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SAMMANFATTNING 
På uppdrag av Kumla kommun har Sweco utfört en fördjupad dagvattenutredning för 

etapp 1 av kommande utvecklingsområde Gröna Sörby. Utredningen fokuserar på att ta 

fram ett antal förslag på hur en systemlösning för dagvattnet i Gröna Sörby etapp 1 kan 

utformas. Utöver systemlösning presenterar utredningen även flödesvägar och det utförs 

beräkningar på flöden och föroreningar före och efter exploatering. Utredningen 

benämns som fördjupad då en del grundläggande bakgrundsinformation inte tas upp 

eller tas upp väldigt översiktligt. För att få en fullständig bild av hela programområdets 

förutsättningar hänvisas till tidigare dagvattenutredning som gjorts av WSP. 

Utredningsområdet är ca 19 ha stort och är i dagsläget obebyggt. Området är flackt och 

används idag nästan uteslutande som åkermark. Det planeras att uppföras en ny 

stadsdel inom denna detaljplan där utredningsområdet utgör etapp 1. Området kommer 

att bebyggas med bostäder i blandat utförande (villor, radhus, flerfamiljshus) och det 

kommer även att finnas ett vård- och omsorgsboende. Enligt geologiska utredningar 

utgörs området nästan uteslutande av postglacial lera, glacial lera och glacial silt. 

Markens hållfasthet är förhållandevis dålig med sättningsrisk (~2 – 5 cm) i hela området. 

Grundvattennivåer har mätts ett fåtal gånger och det finns ett mätvärde som visar på 

artesiskt grundvatten. Lutningen över området är mycket svag (~2 ‰) från sydöst mot 

nordväst. Hela utredningsområdet täcks idag av tre stora markavvattningsföretag som 

bedöms vara aktiva. 

Kartering av markanvändningen visar att hårdgörningsgraden kommer att öka från 0,10 

till 0,35 efter exploatering. Detta innebär ett ökat flöde, beräknat med klimatfaktor 1,25 

efter exploatering, från 130 l/s till 1300 l/s vid dimensionerande 20-årsregn. För att inte 

öka flödet efter exploatering behöver fördröjning av 2600 m³ göras inom utrednings-

området. 

Mottagande recipient är Stenebäcken som idag har måttlig ekologisk status och uppnår 

ej god kemisk status. Det finns miljöproblem i form av övergödning, miljögifter och 

morfologiska förändringar. Miljökvalitetsnormer för recipienten är att god ekologisk status 

ska uppnås år 2027 och God kemisk ytvattenstatus ska uppnås utan fast tidsram. 

Föroreningsbelastning har jämförts mot Riktvärdesgruppens riktvärden, men fokus har 

legat på mängder per år mot recipient. 

Två djupgående analyser har tagits fram genom två förslag på systemlösningar med ett 

antal varianter. Det ena alternativet är en öppen avledning med minimalt ledningsnät och 

omhändertagande i avskärande diken, svackdiken och makadammagasin. Det andra 

alternativet är ett ledningsnät genom hela utredningsområdet med en samlad dagvatten-

hantering i en våt damm. 

En djupgående analys av risker i utredningsområdet har tagits fram. Diskussion kring 

identifierade risker med grundvattennivåer, höjdsättning och markavvattningsföretag har 

diskuterats genomförligt och behöver utredas vidare innan projektering påbörjas. Det har 

även gjorts en övergripande analys av möjligheter till planbestämmelser för att säkra 

mark för dagvattenanläggningar i lösningsförslag. 

Om systemlösningsförslag implementeras bedöms föroreningsbelastning mot recipient 

inte öka och därför finns det ingen risk för miljökvalitetsnormer. 
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BAKGRUND OCH SYFTE 
På uppdrag av Kumla kommun har Sweco utfört en fördjupad dagvatten-

utredning för etapp 1 av kommande utvecklingsområde Gröna Sörby. Gröna 

Sörby ligger ca 2 km från Kumla centrum och är tänkt att vara en plats där 

Kumlas tätort möter en lantlig omgivning. Området är tänkt att utformas med 

blandad bebyggelse med cirka 300 bostäder i form av småhus, flerbostadshus, 

verksamhetsmark och ett större aktivitetsfält. Området förväntas vara ett möte 

mellan natur och tätort där gång- och cykeltrafikanter prioriteras framför bilisten. 

I denna utredning ligger fokus på att ta fram en fungerande systemlösning för 

dagvattnet i Gröna Sörby etapp 1. Systemlösningen ska kompletteras med 

analyser av hur ledningsnät för dagvatten kan utformas. Utredningen 

presenterar flödesvägar, det utförs beräkningar på flöden och föroreningar före 

och efter exploatering och det presenteras ett förslag till hur 

dagvattenhanteringen kan utformas för färdigställd byggnation.  

I och med att stor fokus i denna utredning ligger på lösningar och 

lösningsförslag kommer en del grundläggande bakgrundsinformation att inte tas 

upp eller tas upp väldigt översiktligt. För att få en fullständig bild av hela 

områdets förutsättningar hänvisas till den mycket utförliga dagvattenutredning 

som gjorts av WSP för hela programområdet (WSP, 2018). 



