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SAMMANFATTNING 

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

av planprogram för området Sörby, som ligger i norra delen av Kumla. Området ska exploateras och 

planeras rymma ca 300 bostäder och ett aktivitetsfält. I den södra delen av planområdet kommer 

handel/verksamhetsområde att möjliggöras. Området är idag till största delen oexploaterat och består 

främst av åkermark. Syftet med dagvattenutredningen är att utreda vilken påverkan ett genomförande 

av planprogrammet kommer få ur ett dagvattenperspektiv. Syftet är också att visa på en hållbar 

dagvattenhantering för den markanvändning som planprogrammet medför. Utredningen ger förslag på 

utformning och placering inklusive ytbehov för rening och fördröjning på allmän platsmark. 

Planområdet Sörby är cirka 97 hektar. Området består i dagsläget av åkermark. Väster om 

planområdet går ett vattendrag, Stenebäcken. Planområdet är flackt med en höjdskillnad på cirka 3 

meter från söder till norr, där det norra området har lägst marknivå. Enligt SGU (2018) och tidigare 

genomförda geotekniska undersökningar består området till största del av lera med varierande 

grundvattennivåer. Generellt kan sägas att grundvattennivåer ligger högt, att området har låg 

infiltrationskapacitet och att det är sättningsbenäget. 

Planområdets recipient är den statusklassade vattenförekomsten Stenebäcken som ligger väster om 

området. Stenebäckens ekologiska status bedöms till måttlig. Större delen av planområdets avvattning 

sker idag via åkerdiken i nordvästlig riktning till Stenebäcken. Det ligger en dagvattendamm i det 

nordöstra hörnet av planområdet dit dagvatten från befintliga bostadsområden öster om planområdet 

leds via två diken.  

Efter genomförande av framtida markanvändning i enlighet med erhållen planskiss utan åtgärder 

bedöms dagvattenflödet från hela planområdet vid ett 20-årsregn öka med ca 3750 l/s (en ökning med 

ca 160 %) och för ett 100-årsregn öka med ca 6400 l/s. Fördröjningsbehovet har beräknats med hjälp 

av en modell framtagen av Uppsala Vatten. Det finns behov av en sammanlagd fördröjningsvolym på 

cirka 4850 m3. Påverkan på nedströms liggande markavvattningsföretag har inte ingått i denna 

utredning.  

Dagvatten från området föreslås renas i dagvattendamm samt fördröjas och i viss mån renas i öppna 

diken, översvämningsytor och i skelettjordar i huvudgatustråket. De gröna stråk som i planskissen 

avsatts mellan bostadsområdena ger goda förutsättningar för ytlig avledning. De kan dels ersätta 

befintliga åkerdiken och dels avleda dagvatten från närliggande kvartersmark och gator. Områdets 

små höjdskillnader gör att dagvattnet troligtvis kommer behöva pumpas till dammen för att 

ledningssystem och damm ska klara de tekniska krav som finns. Men för att utreda eventuell möjlighet 

att avleda någon del av planområdet med självfall krävs detaljstudier av nivåer. 

Beträffande pumpning så kan mängden dagvatten att pumpa minskas genom att i planen sätta 

begränsningar i andelen mark som får hårdgöras samt ange att takvatten ska infiltreras på tomten. 

Översvämningskarteringen för Täljeån visar inga tecken på att vatten från Stenebäcken kommer att 

översvämma inom planområdet ens vid ett högsta uppskattat flöde. För att undvika skador och 

översvämningar vid skyfall bör strävan vara att vatten vid dessa tillfällen ska kunna rinna på naturmark 

och gator och inte in mot bebyggelse. Så gott som hela planområdet lutar svagt mot Stenebäcken och 

det är viktigt att planera och höjdsätta planområdet så att ytliga flödesvägar och översvämningsbara 

ytor möjliggörs. Det är också viktigt att inte skapa instängda ytor på till exempel innergårdar.   
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1 BAKGRUND 

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

planprogram för området Sörby, som ligger i norra delen av Kumla. Området ska exploateras och 

planeras rymma ca 300 bostäder (flerbostadshus, radhus, parhus och villor) och ett aktivitetsfält med 

bland annat motionsspår och en stadsdelslekpark. I den södra delen av bebyggelseområdet kommer 

handels- och verksamhetsområden att möjliggöras. Området är idag oexploaterat och består främst av 

åkermark. 

Uppdraget gällande dagvattenutredningen har begränsats till att inte omfatta påverkan på 

markavvattningsföretag i området.  

1.1 SYFTE 

Syftet med dagvattenutredningen är att utreda vilken påverkan ett genomförande enligt 

planprogrammet kommer få ur ett dagvattenperspektiv. Syftet är också att visa på en hållbar 

dagvattenhantering för den markanvändning som planprogrammet medför. Utredningen ger förslag på 

utformning och placering inklusive ytbehov för rening och fördröjning på allmän platsmark. 

Denna utredning har utrett och redovisar: 

 Befintlig avrinning, topografi och andra förutsättningar för dagvattenhantering; 

 Översiktliga beräkningar för dagvattenflöde och föroreningsinnehåll i dagvattnet före och efter 

exploatering; 

 Förslag till dagvattenhantering inom planområdet med avseende på rening och fördröjning, 

samt princip för höjdsättning av planområdet; 

 Slutsatser och rekommendationer för fortsatt arbete. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 OMRÅDESBESKRIVNING 

Planområdet Sörby ligger i den nordvästra delen av Kumla kommun (Figur 1) och omfattar cirka 97 

hektar. Området är i nuläget obebyggt och består av åkermark (Figur 2). Planområdet avgränsas i 

söder av vägen Gamla E3. Väster om planområdet går ett vattendrag, Stenebäcken. Öster om 

planområdet ligger ett område med skog, villaområden och ett verksamhetsområde. Norr om området 

ligger en ridskola, några hus och åkermark. 
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Figur 1. Översiktskarta, där ungefärligt planområde är markerat med röd ring. (Lantmäteriet, 2018) 

 

Figur 2. Flygfoto, där ungefärligt planområde är markerat i rött. (Kumla kommun, 2018a) 
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2.2 TOPOGRAFI 

Planområdet är flackt (Figur 3-5). Det är cirka 3 meter höjdskillnad från söder till norr, där det norra 

området har lägst marknivå. Gångvägen som korsar området från öster till väster är omgiven av mass-

högar, vilket skapar en viss höjdskillnad kring vägen. Marknivån i området sydväst och sydöst om 

området ligger högre än planområdet (Figur 6).   

 

Figur 3. Visualisering av markmodell med höjdskillnader över planområdet, där grön färg markerar 
högre marknivå och blå färg markerar lägre marknivå. 
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Figur 4. Planområdet, söderut (tv). Planområdet, österut (th). 

 

Figur 5. Planområdet, norrut (tv). Planområdet, västerut (th). 

 

Figur 6. Gångvägen som korsar genom området från öster till väster, med masshögar på båda sidor.  

2.3 GEOTEKNISKA OCH HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Inom planområdet finns tidigare utförda geotekniska undersökningar utförda av SWECO (2015), 

VAP (2016) och WSP (2014). I de västra samt i de sydligaste delarna har inga geotekniska 

utredningar ännu utförts. Undersökningspunkter finns i följande områden (se även Figur 7 

nedan):   

 I delområde 1-3 i den nordöstra delen av planområdet, av WSP (2016); 

 I delområde 4-6 i de central-västra delarna samt södra delarna av planområdet av 

SWECO (2015); 

 Samt i delområdet i nordväst markerat med ”VAP 2016” av VAP (2016).  
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Figur 7. Delområden för tidigare utförda geotekniska undersökningar samt planområdet (markerat 
med röd linje). Delområde 1-3 utfördes av WSP Sverige AB 2014, delområde 4-6 utfördes av SWECO 
2015 och VAP som endast är en fältstudie utfördes 2016. 

