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SAMMANFATTNING

WSP Sverige har på uppdrag av Kumla kommun utfört en dagvattenutredning för planområdet Älvesta
1:2, 1:3 m fl. i Kumla kommun. Området är ca 11 hektar och ligger i Hällabrottet, sydost om centrala
Kumla. Planområdet ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för dagvatten och kommunalt
dagvattennät saknas. Marken är idag till största delen obebyggd och består av ängsmark till stor del.
Områdets recipient är Kumlaån. Infiltrationsförmågan i mark bedöms som varierande då jordarten består
av morän och ett stråk med glacial silt.

Dagvatten inom planområdet samt tillrinnande dagvatten söderifrån avleds via befintligt dike som löper
i nord-sydlig riktning centralt genom planområdet. I planområdets norra del finns ett större dike som
leder dagvattnet västerut samt vidare ut ur planområdet via Trafikverkets dagvattentrumma under väg
636. Nuvarande dikningsföretag inom planområdet Älvesta dikningsföretag av år 1930 kommer att
upphöra eller få förändrade villkor enligt planbeskrivning.  De fördröjningsvolymer som beräknats i
denna utredning bygger på att dagvattenflödena blir oförändrade upp till ett 10-årsregn, jämfört med
dagens situation.

Marken föreslås bebyggas med villor och mindre flerbostadshus på ca 37 tomter. Exploateringen
innebär att dagvattenflödena från planområdet väntas öka. För att fördröja flödena föreslås öppna och
gröna lösningar, att befintliga diken bevaras och delvis grävs om. Vidare föreslås att en renings och
fördröjningsdamm anläggs i området kombinerat med fördröjande biofilteranläggningar och LOD inom
kvartersmark.

Den framtida höjdsättningen av byggnader och vägar är mycket viktig för att undvika översvämningar
vid extrema regn. Framtida lokalvägar bör ligga lägre än bostäder så att vägar kan fungera som
skyfallsleder. Föreslagna gröna stråk i planområdet bidrar till att dagvatten kan tillåtas brädda vid
extrema nederbördshändelser. Nya och befintliga diken kan förses med flackare slänter för att kunna
hantera större flöden. Befintlig trumma i nordost är mycket viktig för att få en fungerande bortledning av
dagvatten vid extrema regn. Trummans teoretiska kapacitet är mer än 1000 l/s. Trumman underhålls av
Trafikverket.

Föroreningsberäkningar visar att mängden föroreningar i dagvattnet väntas öka efter föreslagen
exploatering om inga reningsåtgärder vidtas. Genom att rena dagvattnet via lokalt omhändertagande av
dagvatten (LOD) på kvartersmark, anlägga biofilter/växtbäddar och ha en samlad rening av dagvatten i
en damm bedöms inte planområdet bidra till en ökad föroreningsbelastning på recipienten. Om
föreslagna renande åtgärder genomförs bidrar planområdet totalt sett till en svag förbättring av
möjligheterna att uppnå MKN och ingen enskild kvalitetsparameter bedöms då försämras.

För att upprätthålla reningsfunktion och fördröjande funktion är det emellertid viktigt att
dagvattenanläggningarna underhålls regelbundet. Ansvaret för framtida underhåll av anläggning på
kvartersmark vilar på fastighetsägaren. VA-huvudmannen ansvarar för dagvattenanläggningar som
skapas på allmän platsmark.
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1 INLEDNING

WSP Sverige har av Kumla kommun fått i uppdrag att utföra en dagvattenutredning för planområdet
Älvesta; fastigheterna Älvesta 1:2 och 1:3 m fl. Planområdet ligger omgivet av befintlig bebyggelse i norr
och öster, ca 3 km sydost om centrala Kumla. Området består i dagsläget av jordbruks- samt skogsmark.
Enligt förslag till detaljplan ska fastigheten få 37 nya tomter och bebyggas med villor och mindre
flerbostadshus. Huvudsyftet med dagvattenutredningen är att klargöra vilka konsekvenser den
föreslagna exploateringen får för området avseende dagvattenflöden, föroreningar och skyfall. I
utredningen ska även förslag till framtida hantering av dagvatten föreslås.

Figur 1. Fastighetens läge öster om Kumla. Ungefärlig planområdesgräns med röd linje.
Bildkälla: Lantmäteriets karttjänst och hitta.se

2 NULÄGESBESKRIVNING

2.1 BEFINTLIG MARKANVÄNDNING
Det befintliga planområdet är ca 11 hektar till storleken. Marken lutar svagt från väster och öster till en
lågzon i planområdets centrala delar. Från lågzonen lutar marken norrut. Lägsta punkt är vid ett dike i
norr med höjder på ca +46,5 m ö h. Höjdskillnaden är ca 10 meter med de högsta partierna (+56 m ö
h.) i planområdets östra del mot fastigheterna vid Lönntorpsvägen. I västra delen av planområdet finns
några höjdpartier runt befintliga fastigheter där markhöjden är ca +53 m ö h. Planområdet avgränsas i
väster av väg 636 och i norr av Yxhultsvägen. I öster avgränsas planområdet av fastigheter vid
Lönntorpsgatan och i söder gränsar planområdet till fastigheterna Hjortsberga 2:2 och 2:22 via en äldre
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stenmur. Markanvändningen inom planområdet utgörs idag av jordbruksmark samt skogsmark. Inom
planområdet ligger även 6 privata fastigheter.

Figur 2. Diken (blå linjer) och befintliga rinnvägar (röda pilar). Planområdesgränser i svart.  Bildkälla: Eniro.se

2.2 BEFINTLIG AVLEDNING AV DAGVATTEN
Planområdet ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Dagvatten avleds i huvudsak
via diken i planområdet, se fig 2. Ett antal mindre diken (0,5–1 meter djupa) leder dagvattnet i nordlig
riktning till ett större dike intill fastigheten Älvesta 3:36 (Borgs motor). Till detta dike leds även dagvatten
från ledningsnät vid Lönntorpsvägen samt från bostadsområdet norr om Yxhultsvägen. Vattnet rinner
därefter västerut via en trumma under väg 636. Trumman är i betong med dimension 800 mm. Det
kunde konstateras vid platsbesök i juni 2019 att vid inloppet till trumman var underhållet eftersatt, se fig
3. Trumman lutar med ca 6 promilles lutning enligt kommunens inmätningar. Det innebär att trummans
avledningskapacitet bedöms uppgå till ca 1050 l/s enligt kontroll i Colebrooks diagram.

Det centrala diket som går mitt genom planområdet har god lutning – mellan 9–15 promille enligt
inmätningar.

Det kan även konstateras att det sker tillrinning till planområdets centrala dike söderifrån. Dagvatten
från ca 3,1 hektar, i huvudsak naturmark, rinner till diket som korsar befintlig stenmur vid
planområdesgräns i söder, se figur 2.

Borgs Motor

Trumma
800 mm

Tillrinning från 3,1
ha naturmark
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Figur 3. Befintligt dike i norr med växtlighet som hindrar inflöde till dagvattentrumma
i nordväst, under väg 636.

I norr, nedströms väg 636 leder diket ca 50 norrut och sedan västerut i ca 900 meter innan det ansluter
till Kumlaån som är recipient för dagvatten från planområdet. Kumlaån mynnar i Täljeån och Kvismare
kanal med utlopp i södra Hjälmaren.

Ledningsnätet för dagvatten vid Yxhultsvägen och Carléns väg-Lönntorpsvägen hanterar vägdagvatten
samt förmodligen takavvattningen från fastigheter vid dessa vägar. Stuprören vid bostäder längs
Lönntorpsvägen konstaterades gå ner i marken. Dessa antas därmed vara kopplade till
dagvattenledning i gatan.