4 Det Gröna Sörby – fördjupad dagvattenutredning  

 Datum: 190329  

 Granskare: Elisabeth Nejdmo  

 

RIKTLINJER 
I arbetet med dagvattenutredningen har ett antal dokument varit styrande vid 

bedömning av dagvattensituationen och för de förslag på åtgärder som anges i 

denna utredning. Följande dokument har varit vägledande i arbetet. 

SVENSKT VATTEN PUBLIKATION P110 

Svenskt Vatten är branschorganisation för VA-organisationerna där Kumla 

kommun är medlem. I och med detta ska riktlinjerna i deras publikationer följas i 

denna utredning. 

Svenskt Vattens publikation P110 ger rekommendationer för hur nya 

exploaterings-områden ska uppnå uppsatta funktionskrav för skydd av 

anläggningar och bebyggelse (Svenskt Vatten, 2016). Publikationen berör även 

befintliga områden och visar att mycket arbete kommer att krävas för att uppnå 

en förbättrad säkerhet mot översvämning i befintliga samhällen och för att 

reducera utsläppen av dagvattenföroreningar till recipienter.  

Huvudbudskapen i P110 är övergripande krav och förutsättningar för 

samhällenas avvattning, dimensionering och utformning av nya 

dagvattenledningar, dimensionering och utformning av nya spillvattenledningar, 

samt hur vatten från husgrundsdräneringar ska avledas och tas om hand. I syfte 

att ta hänsyn till framtida klimatförändringar föreslår Svenskt Vatten att 

nederbördsintensiteten ska ökas med 25% i beräkningar då utredning av 

dagvattenfrågan sker.  

Bebyggelse inom utredningsområdet ska betraktas som tät bostadsbebyggelse 

enligt mailkonversation med Linnea Hagenbjörk1. För tät bostadsbebyggelse 

rekommenderar P110 att ledningssystem, som ett minimikrav, ska 

dimensioneras för att klara en nederbörd med återkomsttiden 5 år vid fylld 

ledning och 20 år för trycklinje i marknivån. I den här utredningen har därför ett 

20-årsregn använts för beräkningarna. 

Då nya dagvattensystem ska anläggas är det också grundläggande att 

husgrunder och byggnader inte översvämmas när kapaciteten i ledningar och 

öppna diken överskrids. Därmed är det extra viktigt att ta hänsyn till hur 

området höjdsätts så att ytligt rinnande dagvatten kan rinna undan utan att 

skada bebyggelse. Avledning görs med fördel genom att sätta byggnader högre 

än kringliggande vägar som då kan agera avledningsväg mot närmaste 

recipient. 

ANSVAR FÖR DAGVATTEN 

Varje fastighetsägare och verksamhetsutövare har ett ansvar att hantera 

dagvatten med sådan försiktighet att miljö och omkringliggande fastigheter inte 

skadas. Kommunen har det övergripande ansvaret för samhällsplaneringen och 

har dessutom ofta ansvaret för dagvattenhantering på allmän platsmark inom 

detaljplan. Utredningsområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten 

och därför har VA-huvudmannen ansvar att leda bort dagvatten från samlad 

bostadsbebyggelse. I enlighet med kommunens riktlinjer för dagvattenhantering 

                                                           
1 Mail från Linnea Hagenbjörk 190311. 
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nedan ska avledning göras efter rening och fördröjning. Rening och fördröjning 

ska göras så nära källan som möjligt. 

Ansvarsfördelning åskådliggörs principiellt i Figur 1. Fastighetsägare är 

ansvariga för dagvattenhanteringen på egen fastighet (byggnader och 

tomtmark), markerat med rött. Inom verksamhetsområde för allmänt VA får 

fastighetsägare ansluta till det allmänna VA-ledningsnätet enligt de krav som 

VA-huvudmannen bestämt i sin ABVA (Allmänna Bestämmelser för VA) och ska 

då erlägga avgifter enligt fastställd taxa.  

Kommunen är ansvarig för dagvattenhanteringen för vägar, gator och allmänna 

platser, markerat med blått, innan anslutning sker till den allmänna VA-

anläggningen. I Figur 1 visas ingen parkmark, men denna ingår i begreppet 

allmän platsmark och ansvaret följer samma princip som för gata. 

 

 

Figur 1: Beskrivning av ansvarsfördelningen för dagvattensystemet. FP = förbindelsepunkt. 

Den allmänna VA-anläggningen, markerad med grönt, ska tillgodose det behov 

som finns för bortledning av dagvatten från verksamhetsområdet utifrån det 

behov som definieras i vattentjänstlagen och den standard som Svenskt 

Vattens branschpraxis anger.  

ANSVAR VID SKYFALL 

Det kommunala ansvaret kopplat till skyfall beror på regnets storlek. Mindre 

regn ska tas om hand av ledningsnätet och dimensionering sker enligt gällande 

branschpraxis, idag gäller P110 (Svenskt Vatten, 2016). Regn som överstiger 

dimensioneringskraven behöver inte tas om hand i ledningsnätet och rinner 

därmed av på ytan. 