 

Enligt SGU (2018) består området till största del av lera med låga genomsläpplighets-

egenskaper. Detta verifieras även till stor del av resultaten från utförda sonderingar och 

uppmätta grundvattenytor i ovannämnda utredningarna. Kartan i Figur 8 nedan ger en 

översiktlig bild av de geologiska förhållandena i området. 
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Figur 8. Modifierad jordartskarta från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Ungefärligt 
planområde är markerat i rött. 

Jordlagerföljden och geologin är likartad för hela området men jordlagrens tjocklek samt de 

geotekniska egenskaperna varierar något mellan olika delar av området. Den generella 

jordlagerföljden består av ett tunt lager mulljord på en ca 1-2 m tjock torrskorpa som 

underlagras av 2-5 m skiktad lera med silt, sand eller finsand. Under leran övergår jorden till 

skiktad siltig sand och/eller sandig silt innan sonderingsstopp erhållits i en förmodat blockig 

morän.  

Skjuvhållfastheten hos leran varierar inom de olika delområdena. I delområde 1 och 2 bedöms 

leran vara fast till halvfast, medan leran i delområde 3 är något lösare och har en måttlig 

känslighet för sättning vid pålagd last. För delområde 4-6 är den korrigerade skjuvhållfastheten 

lägre i de norra delarna och högre i de södra delarna av dessa delområden. Även i dessa 

delområden förväntas måttlig sättning uppkomma vid belastning av marken. (SWECO, 2015) I 

det nordvästra området, påvisas en varierande skjuvhållfasthet mellan 10-20 kPa där de lägre 

värdena uppmätts direkt under en trolig torrskorpa. (VAP, 2016) 

Alla delområden bedöms vara sättningsbenägna efter utförda överslagsberäkningar med hjälp 

av parametrar från tidigare utredningar av WSP, SWECO och VAP. Generellt för lera upp till 

5 m i delområde 1-6 bedöms markens totalsättning vid 1 m mäktig fyllning och en lastutbredning 

på 10 m uppgå till ca 1-2 cm och för 2 m fyllning ca 3 cm. I det nordvästra delområdet förväntas 

större totalsättningar vid samma förutsättningar av last och lertjocklek än i de andra 

delområdena. Vid 1 m fyllning väntas ca 2-3 cm totalsättning vid 1 m pålagrad fyllning och 6-7 

cm vid 2 m pålagrad fyllning. Området kan påverkas av differenssättningar som beror på lerans 

olika mäktighet. Där lerdjupet är ca 2 m bedöms sättningen vara mer momentan och avtar efter 

ca 3 år medan i områden med 5 m lera bedöms ca 90 % av sättningarna tagits ut efter 10 år.  

Då området är relativt plant bedöms sannolikheten för naturligt förekommande 

stabilitetsproblem och skred vara liten. Stabiliteten bör dock kontrolleras ytterligare vid 

uppfyllnad eller schaktning.  

Grundvattennivån ligger generellt högre i de södra delarna än i de nordvästra delarna. Den 

varierar från ca 0,3 m över markytan till 0,5 m under markytan i de södra delområdena till ca 
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1-2 m under markytan i det nordvästra delområdet. Alla uppmätta grundvattenytor har utförts vid 

samma tidpunkt på året (september) och bör därför kompletteras med ytterligare mätningar vid 

olika tidpunkter för en tydligare bild av områdets grundvattenförhållanden.    

Då schakt sker i mulljord, lera, silt och sand samt på grund av den mycket flytbenägna jorden 

föreligger det risk för erosion och ytuppluckring. Grundvattenytan i området är ytnära vilket gör 

att den bör sänkas temporärt om den genombryts för att förhindra bottenupptryckning i 

schaktbottnen. Detta kan genomföras via diken eller med hjälp av pumpning i pumpgropar.  

Bottenupptryckning bör dock kontrolleras ytterligare i nästa skede för uppfyllnad och schaktning 

på grund av den känsliga jorden och ytnära grundvattenytan.  

2.4 RIKTLINJER FÖR DAGVATTENHANTERING I KUMLA KOMMUN 

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

principer för dagvattenstrategin är att dagvattenfrågorna beaktas tidigt i planeringsarbetet. 

Dokumentet redovisar att följande riktlinjer för dagvattenhantering ska tillämpas i Kumla kommun: 

 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. 

Vid ny-exploatering 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. 

2.5 PRINCIPER FÖR FÖRDRÖJNING OCH RENING 

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

2016). Området planläggs för att bli ett tätbebyggt bostadsområde. Enligt P110 ska då ledningssystem 

dimensioneras för 5-årsregn vid fylld ledning och för 20-årsregn vid trycklinje i marknivå. Med 

utgångspunkt i detta studeras fördröjning av dagvatten för ett regn med 20-års återkomsttid. I 

framtiden kommer mer än 50 % av planområdet bestå av grönyta/parkyta (i form av aktivitetsfältet). 
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Dagvatten från denna yta är inte förorenat och flödet bedöms inte öka, därför inkluderas det inte i 

flödes- eller föroreningsberäkningarna.  

Återkomsttiden som används för dimensionering av fördröjning- och reningsåtgärder är baserad på 

historiska regn-serier. Dessa har inte tagit hänsyn till risken för en ökad regnintensitet i framtiden. 

Därför rekommenderas i P110 en klimatfaktor på 25 % användas på regnintensiteten vid nederbörd 

med kortare varaktighet än en timme.  

Avseende rening av dagvatten beräknas i första hand, i likhet med andra kommuner såsom 

exempelvis Uppsala, reningsåtgärder inom planområdet för 20 mm nederbörd på den reducerade 

arean.  

Grundprincipen för att säkerställa en långsiktig hållbar dagvattenhantering är att: 

1. Byggnader ska placeras på höjdpartier och grönytor i lågstråken.  

2. Dagvattenflöden ska begränsas genom infiltration och fördröjning. 

3. Dagvattnets föroreningsbelastning ska begränsas genom naturlig rening på väg till recipient. 
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2.6 BEFINTLIG AVRINNING 

Planområdet består mestadels av åkermark och större delen av avvattningen sker idag via åkerdiken i 

nordvästlig riktning till Stenebäcken, se Figur 9. 

 

Figur 9. Befintlig avrinning inom och i anslutning till planområdet med vattendrag och trummor 
markerade.  

Ett platsbesök genomfördes 2018-04-06 (Figur 10-17). Besöket gjordes i uppehållsväder. Efter en 

längre tids snösmältning och regnande bedöms vattennivån i bäckarna och diken som något högre än 

normalt. 

Det ligger en dagvattendamm i det nordöstra hörnet av planområdet (Figur 10). I samband med 

platsbesöket registrerades åtta trummor inom och i anslutning till planområdet. Två trummor är 

inloppstrummor till en befintlig dagvattendamm och en trumma är utloppstrumma från dammen. 



 
10265515 •  Dagvattenutredning Sörby  | 15   

   

Figur 10. Dagvattendammen i nordöstra delen av området. 

 

Figur 11. Damminloppet söder ifrån (tv) och damminlopp norr ifrån (th). 

 

Figur 12. Utloppstrumma från dagvattendammen (tv) och diket från dammen till Stenebäcken (th). 

Vid platsbesöket syntes stillastående vatten på två ställen, dels i nordöstra delen av området och dels 

i sydöstra delen av området (Figur 13). 
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Figur 13. Lågområde i sydost (tv) och lågområde i nordost (th). 

 

Figur 14. Trumma i dike i östra delen av området, i mitten (tv). Trumman och diket som först går 
österut och sedan norrut (th). 

 

Figur 15. Fortsättning på diket från Figur 14 som går norrut i östra delen av området (tv) och trumma 
under grusvägen i mitten av området (th).  
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Figur 16. Trumma under vägen (tv) och diket norrut mot diket (tv). 