2.3 RECIPIENT OCH MKN
Planområdet ligger i södra delen av delavrinningsområdet ”Mynnar i Kvismare kanal” som totalt är 27,5
km2, se fig 4. Recipient är Kumlaån. Ån rinner via Kvismare kanal ut i Hjälmaren.

Figur 4. Delavrinningsområdet markerat med blått samt planområdet (rödsvart prick) i relation till recipienten Kumlaån samt
Hjälmaren. Bildkälla: SMHI vattenwebb.

Planområde

Trumma
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Enligt databasen VISS (VattenInformations-System Sverige) som utvecklats av vattenmyndigheterna,
länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten bedöms den ekologiska statusen i Kumlaån ha
”otillfredsställande” status, se Tabell 1. Kemisk status är bedömd till ”uppnår ej god” på grund av överallt
överskridande ämnen i form av kvicksilver och bromerad difenyleter (PBDE), se Tabell 1. Den kemiska
statusen utan överallt överskridande ämnen är ”ej klassad”. Halterna av kvicksilver och PBDE överskrids
i alla Sveriges ytvattenförekomster och bedöms p g a sin omfattning omöjliga att ta ner till nivåer under
gränsvärdena. Utsläppen av dessa ämnen får dock inte öka.

Kvalitetskravet för både ekologisk och kemisk status är ”god”, med undantag för överallt överskridande
ämnen (kvicksilver och PBDE). Åtgärder för att minska halterna av näringsämnen ska i så stor
omfattning som möjligt genomföras till år 2021 för att god ekologisk status ska kunna uppnås år 2027.

Tabell 1. Status och kvalitetskrav för recipienten Kumlaån

Ekologisk status Kemisk status

Befintlig status Otillfredsställande ekologisk
status

Uppnår ej god ytvattenstatus

Kvalitetskrav God ekologisk status (senast
2027)

God kemisk ytvattenstatus*

*Undantag: bromerad difenyleter, kvicksilver.

Avgörande för bedömningen av ekologisk status har varit klassningen av bottenfauna. Vattendraget är
påverkat av övergödning och kraftig rätning/kanalisering. Längs hela sin sträckning löper vattendraget
genom intensivt odlad jordbruksmark. Höga fosforhalter har uppmätts vid flera tillfällen. Kvalitetsfaktorn
Fisk bedöms ha måttlig status till följd av näringspåverkan.

Av de klassade fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna uppnår försurning klassificeringen hög status och
särskilt förorenande ämnen klassificeringen måttlig status medan näringsämnen klassas med
otillfredsställande status.

Av de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna klassificeras hydrologisk regim i vattendrag med måttlig
status medan konnektivitet i vattendrag och morfologiskt tillstånd i vattendrag klassificeras med dålig
status. Orsaken till det sistnämnda är att vattendragets form, bredd, kanter och djup bedöms vara
väsentligt förändrat jämfört med ursprungligt förhållande.

Påverkanskällorna för näringsämnen och kemiska ämnen på recipienten, frånsett överallt överskridande
ämnen (kvicksilver och bromerad difenyleter) som härstammar från atmosfärisk deposition, är framförallt
avloppsreningsverket i Kumla (fosfor m fl ämnen.) samt jordbruk, urban markanvändning, enskilda
avlopp och övriga förorenande verksamheter i anslutning till recipienten. Inom avrinningsområdet ligger
exempelvis Säbylunds brandövningsplats som kan ge upphov till spridning av PFOS via
brandsläckningsskum. Det intensiva jordbruket i anslutning till recipienten och enskilda avlopp ger
upphov till betydande påverkan avseende totalfosfor samt från jordbruk även betydande påverkan av
vissa bekämpningsmedel.

2.4 GEOLOGI, HYDROLOGI OCH FÖRORENAD MARK
Utredningsområdet utgörs enligt jordartskartan till största delen av sandig eller ospecificerad morän
samt ett stråk med postglacial silt centralt i områdets lågzon se fig 5. På basis av detta görs slutsatsen
att en viss infiltrationsförmåga finns där marken består av sandig morän samt att infiltrationsförmågan
är dålig i områdets centrala delar. En översiktlig geoteknisk undersökning utfördes 2001. I denna
undersökning nämns att förekommande jordar inte är självdränerande.

Vid provhål observerades grundvatten på 0,6–1,6 meters djup. Grundvatten bedöms kunna stiga och
sjunka ca 0,5 meter under dessa nivåer enligt undersökningen från 2001.
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Inga kända områden med förorenad mark finns inom planområdet enligt länsstyrelsens karttjänst. En
potentiell källa för föroreningar finns norr om planområdet på fastigheten Älvesta 3:36 (Borgs motor).
Källan till föroreningarna är drivmedelshantering och verkstadsindustri (källa Länsstyrelsens webb-gis).

Figur 5. Jordartskarta. Planområdets ungefärliga utbredning är markerat med svart. (Bildkälla: SGU)

2.5 ÖVERSVÄMNINGSRISKER VID SKYFALL
SMHI:s definition av Skyfall är när det regnar minst 50 mm på en timme eller 1 mm/minut. Skyfall inträffar
i regel sommartid när luftlagren värmts upp och då en större andel fukt ansamlas i luften innan den
plötsligt faller till marken.

Länsstyrelsen i Örebro län tog 2015 fram en skyfallskartering för hela Örebro län. I det aktuella området
framgår det att översvämningsrisk råder i planområdets norra del.

I beräkningsprogrammet Scalgo kan man få en visuell överblick över områden som riskerar
översvämning vid olika regn. Scalgo tar endast hänsyn till ytvattenavrinning och bortser från vad
ledningsnät kan hantera. Scalgo ”förstår” således inte att det finns en dagvattentrumma under väg 636
i planområdets nordvästra hörn. I figur 6 kan man se antagen vattenutbredning i diken vid planområdets
norra del. Karteringen visar de vattendjup som bedöms uppstå vid ett intensivt regn på 50 mm.  På de
blå ytorna i fig 6 uppstår ett vattendjup på ca 1 m i området kring befintligt dike.

Kommunen har gjort inmätningar av berörda diken och trumman under väg 636. Det stora diket vid
nordvästra delen av planområdet har norrliggande dikesslänter upp mot fastighet 3:36 (Borgs motor)
som är ca 3 meter höga. Söderliggande slänter har en höjdskillnad mellan dikesbotten och krön på
mellan 1,2 till 1,5 meter. Det innebär att i den händelse diket går fullt sker bräddning söderut, in mot
planområdet. Enligt inmätningar lutar nedströms trumma ca 6 promille. En betongledning med
dimension 800 mm och 6 promilles lutning bedöms ha en kapacitet på ca 1050 l/s. Detta innebär att den
befintliga trumman under väg 636 blir mycket viktig för att undvika att vattnet stiger i norra diket och
därmed riskerar ytterligare översvämning i planområdet. En väl fungerande trumma kommer att kunna



10 | 10277866  • Dagvattenutredning Älvesta

hantera stora flöden och i de flesta fall förhindra översvämning in mot planområdet. Drift och underhåll
av dagvattentrumman utförs av Trafikverket.

Figur 6. Avrinningskarta och översvämningsutbredning vid 50 mm nederbörd. Källa: http://scalgo.com

Det centrala diket har god lutning och fördjupas från 0,5 m i söder till ca 1 m djupt när det ansluter till
det stora diket i norr.