Nedan beskrivs kommunens juridiska ansvar vid situationer när ledningsnätets 

kapacitet överskrids. Ansvaret beskrivs enklast indelat efter begreppen ny 
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respektive befintlig bebyggelse. Avslutningsvis beskrivs kommunens ansvar i 

rollen som fastighetsägare.   

För ny bebyggelse regleras ansvaret kopplat till skyfall huvudsakligen i plan- 

och bygglagen (PBL). Där framgår det att ny bebyggelse i detaljplan ska 

lokaliseras till lämplig mark utifrån risken för översvämning. Kommunen har 

utredningsskyldighet för att klarlägga om marken är lämplig. För att avgöra om 

marken är lämplig rekommenderar Svenskt Vatten att ny bebyggelse anpassas 

så att skador på byggnader undviks vid regn med en återkomsttid om minst 100 

år (Svenskt Vatten, 2016). 

Kommunen kan komma att bli skadeståndsskyldiga mot fastighetsägare om 

bebyggelse tillåts på olämplig mark, eller om kommunen låter bli att inhämta 

tillräcklig kunskap. Skadeståndsansvaret preskriberas 10 år efter att planen har 

antagits. 

RIKTLINJER FÖR DAGVATTENHANTERING I KUMLA KOMMUN 

Under 2014 tog kommunstyrelsen i Kumla kommun fram ett dokument med 

riktlinjer för hur dagvatten ska hanteras i kommunen. Den generella tanken är 

att dagvatten ska tas om hand genom trestegsprincipen. Trestegsprincipen är 

tänkt att efterlikna vattnet väg. De tre stegen är lokalt omhändertagande av 

dagvatten, flödesutjämning och rening följt av avledning (Kumla, 2014).  

Utöver detta finns det även riktlinjer för dagvatten som ska appliceras, särskilt i 

nya områden. Följande riktlinjer för dagvattenhantering ska tillämpas i Kumla 

kommun: 

1. Vattenbalansen och den befintliga grundvattennivån får inte allvarligt 

förändras.  

2. Dagvatten ska tas omhand så nära källan som möjligt.  

3. Förorening av dagvatten ska förebyggas redan vid källan.  

4. Tillförseln av föroreningar till bäckar och vattendrag ska begränsas.  

5. Byggnader och anläggningar samt natur- och kulturmiljöer ska 

skyddas mot skador orsakade av dagvatten.  

6. Belastningen på avloppsreningsverket och ledningsnätet ska minskas 

genom reducerade och reglerade dagvattenflöden till ledningsnätet.  

7. Inga bräddningar i avloppsreningsverket och ledningsnätet får 

förekomma på grund av ökade dagvattenflöden.  

8. Dagvattnet ska i mesta mån ses som en resurs vid utbyggnad av 

staden, till exempel:  

a. för rekreation och lek,  

b. för att höja de arkitektoniska värdena,  

c. för att höja naturvärden och biologisk mångfald. 
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FÖRSLAG TILL RIKTVÄRDEN FÖR DAGVATTENUTSLÄPP 

I dagsläget finns det inga nationellt fastställda gränsvärden för föroreningshalter 

i dagvatten. Bedömningar av dagvattenkvalitet och -utsläppspåverkan på 

recipienter görs från fall till fall utifrån referensvärden och bedömningar av 

recipientens känslighet. I och med att det endast finns gränsvärden för ett antal 

av de vanligaste föroreningarna i dagvattnet används i denna utredning även 

Riktvärdesgruppens riktvärden för dagvattenutsläpp. Riktvärdesgruppen tog 

under 2009 fram riktvärden för föroreningar i dagvatten som fungerar som en 

indikator på om rening av dagvatten är nödvändigt. Reningen förutsätts göras 

med bästa möjliga teknik, till en rimlig kostnad och ha målsättningen att 

åtgärderna leder till att föreslagna riktvärden inte överskrids 

(Riktvärdesgruppen, 2009). 

Riktvärdena är indelade i olika nivåer beroende på hur utsläppspunkten för 

dagvattnet förhåller sig den sjö eller det vattendrag som dagvattnet ska ledas 

till. Det finns därför riktvärden för direktutsläpp till recipient, utsläpp i del-ARO 

uppströms recipient och utsläpp för verksamhetsutövare i förbindelsepunkt till 

ett sammanhängande dagvattensystem. Riktvärdena skiljer sig också åt mellan 

stora och små sjöar/vattendrag. I detta fall har nivå 1M använts, vilket 

egentligen är riktat mot direktutsläpp mot recipient, då mottagande recipient 

idag varken har god kemisk eller ekologisk status. Riktvärden för nivå 1M visas i 

Tabell 1 nedan.  

Tabell 1: Föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp. Angivna riktvärden motsvarar utsläpp enligt nivå 1M 

(Riktvärdesgruppen, 2009). 