 

Figur 17. Vattenfyllt dike i mitten av området, fotot taget västerut (tv). Plasttrummor i diket, fotot taget 
österut (th). 

2.6.1 Recipient Stenebäcken  

Planområdets recipient är den statusklassade vattenförekomsten Stenebäcken som ligger väster om 

området (Figur 18). Stenebäcken rinner norrut och mynnar sedan i Täljeån. Stenebäcken ligger inom 

delavrinningsområdet ”Mynnar i Kvismare Kanal” och inom huvudavrinningsområdet ”61 Norrström”, 

enligt VISS (2018).  

 

Figur 18. Planområdets recipient Stenebäcken. 
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Vattennivåer i Stenebäcken 

Någon uppmätt mätserie för vattennivåer i Stenebäcken finns inte. De uppgifter som finns tillgängliga 

är beräknade och härrör från markavvattningsföretaget Stenebäckens vattenavledningsföretag från år 

1953 och avser blivande HHVY, blivande NHVY och blivande MVY. Underlaget har erhållits från 

Länsstyrelsen (2017). Det äldre underlaget har förutsatts vara redovisat i RH00 varför en omvandling 

till Kumlas nuvarande höjdsystem RH70 gjorts med tillägget +0,35 m, se Figur 19.  

 

Figur 19. Vattennivåer i Stenebäcken avlästa ur underlaget för markavvattningsföretaget 
Stenebäckens vattenavledningsföretag från år 1953. (Länsstyrelsen, 2017). Nivåer i profilritningen har 
antagits vara i RH00 vilket dock inte säkerställt. 

Vattennivåer nedan redovisas för den västra delen av planområdet, se punkt 49 markerad i Figur 21. 

Bottennivå i Stenebäcken har räknats om till cirka +36,60 och marknivån till cirka +39,15. Värt att 

notera är dock att de bottennivåer som avvägts under våren 2018 har visat sig avvika ca 40-60 cm 

från underlaget från 1950-talet.  

Vattennivåerna från underlaget är från 1950-talet och bedöms inte helt tillförlitliga. Omfattande 

utbyggnad har skett i Kumlas nordvästra delar sedan 1950-talet. Enligt uppgift från representant för 

markavvattningsföretaget svämmar bäcken över då och då, uppskattningsvis ca vart 10e år. 

Tabell 1. Sammanfattning av underlag från 1953 avseende vattennivåer i Stenebäcken från 1950 i 
centrala delen av planområdet (RH70).   

MW NHW HHW 

+37,1 +38,1 +38,5 
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Recipientstatus i Stenebäcken  

Stenebäcken har inventerats och statusklassats enligt VISS (2018) avseende ekologisk och kemisk 

status. Enligt VISS (2018) bedöms den ekologiska statusen till måttlig (på en femgradig skala hög, 

god, måttlig, otillfredsställande och dålig). De kvalitetsfaktorer som gjort att Länsstyrelsen bedömt 

statusen som måttlig är följande:  

 Biologiska kvalitetsfaktorer: 

o Påväxt-kiselalger – Måttlig  

 Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer: 

o Näringsämnen – Måttlig. 

 Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer: 

o Morfologiskt tillstånd i vattendrag – Dålig. 

Det avgörande för bedömningen av ekologisk status är artsammansättningen hos påväxt-kiselalger. 

Kiselalger undersöktes 2010 och visade på måttlig status till följd av näringspåverkan. Näringståliga 

arter dominerade och andelen föroreningstoleranta arter var något förhöjd. Statusen för näringsämnen 

bedöms också som måttlig. Detta beror på koncentrationen av näringsämnet fosfor i vattnet, som vid 

flera tillfällen har uppmätts vara kraftigt förhöjda. Den bedömda hydromorfologiska kvalitetsfaktorn är 

det morfologiska tillståndet i vattendraget som är klassad som dålig. Det beror på dålig planform och 

struktur på vattendraget, att statusen på vattendragets närområde bedöms som otillfredsställande och 

att svämplanets strukturer och funktion i vattendraget är dålig. Det beror även på att vattendragets 

närområde är bedömt att vara otillfredsställande då närområdet består av stor del aktivt brukad mark. 

Enligt VISS (2018) har den kemiska statusen för vattenförekomsten bedömts till uppnår ej god, på 

grund av för höga halter av kvicksilver och bromerade difenyletrar, ämnen som överskrider 

gränsvärden i nästan hela landet. Den kemiska statusen och grunderna till bedömningen listas nedan:  

 Prioriterade ämnen – Uppnår ej god 

o Bromerade difenyleter – Uppnår ej god. 

o Tungmetaller – grupp – Uppnår ej god. 

2.6.2 Befintlig dagvattendamm 

I den nordöstra delen av planområdet finns en dagvattendamm som anlades år 1997 (Figur 20). 

Dammens syfte är att rena och fördröja dagvatten från ett avrinningsområde som ligger nord- och 

sydost om dammen. Dagvattendammens yta är cirka 4000 m2 och den har en våtvolym på cirka 2000 

m3 och en reglervolym på cirka 2000 m3. Det beräknade flödet till dammen är ca 3200 l/s, vilket 

motsvarar en volym på 1900 m3 vid ett 10-minutersregn och återkomsttid på 10 år. Dagvattendammen 

ger möjlighet till viss sedimentering och en oljeavskiljning på grund av ett dämt utlopp (Tyréns, 1997). 

Dammen är konstruerad och anlagd innan en stor del av bostadsområdet öster om dammen byggdes, 

vilket gör att den troligtvis inte är dimensionerad för att kunna fördröja och rena dagvatten från hela 

det exploaterade området. 
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Figur 20. Skiss över befintlig dagvattendamm i nordöstra delen av området. (Tyréns, 1997) 
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2.7 MARKAVVATTNINGS- OCH DIKNINGSFÖRETAG 

Recipenten, Stenebäcken, ingår i Stenebäckens vattenavledningsförega av år 1953. Utöver detta 

berörs en rad markavvattningsföretag av planprogramet. Tre stycken berörs direkt då 

båtnadsområdena delvis ligger inom programområdet. (Figur 21). Markavvattningsföretagen redovisas 

inte ytterligare i denna utredning då de (i enlighet med avgränsning av utredningen) förutsätts helt eller 

delvis att rivas ut innan planens genomförande. Annars kommer de troligtvis delvis behöva omprövas: 

1. Kumla – Sickelsta dikningsföretag år 1974. 

2. Sickelsta – Sörby dikningsföretag av år 1939. 

3. Sörby – Kumla dikningsföretag av år 1960. 

Om exploatering av området påverkar vattennivåerna i Stenebäcken finns dessutom ett stort antal 

markavvattningsföretag hela vägen ner till Hjälmaren som åtminstone i teorin kan påverkas. 

 

Figur 21. Markavvattningsföretag i området, dessa är markerade med blå skraffering. Punkt 49 avser 
nivåer i Stenebäcken enligt kap 2.6.1. 

  

2 

1 
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2.8 BEFINTLIGA LEDNINGAR  

En luftburen kraftledning går genom området från söder till norr. Enligt Kumla kommun (Kumla 

kommun, 2018a) ska denna avvecklas och tas bort.  

Teleledningar korsar planområdet och ägs av Skanova (se ledning markerad i orange i Figur 22). En 

del av denna är en s k anod-ledning. Anodledningen ligger cirka 3 meter djupt, men det exakta läget 

är väldigt osäkert. Enligt Kumla kommun bör en eventuell damm inte placeras rakt ovanför 

anodledningen. Den är dock ej sättningskänslig och det är möjligt att minska anodslingans omkrets.   

