg och Täbyvägen. Årsdygnstrafik (ÅDT) är i 

september 2021 uppmätt till ca 2000 för delen av Täbyvägen som går inom planområdet. Det går 

även en mindre asfalterad väg parallellt med Täbyvägen. Väster om Täbyvägen ligger 

Skogstorpsskolan och matvarubutiken Lidl. Söder om fastigheten ligger en bensinstation. Öster om 

fastigheten ligger länsväg 641. I Figur 4 visas grundkartan för området med befintlig markanvändning i 

olika färger. (Kumla kommun, 2021b) 

 
Figur 3. Fastighetskarta med planområde markerat med svart linje. (Scalgo Live, 2021) 

Täbyvägen 

Länsväg 

641 

Mastgatan 

Skogstorpsskolan 

+ parkering 
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Figur 4. Markanvändning för befintliga förhållanden. Natur visas i grönt och asfalt i ljusgrått.  

2.2 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH FLÖDESVÄGAR 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. I Figur 5 visas ledningsnät för dagvatten 

och dagvattentrummor i grönt, diken i ljusare tjock blå linje, spillvattenledning i rött och vattenledning i 

tunn blå linje. Under Täbyvägen och gång- och cykelvägen i väster finns trummor för dagvatten. I 

vägen som ansluter till cirkulationen inom planområdet ligger servisanslutningar för dagvatten och 

vatten. Dagvattenservisen har en vattengång på +43,78 och har dimension 315 mm. (Kumla kommun, 

2021b) 

Längs Täbyvägens nordöstra kant finns ett ledningsstråk med spillvatten- och vattenledning, se Figur 

5. Dessa rekommenderas tas hänsyn till vid planerad markanvändning och placering av 

dagvattenåtgärder. Inom planområdet finns ett antal diken i anslutning till Täbyvägen, gång- och 

cykelvägen längs Täbyvägen och längs den mindre vägen. 

Vid ett platsbesök upptäcktes en förfallen och igensatt stenbro under den mindre asfalterade vägen, 

som ser ut att leda vatten från skogsområdet i norr till lågområdet i sydväst. Se mer information under 

kapitel 2.9 och Figur 19. 

Inom planområde avrinner dagvattnet ytligt från skogsmarken i norr, genom stenbron till lågområdet. 

Från lågområdet rinner vattnet genom trumman under Täbyvägen och sedan via ett dike till trumman 

under gång- och cykelvägen. Utloppet sker i det sydvästra hörnet av området till en dagvattenledning 

längs Mastgatan. Dagvatten från Täbyvägen och gång- och cykelvägen avrinner från det nordvästra 

hörnet av planområdet söderut, via diken till dagvattenledningen. 
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Figur 5. Befintliga ledningsnät för dagvatten och dagvattentrummor i grönt och diken i ljusare tjock blå linje, spillvattenledning i 

rött och vattenledning i tunn blå linje. (Kumla kommun, 2021b) 

2.3 TOPOGRAFI  

Topografin inom planområdet utgörs av en svagt lutande marknivå mot sydväst. Höjdkurvor inom och i 

anslutning till planområdet visas i Figur 6. I figuren visas även inmätta nivåer för vägar. Mellan 

Täbyvägen och den mindre vägen finns ett lågområde. Planområdets högsta område ligger på +48 

(höjdsystem RH 2000) i områdets östra del. Planområdets lägsta del ligger på +45 längs den 

sydvästra kanten vid gång- och cykelvägen. Mellan Täbyvägen och den mindre asfalterade vägen 

som går parallellt finns ett lågområde, där marken ligger som lägst på ca +44,6 enligt programmet 

Scalgo Live. 

Planområde 

Dagvattenservis 

(VG +43,78) och 

vattenservis 

Dike 

Spillvatten- 

och 

vattenledning 

Stenbro 
Trumma 

Trumma 
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Figur 6. Befintlig topografi inom planområdet med höjdkurvor markerade i brunt, plangräns markerad i tjock svart linje. (Kumla 
kommun, 2021b) 

2.4 ÖVERSVÄMNINGSRISKER VID SKYFALL 

Enligt en skyfallskartering för Kumla tätort från 2019, finns det risk att planområdet översvämmas vid 

ett 100-årsregn på en mindre yta i den västra delen av området. Vattendjupet bedöms uppgå till 1,16 

m som mest i området. Viktigt är att samtidigt ha i åtanke att översvämningar, dvs. ansamlingar av 

vatten på markytan, inte nödvändigtvis utgör ett problem. Problem uppstår när vattnet orsakar till 

exempel en värdeförlust, påverkar samhällsviktiga funktioner som kommunikationer/transporter, eller 

vid risk för hälsa och liv. Länsstyrelsens generella rekommendation är att lägsta nivå på färdigt golv 

ska ha minst 0,5 m marginal för ett 100-årsregn. (Kumla kommun, 2021a) 

För att få en uppfattning om olägenheter/skador som regnet orsakar kan följande djupintervall för 

vatten på markytan användas som ungefärliga riktvärden, se Tabell 1. Färgkodningen motsvarar 

vattendjupen i Figur 7 nedan. 

Tabell 1. Riktvärden för vattendjup och effekt. 