2.6 DAGVATTENSTRATEGI
Planområdet ligger idag utanför VA-huvudmannens verksamhetsområde för dagvatten. I samband med
exploatering kommer verksamhetsområde för dagvatten att upprättas för planområdet.

Kommunstyrelsen i Kumla kommun antog i september 2014 dokumentet Riktlinjer för
dagvattenhantering i Kumla kommun. Dokument utgör ett stöd för att skapa genomtänkta,
miljöanpassade och kostnadseffektiva rutiner för hantering av dagvatten. De riktlinjer som anges i
dokumentet och vad som är tillämpligt för denna utredning sammanfattas i följande lista:

· Vattenbalansen och den befintliga grundvattennivån får inte allvarligt förändras.
· Dagvatten ska tas omhand så nära källan som möjligt.
· Dagvattnet synliggörs som en resurs i stadsbyggandet.
· Tillförsel av föroreningar till bäckar och vattendrag ska begränsas.
· Dagvattensystemet utformas så att byggnader och anläggningar samt kultur- och naturmiljöer

skyddas mot skador orsakade av dagvatten.

Bef. trumma
Dim. 800mm

Centrala
diket

http://scalgo.com/
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· Flödesbelastningen på ledningsnät och avloppsreningsverk reduceras och regleras.
· Bräddning från avloppsreningsverk och ledningsnät får ej förekomma till följd av ökande

dagvattenflöden.
· Fastighetsägare har fullt ansvar för anläggning som byggs på kvartersmark avseende

funktion, drift och underhåll. Fastighetsägare ansvarar även för dagvattenkvalitet.

2.7 MARKAVVATTNINGSFÖRETAG
Den nordvästra delen av planområdet ligger inom båtnadsområde för markavvattningsföretaget
Älvesta dikningsföretag av år 1930, se fig 7.

Figur 7. Streckade ytor visar båtnadsområde för dikningsföretag. Planområdet inringat med svart. Blå linje söder om
planområdet visar SMHI avrinningsområdesgräns. Källa: Länsstyrelsen i Örebro.

Enligt kommunens nuvarande planbeskrivning för området kommer markavvattningsföretagets
bestämmelser att omprövas; alternativt upphävs dikningsföretaget.

Dikningsföretag
Älvesta df (1930)
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3 PLANERAD MARKANVÄNDNING

I området föreslås 37 nya tomter med villabebyggelse samt flerbostadshus. Flerbostadshus planeras i
nordvästra delen av planområdet. Planens nuvarande utformning kan ses i Figur 8 och i bilaga 2.

Figur 8. Föreslagen exploatering. Befintliga dikens lägen syns. Bildkälla: Kumla kommun.

I planen föreslås att befintliga diken ska utnyttjas för dagvattenhantering i möjligaste mån. De
befintliga diken som går över föreslagna tomter kommer att behöva flyttas, se fig 8.
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4 ANALYS OCH BERÄKNINGAR

Dagvattenflöden för utredningsområdet har beräknats. Syftet med detta är att redovisa hur dagvatten-
flödena påverkas av en förändring av markanvändningen. Utifrån Svenskt Vatten publikation P110
Avledning av dag-, drän- och spillvatten skall en klimatfaktor inkluderas i flödesberäkningarna för
planerad bebyggelse. Detta för att ta hänsyn till klimatförändringar och ökad nederbörd. Klimatfaktorn
har satts till 1,25. Detta innebär att framtida regn kan förväntas bli 25 procent mer intensiva.

Beräkning av dimensionerande dagvattenflöden, qdag dim, beräknas med rationella metoden enligt:

qdag dim = ∙ ∙ ( ) ∙ kf 

där qdag dim står för dimensionerande flöde (l/s),  för avrinningsområdets area (ha),  för avrinnings-
koefficient (-), ( ) för dimensionerande nederbördsintensitet (l/s∙ha) och kf för klimatfaktor (-).

Vid s k. blockregn beräknas regnintensiteten vara störst vid varaktigheten 10 minuter och avtar sedan
gradvis. Ett regn med lägre intensitet kan dock innebära större flöde eftersom en större yta (alternativt
mer hårdgjord yta) bidrar ju längre tid ett regn pågår. Detta beror på med vilken hastighet som vattnet
transporteras.

Avrinningskoefficient är ett mått på hur stor del av den aktuella ytan som bidrar till flödet. Tabell 2 visar
avrinningskoefficienter utifrån bebyggelsetyp/markslag.

Tabell 2. Aktuella och valda avrinningskoefficienter utgående från Svenskt Vatten P110

Bebyggelsetyp Avrinningskoefficient
Villatomt 0,3

Tomt flerbostadshus 0,4
Väg, GC-bana asfalt 0,8

Tak 0,9
Gräsyta, naturmark 0,1

Framtida tomter har räknats med sammanvägda avrinningskoefficienter och befintliga tomter har
karterats utifrån markslag.

Svenskt Vatten anger att sammanvägd avrinningskoefficient från villabebyggelse kan variera mellan
0,25 och 0,35. Avgörande för vilken avrinning som sker från villatomterna är hur stora delar av ytorna
som hårdgörs på varje tomt. Fört att få en minskad och trögare avledning rekommenderas gräsytor eller
genomsläppliga material. Detta är även gynnsamt ur reningssynpunkt.

Flödet från naturmark och gräsytor kan variera; Svenskt Vatten anger att avrinningskoefficienten kan
vara mellan 0–0,1. Vid långvariga regnhändelser mättas även marken gradvis och
avrinningskoefficienten kan då stiga till högre än 0,1.

Rinntider har beräknats utifrån följande vattenhastigheter:

Naturmark 0,1 m/s
Dike 0,5 m/s

Planområdet har delats in i ett västligt och ett östligt avrinningsområde p g a markens lutning, se bilaga
1. Efter exploatering kommer avrinningsområdena att förändras, se kap 4.2 och bilaga 2.

4.1 DAGVATTENFLÖDEN FÖRE EXPLOATERING
På grund av att det finns flera diken inom planområdet bedöms en förhållandevis stor yta hinna bidra till
flödet vid 10 respektive 20 minuter. Detta sker eftersom vattenhastigheten i diken är snabbare än i
naturmark.
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Dagvattenflödet avseende ytvattenavrinning från befintliga och bebyggda fastigheter i planområdets
nordöstra hörn har medräknats exklusive takytor. Flertalet befintliga byggnader konstaterades vid
platsbesök ha stuprör med anslutning ner i mark. Takytorna har därmed inte medräknats som
bidragande till ytvattenflödet. Vid platsbesök konstaterades det även att på fastigheten i hörnet
Yxhultsvägen-Carléns pågår byggnation. Denna fastighet ligger utanför planområdet och antas få
dagvattenanslutning österut, mot Carléns väg. Fastigheten räknas därmed inte in till bidragande flöde
för planområdet. När det gäller befintliga fastigheter längs Lönntorpsvägen har delar av fastigheternas
markytor räknats med, dock inte takytor eftersom dessa antas avvattnas mot ledningsnät för dagvatten
i gatan.

Dagvattenhanteringen för befintliga fastigheter i planområdets västra del, öster om väg 636 är okänd.
Ett antagande är att fastigheterna avleder takvatten till stenkista. Flödet som genereras från takytorna
är trots detta antagande medräknat som bidragande till det västra avrinningsområdets totala
dagvattenflöde för att vara på den säkra sidan.

Tabell 3 och Tabell 5 redovisar flödesberäkningar för regn med en återkomsttid på 10 år. För befintlig
markanvändning antas hela området bidra vid regnvaraktigheten 20 minuter.