Ämne Enhet 
Riktvärde 

(årsmedelhalt) 

Fosfor (P) μg/l 160 

Kväve (N) mg/l 2 

Bly (Pb) μg/l 8 

Koppar (Cu) μg/l 18 

Zink (Zn) μg/l 75 

Kadmium (Cd) μg/l 0,4 

Krom (Cr) μg/l 10 

Nickel (Ni) μg/l 15 

Kvicksilver (Hg) μg/l 0,03 

Suspenderad Substans (SS) mg/l 40 

Olja mg/l 0,4 

Benso(a)pyren μg/l 0,03 

 

WESERDOMEN 

Den första juli 2015 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-461/13 som är 

mera känt som Weserdomen. Domen handlar om hur ”försämring av 

vattenkvalitet” ska tolkas i ramdirektivet för vatten. Det domen innebär är att en 

verksamhet eller en åtgärd inte får tillåtas om det finns risk för att orsaka en 

försämring av en ytvattenförekomsts status. När det talas om en ”försämring av 

status” har man i tidigare fall kunnat tolka det som en försämring av en 
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statusklass (exempelvis från god till måttlig). Det innebar att om den biologiska 

statusen för en vattenförekomst klassades som måttlig så fanns det möjlighet 

att öka utsläppen av en parameter (så att klassningen för enbart denna sänktes 

från god till måttlig) så länge som den sammanvägda biologiska statusen inte 

förändrades. Efter Weserdomen är denna typ av ökningar inte längre tillåtna.  

Det här betyder i praktiken att det inte längre är tillåtet att godkänna projekt som 

kan äventyra att en enskild parameter sänks en statusklass, oberoende om den 

sammanvägda statusen förändras eller inte. 
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OMRÅDESBESKRIVNING 
Området ligger som tidigare nämnts i anslutning till Kumla tätort, två kilometer 

väster om centrum. Utredningsområdet ligger strax sydväst om Ericsson-

komplexet och bostadsområdet Skogsgläntan. För att få en bättre bild av 

lokalisering presenteras en orienteringskarta i Figur 2. 

 

Figur 2: Orienteringskarta för utredningsområdet, etapp 1 av Gröna Sörby. 

GEOLOGISKA OCH HYDROLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Inom detaljplaneområdet har två geologiska undersökningar utförts, den första 

av WSP (2014) och den andra av Sweco (2015). Dessa kan sammanfattas med 

att området utgörs nästan uteslutande av postglacial lera, glacial lera och 

glacial silt. Hållfastheten är förhållandevis dålig med sättningsrisk (~2 – 5 cm) i 

hela området. Grundvattennivåer har mätts ett fåtal gånger och det finns ett 

mätvärde som visar på artesiskt grundvatten. Detta behöver undersökas vidare 

innan projekteringsskede. 

Avvattningsmöjligheterna av utredningsområdet är generellt dåliga. Det finns en 

mycket svag lutning inom området från sydöst mot nordväst, där hela 

detaljplaneområdet har en höjdskillnad på 2,5 meter över cirka 1 500 meter. 

Detta motsvarar en generell lutning inom utredningsområdet på strax under 
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2 promille. Avvattning sker idag mot befintliga åkerdiken som leder vattnet 

vidare mot recipient. I Figur 3 presenteras flödesvägar inom utredningsområdet. 

 

Figur 3: Flödesvägar inom utredningsområdet.  

Det finns tre markavvattningsföretag inom utredningsområdet som alla bedöms 

vara aktiva. Markavvattningsföretagen är: 

1. Sörby – Kumla dikningsföretag av år 1960 

2. Sickelsta – Sörby dikningsföretag av år 1939 

3. Kumla – Sickelsta dikningsföretag år 1974 
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För utredningsområdet är det viktiga att avveckla de juridiska bestämmelserna 

som markavvattningsföretagen står för. Det pågår enligt kommunen (Kumla, 

2019a) ett arbete med att ompröva eller avveckla dessa markavvattningsföretag 

inför kommande exploatering. I och med detta kommer denna dagvatten-

utredning ej att beröra dessa ytterligare. 

Höjd bör tas för att utredningsområdet nästan uteslutande ligger inom området 

för ovan nämnda markavvattningsföretag. Då markavvattningsföretagen i det 

här fallet antas vara åtgärder för att avleda oönskat vatten från marken och göra 

den brukbar finns det en risk att avveckling och igenläggning av diken kan 

innebära att grundvattennivåerna stiger ytterligare. I Figur 4 presenteras 

markavvattningsföretagens utbredning över utredningsområdet. 

 

Figur 4: Markavvattningsföretagens utbredning inom utredningsområdet. 
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RECIPIENT 

Mottagande recipient för utredningsområdet är Stenebäcken (MS_CD: 

WA57787766). 

Observera att arbetet med den nya förvaltningscykeln, cykel 3, pågår hos 

Länsstyrelsen och Vattenmyndigheterna. Vid författande av denna utredning 

har arbetet ej slutförts och därför används underlag från senaste bedömning, 

”Förvaltningscykel 2”, fortfarande. Så fort den nya cykeln är officiell hänvisas till 

Vatteninformationssystem Sverige (VISS) för uppdaterad information. 