Vattendjup (m) Olägenhet/skada 

0,1 – 0,3 m Besvärande framkomlighet 

0,3 -0,5 m Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada 

> 0,5 m Stora materiella skador, risk för hälsa och liv 

En analys över ytlig avrinning för planområdets befintliga markanvändning har utförts i programmet 

Scalgo Live (2021). Scalgo Live är ett GIS-baserat verktyg som används för att analysera höjddata ur 

ett ytvattenperspektiv. Som underlag används Lantmäteriets senaste nationella laserskanning med en 

upplösning på 2x2 meter. Vald nederbördsmängd är 56 mm, vilket motsvarar ett 100-årsregn med 30 

minuters varaktighet och en klimatfaktor på 1,25. Ingen hänsyn har tagits till ledningsnätets kapacitet 

eller markens infiltrationskapacitet, vilket gör bilden något överskattad.  
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Inom planområdet finns två lågområden dit planområdets dagvatten leds, se Figur 7. Figuren visar att 

det finns risk för stående vatten med ett vattendjup över 0,5 m (rött område). Gulmarkerat område 

visar lågområde med risk för ett vattendjup mellan 0,3–0,5 m. Grönt visar ett lågområde med risk för 

ett vattendjup mellan 0,1–0,3 m. Programmet Scalgo Live tar inte hänsyn till ledningar och trummor, 

dvs visar inte programmet att vatten från lågområdet kan ta sig vidare västerut genom 

dagvattentrummorna som finns under Täbyvägen och gång- och cykelvägen. 

 
Figur 7. Flödesvägar och lågpunkter inom planområdet vid ett 100-års regn med varaktighet 30 minuter. Flödesvägar 

markerade i blått, lågområden är färgade ytor där vattendjup mindre än 10 cm visas i ljusgrått, 10–30 cm visas i grönt, 30–50 
cm visas i orange och djupare än 50 cm visas i rött, planområde markerat i svart. (Scalgo Live, 2021) 

2.4.1 Uppströms områden 

I anslutning till planområdet finns uppströms liggande områden som leder dagvatten ytledes in i 

planområdet, ytorna är markerade i grönt i Figur 8. Det finns en befintlig flödesväg från 

bensinstationen söder om planområdet, som leder in dagvatten i planområdets lågområde och vidare 

via trumman under Täbyvägen. Även i norr finns flödesvägar in i planområdet som leds åt sydväst, till 

lågområdet och sedan västerut via trumman under Täbyvägen. Dessa måste tas i beaktande vid 

framtida projektering. 
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Figur 8. Område uppströms, t.v. i norra delen, t.h. i södra delen av planområdet. (Scalgo Live, 2021) 

2.5 GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Planområdet består till största del av sandig morän, men även till viss del av glacial 

silt, se Figur 9. Genomsläppligheten inom planområdet är till största delen medelhög 

men låg i sydvästra delen, se Figur 10. (SGU, 2021) I nordöstra delen av planområdet 

utgörs jorden enligt geotekniskt PM (VAP, 2021) av 0,0 - ca 1,5 m sandig silt ovanpå 

grusig, sandig morän. 

 
Figur 9. Jordarter inom planområdet, planområde markerat i svart (SGU, 2021) 
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Figur 10. Genomsläpplighet inom planområdet, planområde markerat i svart. (SGU, 2021) 

Grundvattennivån har undersökts vid ett tillfälle (2021-07-06) och uppmättes då till 0,9 m under 

markytan i nordöstra hörnet. I områdets södra del uppmättes (vid samma tillfälle) till 0,8 meter under 

marken. (VAP, 2021) 

2.6 OMRÅDESSKYDD OCH MARKAVVATTNINGSFÖRETAG 

Information om områdesskydd har eftersökts på Länsstyrelsens webbGIS (Länsstyrelsen, 2021a). 

Planområdet berörs inte av något riksintresse och ligger inte inom något skyddat område.  

Det ligger inga markavvattningsföretag inom planområdet. Det ligger flera markavvattningsföretag 

nedströms planområdet, se Figur 11. Ett ligger vid Skogstorpsskolan som heter Ekeby bys skogsmark 

och tre ligger vid utloppet till Kumlaån, vilka heter Norra Mos - Säbylunds dikningsföretag av år 1962, 

Kumlaåns rensningsföretag år 2001 och Mosjöns nya sänkningsbolag. För att inte påverka 

markavvattningsföretagen behöver även små dagvattenflöden begränsas, vilket utreds vidare under 

kapitel 5. 
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Figur 11. Markavvattningsföretag i anslutning till planområdet (markerat i svart). (Länsstyrelsen, 2021a) 

2.7 RECIPIENT, RECIPIENTSTATUS/KLASSNING 

2.7.1 Miljökvalitetsnormer för ytvatten 

Vattendirektivet och dotterdirektivet om miljökvalitetsnormer (2008/105/EG) anger målen för 

förvaltningen av ytvatten och har införts i svensk lagstiftning genom miljöbalken och förordningen 

(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Förordningen gäller för alla Sveriges ytvatten. 

Ytvattnen är indelade i geografiska enheter som kallas för vattenförekomster och för dessa finns 

statusbedömningar som beskriver den aktuella miljöstatusen. Metodiken för statusbedömning beskrivs 

i Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2019:25 som anger bedömningsgrunder för 

respektive kvalitetsfaktor. Målet för vattenförvaltningen är att alla vattenförekomster ska uppnå eller 

bibehålla minst god ekologisk och kemisk status inom vissa tidsfrister, där sista möjliga målår är år 

2033.  

Miljökvalitetsnormerna i en vattenförekomst beskrivs utifrån olika kvalitetsfaktorer. En viktig del av 

ramdirektivet för vatten är försämringsförbudet och att inget vatten får försämras, det vill säga att 

statusen sänks till en lägre status än tidigare. Varje försämring inom klassen dålig är otillåten. 

Miljökvalitetsnormerna för vatten avser ekologisk eller kemisk ytvattenstatus för en vattenförekomst 

och gäller ned till kvalitetsfaktornivå. De biologiska kvalitetsfaktorerna är styrande (viktigast i rang) 

inom ekologisk status. Den regionala vattenmyndigheten beslutar om miljökvalitetsnormerna för 

vattenförekomsterna inom myndighetens geografiska ansvarsområde.   