Tabell 3. Flödesberäkningar, västra avrinningsområdet, befintlig situation.

Varaktighet

(min)

Deltagande
area

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet
10-årsregn

(l/s*ha)

Flöde
10-års
regn

(l/s)
10 1,06 0,134 228 31
20 3,43 0,407 151 62

Det största flödet för befintlig markanvändning i västra avrinningsområdet uppkommer med
regnvaraktigheten 20 minuter. 62 l/s blir därmed dimensionerande flöde. Dagvattnet avrinner mot
vägdike till väg 636 och sedan vidare norrut mot dagvattentrumman vid planområdets nordvästra hörn
som är beräkningspunkt.

Tabell 4. Flödesberäkningar, östra avrinningsområdet, befintlig situation.

Varaktighet

(min)

Deltagande
area

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet
10-årsregn

(l/s*ha)

Flöde
10-års
regn

(l/s)
10 6,35 0,656 228 235
20 11,71 1,206 151 286

Det största flödet för befintlig markanvändning i östra avrinningsområdet uppkommer vid
regnvaraktigheten 20 minuter. 286 l/s blir dimensionerande flöde. Dagvattnet avrinner mot nord-
sydgående dike centralt i planområdet. Beräkningspunkten är vid diket som utgör gräns i nordväst.
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4.2 DAGVATTENFLÖDEN EFTER EXPLOATERING
Dagvattenflödet till Trafikverkets vägdiken får inte öka. Därmed måste avledningen av dagvatten från
ny exploatering anpassas så att avrinningen mot väg 636 inte ökar. Detta innebär att
avrinningsområdena kommer att behöva förändras. Det aktuella bebyggelseförslaget är ännu inte
höjdsatt. Utredningen utgår från att befintliga höjder bevaras i största möjliga mån, men anpassningar
av höjder görs så att avrinningen mot väg 636 ej ökar. Det innebär att östra delområdet ökar i storlek
och att en förändrad markanvändning enbart sker i detta delområde.  Nya avrinningsområden kan då
se ut enligt figur 8.

Figur 9. Nya avrinningsområden efter exploatering (blått och grönt). Dagvatten från det blå området kommer att belasta väg 636
efter exploatering.

Efter exploatering ökar mängden hårdgjorda ytor vilket leder till mindre infiltration och snabbare
avrinning som innebär att vattenhastigheterna och dagvattenflödena ökar. Ökade dagvattenflöden
härrör även från ett förväntat varmare klimat i framtiden vilket leder till att framtida blockregn väntas bli
mer intensiva (klimatfaktor).

Det västra avrinningsområdet bedöms efter exploatering uppgå till 2,19 hektar och det östra till 12,95
hektar.

Tabell 5. Flödesberäkningar västra delområdet efter exploatering. Klimatfaktor 1.25 inkluderad.

Varaktighet

(min)

Deltagande
area

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet
10-årsregn

(l/s*ha)

Flöde
10-års
regn

(l/s)
10 0,58 0,086 285 24
20 2,19 0,285 189 54
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Flödet till vägdike minskar efter exploatering från 62 l/s till 54 l/s (jämför tabell 3 och 5).

Det östra delområdet får efter exploatering en procentuell fördelning av markanvändningen enligt
följande:

· Villatomter 25 %
· Tomter med flerbostadshus 7,6 %
· Väg och GC-bana 3,5 %
· Naturmark 63,6 %
· Tak, befintlig bebyggelse 0,3 %

Tabell 6. Flödesberäkningar östra delområdet efter exploatering. Klimatfaktor 1,25 inkluderad.

Varaktighet

(min)

Deltagande
area

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet
10-årsregn

(l/s*ha)

Flöde
10-års
regn

(l/s)
10 6,91 1,68 285 479
20 12,95 2,59 189 490

Det dimensionerande flödet i östra delområdet ökar från 286 l/s till 490 l/s (jämför tabell 4 och 6).

4.3 FÖRDRÖJNINGSBEHOV

För att inte dagvattenflödena från planområdet ska öka efter exploatering behöver fördröjningsåtgärder
skapas i planområdet. Total erforderlig volym har beräknats utifrån ett maximalt utflöde från området på
286 l/s vilket är befintligt maxflöde vid 10-årsregn. Utifrån detta värde kontra framtida flöde vid 10-
årsregn uppgår den erforderliga fördröjningsvolymen till 244 m3.

Fördröjningsåtgärder ska enligt Kumla kommun skapas inom varje enskild fastighet. I kapitel 5 ges
förslag på möjliga tekniska lösningar. En fördröjningsdamm föreslås vid det centrala diket i planområdets
norra del, se bilaga 2. Denna fördröjningslösning ombesörjer i första hand att rening av dagvattnet sker
i erforderlig omfattning.
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4.4 FÖRORENINGAR I DAGVATTNET

Mängder (kg/år) och halter (µg/l) föroreningar som genereras inom utredningsområdet har beräknats
med schablonverktyget StormTac och redovisas i tabell 7.

StormTac utgår ifrån uppmätta och beräknade schablonhalter för olika marktyper. För befintlig
markanvändning har schablonhalter för skogs- och ängsmark, gård vid jordbruksmark, villaområde
exklusive väg använts. För planerad bebyggelse har schablonhalter för villaområde med LOD, GC-bana,
flerfamiljshusområde med LOD samt blandat grönområde valts. Storleken för respektive område i
nuläget samt enligt plan har uppskattats utifrån nuvarande markanvändning enligt iakttagelser vid
platsbesök, satellitbild och skiss över planerad bebyggelse. Befintliga diken i planområdet har
medräknats som reningssteg i befintlig situation. I framtida situation har befintliga samt justerade diken
räknats som reningssteg.

Syftet med föroreningsberäkningarna är att uppskatta vilken påverkan exploateringen har på
dagvattnets föroreningsinnehåll samt att bedöma hur mottagande recipient kan komma att påverkas.

Resultaten från beräkningarna i tabell 7 visar på en ökning av samtliga ämnens mängder i dagvattnet.
Ökningen är väntad eftersom obebyggd ängsmark tas i anspråk för bebyggelse och vägar.

Tabell 7. Föroreningsberäkningar avseende mängder samt förändring i procent. Viss osäkerhet finns
i alla beräkningar som bygger på schablonhalter från StormTac. Förändring av föroreningsbelastningen
jämfört med nuläget i procent.

Ämne Nuläge

(kg/år)

Enligt plan, rening
via bef. diken

(kg/år)

Förändring

(%)

P 1,6 2,1 + 31
N 20 26 + 30
Pb 0,035 0,053 + 51
Cu 0,16 0,19 + 19
Zn 0,38 0,65 + 71
Cd 0,0028 0,0037 + 32
Cr 0,032 0,037 +16
Ni 0,034 0,050 + 47
Hg 0,000093 0,00018 + 94
SS 220 310 + 41
Olja 0,74 1,0 + 35

PAH 16 0,0016 0,0034 + 112
BaP 0,00012 0,00031 + 158

Kumla kommun har i sina riktlinjer för dagvattenhantering antagit riktvärden för utsläppshalter av
förorenande ämnen till recipienter enligt vad som framgår i tabell 8.
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Tabell 8. Kumla kommuns riktvärden för utsläpp av dagvatten till recipient. Källa: Riktlinjer för dagvattenhantering i Kumla
kommun (2014).