Kommunala ledningar (bland annat VA- och fiber-ledningar) finns inom planområdet, vilka kommer 

behöva flyttas. (Kumla kommun, 2018a) 

 

Figur 22. Befintliga ledningar i området. Planområdet är markerat i rött. Teleledningar är markerade i 

orange, dagvattenledningar i grönt, vatten- och spill-ledningar i blått och rött. (Kumla kommun, 2018a) 

2.9 OMRÅDESSKYDD 

Enligt Länsstyrelsen (2018) finns det inga skyddsvärda områden eller områden med potentiellt 

förorenad mark inom planområdet. 

VG +38,75 

VG +39,52 

VG +39,41 

VG +41,65 
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2.10 INSTÄNGDA OMRÅDEN OCH RISK FÖR ÖVERSVÄMNING  

Vid höga flöden och skyfall kan dagvattennätets kapacitet överskridas. Vattnet kommer då att rinna 

ytligt istället. Ett definierat krav enligt Plan- och Bygglagen är att ett planlagt område ska klara extrema 

regn utan att skada sker på byggnader. Det rör sig då dels om vatten som kan komma rinnande 

genom området från uppströms liggande ytor vid kraftiga skyfall och dels om den påverkan som blir i 

de fall då Stenebäcken översvämmas vid långvariga regn och höga grundvattennivåer.  

Det finns flera skyfallskarteringar gjorda som berör planområdet; en skyfallskartering för Örebro län år 

2015, en skyfallskartering för Kumla tätort år 2017 samt en översvämningskartering för Täljeån från 

2016. Skyfallskarteringen för Kumla tätort täcker inte hela planområdet och redovisas därför inte i 

rapporten. Översvämningskartering för Täljeån redovisas nedan (Figur 23).  

 

Figur 23. Översvämningskartering för Täljeån, som visar på riskområden längs med Stenebäcken 
(Kumla kommun 2018a). 

Översvämningskarteringen för Täljeån visar inga tecken på att vatten från Stenebäcken kommer att 

översvämma inom planområdet. För att undvika skador och översvämningar bör strävan vara att 

vatten vid extrem nederbörd ska kunna rinna på naturmark och gator så att bebyggelsen skyddas från 

inträngande vatten. Det är därför viktigt att planera och höjdsätta planområdet så att ytliga flödesvägar 
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och översvämningsbara ytor möjliggörs. Det är viktigt att inte skapa instängda ytor på till exempel 

innergårdar.  

3 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

I planområdet planeras cirka 300 bostäder i form av både flerbostadshus, radhus, parhus och villor 

(Figur 24). De ljusgröna ytorna planeras bli villatomter, de ljusrosa ytorna bli tomter för flerbostadshus 

och de ljusgula ytorna tomter för rad- och parhus.  

I den västra delen av planområdet finns planer på ett aktivitetsfält, med bland annat parkyta och en 

stadsdelslekpark. I den södra delen av planområdet kommer ett område för handel och verksamheter 

att möjliggöras (markerat i grått i figuren nedan). 

 

Figur 24. Principskiss över området. Den del av planområdet för vilken beräkningar utförs är markerad 
i svart. 
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4 BERÄKNINGAR 

Beräkningar har utförts för flöden, fördröjningsvolym samt föroreningar. Resultaten redovisas nedan.  

4.1 DIMENSIONERANDE FLÖDEN  

För att begränsa dagvattenflödet till mottagande recipient Stenebäcken studeras och jämförs 

nuvarande teoretiska flöden från området med framtida flöden. Fortsatta studier avseende 

dagvattenhanteringen begränsas till de områden av planområdet som kommer exploateras och 

markering ses i Figur 24 ovan. Det område som ska omvandlas från jordbruksmark till aktivitetsfält har 

exkluderats då förutsättningarna för avrinning och förorening bedöms vara likvärdiga eller bättre efter 

omvandling. 

Klimatfaktor på 1,25 och avrinningskoefficienter är hämtade från Svenskt vattens publikation P110. 

(Svenskt vatten, 2016) I samtliga fall har koefficienter för flacka områden valts och regnintensiteten 

avser 10-minuters varaktighet.  

Tabell 2 redovisar ytor, marktyper och resulterande flöden för befintlig markanvändning inom den del 
av planområdet som ska bebyggas. Tabell 3 redovisar motsvarande del av planområdet avseende 
markanvändning och flöden efter framtida exploatering. 

Tabell 2. Befintlig markanvändning, hela planområdet, ytor och flöden (inklusive klimatfaktor 1,25). 

Markanvändning Area 

(ha) 

φ Ared 

(ha) 

Flöde 5 år 

(l/s) 

Flöde 20 år 

(l/s)  

Flöde 100 

år (l/s) 

Jordbruksmark 41,7 0,1 4,2 950 1500 2600 

Asfaltsväg 1,2 0,8 1,0 220 350 600 

Damm 0,4 1,0 0,4 90 150 240 

Grusväg 0,5 0,3 0,1 40 100 100 

Summa ca 44  ca 6 1300 2100 3540 

 

Tabell 3. Framtida markanvändning och flöden (inklusive klimatfaktor 1,25). 

Markanvändning Area 

(ha) 

φ Ared 

(ha) 

Flöde 5 år 

(l/s) 

Flöde 20 år 

(l/s)  

Flöde 100 

år (l/s) 

Genomfartsgata 3,2 0,8 2,5 570 910 1550 

Smågator 4,7 0,8 3,8 850 1350 2300 

Flerbostadshus-tomter 4,2 0,4 1,7 380 600 1030 

Villatomter  11,4 0,3 3,4 770 1230 2090 

Parhus/radhus-tomter 3,1 0,4 1,2 280 450 760 

Verksamhetsområde 16,8 0,5 8,4 1900 3010 5130 

Damm 0,4 1,0 0,4 90 150 240 

Summa ca 44  ca 21 4840 7700 13100 
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Efter genomförande av framtida markanvändning i enlighet med planskiss (Figur 24 ovan), bedöms 

dagvattenflödet från planområdet vid ett 20-årsregn öka med ca 5600 l/s och för ett 100-årsregn öka 

med ca 9600 l/s.  

Ett bakgrundflöde vid ett 20-årsregn för området (aktivitetsfältet exkluderat) i helt obebyggt skick 

(avrinningskoefficient 0,1) har beräknats till cirka 1600 l/s. Denna siffra har använts för att begränsa 

utflödet vid dimensionering av fördröjningsanläggning. Fördröjnings- och reningsbehovet har 

beräknats med hjälp av en modell framtagen av Uppsala Vatten (2017). För planområdet utan att 

inkludera aktivitetsfältet, ger det en reducerad area på ca 21 ha. Med ett bakgrundsflöde på 1600 l/s 

som utflöde (50 l/s som basflöde och 1550 l/s vid bräddning) ur ett eventuellt fördröjningsmagasin ges 

ett behov av en sammanlagd fördröjningsvolym på cirka 5950 m3, varav en reningsvolym på 4300 m3 

och en fördröjningsvolym på 1650 m3. 

4.2 FÖRORENINGSFÖRHÅLLANDEN  

Dagvatten som genereras inom planområdet och avleds till Stenebäcken ska renas så att 

Stenebäckens ekologiska status inte försämras. Dagvattnets kvalitet måste beaktas vid utformning av 

planområde och tillhörande vägar. Dagvatten från hårt trafikerade ytor och stora parkeringsplatser 

innehåller ofta föroreningar i form av bl.a. organiskt material, kväve, fosfor, bly, koppar och zink.  

Föroreningshalter och föroreningsmängder i planområdet innan och efter exploatering har beräknats i 

programmet Stormtac (Stormtac, 2018). Indata och antaganden som använts vid beräkningarna: 

 Trafikmängden genom planområdets huvudstråk är uppskattad att bli ca 2500-3000 ÅDT 

(fordon per dygn). (Kumla kommun, 2018b)  

 Trafikmängden på lokalgatorna inom kvarteren är uppskattad att bli upp till 1000 ÅDT (fordon 

per dygn). 