Säbylunds 

dikningsföretag  

Mosjöns nya 

sänkningsbolag 

Ekeby bys 

skogsmark 

Planområde 

Kumlaåns 

rensningsföretag  
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2.7.2 Avrinningsområde 

Enligt Länsstyrelsen (2021b) ligger planområdet inom SHMI:s delavrinningsområde ”Mynnar i 

Kvismare kanal” SE 656153-146434, sett till den ytliga avrinningen. ”Mynnar i Kvismare kanal” är ett 

av delavrinningsområdena till vattenförekomsten ”Täljeån” som rinner via Kvismare kanal ut i 

Hjälmaren. Delavrinningsområdet är ca 27,5 km2 stort. 

Vid studie av erhållet underlag från Kumla kommun (2021b) har flödesvägen från planområdet till 

recipient studerats. Avledning av dagvatten från planområdet sker söderut till lågområdet. Från 

lågområdet leds dagvatten via trummor och diken till en dagvattenledning i Mastgatan och vidare 

västerut till två dammar bakom Skogstorpsskolan. Från dammarna leds vattnet delvis i ledning och 

delvis i öppet dike till ytterligare en damm som ligger bredvid länsväg 641. Därifrån avleds vatten via 

öppet dike till Kumlaån. Dammarnas placering i förhållande till planområdet visas i Figur 12 och 

ortofoto över dammarna visas i Figur 13. Flödesvägen från planområdet till där det mynnar i Kumlaån 

är ca 3 km, varav ca 2,5 km utgörs av öppna diken, se Figur 12. 

 
Figur 12. Delavrinningsområde till Kumlaån markerat i blått. (Scalgo Live, 2021) 

Kumlaån 

Planområde 

Planområdet 

mynnar i 

Kumlaån 

Damm 

Dammar 
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Figur 13. Dammar nedströms planområdet. T.v. dammar vid Skogstorpsskolan och t.h. damm bredvid länsväg 641. 

2.7.3 Recipient Kumlaån 

Planområdet avvattnas till Kumlaån som är en utpekad ytvattenförekomst (SE655896-146260) med 

statusklassning i VISS. Arbete med en ny förvaltningscykel pågår gällande miljökvalitetsnormer, där 

det senaste beslutade presenteras under detta kapitel. Vattenförekomsten är totalt ca 9 km lång.   

Den ekologiska statusen i vattenförekomsten är klassad som otillfredsställande, se Tabell 2. Det som 

varit avgörande för bedömningen av den otillfredsställande ekologiska statusen är klassningen av 

bottenfauna. Kumlaån är påverkat av övergödning samt kraftig kanalisering/rätning. Hela vattendraget 

löper genom intensivt odlad jordbruksmark. Kraftigt förhöjda fosforhalter har uppmätts vid flera 

tillfällen. Statusen för näringsämnen som beror på koncentrationen av fosfor bedöms som 

otillfredsställande för Kumlaån. Klassificeringen visar för försurning hög status. Bedömningsgrunder i 

föreskrift har tillämpats, bortsett från kvalitetsfaktorn fisk som klassats som expertbedömning (VISS, 

2021). 

Den kemiska statusen är bedömd till uppnår ej god med avseende på kvicksilver och polybromerade 

difenyletrar (PBDE). Kvicksilver och bromerade difenyletrar överskrids i alla Sveriges 

vattenförekomster enligt bedömning av Havs- och vattenmyndigheten.    

Medelvattenföringen i Kumlaån är 0,94 m3/s, medelhögvattenföringen 7,3 m3/s och 

medellågvattenföringen 0,06 m3/s (SMHI, 2021a). 

Tabell 2. Bedömningsgrund för klassning av ekologisk status och kemisk status för vattenförekomsten Kumlaån (SE655896-
146260). 

Vattenförekomst Aktuell status Kvalitetsfaktorer och klassificerade parametrar 

 
Kumlaån 

(SE655896-

146260) 

 

 

Otillfredsställande 
ekologisk status 

Biologiska 

Påväxt-kiselalger Måttlig 

Bottenfauna Otillfredsställande 

Fisk Måttlig 

Fysikalisk-kemiska 

Näringsämnen Otillfredsställande 

Försurning Hög 

Särskilda förorenande 
ämnen 

Måttlig 

Hydromorfologiska 

Konnektivitet i 
vattendrag 

Dålig 

Hydrologisk regim i 
vattendrag 

Måttlig 

Morfologiskt tillstånd i 
vattendrag 

Dålig 

Uppnår ej god 
kemisk status 

Prioriterade ämnen 

Bromerade difenyleter Uppnår ej god 

Kvicksilver och 
kvicksilver-
föroreningar 

Uppnår ej god 

 

Dammar Damm 

http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=405&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=547&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=547&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=3371&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=3371&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=3376&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=3376&waterID=90525&waterTypeID=35
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2.8 FÖRORENAD MARK 

I anslutning till planområdet finns det misstänkta föroreningar från drivmedelsstationen 

inom fastighet Vägtorget 2, som gränsar till planområdet. Dessa är dock ”ej 

riskklassade”, se Figur 14. (Länsstyrelsen, 2021) 

 

 
Figur 14. Förorenade områden i anslutning till planområdet. (Länsstyrelsen, 2021) 

2.9 OBSERVATIONER VID FÄLTBESÖK 

Ett platsbesök genomfördes i september 2021. I Figur 15 visas var de olika fotona är tagna. I Figur 

16–18 visas bilder över hur planområdet ser ut. Figur 19 och 20 visar lågområdet och Figur 21 visar 

en stenbro under den mindre asfaltsvägen, som kan antas leda vatten till lågområdet. 