En jämförelse av dagvattnets föroreningshalter i planområdet kan ses i tabell 9.
Tabell 9. Halter av föroreningar, nuläge och enligt plan

Ämne Nuläge

(µg/l)

Enligt plan
anslutning till, och

rening via bef diken
(µg/l)

Kumla kommun
riktvärde, skyddsvärd

recipient
(µg/l)

P 75 83 160
N 920 1000 2000
Pb 1,6 2,1 8,0
Cu 7,7 7,6 18
Zn 18 26 75
Cd 0,13 0,15 0,40
Cr 1,5 1,5 10
Ni 1,6 2,0 15
Hg 0,0044 0,0071 0,030
SS 10 000 12 000 40 000
Olja 35 42 400

PAH 16 0,073 0,14 riktvärden saknas

BaP 0,0054 0,012 0,030

Tabellen visar att om befintliga diken samt LOD-lösningar (exempelvis vattenutkastare och
översilningsyta från takvatten) används kommer riktvärdena avseende halter att underskridas efter
exploatering. Om föroreningsreduktionen endast ska baseras på riktvärden avseende halter behövs
således inga ytterligare reningssteg förutom befintliga diken.  För att kunna följa miljökvalitetsnormerna
för Kumlaån behöver även mängder föroreningar som når Kumlaån beaktas. I miljökvalitetsnormerna
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står det bl. a att kvicksilvermängderna inte får öka vilket de gör enligt tabell 7. De tekniska åtgärder som
föreslås i kapitel 5 har därför föreslagits med beaktande av de reningsåtgärder som krävs för att uppfylla
miljökvalitetsnormerna för Kumlaån. I tabell 11 och kapitel 6.2 förs ett resonemang om vilka
reningseffekter de föreslagna åtgärderna ger för att kunna uppfylla MKN.

5 FÖRESLAGEN DAGVATTENHANTERING

Enligt Kumla kommun ska fördröjningsåtgärder ske inom respektive fastighet. Storleken på
fördröjningsvolymer baseras på tomternas hårdgjordhetsgrad. Som en överslagsberäkning kan man
avseende erforderlig volym säga att 244 kubikmeter ska delas upp mellan 37 tomter. Detta innebär
mellan 6 och 7 m3 per fastighet. Delar av det dagvatten som ska fördröjas härrör dock från vägar och
GC-banor på allmän platsmark. Förslag och tekniker avseende hantering och fördröjning av dagvatten
på kvartersmark respektive allmän platsmark beskrivs närmare i kapitel 5.2.

5.1 HÖJDSÄTTNING, DRÄNERING
I förslaget till detaljplan är det framtida området inte höjdsatt. Flödet till Trafikverkets dike vid väg 636
får dock inte öka. Det är därför av vikt att utforma dagvattenhanteringen så att dagvatten från framtida
bebyggelse inte avvattnas västerut. Detta innebär att höjdsättningen i den sydvästra och nordvästra
delen medger att största delen av dagvattnet leds åt öster i sydvästra delen och åt öster eller norr i den
nordvästra delen av planområdet.

I den nya exploateringen får inga instängda områden skapas. I kommunens riktlinjer anges att vägar
ska kunna fungera som skyfallsleder vid extrema regn.  Svenskt Vatten anger att marken bör luta 1:20
från fasadliv i 3 meter närmast från byggnaden. Därefter kan lutningen minska något.

Lekytor och parkeringsytor kan höjdsättas så att dessa fungerar som översvämningsytor vid skyfall. Det
är emellertid viktigt att alla översvämningsytor som skapas tillåts att brädda kontrollerat så att
bebyggelse inte skadas i ett läge där även översvämningsytorna går fulla.

Husgrundsdräneringar kan ledas i separat system eller till ledningsnät för dagvatten. Om dränering
ansluts till dagvattenledning finns en risk att en överbelastad dagvattenledning kan dämma bakåt och
vatten trycks tillbaka mot husdräneringen. Svenskt Vatten rekommenderar därvid att färdigt golv kan
behöva ligga upp till 0,75 meter över nivån vid förbindelsepunkt för att säkerställa att en sådan
bakåtströmning inte sker. Följaktligen måste husets grundkonstruktör eventuellt ta ställning till om man
kan acceptera en tillfällig uppdämning i husgrundsdräneringen.

I detta planområde föreslås att dräneringarna ansluts via dagvattenservis i gatan och att takvatten i
möjligaste mån leds ut via vattenutkastare och ränndal till närliggande dike.

En principuppbyggnad för lokalt omhändertagande i bostadsområde kan ses i Figur 10.



20 | 10277866  • Dagvattenutredning Älvesta

Figur 10. Princip för lokalt omhändertagande i bostadsområde. Bildkälla: Svensk Vatten.

5.2 TEKNISKA LÖSNINGAR
Belastningen av kvicksilver till recipienten får inte öka. Eftersom biofilter generellt har en god förmåga
att reducera andelen kvicksilver i dagvatten så har olika typer att biofilter studerats närmare i denna
utredning.

5.2.1 Växtbäddar/biofilter
Växtbäddar kan skapas på flera olika sätt; såväl nedsänkta som upphöjda. Bädden kommer att utsättas
för både torra och blöta perioder, vilket ställer krav på växtjord och växtval. Bädden förses med
bräddavlopp samt tät konstruktion mot byggnad. En upphöjd växtbädd nära byggnad kan se ut som i
figur 11.

Figur 11. Principskiss för upphöjd växtbädd i direkt anslutning till byggnad. Bildkälla: Grågröna systemlösningar för hållbara
städer, Vinnova 2014.
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Andra typer av växtbäddar kan placeras i gatumiljö, se exempel i Figur 12.

Figur 12. Exempel på växtbäddar vid gata. Bildkällor: VegTech AB och Dagvattenguiden.se.

Växtbäddar bygger i regel på att marken infiltrerar. Anläggningen kan även förses med dränering
beroende på markens förutsättningar. Eftersom marken i detta område bedöms ha delvis begränsad
infiltrationsförmåga är växtbäddar med dränering att föredra i detta område. Denna typ av lösningar kan
med rätt underhåll bidra till ett estetiskt tillskott i gatu- och boendemiljön. Till skillnad från exempelvis
stenfyllda magasin kan en större del av dagvattnet avdunsta tack vare växterna. Det är det översta
jordlagret som binder föroreningar. Detta kan behöva bytas ut med några års mellanrum eller oftare
beroende på om nedskräpning eller ytigensättning sker. Övrigt grundläggande underhåll inkluderar
skötsel av vegetation, kontroll av in- och utlopp samt bräddningsfunktion. Efter kraftiga skyfall bör dessa
funktioner kontrolleras. Under etableringstiden (första året) är det viktigt med kontroll av växter och
eventuell kompletterande plantering.

Om växtbäddar vid byggnader byggs upp med ett ytmagasin med höjden 30 cm samt ett 50 cm tjockt
lager med jord med 15 procents porositet behövs knappt ca 3 m2 växtbädd för att uppnå en
fördröjningsvolym på drygt 1 m3 per bostad. Ett alternativt är att bygga ytmagasinet 15 cm högt, samt
med 50 cm tjockt jordlager. Platsbehovet blir då 5 m2 per radhus för att uppnå en volym på 1,1 m3.

Eftersom nya takytor är den största bidragande orsaken till flödesökningen efter exploatering i området
är växtbäddar nära byggnader ett bra sätt att fördröja och rena dagvattnet tidigt.

Ett alternativ/komplement till växtbädd vid byggnad är att leda bort vattnet via utkastare och ränndal,
eventuellt med en mottagande stenkista för bättre infiltration, se figur 13.
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Figur 13. Princip för bortledning och infiltration av takvatten via ränndal.