Tabell 4 redovisar föroreningshalten utan rening och jämför halterna med riktvärden som 

Riktvärdesgruppen har tagit fram i ”Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, februari 2009”. Dessa 

riktvärden gäller för Nivå 1 utsläpp till recipient, i form av mindre sjöar, vattendrag. Tabell 5 redovisar 

att de flesta av föroreningsmängderna i dagvattnet som leds till Stenebäcken kommer att öka efter 

genomförande av planen om ingen rening av dagvatten sker. 

Tabell 4. Resultat från Stormtac-beräkning avseende föroreningshalter och riktvärden (ug/l), utan 
rening. Halter som överskrider riktvärdena är markerade i rött. 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Oil 

ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l 

Nuvarande 
markanvändning 200 4800 7,0 13 21 0,11 2,2 1,4 91000 220 

Planerad mark-
användning, utan rening 200 1800 14 28 130 0,71 8,6 9,0 65000 1100 

Riktvärde 1M 
160 2000 8 18 46 0,40 10 15 40000 400 

 

Tabell 5. Resultat från Stormtac-beräkning avseende föroreningsmängd (kg/år), utan rening. 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Oil 

kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år 

Nuvarande 
markanvändning 

15 360 0,5 1,0 1,6 0,009 0,17 0,10 6800 16 

Planerad mark-
användning, utan rening 

33 300 2,3 4,6 21 0,12 1,4 1,5 11000 190 
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När marken bebyggs och de hårdgjorda ytorna ökar kommer dagvattenavrinningen öka och därmed 

mängden föroreningar som når Stenebäcken. Därför ökar t.ex. transporten av fosfor till Stenebäcken 

mätt i kilogram per år trots att fosforhalten i dagvattnet är oförändrad. Åtgärder som ökar infiltration, 

avdunstning och växtupptag kommer därför minska både flöde och föroreningar. 

5 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

Renings- och fördröjningsåtgärder har utretts utifrån riktlinjerna för dagvattenhantering i Kumla 

kommun samt med hänsyn till de krav som gäller för att inte försämra Stenebäckens ekologiska 

status. 

Öppna dagvattenanläggningar som dagvattendammar, våtmarker och diken kan skapa mervärden 

utöver att bara rena och fördröja dagvatten, såsom att främja biologisk mångfald, ekosystemtjänster 

och sociala värden. Öppna lösningar är därför att föredra framför underjordiska magasinslösningar.  

Studie av lämplig lösning för dagvattenrening har utgått från möjligheten att anlägga en eller flera 

dagvattendammar. Dessutom beskrivs möjliga kompletterande åtgärder för ytterligare rening och 

fördröjning. 

En dagvattendamm är en robust och välundersökt teknik för rening och utjämning. Det är även positivt 

att en damm kan vara mångfunktionell och utgöra ett estetiskt och pedagogiskt inslag i aktivitetsfältet. 

Reningsdammar utformas med fördel med varierande djup. En djupare del i början av dammen (en 

fördamm) ger bra möjlighet för partiklar att sedimentera. Fördammen anläggs med fördel lättillgängligt 

då den delen av dammen kräver mer intensivt underhåll. De grundare zonerna föreslås utgöras av 

våtmark, se mer information i avsnitt 5.1.2 nedan. (Dagvattenguiden, 2018) 

5.1 UTREDNING, DAGVATTENDAMM - SJÄLVFALLSLEDNINGAR 

Då topografin inom planområdet inte ger de bästa av förutsättningar för självfallsledningar har området 

delats upp i tre delar vid studie av reningsanläggningar. Minst två dagvattendammar behöver då 

anläggas i planområdet, en damm väster om bostadsområdena, som en del av aktivitetsfältet, och en 

damm i den norra delen av området, parallellt med befintlig dagvattendamm.  

Ingående data som använts vid studie av självfallslösning för avledning till dagvattendammar, är 

följande: 

Minst 5 ‰ lutning på ledningar 

Minst 1 ‰ lutning i öppna diken 

Högvattennivå i Stenebäcken +39,0 (antagen nivå) 

Högsta reglernivå i dammen +39,0 

Permanent nivå i dammen +38,1. 

I denna studie för lösning med självfallsledningar, har i likhet med andra kommuner såsom exempelvis 

Uppsala, reningsåtgärder inom planområdet för 20 mm nederbörd på den reducerade arean studerats. 

Under förutsättning att dammen är det enda renings- och fördröjningssteget för avvattning av mittersta 

delen av planområdet ges nedanstående volym- och ytbehov. Inför detaljprojektering bör ytterligare 

fördröjande/renande åtgärder (se kap 5.3) vägas in för en väl dimensionerad dammanläggning. 

Dammen dimensioneras för att fördröja ett 20-årsregn men reningsfunktionen föreslås dimensioneras 

för att kunna rena ett 20 mm regn. Den västra dagvattendammen dimensioneras baserat på att 
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bostadsområdet i mitten av planområdet (som leds dit, se Figur 25) utgör 35 % av arean och står för 

motsvarande flöde. Med antagandet att dammen får en reglerhöjd på 0,9 meter, ger det en 

dammvolym på ca 2100 m3, vilket i sin tur ger en area på 2500 m2. Dessa siffror är framtagna utan 

hänsyn till eventuella kompletterande åtgärder som kan minska flöde och reningsbehov. 

En analys av nivåer och planskiss har visat att avledning med självfall till dessa dammar kräver 

uppfyllnad av marken mellan 0,5-1,5 m med utgångspunkt i antagna indata. För exempel på 

ledningsprofil se utsnitt i Figur 25 samt längre profil i bilaga 1. Uppfyllnad av mark är både kostsam 

och en utmaning geotekniskt, därför studeras vidare en lösning med pumpning av dagvatten, se kap 

5.2.  

 

Figur 25. Utsnitt ur profil för självfallsledning till dagvattendamm. 

5.2 DAGVATTENDAMM - PUMPSTATION 

En samlad rening av dagvatten föreslås i dagvattendamm innan avledning av vatten till recipient. Med 

hänsyn till indata avseende befintliga marknivåer och antagna vattennivåer i Stenebäcken, föreslås för 

att minska behovet av uppfyllnad av mark, att dagvattnet pumpas in i dammen. Pumpning innebär en 

begränsning av mängden dagvatten som kan renas eftersom pumpstationen inte bör dimensioneras 

för alltför stora regn. Höjdjusteringar inom området kommer oavsett denna lösning att krävas med 

hänsyn till planområdets flacka topografi och för att möjliggöra rinnvägar vid skyfall.  

Utifrån Figur 3.7 i Svenskt Vattens publikation P104 har bedömningar avseende rening av 

årsnederbörd gjorts. Om pumpkapaciteten förutsätts begränsas till 100 l/s och inga ytterligare 
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fördröjningsåtgärder inkluderas medför det att ca 50% av årsnederbörden går till rening i dammen. 

Om istället kapaciteten begränsas till 200 l/s uppnås att 75% av årsnederbörden renas i dammen. 

Hur flödet ska fördelas och hur pumpstation/er anläggas måste studeras vidare för att optimera behov 

av pumpning. Exempelvis kan utbyggnadstakt inom planområdets olika delområden variera och det 

kan vara bra med flera pumpar i samma station för att täcka ett större spann av olika intensiva regn.   

Eftersom pumpkapaciteten kommer vara otillräcklig vid större regnflöden krävs möjlighet till bräddning. 