  

 
Figur 15. Lägen för foton som togs vid platsbesök 2021-09-15. 

A 

B 
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Figur 16. Läge A, vy över planområdet från söder.  

 
Figur 17. Läge B, vy över planområdet. 
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Figur 18. Läge C, planområdet norrifrån, foto taget från nordvästra hörnet.  

Figur 19. Läge D, visar lågområdet i västra delen av planområdet. T.v. Vy åt sydväst. T.h. Vy åt nordväst.  

 
Figur 20. Läge E. Den mindre vägen, med lågområde till vänster. 
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Figur 21. Läge F. En gammal, förfallen stenbro under den mindre asfaltsvägen till lågområdet upptäcktes. T.v. vy norrut, t.h. vy 
söderut. 

 

3 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

I planområdet planeras det för en matvarubutik med tillhörande parkering och lastgård, se 

situationsplan i Figur 22. I norra delen planeras för natur och en matvarubutik på 3100 m2, med en 

total takyta på 3300 m2 (vilket inkluderar tak för entré och lastzon). I västra delen planeras 

personalparkering och en lastgård. I södra delen planeras för kundparkering och natur. För befintlig 

gång- och cykelväg och Täbyvägen planeras inga förändringar. Markanvändningen visas i olika färger, 

där grönytor visas i grönt, asfaltsytor i ljusgrått och takytor i mörkgrått. 

Föreslagen golvnivå för matvarubutiken är +47,1 (VAP, 2021) Föreslagen markanvändning innebär att 

fastighet Vägtorget 1 behöver utökas. (Kumla kommun, 2021a) Vid utökning rekommenderas 

placeringen av föreslagna dagvattenåtgärder tas i beaktande, för att säkerställa att dessa kommer 

ligga inom fastigheten. 
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Figur 22. Planerad markanvändning. Grönytor visas i grönt, asfaltsytor i ljusgrått och takytor i mörkgrått.  
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4 BERÄKNINGAR 

4.1 DIMENSIONERANDE FLÖDEN  

Befintliga och framtida dagvattenflöden som teoretiskt kan genereras inom planområdet vid regn med 

olika återkomsttid har beräknats med rationella metoden enligt Svenskt Vatten, P110 (Svenskt Vatten 

AB, 2016). Då området planläggs för att bli ett mindre affärsområde i ett område med omgivande 

skogsmark och i övrigt mestadels tätbebyggt bostadsområde har dimensionering enligt Tabell 2.1 i 

P110 valts till tätbebyggt bostadsområde. Detta innebär att ledningssystem dimensioneras för 5-

årsregn vid fylld ledning och för 20-årsregn vid trycklinje i marknivå. Med utgångspunkt i detta 

dimensioneras fördröjning av dagvatten för ett regn med återkomsttid 20 år. 

𝑄 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑘 

där  

Q = flödet [l/s]  

A = avrinningsområdets area [ha]  

𝜑 = avrinningskoefficienten  

i(tr) = dimensionerande nederbördsintensiteten [l/s,ha] vid regnvaraktighet tr  

k = klimatfaktorn  

Nederbördsintensiteter beräknas med Dahlströms formel (Svenskt Vatten, P104). Klimatfaktor 1,25 

och avrinningskoefficienter är hämtade från Svenskt Vatten, P110 och beräkningsverktyget StormTac 

(v.20.2.2). I enlighet med P110 används klimatfaktor för beräkningar för planerad markanvändning. 

Ytor, avrinningskoefficienter och flöden för befintlig och planerad markanvändning presenteras i Tabell 

3.  

Varaktighet 20 minuter har valts för befintlig markanvändning då vatten endast rinner på marken. Ytor 

för befintlig markanvändning har beräknats utifrån erhållen grundkarta från Kumla Kommun, 2021, se 

Figur 4.  

Varaktighet 10 minuter har valts för planerad markanvändning då vatten troligen kommer ledas i 

ledning. Ytor för planerad markanvändning har beräknats utifrån erhållen situationsplan från Kumla 

Kommun, 2021, se Figur 20. 

Tabell 3. Befintlig och planerad markanvändning inom planområdet, avrinningskoefficient och flöde för ett 20-års regn och ett 

100-års regn med varaktighet 20 minuter för nuläge och 10 minuter för planerad markanvändning. 

Markanvändning 
Area 

(ha) 
𝜑 Ared (ha) Klimatfaktor 

Flöde 20 

år (l/s) 

Flöde 100 

år (l/s) 

Befintlig 
markanvändning 

      

Asfalt 0,2 0,8 0,1 1,0 26 43 

Natur 1,7 0,1 0,2 1,0 32 55 

Totalt 1,9  0,3  58 98 

Planerad 
markanvändning 

      

Asfalt 0,8 0,8 0,6 1,25 223 380 

Natur 0,8 0,1 0,1 1,25 28 47 

Tak 0,3 0,9 0,3 1,25 105 179 

Totalt 1,9  1,0  356 606 
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4.2 MAGASINSBERÄKNINGAR 

Erforderlig magasinvolym har beräknats enligt Svenskt Vattens publikation P110, enligt formeln: 

 

Där 

Vmagasin = Magasinvolym [m3]  

i(tr) = dimensionerande nederbördsintensitet [l/s, ha]  

tr = regnets varaktighet [min]  

K = avtappning från magasinet [l/s]  

trinn = rinntid [min]. 

Magasinsberäkning har utförts för ett 20-årsregn och ett 100-årsregn. Regnvaraktighet har satts till 20 

minuter för befintlig markanvändning och 10 minuter för planerad markanvändning. Tillåtet utflöde vid 

magasinsberäkning har satts till 58 l/s, vilket är flödet vid befintlig markanvändning enligt Tabell 3. Den 

dimensionerande magasinvolymen för ett 20-års regn blir då ca 248 m3 för fördröjning och denna 

volym uppnås vid ett regn med 50 minuters varaktighet, se Figur 23. För ett 100-års regn blir 

dimensionerande fördröjningsvolymen 530 m3 och denna volym uppnås vid ett regn med 85 minuters 

varaktighet. 