Stenebäcken är klassificerad som en vattenförekomst av Länsstyrelsen och 

Vattenmyndigheterna och det finns därför uppsatta miljökvalitetsnormer (MKN). 

Enligt den senaste klassificeringen har Stenebäcken Måttlig ekologisk status, 

Uppnår ej god kemisk status och har inte klassats för kemisk status utan 

överallt överskridande ämnen. Recipienten bedöms ha miljöproblem i form av 

övergödning, miljögifter och morfologiska förändringar. De senaste MKN är från 

en förlängning av förvaltningscykel 2 (2010 – 2016) och säger att Stenebäcken 

ska uppnå God ekologisk status år 2027 och God kemisk ytvattenstatus. Det 

finns dock ingen tidpunkt fastställd för när god kemisk ytvattenstatus ska ha 

uppnåtts. Undantag har gjorts för bromerad difenyleter (PBDE) och kvicksilver 

och kvicksilverföreningar då samtliga vattenförekomster i Sverige bedöms 

överskrida dessa värden. I dagsläget bedöms det inte finnas tekniska 

möjligheter att åtgärda detta. Miljöproblem i recipienten är övergödning, 

miljögifter och morfologiska förändringar och kontinuitet.  

Orsaken till Stenebäckens måttliga ekologiska status beror på att vattendraget 

är påverkat av övergödning och är kraftigt rätat/kanaliserat. Det är 

artsammansättning hos påväxt-kiselalger som har varit avgörande I 

bedömningen av ekologisk status. Tillförlitlighetsklassen för påväxt-kiselalger 

har bedömts till medel och är baserade på en mätning från 2010. Status för 

näringsämnen, som beror på koncentrationen av fosfor i vattnet, bedöms som 

måttlig och har vid flera tillfällen varit kraftigt förhöjd. Tillförlitlighetsklassen för 

näringsämnen bedöms till god och är baserad på 18 mätningar mellan 2010 – 

2012. Det morfologiska tillståndet i vattenförekomsten är dåligt till följd av 

klassificeringen dålig för tre parametrar, vattendragets planform, strukturer i 

vattendraget och svämplanets strukturer och funktion i vattendraget. Samtliga 

morfologiska bedömningar har tillförlitlighetsklassning medel. De morfologiska 

miljöproblemen beror på morfologiska förändringar och det faktum att 

vattenförekomsten är påverkad av fysiska ingrepp. 

Den kemiska statusen är baserad på höga halter av bromerad difenyleter och 

kvicksilver och kvicksilverföreningar. Då båda bedömningsgrunder är ämnen 

som det finns undantag för och det inte finns en bedömning gjord av kemisk 

status utan överallt överskridande ämnen är det svårt att dra en slutsats 

gällande den kemiska statusen. Bedömningen att recipienten är påverkad av 

övergödning beror på förhöjd belastning av näringsämnen. Att det finns 

miljögifter i recipienten är baserat på att det är förhöjda kvicksilverhalter i fisk 

(VISS, 2019).  
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MARKANVÄNDNING 
Före exploatering 

Utredningsområdet är ca 19 ha stort och är i dagsläget obebyggt. Området är 

flackt och används idag nästan uteslutande som åkermark. I den östra delen av 

området finns en liten naturficka med träd, men i övrigt består området av 

åkermark. I Figur 5 presenteras befintlig markanvändning inom 

utredningsområdet. 

 

Figur 5: Markanvändning inom utredningsområdet före exploatering.  
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Efter exploatering 

Det planeras att uppföras en ny stadsdel inom denna detaljplan där 

utredningsområdet utgör etapp 1. Området kommer att bebyggas med bostäder 

i blandat utförande (villor, radhus, flerfamiljshus) och det kommer även att 

finnas ett vård- och omsorgsboende. I Figur 6 presenteras markanvändning i 

utredningsområdet efter exploatering. 

 

Figur 6: Markanvändning inom utredningsområdet efter exploatering.  
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METOD 
Beräkning av dagvattenflöden har utförts med hjälp av den webbaserade 

recipient- och dagvattenmodellen StormTac (v.18.3.2). Modellen är ett 

planeringsverktyg där översiktliga beräkningar av flöden och koncentrationer av 

olika föroreningar i dagvatten kan utföras. Nödvändiga indata till modellen 

består av nederbördsmängd samt det aktuella områdets area och 

markanvändning. Till beräkningarna nyttjar modellen granskade schablonhalter 

av föroreningar baserade på flödesproportionell provtagning och vedertagna 

hydrologiska/hydrauliska beräkningsmetoder (StormTac, 2017). 

Enligt P110 bör en klimatfaktor användas vid beräkning av framtida flöden. Då 

området i framtiden kommer att påverkas av ett förändrat klimat användes en 

klimatfaktor (1,25) vid beräkning av flöden i modellen. Flöden och 

fördröjningsvolymer beräknades för regn med 5 och 20 års återkomsttid. Den 

allmänna anläggningen ska dimensioneras så att den, enligt krav i P110, klarar 

av ett 20-årsregn. Mer specifikt ska den vid ett 20-årsregn klara av att 

trycklinjen ligger i marknivå (baserat på gles bostadsbebyggelse). I Figur 7 syns 

ansvarsfördelningen för dagvattensystem från P110. 