I ledningssystemet kan då uppdämning ske till bräddnivå och risken för att bäckvatten stiger in i 

pumpsumpen måste beaktas vid projektering. Bräddning från dagvattennätet föreslås utföras som 

översvämningsytor på lågt belägen mark. Detta eftersom det är viktigt att dagvattnet som inte pumpas 

undan inte stiger till nivåer i höjd med blivande eller befintlig bebyggelse. Viss rening kan förutsättas 

ske även i dessa översvämningsytor. Att brädda dagvattnet kommer innebära att vatten dämmer upp i 

ledningsnätet till nivåer i höjd med ytorna dit bräddning sker.  

Fördelarna med pumpning är: 

- att dagvattensystemet inte däms upp vid varje regntillfälle utan enbart vid de regn som 

överstiger pumpstationens kapacitet. 

- att dagvattenledningarna kan läggas med önskvärd lutning utan att marken behöver fyllas 

upp nämnvärt (viss uppfyllnad kan ändå komma att krävas med hänsyn till 

säkerhetsmarginaler vid skyfall). 

Nackdelar med pumpning av dagvatten är bl.a. den energiåtgång som krävs, begränsningar i 

kapacitet beroende på hur dimensionering av trycksatt anläggning utförs. 

Ytbehovet för en dagvattendamm är vanligtvis 1-1,5% av den hårdgjorda yta som ansluts, detta avser 

normalvattenytan. För plankartan är det dock viktigt att inkludera ytor för slänter, skötselvägar samt 

kringliggande planteringar, gångvägar, bänkar eller annat som gestaltningsmässigt behövs för att göra 

dammen till en del av sin omgivning m.m. varför 2,5 % av hårdgjord yta är mer rimligt. Med hänsyn till 

en hårdgjord yta på ca 21 ha krävs då ca 5300 m2. Detta bör dock inte vara ett problem eftersom det 

inom planområdet finns stora tillgängliga ytor. Detaljerad lösning för utformning och placering av 

damm, bräddmöjligheter och pumpstation/er måste studeras djupare inför detaljprojektering. 

5.3 KOMPLETTERANDE RENINGS- OCH FÖRDRÖJNINGSÅTGÄRDER 

Nedanstående förslag på åtgärder får studeras djupare inför projektering och då planens utformning är 

mer definitiv. Punkterna nedan ger dock en bra grund att utgå från vid diskussion och planering av 

utformning ur dagvattenperspektiv.  

Utöver samlade lösningar i form av dagvattendammar för fördröjning och rening, som medför en säker 

slutpolering och även möjliggör kontroll av föroreningshalter i dagvattnet ut från området, 

rekommenderas åtgärder i mindre skala inom kvartersmark och på allmän platsmark. Detta i enlighet 

med kommunens dagvattenstrategi för att påverka den naturliga vattenbalansen så lite som möjligt 

och rena dagvattnet så nära källan som möjligt.  

5.3.1 Skelettjordar 

Vägdagvatten från huvudgatan föreslås avvattnas till träd med skelettjord, se principskiss i Figur 26. 

Skelettjord är en blandning av jord och makadam som har som främsta funktion att säkerställa att 

trädens rötter förses med luft och vatten i hårdgjord miljö. Vattnet tar sig till skelettjorden via 

dagvattenbrunnar, som är försedda med sandfång. Skelettjord är en typ av biofilter som leder till både 

fördröjning och rening genom bland annat växtupptag. Fördröjningsvolymen beror på hålrumsvolymen 

vilket i sin tur beror på blandningen av jordmaterial och makadam. Skelettjordar kan vid behov förses 
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med en dräneringsledning samt en bräddmöjlighet. Vattnet från skelettjordarna ges då möjlighet att 

ledas vidare i ledningsnät till exempelvis dagvattendamm. 

Det är viktigt att skelettjordarna anläggs och sköts på rätt sätt för att undvika igensättning och därmed 

minskning av fördröjningsvolymen. Jordarna kommer behöva underhållas genom omgrävning ibland. 

 

Figur 26. En principskiss för en trädrad med skelettjord. (Skiss, WSP) 

5.3.2 Diken  

Avledningsstråk föreslås anläggas mellan bostadskvarter för att skapa möjlighet till ytlig avrinning. I de 

fall det finns befintliga diken och dessa kan fortsätta rinna som idag föreslås en breddning och 

terrassering så att de vid ett normalflöde fungerar som idag men vid extrema regn kan ta emot större 

flöden, se Figur 27. Bebyggelse bör placeras med ett visst avstånd från vattendragen. Genom att 

omringa lågstråk med svagt sluttande gräs/grönytor skapas översilningsytor där rening av dagvatten 

också kan ske. Kringliggande ytor, gångbanor m.m. bör avvattnas till dessa avledningsstråk och inte 

belasta dagvattennätet. Det är viktigt att flödet i dikena inte förändrar förutsättningarna för den 

nedströms belägna jordbruksmark som efter planens genomförande eventuellt kommer finnas kvar. 

Gröna ytor mellan bostadskvarteren föreslås utformas som multifunktionella ytor som utgör både 

estetiska och sociala inslag. Att anlägga diken är även positivt för den biologiska mångfalden. 

Det är dock viktigt att dikena byggs som planerat, så att de uttänkta syftena med 

fördröjning/översvämningsyta/reningen uppnås. 
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Figur 27. Översvämnings- och översilningsytor längs dike. (Skiss, WSP) 

5.3.3 Våtmarker 

Dagvattendammar kan kompletteras med en våtmarksdel. Ett förslag är att anlägga våtmarker som 

grundare zoner som utformas med bara ett par decimeters djup dagvattendamm/ar. I dessa zoner kan 

vegetation anläggas vilket renar vattnet från partiklar och bidra till en positiv livsmiljö för renande 

mikroorganismer. Syftet är att dessa delar ständigt ska vara våta för att skapa en myllrande 

våtmarksmiljö. (Dagvattenguiden, 2018)  

Det finns flera mervärden av att anlägga våtmarker och våtmarkspartier; ett rikt växtliv med varierande 

vegetation, som i sin tur skapar förutsättningar för ett artrikt insektsliv. Det rika växt- och insektslivet 

lockar i sin tur till sig fåglar för födans skull. (Stockholm stad, 2018) Förutom dessa fördelar kan även 

våtmarkspartierna skapa estetiska och sociala värden. 

5.3.4 Växtbäddar  

Dagvatten kan fångas upp och ledas vidare till vegetationsytor och växtbäddar med flerskiktade 

planteringar. Ett exempel på hur en växtbädd ser ut och kan kopplas till ett stuprör från ett hustak 

visas i Figur 28 nedan. Fördelar med växtbäddar är att dagvattenhanteringen synliggörs och kan bidra 

med en pedagogisk aspekt. 

Noggrann projektering och tydliga beskrivningar behövs för att växtbäddarna i byggskedet ska få den 

utformning som krävs för tilltänkt fördröjnings- och reningskapacitet. Det finns även behov av 

besiktning och funktionskontroller när växtbäddarna är färdigbyggda. 

 

Figur 28. Ett exempel på hur växtbäddar kan se ut. (Movium, 2018) 
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5.3.5 Åtgärder inom kvartersmark 

Kvartersmarken i Sörby har ännu inte anvisats till några byggherrar. Dagvattenutredningar för varje 

kvarter förutsätts göras i ett senare skede. Även dagvattenåtgärderna som anläggs på kvartersmark 

ska ta hänsyn till riktlinjerna för dagvattenhantering i Kumla kommun samt de krav som gäller för att 

inte försämra Stenebäckens ekologiska status.  

Denna översiktliga dagvattenutredning tar endast upp principiella lösningar och rekommendationer till 

fördröjning och rening inom kvarteren. Några exempel är gröna tak och gröna gårdar. Underjordiska 

magasin kan inte rekommenderas inom planområdet på grund av den höga grundvattennivån. En del 

av redan beskrivna åtgärder såsom växtbäddar och skelettjordar kan även anläggas på kvartersmark, 

se beskrivning i kapitlet ovan. 