Om infiltrationsförmågan är dålig kan en dräneringsledning läggas i botten av stenkistan. De
fastigheter som ligger nära befintliga och nya diken kan med fördel leda takvatten till dikena.
Ränndalens funktion är att säkerställa att takvattnet inte belastar den egna byggnadens dränering.

5.2.2 Skelettjordar
Skelettjordar har som syfte att skapa bra förutsättningar för träd att växa i hårdgjorda ytor. Rötter
behöver vatten och näring, men även luftning för att ventilera bort koldioxid från jorden runt rötterna.
Genom att skapa ett skelett av stenar skapas en bra vägkropp för eventuell körbana. Rötterna växer i
utrymmet mellan stenarna som kan vara ofyllda eller fyllda med matjord. Skelettjorden hjälper även till
med rening och fördröjning av dagvattnet. Kapaciteten att fördröja vatten kan variera mycket beroende
på hur tjockt och grovt stenlager som skapas samt hur mycket matjord som fylls i hålrum mellan stenar.
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Figur 14. Principskiss för skelettjord. Bildkälla: Stockholm stad

I en luftig skelettjord beräknas porositeten vara 30 procent.

5.2.3 Översvämningsytor
En översvämningsyta är en nedsänkt grönyta dit vattnet leds till via underjordiska eller ytliga rännor.
Vattnet samlas upp i en ofta skålformad yta som förses med en brunn i botten eller utlopp i lågpunkt för
att dagvattnet ska kunna ledas vidare, se Figur 15. För att utnyttja hela sänkans volym kan kupolbrunnar
anläggas så att bräddning till nedströms system sker via kupolbrunn när översvämningsytan går full.
Detta kan vara ett vettigt alternativ på de platser där översvämningsytan behöver sammankopplas med
trumma d v s under vägar och gångbanor.

För att anläggningen ska behålla sin kapacitet krävs att översvämningsytan underhålls. Ytan kan med
fördel användas till andra ändamål under torrperiod, exempelvis lekyta.

Figur 15.  Exempel på översvämningsytor. Bildkälla: Stockholm vatten och www.stormwaterpartners.com

5.2.4 Diken
Diken kan utföras som öppna eller makadamfyllda. Ett öppet dike har större kapacitet men kräver att
släntlutningen anpassas så att diket kan underhållas. Släntlutning och utformning är även viktigt av
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säkerhetsskäl. När det gäller underhåll kan nämnas att ett gräsdike behöver klippas regelbundet för att
kapaciteten ska kunna bibehållas. Det är dock en fördel om gräset är något högre än en klippt gräsmatta
eftersom mer fastläggning av partiklar då sker samt att avrinningen blir trögare. En släntlutning på 1:3
eller flackare är att föredra för öppna diken, detta beror även på hur djupt diket är.

I ett makadamfyllt dike kan en dräneringsledning läggas i botten för att säkerställa att diket töms mellan
regntillfällena. Kapaciteten i ett makadamdike uppgår till ca 30% av fyllningsvolymen eftersom
vattenvolymen utgörs av hålrummen i makadamfyllningen. Ovanpå diket kan gräsytor anläggas om
genomsläpplig matjord används. Diket kan även förses med brunnsintag vid sidan och högre än
dikesbotten. Brunnen fungerar då som bräddintag när diket går fullt. Principskiss för detta syns i figur
16. Makadamen kläs med geotextil för att inte den dränerande förmågan i krossmaterialet ska minska.
Efter ett trettital år kan dock delar av makadamlagret behöva grävas om eftersom den hydrauliska
förmågan avtar gradvis.

Figur 16. Principskiss för makadamdike. Bildkälla: Svenskt Vatten P105.

Figur 17. Makadamdike mellan lokalgata och tomt. Bildkälla: Stockholm vatten.

5.2.5 Avvattning parkeringsytor
Hårdgjorda parkeringsplatser är ofta upphovet till både stora mängder dagvatten samt förhållandevis
höga mängder föroreningar jämfört med annan markanvändning inom ett bostadsområde. För att
reducera detta kan följande åtgärder och kombinationer av dessa vidtas:

· Parkeringsytor anläggs med grusmaterial
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· Parkeringar förses med raster av betong och hålrum med gräs eller grus, se figur 18.
· Parkeringsytan avvattnas via översilningsytor, se 19.

Figur 18. Parkering med raster. Bildkälla. Sweco

Figur 19. Exempel på nyanlagd översilningsyta från parkering. Foto: Per Norberg och Peter Svensson, smhi.se.

Eftersom många föroreningar är partikelbundna sker fastläggning av partiklar i högre utsträckning i
rasterytor och översilningsytor jämfört med släta asfaltytor. Parkeringen bör höjdsättas så att naturlig
avrinning sker mot översilningsytan. Notera att kantstenen har öppningar samt att erosionsskydd
skapats i högra bilden. Detta görs för att inte spola bort jordmaterialet vid kraftiga regn.

När rasterytor skapas är det viktigt att tänka på att fyllnaden bör ligga något lägre än överkanten på
rasterytan. Detta görs för att motverka att fordon packar samman fyllnaden. Infiltrationsförmågan
bibehålls därmed.

Denna lösning leder även till trögare avledning jämfört med konventionella dagvattenbrunnar.

En grön översilningsyta kräver tillsyn i etableringsfasen, så att gräset kan tillåtas att växa till sig.
Principuppbyggnad för översilningsyta kan ses i figur 20.
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Figur 20. Principuppbyggnad för översilningsyta vid parkering. Bildkälla: COWI.

5.2.6 Gröna tak
Gröna tak bedöms kunna magasinera mellan 50 och 75 procent av årsnederbörden. Den volym som
magasineras kommer dock i huvudsak från relativt små, men många regntillfällen. Vid intensiva och
långvariga regn mättas taket, och när taket är vattenmättat rinner resterande nederbörd av. Det gröna
takets magasineringsförmåga beror även på vilken lutning taket har. Ett platt tak innebär större
förutsättningar att magasinera dagvatten. Svenskt Vatten anger att vid kraftiga regntillfällen fördröjs
endast de första 5 millimeterna, medan övrig nederbörd rinner av. Utvecklingen av gröna tak går dock
stadigt framåt. En tillverkare av olika gröna lösningar anger att de har sedumtak som kan fördröja mellan
18 och upp till 45 mm på flacka gröna tak. Det skulle innebära att 1000 m2 flackt tak skulle kunna fördröja
från 18m3 upp till 45 m3 beroende på mättnadsgrad när det intensiva regnet börjar. Gröna tak ställer
dock högre krav på underliggande konstruktion. Taken kräver även viss skötsel för att funktionen ska
kunna vidmakthållas över tid. På vinterhalvåret när temperaturen går under noll blir även det gröna
takets förmåga att magasinera och rena dagvatten begränsad.

5.3 ANDRA FÖRDRÖJNINGSLÖSNINGAR
Underjordiska fördröjningsmagasin kan anläggas vid infarter till tomter eller under parkeringsytor.
Exempel på underjordiska fördröjningsmagasin är makadammagasin, dagvattenkassetter samt
rörmagasin. Magasinen kan anläggas täta alternativt medges infiltration. För- och nackdelar med denna
typ av fördröjningslösningar är följande:

Makadammagasin

+ Förhållandevis låga anläggningskostnader.
+ God reningsförmåga, speciellt gällande partikelbundna föroreningar.
+ Kan anläggas nära marknivån, behöver ingen täckningsyta.