 

Figur 7: Ansvarsfördelning mellan kommun och VA-huvudman vid olika återkomsttider och typer av 

bebyggelse enligt P110.  

Som indata till StormTac-modellen har nederbörden satts till 688 mm (625 mm 

före korrigering med faktor 1,1 för systematiska mätfel enligt rekommendation i 

StormTac). Nederbördsmängden är hämtad från SMHI:s meteorologiska station 

i Örebro med klimatnummer 95160 och bygger på data för det årliga 

medelvärdet mellan 1961 – 1990. Markanvändning före exploatering har tolkats 

utifrån Lantmäteriets ortofoto och markanvändning efter exploatering har tolkats 

utifrån erhållen situationsplan. Markanvändningen presenteras i Tabell 2. 
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Tabell 2: Markanvändning inom utredningsområdet, före och efter exploatering. Observera att den 

summerande avrinningskoefficienten är viktad, inte aritmetiskt beräknad. 

Före exploatering 

Markanvändning Area (ha) Phi (φ) Red. Area (ha) 

Naturmark 0,56 0,05 0,03 

Åkermark 18,64 0,1 1,86 

Totalt 19,20 0,10 1,89 

        

Efter exploatering 

Markanvändning Area (ha) Phi (φ) Red. Area (ha) 

Flerfamiljehusområde 0,82 0,4 0,33 

Grönyta 4,39 0,1 0,44 

Radhusområde 1,81 0,4 0,73 

Villaområde 8,96 0,35 3,14 

Vård- och omsorgsboende 1,14 0,4 0,46 

Väg 2,07 0,8 1,66 

Totalt 19,20 0,35 6,74 

 

Hårdgörningsgraden ökar efter exploatering vilket kan ses på 

avrinningskoefficienten. Trots att området endast består av natur- och åkermark 

innan är det inte en överdriven ökning av flöden då en stor del av kommande 

exploatering planeras vara villaområden och andra, mindre hårdgjorda 

områden. Detta antas även vara rimligt då ett uttalat mål för Gröna Sörby är att 

hårdgörningsgraden ska hållas nere. 
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RESULTAT 
RINNTIDER 

Rinnsträcka och rinnhastighet har beräknats och bedömts för 

utredningsområdet före och efter exploatering. Rinnhastigheten beräknas helt 

ske i naturmark före exploatering, men efter exploatering har två scenarion 

utretts och därför används olika typer av rinnhastighet. I Tabell 3 presenteras 

resultaten. 

Tabell 3: Rinnsträcka, -hastighet och -tid, före och efter exploatering, inom utredningsområdet. 

  

Rinnsträcka 

(m) 

Rinnhastighet 

(m/s) 

Rinntid 

(min) 

Före exploatering 800 0,1 133 

Efter exploatering 

(ytavrinning) 
800 0,5 27 

Efter exploatering 

(avrinning i ledning) 
800 1,0 13 

 

FLÖDES- OCH FÖRDRÖJNINGSBERÄKNINGAR 

Flödesberäkningar är utförda för redovisad markanvändning, före och efter 

exploatering, med beräknad rinntid. Ett flertal återkomsttider har använts då en 

osäkerhet funnits gällande vilken nivå utredningsområdet kommer att läggas på. 

I Tabell 4 nedan presenteras dimensionerande flöden och fördröjningsvolymer. 

Klimatfaktor 1,25 har använts för samtliga beräkningar. 

Tabell 4: Dimensionerande flöden och fördröjningsvolymer, före och efter exploatering, inom 

utredningsområdet. 

  Före exploatering   Efter Exploatering 

Återkomsttid (år) Flöde (l/s) 
Fördröjnings-

volym (m³) 
  Flöde (l/s) 

Fördröjnings-

volym (m³) 

5 76 -   830 1700 

20 130 -   1300 2600 

 

Fördröjningsvolymen är framtagen genom att begränsa utflödet från 

utredningsområdet till recipient för dimensionerande regnintensitet. Detta 

bedöms ligga i linje med den första riktlinjen från Kumlas styrdokument om att 

vattenbalansen inte allvarligt får förändras. 

FÖRORENINGSBERÄKNINGAR 

En beräkning har utförts för föroreningshalter och -mängder för 

utredningsområdet, före och efter exploatering. Observera att ingen rening har 

tagits hänsyn till i denna beräkning. I Tabell 5 presenteras resultatet. 

Gråmarkerade celler i tabellen nedan indikerar att värdet överskrider utsatt 

riktvärde som presenterades i Tabell 1. 
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Tabell 5: Föroreningshalter och -mängder, före och efter exploatering, för utredningsområdet. Observera 

att gråmarkerade celler överskrider tidigare föreslagen riktvärdeshalt för föroreningen. I den sista 

kolumnen visar rödmarkerade celler en ökning av föroreningen medan en grönmarkering visar motsatsen. 