 
Figur 23. Total magasinsvolym för planområdet, 20-års regn, i m3. 

4.3 FÖRORENINGSFÖRHÅLLANDEN 

Föroreningsberäkningar har utförts med dagvatten- och recipientmodellen StormTac (2021). För att 

uppskatta mängden och halten föroreningar som kommer från planområdet används schablonhalter 

för specifika typer av markanvändning. Dessa föroreningshalter tillsammans med 

avrinningskoefficienter och areor för de olika typerna av markanvändning samt den årliga nederbörden 

för området ger mängden föroreningar som området genererar i genomsnitt på ett år. Modellen tar 

hänsyn till dagvatten och schablonmässigt basflöde (inläckande grundvatten). Värden erhållna från de 

använda schablonerna bör ses som en uppskattning av föroreningssituationen i området, snarare än 

exakta värden. En årsnederbörd på 717 mm har använts vilket är en korrigerad årsmedelnederbörd 

(korrektionsfaktor 1,1) baserad på en uppmätt nederbördsvolym för stationsnummer 6513 i Örebro 

enligt SMHI:s metoder (SMHI, 2021b). En ÅDT för Täbyvägen på 2000 har använts både för befintlig 

och planerad markanvändning. 
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Resultat erhållna från StormTac har till rapporten avrundats till färre värdesiffror för att spegla att det 

finns en viss osäkerhet i värdena då de är baserade på schablonvärden. Att även ha i åtanke är att vid 

beräkningar i StormTac avrundas värden till färre värdesiffror inom programmet. Som resultat kan 

totalmängderna och totalhalterna skilja sig en aning från summa erhållen vid summering av värdena. 

Föroreningsbelastning (kg/år) och föroreningshalt (µg/l) för befintlig och planerad markanvändning 

utan rening redovisas i Tabell 4 nedan. 

Tabell 4. Resultat från föroreningsberäkningar för planområdet i StormTac, för befintlig och planerad markanvändning. 

Förorenings-

mängder (kg/år) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Olja PAH16 BaP 

Befintlig 
markanvändning 
utan rening 

0,25 3,8 0,015 0,044 0,073 0,0007 0,014 0,016 140 1,1 0,00035 0,000031 

Planerad 
markanvändning 
utan rening  

1,1 15 0,13 0,2 0,66 0,0038 0,074 0,073 680 3,8 0,015 0,00027 

Föroreningshalter 

(µg/l) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Olja PAH16 BaP 

Befintlig 
markanvändning 
utan rening 

48 750 3 8,6 14 0,14 2,8 3,1 26000 220 0,069 0,0061 

Planerad 
markanvändning 
utan rening  

120 1700 14 22 73 0,43 8,2 8,1 76000 420 1,6 0,03 
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5 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

Då ingen förändring av Täbyvägen och gång- och cykelvägen planeras, föreslås dagvatten från 

Täbyvägens västra sida och gång- och cykelvägen även fortsättningsvis avledas som idag, till de 

befintliga vägdikena. 

Två alternativ till dagvattenåtgärder för fördröjning och rening har beräknats, dels ett då hela 

planområdet avleds till en dagvattendamm och ett där en del av planområdet avleds till ett svackdike 

och en del avleds till en dagvattendamm. I föroreningsberäkningar under kapitel 5.3 redovisas 

resultatet för de båda alternativen. Oavsett alternativ föreslås placering av dagvattenåtgärderna ske 

inom fastigheten Vägtorget 1. 

För alternativet där endast en dagvattendamm föreslås, har dagvatten från hela planområdet antagits 

kunna ledas till dammen och placering föreslås till lågområdet mellan Täbyvägen och 

kundparkeringen.  

För alternativet med både ett svackdike och en dagvattendamm, föreslås dammen placeras i 

lågområdet, se Figur 24. Denna placering föreslås då den ytliga avledningen av dagvatten sker till 

lågområdet redan idag och då servisledningen för dagvattnet ligger i anslutning till cirkulationen, (dit 

utlopp från dammen kan ledas). Dagvatten från kundparkeringen föreslås ledas till dammen. Vid 

anläggandet av en dagvattendamm i lågområdet behöver trumman under Täbyvägen tas bort för att 

möjliggöra anläggandet av dammen.  

Placering av svackdiket föreslås i grönytan i norr där viss infiltration bedöms kunna ske då markens 

genomsläpplighet är medelhög. Dagvatten från butiken, grönytan i norr, personalparkeringen och 

lastområdet har antagits kunna avledas till svackdiket. Höjdsättningen av marken för 

personalparkeringen och lastområdet föreslås ske så att avledning till svackdiket möjliggörs. Då 

information om byggnadens takutformning/lutning saknas har ett antagande gjorts om att hela taket 

kan avledas till svackdiket.  

Vid svackdikets västra del föreslås en översvämningsbar yta där vatten kan tillåtas bli stående vid 

skyfall. Svackdiket föreslås avledas via en trumma under framtida infart för personal och transporter 

vidare till dammen. Dagvatten som leds via svackdiket och sedan vidare till dammen kommer renas 

och fördröjas i två steg, vilket är fördelaktigt. För fördröjning och rening i svackdiket krävs troligen inte 

att diket är så långt som i Figur 24. Denna längd föreslås för att möjliggöra avledning av dagvatten 

från butikens takyta i det nordöstra hörnet till diket. 