- Kan ej underhållas – omgrävning kan bli nödvändig efter 15–30 år p g a sämre hydraulisk
förmåga.

- Tar större plats än kassetter. Hålrumsvolym på ca 30 procent innebär att platsbehovet uppgår
till ca 3 gånger den erforderliga volymen.
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Dagvattenkassetter

+ Underhåll via spolning och inspektion är möjlig i de flesta fall. Bibehållen funktion över tid.
+ Yteffektiva. Hålrumsvolym på ca 95%.

- Högre anläggningskostnader än makadammagasin.
- Reningseffekter är mycket låga – skulle inte vara tillräckliga för att uppnå MKN.
- Kräver täckning på ca 0,8 m för att vara körbara.

När det gäller båda dessa lösningar är det faktum att anläggningen inte är synlig för blotta ögat till
nackdel. Om fastigheten byter ägare kan anläggningen helt enkelt ”glömmas bort”.

Ett alternativ till ovanstående magasin skulle kunna vara att anlägga rörmagasin som till fylls till 90
procent med kalkmaterialet Filtralite-P. Detta material har en god förmåga att avskilja flertalet
föroreningar samtidigt som den höga porositeten (ca 45%) ger en betydande magasineringskapacitet.
Fördelen med denna lösning är att risken för att sprida föroreningar till grundvattnet minimeras, samt att
filtermaterialet kan sugas upp och bytas ut utan att göra ingrepp i befintlig mark. Byte av filtermaterial
kan vara nödvändigt att göra efter tidigast 10–15 år enligt tillverkare. Anläggningarna kan anpassas för
små och stora fastigheter. De beräknade reningseffekterna för partikelbundna föroreningar är hög;
reduktionen avseende ett urval av ämnen är följande: Fosfor: 63%, Krom 67%, Koppar 64%, Nickel
65%, Bly 79%, Zink 93%. Nackdelen är att rörlösningen inte medger infiltration samt att denna
anläggning inte är synlig (förutom brunnslock) och kan glömmas bort.

Figur 21. Exempel på fördröjning och rening i rörmagasin. Bildkälla: Werec AB

Denna lösning tillämpas f ö vid en dagvattenanläggning på Rudbecksgatan i Örebro där erfarenheter
av anläggningstypen kan inhämtas.
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6 KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAG

6.1 RENINGSEFFEKT FÖRESLAGEN DAGVATTENHANTERING
Vid beräkningen av reningseffekt har en jämförelse gjorts mellan nuläget och att exploatera området
utan att nyttja befintliga diken, samt samma exploatering och med anslutning till diken i planområdet.
Detta görs för att få siffror på vilken reningseffekt befintliga och nya diken har på de föroreningar som
uppstår i dagvattnet.

Beräkningen visar att föreslagen anslutning till befintliga diken reducerar alla mängder utom kadmium.
Reningseffekterna kommer dock inte ner till nuvarande nivåer, se tabell 10.

Tabell 10. Reningseffekter vid anslutning till befintliga diken.

Mängder Nuläge

(kg/år)

Enligt plan utan
rening

(kg/år)

Enligt plan med
anslutning till diken

(kg/år)

Reningseffekt
befintliga och

justerade diken
(%)

P 1,6 2,3 2,1 12
N 20 29 26 11
Pb 0,035 0,081 0,053 35
Cu 0,16 0,23 0,19 17
Zn 0,38 0,85 0,65 24
Cd 0,0028 0,0037 0,0037 0
Cr 0,032 0,043 0,037 15
Ni 0,034 0,068 0,050 27
Hg 0,000093 0,00019 0,00018 6,1
SS 220 470 310 35
Olja 0,74 3,6 1,0 71

PAH 16 0,0016 0,0037 0,0034 7,8
BaP 0,00012 0,00033 0,00031 7,8

Om föroreningsmängderna ska komma ner i nivåer motsvarande befintlig situation krävs ytterligare
reningsåtgärder. I utredningen har dammar och biofilter studerats som reningssteg. Dammar har
generellt en allmänt god reningsförmåga. Biofilter har generellt en särskilt god reduktionsförmåga
avseende kvicksilver. I VISS anges beträffande miljökvalitetsnormerna att mängden kvicksilver till
recipienten inte får öka. Därför har reningslösningar som medger tillräcklig reduktion av kvicksilver
studerats för att komma ner i nivåer motsvarande, eller under befintlig föroreningsbelastning studerats.

I tabell 11 kan man jämföra reduktion gällande mängder av föroreningar vid olika alternativ avseende
reningsanläggningar. Slutsatsen är att en kombination av damm samt biofilter leder till att
föroreningsmängderna reduceras till mängder under de befintliga för samtliga listade ämnen.
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Tabell 11. Jämförelse av reningseffekt vid olika reningsanläggningar. Källa:StormTac

Ämnen Nuläge

(kg/år)

Enligt plan
utan rening

(kg/år)

Enligt plan
Enbart

anslutning
till bef
diken

(kg/år)

Enligt plan
Anslutning

till bef
diken och

damm

(kg/år)

Enligt plan
Anslutning

till bef diken
och biofilter

(kg/år)

Enligt plan
Anslutning

till bef
diken

biofilter +
damm
(kg/år)

P 1,6 2,3 2,1 1,1 1,1 0,58
N 20 29 26 20 16 13
Pb 0,035 0,081 0,053 0,025 0,019 0,0088
Cu 0,16 0,23 0,19 0,11 0,10 0,059
Zn 0,38 0,85 0,65 0,28 0,19 0,082
Cd 0,0028 0,0037 0,0037 0,0015 0,0018 0,00076
Cr 0,032 0,043 0,037 0,018 0,025 0,012
Ni 0,034 0,068 0,050 0,030 0,037 0,011
Hg 0,000093 0,00019 0,00018 0,00012 0,000093 0,000074
SS 220 470 310 150 150 74
Olja 0,74 3,6 1,0 0,62 0,62 0,62

PAH 16 0,0016 0,0037 0,0034 0,0010 0,00076 0,00057
BaP 0,00012 0,00033 0,00031 0,00012 0,000071 0,000071

6.2 MKN
Planområdets recipient, Kumlaån, har idag otillfredställande ekologisk status. Den kemiska statusen är,
förutom de överallt överskridande ämnena, ej klassad. Möjligheterna att uppnå god ekologisk och
kemisk status i recipienten får inte försämras i och med detta planförslag. Dessutom får ingen
kvalitetsfaktor få en försämrad status.

Enligt tabell 9 visar resultaten från föroreningsberäkningarna på att planförslaget innebär en ökning av
samtliga mängder som årligen leds till recipienten från utredningsområdet även om LOD-lösningar inom
fastighet tillämpas samt att dagvatten ansluts till befintliga diken. Kommunens riktvärden avseende
halter överskrids emellertid inte. För att minska mängden föroreningar som når recipienten krävs
ytterligare rening av dagvattnet.

Genom att rena dagvattnet via lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), anlägga biofilter och ha en
samlad rening av dagvatten i en eller flera dammar bedöms inte planområdet bidra till en ökad
föroreningsbelastning på recipienten. Om föreslagna renande åtgärder genomförs bidrar planområdet
totalt sett till en svag förbättring av möjligheterna att uppnå MKN och ingen enskild kvalitetsparameter
bedöms då försämras, se tabell 11.

Om andra val av reningslösningar anläggs för dagvattenhantering inom utredningsområdet är det
nödvändigt att se över att de har motsvarande reningseffekt på dagvattnet som de föreslagna
lösningarna för att inte riskera att möjligheterna att uppnå MKN påverkas negativt.