Gröna tak 

En fördröjningsåtgärd är gröna tak, se Figur 29. Taken bör konstrueras så att de inte har för brant 

lutning för att möjliggöra för växtlighet och undvika snabb avrinning. En annan parameter som 

påverkar fördröjningskapaciteten är tjockleken på växtbädden och typ av växtbädd.  

Regnet ska infiltrera och inte förstöra växtbeklädnaden. Gröna tak kan ta emot och fördröja mindre 

regn. Efter att regnvolymen överstigit takets magasinsvolym så är avrinningen från ett grönt tak i 

samma storleksordning som från ett vanligt tak. (Va-guiden, 2018) 

Ett 50 mm tjockt tak uppbyggt av sedumvegetation minskar årsavrinningen med ca 50 %. Vid 

dimensionerande regn kan det infiltrera ca 5-10 mm nederbörd.  

 

Figur 29. Exempel på grönt tak. (Vegtech, 2018) 

Gröna gårdar 

För att minska dagvattenavrinningen från kvartersmark bör så mycket som möjligt av de öppna ytorna 

hållas gröna. Minsta andel planterad yta på kvartersmark kan regleras i planbestämmelserna.  

Takdagvatten kan ledas ut via stuprör till ränndalar eller dräneringsledningar och fördelas över 

gräs/planteringsytor. Möjligheten till infiltration kan variera inom planområdet och måste studeras 

vidare inom respektive kvarter. Om infiltration inte uppnås kommer vattnet ändå fördröjas och gärna 

ledas till de öppna avledningsstråk som föreslås. Även vid underbyggda gårdar ska grönyta och 

genomsläpplig beläggning eftersträvas. Utformning bör diskuteras med konstruktör för byggnaden. 

Fördelarna med gröna gårdar är att dagvatten och dess näringsämnen nyttiggörs och ger såväl 

flödesutjämning som hög rening. Det ger även låga anläggnings- och skötselkostnader. Det är dock 

ytkrävande och det finns risk för att infiltrationskapaciteten försämras successivt. (VA-guiden, 2018) 

5.4 SKÖTSEL AV FÖRESLAGNA DAGVATTENANLÄGGNINGAR 

Det är viktigt att samtliga föreslagna dagvattenåtgärder underhålls så att funktionen upprätthålls och 

fungerar långsiktigt. Dagvattenåtgärderna behöver rensas från växtmaterial och skräp som annars kan 

sätta igen anläggningen och försämra funktionen. En skötselplan bör upprättas för 

dagvattenanläggningarna. 
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5.5 DAGVATTENHANTERING VID SKYFALL OCH HÖJDSÄTTNING 

Ur dagvattensynpunkt är det viktigt att höjdsättningen utförs så att skador förhindras på fastigheter och 

anläggningar vid skyfall. Dagvattnet måste där det är möjligt kunna rinna ytligt genom och ut från de 

nya områdena vid skyfall. Vid höjdsättning av både planområde och blivande fastigheter krävs att 

hänsyn tas till extremregn. Det är därför viktigt att beakta 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.  

 Marken höjdsätts så dagvattnet kan rinna med självfall via dagvattensystemet mot ytor 

anlagda för flödesutjämning. 

 Instängda området ska undvikas. 

 Lägsta golvnivå ska placeras med marginal högre än kringliggande mark. En vanlig 

rekommendation är 0,3 m högre. 

5.6 FÖRSLAG PÅ PLANTEXTER 

Nedan redovisas förslag på plantexter med utgångspunkt i planerad dagvattenhantering och de 

åtgärder som krävs för denna. (Boverket 2018) 

De grönområden, park och naturmark där dagvattenåtgärder föreslås placeras bör förses med 

användningsbestämmelser för allmän platsmark såsom t.ex. PARK1 Anlagd park med 

dagvattenanläggning. 

De ytor som behöver höjdjusteras för att möjliggöra avledning med självfallssystem för dagvatten samt 

ytlig avrinning i händelse av skyfall rekommenderas förses med egenskapsbestämmelser för allmän 

platsmark t.ex.+0,0 Föreskriven höjd    

För att säkra skydd mot översvämningar inom kvartersmark och för att minska utspädning av förorenat 

dagvatten med renare takavrinning (i enlighet med dagvattenstrategin) bör egenskapsbestämmelser 

för kvartersmark läggas in i planen, exempelvis: 

Utförande 

b3 – Byggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån + 0,0 meter över 

nollplanet inte skadar byggnadens konstruktion. 

b4 Takvatten ska infiltreras på tomten 

Det är viktigt att på både allmän platsmark och kvartersmark styra höjdsättningen så att lågstråk 

skapas, damm/ar kan anläggas på lämplig nivå och dagvattenledningar ges täckning. För att reglera 

markens höjd och lutning samt även i vilken mån den kan tillåtas hårdgöras kan nedanstående 

egenskapsbestämmelser under allmän plats resp. kvartersmark användas:  

Mark och vegetation 

+0,0 – Föreskriven höjd över angivet nollplan 

n3 – Marken får inte hårdgöras/Minst 50 % av fastighetsarean/egenskapsytan ska vara genomsläpplig 

och får inte hårdgöras. 

dike – dike för dagvatten 
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6 KONSEKVENSER AV FÖRESLAGEN PLAN 

Nedan redogörs för de konsekvenser som uppstår av planförslaget och vad följderna blir av de 

åtgärder som föreslås. 

6.1 FÖRORENINGAR 

Planens genomförande där mark ändras från nuvarande jordbruksmark till bostadsområde innebär 

ökning av flertalet metaller till recipient och därmed påverkan på Stenebäckens ekologiska status. 

Halterna av näringsämnen och suspenderat material minskar dock. Förväntad reningsgrad för det 

vatten som passerar genom dagvattendamm och övriga föreslagna reningsanläggningar anges nedan 

i tabell 6.  

 

Tabell 6. Förväntad reningsgrad i damm respektive skelettjord. (Stockholm Vatten, 2018) 

 Tot-
P Tot-N Tot-Cu Tot-Zn SS oil 

PAH 
16 

% % % % % % % 

Damm 
50 35 60 65 80 80 70 

Skelettjord 
55 40 75 80 85 75 75 

 

Då rening av hälften av årsnederbörden antas ske utifrån begräsning av pumpning till 100 l/s ges 

nedanstående föroreningsmängder, se tabell 7. 

 

Tabell 7. Bedömda föroreningsmängder (kg/år) som når recipient efter rening i damm, med pumpning. 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Oil 

kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år 

Nuvarande 
markanvändning 

15 360 0,5 1,0 1,6 0,009 0,17 0,10 6800 16 

Planerad mark-
användning med rening  

25 250 i.u. 3,2 14 i.u. i.u. i.u. 6600 114 

 

Vid de regntillfällen då exempelvis trafikdagvatten först renas i skelettjordar i anslutning till gata och 

därefter passerar dagvattendammen så kommer rening erhållas i två steg. Detta gynnar reducering av 

metaller. Pumpning av dagvatten kommer begränsa mängden vatten som kan passera 

dagvattendammen beroende på vilket flöde som pumpstationen dimensioneras för. Eftersom 

planområdet är relativt kompakt kan ändå anses att den första (och mest förorenade = first flush) 

delen av regnvattnet når reningsanläggning utan att brädda. 

 

Vid detaljprojektering av planens genomförande krävs nya föroreningsberäkningar för dammens 

utformning samt bedömning av fastläggande av metaller i lokala dagvattenlösningar. I samband med 

dessa kan utformningen av reningsåtgärder optimeras för att inte försämra Stenebäckens ekologiska 

status. Goda förutsättningar för rening finns dels eftersom ytorna i anslutning till aktivitetsfältet är stora 

och dels i de breda grönstråk som föreslås i planskissen. Ytor för reningsanläggning anses därför inte 

begränsande. 