  Före   Efter   
Mängd-

skillnad (kg) Ämne Halter (µg/l) 
Mängder 

(kg/år) 
  Halter (µg/l) 

Mängder 

(kg/år) 
  

P 160 7,2   160 8,1   0,9 

N 3900 180   1500 73   -107 

Pb 6,9 0,31   6,5 0,32   0,01 

Cu 12 0,53   18 0,88   0,35 

Zn 20 0,89   51 2,5   1,61 

Cd 0,1 0,0045   0,34 0,017   0,0125 

Cr 2,4 0,11   5,3 0,26   0,15 

Ni 1,5 0,069   5,2 0,26   0,191 

Hg 0,005 0,00022   0,029 0,0014   0,00118 

SS 99 000 4400   45 000 2200   -2200 

Oil 180 8,2   430 21   12,8 

PAH16 0,071 0,0032   0,32 0,016   0,0128 

BaP 0,0071 0,00032   0,027 0,0013   0,00098 

 

I den sista kolumnen redovisas mängdskillnaden före och efter exploatering där 

vi kan utläsa att samtliga föroreningsmängder, förutom kväve och suspenderad 

substans, ökar. En rödmarkering visar en ökning av mängden, medan en 

grönmarkerad cell visar på motsatsen. Det är på grund av att en så stor mängd 

åkermark ersätts med mer blandade marktyper som en så signifikant skillnad 

påvisas. 
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SYSTEMLÖSNING 
PRINCIPIELL HÖJDSÄTTNING OCH SEKUNDÄRA 
AVRINNINGSVÄGAR 

Höjdsättningen är viktig för att undvika skador på bebyggelse till följd av 

översvämning. För att uppnå detta bör byggnader alltid placeras högre än 

angränsande områden (vägar, stigar, grönytor, m.fl.) vilket medför att dagvatten 

vid extrem nederbörd kan avledas ytligt i händelse av att dagvattensystemets 

maxkapacitet överskrids. Dessa ytliga vägar för vatten är det som benämns 

sekundära avrinningsvägar och kan med fördel placeras i lågstråk i befintlig 

terräng.  

Lågstråk rekommenderas så att vattnet säkert kan avrinna vid stora 

nederbördstillfällen. Ingångar till byggnader bör höjdsättas så att vatten inte 

rinner in i dessa innan det rinner över de tröskelnivåer som finns på vattnets 

väg ut ur utredningsområdet. Hänsyn till dessa aspekter måste tas i den 

kommande projekteringen. Då utredningsområdet ligger med en mycket flack 

lutning är det extra viktigt att höjdsättning görs på ett säkert sätt. Här är det 

extra viktigt att tröskelnivåer skapas så att stora vattenvolymer kan passera 

utan att riskera skador mot bebyggelse. 

Höjdsättning i anslutning till husfasader bör utformas enligt figur 8 (Alm och 

Pirard, 2014). Förslaget innebär en utkastare på cirka 20 centimeter i 

kombination med att marken närmast fasaden hårdgörs för att undvika 

belastning på byggnadens dräneringssystem. Marklutningen rekommenderas till 

2% de första tre metrarna från utkastaren och därefter cirka 1 – 2% för att inte 

riskera att dagvatten rinner in mot byggnaden. 

 

Figur 8. Figuren visar rekommenderad höjdsättning av mark närmast fasad och är hämtad från Alm och 

Pirard, 2014. 
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Observera att det finns en skyfallskartering av Kumla kommun utförd av 

Norconsult (Norconsult, 2019) och det rekommenderas att denna används som 

underlag vid höjdsättning och vidare projektering av området. 

DAGVATTENHANTERING 

Ett antal förslag har tagits fram för hur en systemlösning av dagvatten kan 

göras i utredningsområdet. Förslagen innebär olika alternativ för hantering av 

avvattning, men har en gemensam avledning vidare mot recipient genom 

befintliga dikessystem.  

Observera att ingen hänsyn har tagits till befintliga grundvattennivåer och ett 

antagande har gjorts att lerlagret är tjockt och tätt. Det antas även att eventuella 

juridiska problem med markavvattningsföretagen har rätats ut genom att de 

undersökts gällande styrande förutsättningar. Samtliga höjder ska betraktas 

som osäkra då de är baserade på den nationella höjdmodellen. Samtliga 

antaganden kring geotekniken måste i vidare arbete säkras mot geotekniker 

som bedömer om hållfasthetsberäkningar behöver utföras eller ej. 

Förslag 1 – Öppet system med svackdike och avskärande diken 

Detta förslag är utformat för att minimera ledningar i mark, dvs. att avvattning på 

ytan förespråkas som avledande system. Då husdränering fortfarande kommer 

behövas innebär det inte att det är ledningsfritt. 