Vid dimensionering av dammen rekommenderas utflödet begränsas, så att den permanenta 

dammvolymen får ett dämt, mindre utlopp (på ca 5 l/s). Detta för att begränsa påverkan på 

markavvattningsföretaget och för att få en längre tömningstid i dammen. Ett större utflöde tillåts vid 

större regn. Dagvattendammen kan även komma att behöva ha en tät botten med hänsyn till 

grundvattennivån. Detta får utredas vidare i detaljprojekteringen.  
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Figur 24. Föreslagen placering av dagvattenåtgärder inom planområdet.  

Alternativet som rekommenderas är det med fördröjning och rening i både ett svackdike och en 

damm. Detta då föroreningsberäkningar under kapitel 5.3 visar att detta alternativ ger bäst 

reningseffekt. Fördelen med att anlägga både ett svackdike och en damm är att rening sker i flera 

steg, infiltration kan ske i svackdiket och därmed inte behöver inte lika stor volym avledas via ledning 

(och grundvattenbildningen minskar inte så mycket).  

Det finns befintliga flödesvägar som leds in i planområdet i norra delen, som leds åt sydväst, till 

lågområdet och sedan via trumman under Täbyvägen, se Figur 25. Detta behöver beaktas så att 

vattnet exempelvis kan ta sig till svackdiket i planområdets västra kant. Även i söder vid 

bensinstationen finns flödesvägar som idag leds in i planområdets lågområde och vidare via trumman 

under Täbyvägen. Vid anläggande av infartsvägen till kundparkeringen kan därför denna flödesväg 

påverkas. Det behöver utredas vidare hur fortsatt avledning ska ske.  

Då servisledningen för dagvatten (vattengång +43,78) finns i anslutning till cirkulationen föreslås 

utlopp från dagvattendammen i båda alternativen kopplas på där för vidare avledning till recipient. Se 

mer under kapitel 2.2.  

I Figur 25 visas en bild över föreslagen dagvattenhantering inom planområdet, flöden från uppströms 

område och pilar som visar hur avledning till åtgärder föreslås ske. För att möjliggöra anläggandet av 

dammen föreslås trumman under Täbyvägen och stenbron tas bort. Diken öster om Täbyvägen 

föreslås tas bort och avledning förslås ske via dammen. 
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Vid projektering av svackdiket, översvämningsyta, trumma och dagvattendammen måste hänsyn tas 

till: 

• Ledningsstråket i väster; 

• Nivån på dagvatten-servisen; 

• Parkeringsytorna i öster (se till att avståndet blir tillräckligt så att inte slänten på dammen blir 

för brant); 

• Grundvattennivån styr nivån på dammen, det är inte önskvärt att den placeras för djupt. I så 

fall kan den behöva anläggas med tät botten; 

• Samtidigt önskas dammen placeras en bit ned så att normalvattenytan inte står upp i 

ledningarna under parkeringarna. 

 

 
Figur 25. Förslag på framtida dagvattenhantering inom planområdet.  
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5.1 SVACKDIKE 

Svackdiken är en enkel typ av anläggning som fördröjer och renar dagvatten, och används ofta längs 

med gator, vägar och gång- och cykelvägar. Vattnet i svackdikena leds ofta vidare via brunnar (ex 

kupolbrunnar) placerade i diket. Exempel på svackdiken visas i Figur 26. Reningsförmågan för 

svackdiken varierar beroende på utformning, partikelstorlek, flödeshastigheter m.m. Studier har gjorts 

som visar att ungefär 20 % av metaller avlägsnas i svackdiken (Svenskt Vatten Utveckling, 2016). 

 
Figur 26. Två exempel på svackdiken. (Svenskt Vatten Utveckling, 2016) 

5.2 DAGVATTENDAMM 

Dagvattendammar kan fördröja stora volymer vatten och vid väl avvägning av uppehållstid, utformning 

och dimension tillsammans med regelbunden underhållning blir dammens reningseffekt god. En 

dagvattendamm bör vara ett antal gånger längre än vad den är bred för att gynna skötsel och funktion. 

Utformning och dimensionering av dagvattendamm/-ar rekommenderas genomföras enligt Svenskt 

Vatten, 2019 och Svenskt Vatten, 2016. Figur 27 visar på en principskiss över en damm och Figur 28 

visar på den variation som förekommer när det kommer till funktion, rekreation och gestaltning av 

dagvattendammar. 

En skötselplan bör upprättas för att säkerställa att dammen underhålls kontinuerligt och att funktionen 

upprätthålls. 

 
Figur 27. Principskiss för en dagvattendamm med försedimenteringszon samt våtmarksdel. (Bildkälla: WRS) 
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Figur 28. Exempel på dagvattendammar i olika miljöer. (Bildkälla: WRS, Svenskt Vatten). 

5.3 RENINGSEFFEKT FÖRESLAGEN DAGVATTENHANTERING 

Två olika alternativ på fördröjnings- och reningsåtgärder har beräknats, dels ett då hela planområdet 

renas och fördröjs i en dagvattendamm, dels ett där planområdet avleds till två dagvattenåtgärder (ett 

svackdike och en damm).  

Föroreningsbelastning (kg/år) och föroreningshalt (µg/l) för befintlig och planerad markanvändning för 

planområdet och med rening redovisas i Tabell 5 och Tabell 6 nedan. 

Tabell 5. Resultat från föroreningsberäkningar (kg/år) för planområdet i StormTac, för befintlig och planerad markanvändning 
utan och med rening. 