Till detta kan nämnas att det enskilda planområdets påverkan på recipienten som helhet  är i
sammanhanget liten.
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6.3 SKYFALL
Planområdets framtida förmåga att hantera ett 100-årsregn beror på hur stor avtappning som kan
åstadkommas ut från området samt hur höjdsättningen av tomter görs i förhållande till vägar och
grönstråk. Vägar ska ligga lägre än tomter och vägarna kan då fungera som skyfallsleder vid
extremnederbörd. Inga instängda områden får skapas. Nya byggnader behöver anläggas så att marken
lutar bort från byggnader. Dräneringsledningar från byggnader kan ledas i separat system eller till
ledningsnät för dagvatten. Om dränering ansluts till dagvattenledning finns en risk att en överbelastad
dagvattenledning kan dämma bakåt och vatten trycks tillbaka mot husdräneringen. Svenskt Vatten
rekommenderar därvid att färdigt golv kan behöva ligga upp till 0,75 meter över nivån vid
förbindelsepunkt för att säkerställa att en sådan bakåtströmning inte sker. Således måste husets
grundkonstruktör ta ställning till om man kan acceptera en tillfällig uppdämning i husgrundsdräneringen.

Befintligt centralt dike är från ca 0,5 meter djupt i söder till ca 1 meter djupt i norr. Dikeskapacitet har
beräknats med Mannings formel. Ett 0,6 meter djupt öppet gräsklätt dike med en släntlutning på 1:1,
bottenbredd 0,2 meter och längslutning på 10 promille har en kapacitet på ca 480 l/s innan diket går
fullt. Lågt räknat bedöms detta vara den ungefärliga kapaciteten idag. Därmed sker ingen översvämning
längs det centrala diket idag, se fig 6.

Skapas nya diken med flackare slänter (s k. svackdiken) ökar kapaciteten men därmed också
platsbehovet. I planförslaget har grönstråk föreslagits där de smalaste partierna mellan tomter är ca 9
meter. Därmed kan man kan få plats med diken som har avsevärt flackare slänter. Föreslagna nya diken
(se bilaga 2) har beräknats kunna luta med i genomsnitt ca 5 promille för att med självfall kunna ansluta
till befintliga diken. Ett 0,6 meter djupt svackdike med 5 promilles längslutning, bottenbredd 0,5 meter,
samt släntlutningen 1:4 får en avledningskapacitet på ca 1440 l/s. Ett sådant dike blir 5,3 meter brett
och får således gott och väl plats i grönstråken. Det finns därmed möjlighet att skapa meandrande diken
och eventuellt flera mindre dammar längs grönstråken. Detta skulle kunna bli ett estetiskt tillskott, skapa
mer tröghet i avrinningen och även bidra till att dagvattnet renas ytterligare samtidigt som förmågan att
hantera skyfall inte försämras.

Figur 22. Exempel på meandrande vattendrag i parkmiljö. Delsjöbäcken, Göteborg.
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7 SLUTSATSER

Utredningen visar att det är möjligt att utnyttja befintliga diken i planområdet för dagvattenhantering. Nya
avskärande och vanliga diken i söder beräknas kunna ha en längslutning på ca 5 promille för att kunna
ansluta till befintligt dike enligt förslag illustrerat i bilaga 2. Föreslagna grönstråk ger plats för ytterligare
estetiska och hydrauliska förbättringar som även gynnar dagvattnets kvalitet. Föreslagen damm kan t
ex. kompletteras/ersättas med flera mindre dammar.

Funktionen på befintlig trumma som leder dagvattnet ut ur planområdet är avgörande för om
planområdet ska kunna hantera extremflöden utan att översvämmas. Känsligast för översvämning är
föreslagen flerbostadsfastighet i planområdets nordvästra del. En dialog mellan VA-huvudmannen och
Trafikverket förordas för att nå samsyn om drift och underhåll gällande dagvattentrumman. Välskötta
diken och en fullt fungerande trumma borgar för att översvämningar inom planområdet kan undvikas.

Fördröjning av dagvatten ska ske inom kvartersmark. Dessa fördröjningslösningar föreslås bli synliga
och rekommenderas att bestå av biofilter för ökad rening. Underhållet av dessa är viktigt för att
vidmakthålla en fördröjande och renande funktion över tid.

Resultatet av beräkningar på föroreningsmängder visar på att mängderna av förorenande ämnen ökar
om planförslaget genomförs utan reningsåtgärder. När man studerar förväntade halter underskrider
dock nivåerna kommunens rekommendationer enbart genom att nyttja befintliga diken som rening. För
att kunna följa miljökvalitetsnormerna och minska mängden föroreningar som når recipienten krävs
emellertid rening av dagvattnet utöver befintliga diken.

Dagvattnet föreslås renas i damm, växtbäddar, översilningsytor och diken. Dessa lösningsförslag går i
linje med Kumla kommuns riktlinjer för dagvattenhantering som anger att dagvattnet ska synliggöras
som en resurs, samt att hantering av dagvatten ska ske så nära källan som möjligt. Beräkningen visar
att om föreslagna åtgärder genomförs bidrar planområdet totalt sett till en svag förbättring av
möjligheterna att uppnå MKN för recipienten och ingen enskild kvalitetsparameter bedöms då
försämras.

När det gäller underhåll och skötsel av anläggningar innebär gröna lösningar ett kontinuerligt arbete
med att se till att anläggningens funktion bibehålls. Ansvaret för att sköta den del som ligger inom egen
tomt åläggs fastighetsägaren. När det gäller anläggningar inom allmän platsmark har VA-huvudmannen
ansvaret. Den renings- och fördröjningsförmåga som angetts i föreslagen dagvattenhantering innebär
fullt fungerande anläggningar. Om exempelvis diken tillåts växa igen eller kupolbrunnar och trummor
sätts igen mellan regntillfällena kan konsekvensen bli att området står med en bristfällig anläggning när
skyfallet kommer.

Det behöver även säkerställas att en anläggningsdel i framtiden inte byggs bort av misstag. Eftersom
föreslagna växtbäddar nära byggnader är fullt synliga och hänger ihop med takavvattningen bedöms
risken för detta inte vara stor. Det krävs dock kunskap hos den enskilde fastighetsägaren om vad syftet
med anläggningen är. Byggs underjordiska fördröjningsmagasin är riskerna större att en anläggning
glöms bort (t ex. vid ägarbyte) eftersom anläggningen inte är synlig med blotta ögat.
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8 REFERENSER

Publikationer från Svenskt Vatten P104, P105, P110

Planbeskrivning detaljplan för Älvesta 1:2 och 1:3 m fl. Kumla kommun, 2019-04-12

Illustrationsskiss för planerad bebyggelse, Förslag till planbestämmelser och plankarta 2019-04-12

PM Översiktlig geoteknisk utredning, AB J&W, 2001-09-04

Riktlinjer för dagvattenhantering i Kumla kommun, 2014-09-03

Grundkarta och VA-karta från Kumla kommun

Vatteninformationssystem Sverige, http://viss.lansstyrelsen.se

SMHI vattenwebb https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb

Länsstyrelsens karttjänst, Örebro län https://www.lansstyrelsen.se/orebro/tjanster/karttjanster-och-
geodata.html

Underlag från Ledningskollen, https://www.ledningskollen.se/

Resultat från inmätningar av befintligt dike och dagvattentrumma 20190611, Kumla kommun.

9 BILAGOR

Bilaga 1 Avrinningsområden, befintligt VA, befintliga övriga ledningar

Bilaga 2 Föreslagna åtgärder.
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