Möjligheten att lägga om de i dagsläget raka åkerdikena till slingrande vattendrag bör inverka positivt 

på rening av dagvatten. Det faktum att befintlig jordbruksmark försvinner i samband med omvandling 
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till parkmark/aktivitetsfält bedöms minska flödet av näringsämnen till vattendraget. Den yta som vid 

planens genomförande ska omvandlas från jordbruksmark till aktivitetsfält har exkluderats från 

föroreningsberäkningar i utredningen då dessa bedömts som relativt lika i belastning från metaller. 

Dock finns stora skillnader i näringsläckage där en förändring från ca 50 ha jordbruksmark till 

motsvarande yta parkyta schablonmässigt minskar fosforbelastningen med ca 11 kg/år.  

6.2 MILJÖKVALITETSNORMER 

De kvalitetsfaktorer under ekologisk status som skulle kunna påverkas av planprogrammet är 

”fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer” och ”hydromorfologiska kvalitetsfaktorer”. 

Den fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorn som bedöms påverkas är kategorin ”näringsämnen”, som 

utgörs av parametern fosfor. Tillförseln av fosfor bibehålls i ungefär samma storleksordning som i 

dagsläget.  

Planen bedöms inte påverka vattendragets planform och struktur, eftersom bäcken ligger utanför 

planområdet. Svämplanets struktur och funktion i vattendraget bedöms inte påverkas då 

översvämningsområdet längs bäcken inte når inom planområdet.  

6.3 EXTREMA FLÖDEN 

Det är viktigt att höjdsättning inom planområdet utförs så att skador förhindras på fastigheter och 

anläggningar vid skyfall. Dagvattnet måste tillåtas avrinna ytligt genom och ut från de nya områdena 

vid de intensiva regn då ledningsnätet inte är tillräckligt. Oavsett vilken lösning som väljs för 

dagvattenhantering krävs en genomtänkt höjdsättning med sekundära avrinningsvägar för att undvika 

instängda områden och översvämningsrisker. Föreslagen höjdsättning utgår från nivåer på gator och 

att dessa läggs lägre än kringliggande kvartersmark och kan fungera som avrinningsstråk vid stora 

flöden.  

All föreslagen bebyggelse ligger utanför det område som riskerar att översvämmas vid högsta 

tänkbara flöde i Stenebäcken enligt Översvämningskartering för Täljeån (Kumla kommun 2018a). 

7 DISKUSSION OCH SLUTSATSER   

Pumpning av dagvatten (som föreslås i denna utredning) är en lösning som ofta brukar undvikas på 

grund av de risker och kostnader som är kopplade till flödesbegränsningar och framtida drift och 

underhåll. Att väga fördelar och nackdelar med pumpning respektive flack självfallslösning mot 

varandra är komplicerat. I denna översiktliga dagvattenutredning föreslås en lösning med pumpning 

av dagvatten men en kompletterande studie bör göras inför detaljprojektering. Detaljstudier av 

utförande av ledningsnät och dess lutningar, utformning av dammar och dess reglernivåer kan visa på 

möjligheten att anlägga ett självfallssystem för åtminstone delar av planområdet. 

Men i ett så tidigt skede som detta är bör principer för lutning i ledningar, dämda ledningar, risk för 

uppdämmande vatten från recipienter inte frångås eftersom detta skulle kunna innebära konsekvenser 

i projekteringsskedet som kan vara svåra att komma tillrätta med.  

Exempel på vanliga intressekonflikter i planerings-/projekteringsfasen där dagvattensystemet kommer 

att vara begränsande alternativt leda till dåliga system: 

 I ett senare skede av planeringen behöver gatusystemet ändras en aning med följden att en 

delsträcka blir några meter längre än i tidigt skede. Höjderna på ledningssystemet är då redan 

låsta i lägstanivå och lutningen på sträckan som förlängs blir sämre än absolut lägsta 

godtagbara nivå. Detta medför risk för igenslamning av ledningar eftersom självrensning inte 
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uppnås. Svårigheter uppstår även för spillvattensystemet som vanligtvis ligger i samma lutning 

och sträckning som dagvattnet. 

 Korsning med till exempel teleledning, spillvattenledning eller dylikt kräver några extra 

centimeter i höjd. Dessa centimetrar saknas då systemet redan är flackt. 

Osäkra underlag utgör också en risk för att små marginaler får negativa effekter. Exempel: 

 Den bedömda medelvattenytan i Stenebäcken visar sig inte överensstämma med den verkliga 

nivån. Den riktiga nivån ligger något högre. Konsekvensen blir att dammens vattennivå sällan 

når ner till normalvattenytan vilket leder till mindre fördröjningskapacitet och dämning högre 

upp i systemet än tänkt. Kapaciteten på utflödet från dammen styrs också av höjdskillnaderna 

mellan damm-nivå och recipientnivå. Bäcknivåer som närmar sig damm-nivåerna ger mindre 

utflöde med risk för högre nivåer i dammen (och upp i ledningssystemet) redan vid små regn. 

Konsekvenserna kan sammanfattas i två huvudsakliga scenarier. Antingen visar det sig redan i 

detaljprojekterings- eller byggskedet att det inte går att få till höjderna och en sen omprojektering för 

att få till en pumplösning måste göras. Eller så blir resultatet av projekteringen och byggnationen ett 

system som är precis ovanför gränsen till godtagbart. Vilket när verkligheten (bäck-nivåer, 

dimensionerande flöden etc) visar sig vara något sämre än väntat blir en källa till problem. 

8 FORTSATT ARBETE 

Aktuellt planområde erbjuder många utmaningar. Många parametrar är osäkra och behöver 

kompletterande analyser och undersökningar. Följande utredningar rekommenderas: 

 Framtagande av ett säkrare underlag för vattennivåer i Stenebäcken. Dels från underlag från 

utförd översvämningskartering (Täljeån) där resultatet visar ytor som översvämmas vid 100 

resp 200-årsregn samt förslagsvis vidare studie av underlaget från markavvattningsföretaget. 

Med utgångspunkt i detta kan fixpunkter kontrollmätas och jämföras med dagens nivåer. 

Ytterligare ett alternativ kan vara en hydraulisk utredning avseende nivåer i Stenebäcken. 

 Geoteknik och grundvatten. Artesiskt grundvatten, grundvattennivåer, stabilitet, 

sättningsrisker, bottenupptryckning och infiltrationsmöjligheter i området osv måste studeras 

vidare inför planens genomförande. Befintliga utredningar är inte heltäckande för planområdet. 

 Innan detaljprojektering rekommenderas en detaljstudie av dagvattennät, lutningar, 

markuppfyllnad och dammars placering i syftet att se över möjlighet att minska behovet av 

pumpning av dagvatten, helt eller delvis. (Denna studie kräver dock säkrare underlag 

avseende nivåer i Stenebäcken). Likaså bör placering av pumpstationer, antal stationer och 

fördelning av flöde studeras djupare med hänsyn till utbyggnadstakt inom planområdet.  

 Planjusteringar med syfte att ordna raka stråk genom bebyggelse i händelse av skyfall. Att 

flytta bebyggelseytor från kullar så att möjlighet att leda vatten förbi erhålls. 

 Inför planens genomförande krävs utredning av påverkan på markavvattningsföretag genom 

tillkommande flöden, eventuella behov av omprövning osv.  

9 BILAGOR 

Bilaga 1 – Sektion och planutsnitt, självfallsledning 

Bilaga 2 – Dagvattenlösningar 
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Damm



Blå pilar markerar passager 
lämpliga som dagvattenstråk. 
Dessa kan nyttjas för avvattning 
av närliggande hårdgjorda ytor, 
omläggning av åkerdiken och 
som ytor för skyfallsavledning.  

  Bilaga 2
  Dagvattenlösningar
  WSP 2018-06-21