Förorenings-

mängder (kg/år) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Olja PAH16 BaP 

Befintlig 
markanvändning, 
utan rening 

0,25 3,8 0,015 0,044 0,072 0,0007 0,014 0,016 130 1,1 0,00034 0,000031 

Planerad 
markanvändning 
utan rening  

1,1 15 0,13 0,2 0,66 0,0038 0,074 0,073 680 3,8 0,015 0,00027 

Planerad 
markanvändning 
med rening i 
damm 

0,46 10 0,034 0,071 0,20 0,0017 0,015 0,027 110 0,52 0,0023 0,000050 

Planerad 
markanvändning 
med rening i 
svackdike och 
damm 

0,33 7,8 0,019 0,046 0,11 0,00084 0,0098 0,017 71 0,46 0,0016 0,000046 
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Tabell 6. Resultat från föroreningsberäkningar (µg/l) för planområdet i StormTac, för befintlig och planerad markanvändning 

utan och med rening. 

Förorenings-

halter (µg/l) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Olja PAH16 BaP 

Befintlig 
markanvändning, 
utan rening 

48 750 3 8,6 14 0,14 2,8 3,1 26000 220 0,069 0,0061 

Planerad 
markanvändning 
utan rening  

120 1700 14 22 73 0,43 8,2 8,1 76000 420 1,6 0,03 

Planerad 
markanvändning 
med rening i 
damm 

56 1200 4,1 8,6 24 0,20 1,8 3,2 13000 63 0,28 0,0061 

Planerad 
markanvändning 
med rening i 
svackdike och 
damm 

40 960 2,4 5,6 14 0,1 1,2 2,1 8600 56 0,19 0,0056 

Som Tabell 5 och 6 redovisar, uppnås bäst rening av dagvattnet genom att anlägga ett svackdike och 

en dagvattendamm i serie inom planområdet. Detta alternativ rekommenderas därför att utföras för 

planområdet.  
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5.4 KOMPLETTERANDE DAGVATTENÅTGÄRDER 

I tillägg till svackdiket och dagvattendammen är det fördelaktigt att rena och fördröja dagvattnet i flera 

mindre steg vilket medför att reningseffekten förbättras samt att svackdiket och dagvattendammens 

storlek eventuellt kan minskas något. Principiell beskrivning och utformning av förslag på 

kompletterande lösningar redovisas nedan.  

5.4.1 Genomsläpplig beläggning 

Som ett alternativ till asfalt kan genomsläpplig beläggning användas. Några exempel på 

genomsläppliga beläggningar är beläggning med genomsläppliga fogar, genomsläpplig asfalt, 

hålstensbeläggning eller grus, se Figur 29. Dagvattenåtgärden används ofta på vägar och 

parkeringsplatser och där det är ej är möjligt att ha genomsläpplig beläggning på en hel yta, kan delar 

som måste vara hårdgjorda ledas till genomsläppliga ytor. 

Ytor som behöver tåla en högre belastning kan förses med ett förstärkningslager och bärlager. I 

konstruktionen är det även möjligt att anlägga dräneringsrör som kan anslutas till ledningsnät. 

Genomsläppliga beläggningar kan rena 50–90 procent av lösta och partikelbundna föroreningar. 

(Stockholm Vatten och Avfall, 2016) 

 
Figur 29. Exempel på genomsläpplig beläggning (Foto WRS) 

5.4.2 Nedsänkt grönyta/infiltrationsstråk 

Nedsänkta grönytor är lämpliga för att ta hand om överskottsvatten eller regn som är större än det 

som ledningssystemet normalt är dimensionerat för. Utformningen av nedsänkta grönytor kan variera 

avsevärt och även anläggas som stråk beroende på områdets platsspecifika egenskaper och vilka 

behov som föreligger (Figur 30). För en hög infiltrationsförmåga i grönytan används med fördel sand 

som huvudkomponent i jordlagret närmast markytan. Om de görs stora och grunda kan de även tjäna 

som multifunktionella ytor, det vill säga ha en normal funktion men sedan tillåtas översvämmas vid 

skyfall eller kraftigare regn.  

Nedsänkta grönytor kan hålla relativt stora volymer vatten. Via infiltration och kontakt med växtytor 

sker dessutom rening av dagvattnet genom fastläggning och nedbrytning. Nedsänkta grönytor med 

växtlighet kan potentiellt ge mycket stora biologiska och ekologiska effekter beroende på hur de 

utformas. (Stockholm Vatten och avfall, 2016) 

 
Figur 30. Principskiss för en infiltrerbar grönyta till vänster, exempel på en nedsänkt grönyta till höger. (Illustration av WRS) 
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5.5 HÖJDSÄTTNING  

5.5.1 Generella principer för höjdsättning 

Det är viktigt att höjdsättning utförs så att skador förhindras på fastigheter och anläggningar vid 

extrema regn. Vid skyfall måste där det är möjligt avledning kunna ske ytligt genom och ut från det nya 

området. Vid höjdsättning av marken bör hänsyn tas till extremregn. Det är viktigt att ta hänsyn till 

följande aspekter:  

• Marken ska luta ut från fastigheter.  

• Det ska finnas ytliga flödesstråk där vattnet kan rinna igenom bebyggelsen vid skyfall när 

dagvattenledningsnätet är fullt.  

• Instängda områden ska undvikas.  

• Lägsta golvnivå ska placeras med marginal högre än kringliggande mark.  

• Vid höjdsättning inom en ny detaljplan och/eller fastighet, bör hänsyn tas till närliggande, 

befintliga byggnader, för att säkerställa att vatten inte kan skada byggnaderna.   

5.5.2 Klimatanpassning 

Färdig golvnivå på matvarubutiken är satt till +47,1 och utifrån Länsstyrelsens generella 

rekommendation ska lägsta nivå på färdigt golv ha minst 0,5 m marginal för ett 100-årsregn. Det 

innebär att vattennivån högst får uppgå till +46,6 i anslutning till butiken. 

Vid stigande vattennivåer i dammen kommer vatten i första hand stiga i anslutning till inloppet till 

dammen, vid trumman under infartsvägen till personalparkeringen och vidare i svackdiket. I anslutning 

till svackdikets västra del (innan det ansluter till trumman) föreslås en översvämningsbar yta anläggas, 

där vatten kan tillåtas bli stående vid skyfall.  

Om höga nivåer skulle uppstå både i dammen och svackdiket bedöms vatten brädda över Täbyvägen. 

Vägarnas nivåer runt dammen ligger på en lägre nivå än +46,6 (vilket är den nivå som vatten tillåts 

stiga till), se Figur 6. Den lägsta nivån för Täbyvägen inom planområdet ligger på ca +45,83 i norra 

delen i anslutning till ny infart för personalparkering. Skillnaden mellan Täbyvägens lägsta nivå och 

nivån som vatten tillåts stiga till är ca 80 cm. Vill man att vattnet ska kunna stiga ytterligare skulle en 

vall kunna anläggas där.  

Vid bräddning över Täbyvägen, avleds vatten till diket mellan Täbyvägen och gång- och cykelvägen. 

Där leds vattnet via dike och vidare västerut genom trumman under gång- och cykelvägen till 

ytterligare ett dike. Skulle ytterligare bräddning ske i diket väster om gång- och cykelvägen, avleds 

vatten till parkering vid Skogstorpsskolan där lågområde finns, se Figur 7. För att påverkan ska kunna 

ske på Skogstorpsskolan nedströms behöver ledningsnätet gå fullt, föreslagna dagvattenåtgärder 

brädda och att vattnet kan ta sig till området väster om gång- och cykelvägen. Denna risk bedöms 

som mycket liten. 
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6 KONSEKVENSER AV FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

6.1 FLÖDEN OCH FÖRORENINGSFÖRHÅLLANDEN EFTER ÅTGÄRDER 

Ett genomförande av detaljplanen kommer att leda till ökade dagvattenflöden, med ett ökat 

föroreningsinnehåll om inga fördröjnings- och reningsåtgärder vidtas. Detta beror på att planerad 

markanvändning innebär en större andel hårdgjorda ytor. För att kompensera för ökningen av 

dagvattenflöden och föroreningar i dagvattnet föreslås att dagvatten tas omhand lokalt innan 

avledning sker från planområdet.  

WSP rekommenderar att dagvatten inom planområdet renas och fördröjs i ett svackdike och en 

dagvattendamm innan avledning sker till recipienten. Det vatten som först renas i svackdiket kommer 

då renas i två steg, vilket är fördelaktigt. Dagvattendammens utflöde rekommenderas begränsas, så 

att den permanenta dammnivån får ett dämt, litet utlopp från den permanenta dammvolymen (på ca 5 

l/s). Detta för att begränsa påverkan på markavvattningsföretaget och för att få en längre tömningstid i 

dammen. Ett större utflöde tillåts vid större regn. Detta får utredas vidare i detaljprojekteringen. Genom 

detta begränsade utflöde, bedöms inte ett genomförande av planen medföra något ökat flöde till 

recipienten.  

Om planområdet höjdsätts enligt principerna angivna i kapitel 5.5 och en översvämningsbar yta 

anläggs i anslutning till svackdikets västra del bedöms risken för skada vid skyfall som liten. 

Detaljplanens genomförande bedöms inte heller skapa konsekvenser på nedströms liggande 

bebyggelse. För att vatten skall ledas ytligt nedströms behöver ledningsnät från planområdet gå fullt, 

föreslagna dagvattenåtgärder brädda och ytterligare bräddning ske över Täbyvägen och vidare via 

diken och trumma under gång- och cykelvägen och sedan brädda till Skogstorpsskolans parkering, 

denna risk bedöms därför mycket liten. 

6.2 PÅVERKAN PÅ RECIPIENTENS STATUS OCH MÖJLIGHET ATT 
UPPNÅ MILJÖKVALITETSNORMER 

Möjligheterna att uppnå god ekologisk och kemisk status i recipienten Kumlaån får inte försämras i 

och med den planerade markanvändning. Dessutom får ingen kvalitetsfaktor få en försämrad status.  

Som resultaten från föroreningsberäkningarna i Tabell 5 visar så innebär planerad markanvändning en 

ökad mängd förorening som leds till recipienten från planområdet utan reningsåtgärder. För att minska 

mängden föroreningar som når recipienten krävs rening av dagvattnet.     

Planområdet utgör endast 0,07 % av Kumlaåns avrinningsområde. God rening bedöms uppnås 

genom föreslagna åtgärder (svackdike och damm) och genom att dagvattnet sedan passerar tre 

dagvattendammar på vägen till recipienten uppnås ytterligare rening. Då rinnvägen mellan 

planområdet och Kumlaån är ca 3 km lång, varav ca 2,5 km utgörs av öppna diken, bedöms även 

ytterligare rening och sedimentering uppnås innan utloppet till Kumlaån.  

Varken den ekologiska eller kemiska statusen nedströms i Kumlaån bedöms därför påverkas av 

dagvattenutsläppet från planområdet och utsläppen bedöms inte försvåra att uppnå beslutade 

miljökvalitetsnormerna i framtiden. 
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7 BEHOV AV VIDARE UTREDNING  

Följande utredningar bedöms behövas: 

• Inmätning av grundvattennivåer under en längre period för att se hur grundvattennivån 

varierar.  

• Dimensionering av dagvattendamm, svackdike, trumma under infartsväg och 

översvämningsbara ytan (se punktlista i kapitel 5). Placering och exakt utformning av 

dagvattenåtgärderna behöver utredas vidare i detaljprojekteringen. 

• Hantering av flöden från uppströms liggande områden. 
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