Då det inte går att få en genomgående lutning på hela området måste 

dagvattenhanteringen delas upp i två system. Dagvatten från den norra delen 

av utredningsområdet avleds mot ett avskärande dike där rening och fördröjning 

sker. Den resterande och största delen av utredningsområdet omhändertas i ett 

svackdike placerat i det mittersta grönstråket. Svackdiket planeras utgöra en 

sänka i landskapet och i botten av diket rekommenderas ett magasin fyllt av 

makadam för ytterligare rening och fördröjning. Vatten avleds mot svackdiket 

antingen ytligt eller genom avskärande diken. En principskiss av förslag 1 

presenteras i Figur 9.  
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Figur 9. Principskiss för lösningsförslag 1. De blåa pilarna representerar flödesriktning. OBS! Samtliga 

höjder är osäkra då de är baserade på den nationella höjdmodellen. 

Avrinningsområdena till lösningsförslaget i Figur 9 presenteras i Figur 10.  
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Figur 10. Avrinningsområden till samtliga diken presenterade i lösningsförslag 1. 

Lösningsförslag 1 utgår från att befintliga markhöjder används vid anläggning 

av dagvattensystemet. För att säkra bebyggelse kan befintlig mark vid 

byggnader behöva höjas. Observera att detta behöver utredas vidare i 

projekteringsfasen när en inmätning av marken har gjorts.  

Trots att detta är ett ytligt system rekommenderas att husdränering förläggs 

ovanför tröskelnivån för dagvattensystemet, dvs. över anslutningen mellan 

föreslaget system och befintliga dikena (se Figur 9). Detta rekommenderas för 

att försäkra att ingen baktryckning sker i systemet vid skyfall som skulle kunna 

orsaka översvämningar inomhus. I Figur 11 presenteras en schematisk 

sektionsskiss på höjdsättning av diken och husdränering. 
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Figur 11. Principskiss för höjdsättning av dagvattenanläggningar, husdränering och befintliga diken. 

Skisser på dikessektioner och dimensioner för lösningsförslag 1 presenteras i 

Figur 12 och Tabell 6. Om angivna dimensioner används bedöms de 

avskärande dikena kunna avleda ett 20-årsregn med klimatfaktor 1,25. 

Svackdike och Avskärande dike 2 är dimensionerade för att ta hand om 

erforderlig fördröjningsvolym om 2600 m³ som presenterades i Flödes- och 

fördröjningsberäkningar-kapitlet. Observera att denna beräkning är gjord med 

rinnhastighet 0,5 m/s. Fördelning av fördröjningsvolym görs genom att 

svackdiket dimensioneras för att fördröja 1920 m³ och Avskärande dike 2 tar 

hand om de resterande 680 m³.  
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Figur 12. Dikessektioner till lösningsförslag 1. Presenterade mått anges i meter. 

 

Tabell 6: Dimensioner för dikessystemet presenterat i lösningsförslag 1. 

Anläggning Släntlutning 
Längdlutning 

(m/m) 
Djup 
(m) 

Bottenbredd 
(m) 

Svackdike 

Ovan mark 1:4 0,001 0,4 15 

Under 
mark 

(makadam) 
1:1 0,001 0,4 13,3 

Avskärande dike 1 1:1 0,001 0,3 0,5 

Avskärande dike 2 1:4 0,001 0,6 1 

Avskärande dike 3 1:5 0,001 0,35 2 

 

Alternativ variant 

En variant av lösningsförslag 1 kan göras genom att installera en pumpstation. 

Observera att lösningen som är presenterad kan avvattnas utan att man 

pumpar dagvatten, men genom att använda en pumpstation kan man bygga in 

extra säkerhet i systemet. Markens infiltrationskapacitet bedöms vara mycket 

begränsad och då finns det en stor risk att stående vatten samlas i svackdiket 
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utan att rinna bort. Beroende på vad faktiskt infiltration är kan området med 

tiden bli mer av en våtmark än ett svackdike. Detta kan försvåra underhåll och 

även försämra det estetiska intrycket. En pump skulle säkra systemet genom att 

kontinuerligt leda bort dagvatten och på så sätt även se till att området i 

närheten av utloppet inte förblir blött under längre perioder.  

Svackdiken och avskärande diken 

För hantering av avvattning enligt lösningsförslag 1 rekommenderas 

användning av olika typer av diken inom utredningsområdet (se Figur 10). Då 

det finns ett flertal befintliga diken utanför området som tillhör de olika 

markavvattnings-företagen bedöms den bästa och mest kostnadseffektiva 

lösningen vara att använda dessa för vidare avledning mot recipient.  

Det föreslås att det gröna huvudstråket inom stadsdelen utformas som ett 

svackdiken med ett makadamfyllt bottenlager. Det finns ett behov i det här fallet 

att öka både reningseffekt och fördröjningsvolym genom att skapa ett sekundärt 

makadammagasin under svackdiket. Ett exempel på hur utformning av diket 

kan göras presenteras i Figur 13. Observera att figuren i exemplet är mindre än 

vad som rekommenderats i lösningsförslag 1, men poängen är att visa att en 

dagvattenanläggning kan utsmyckas så att den blir en del av landskapsbilden. 

 

Figur 13. Exempel på hur ett större svackdike kan utformas. Figuren är hämtad från VegTech. 

Svackdiken anläggs som avskärande element, gärna med makadam för ökad 

infiltration, i eller i anslutning till grönstråk. Genom att anlägga svackdiken, där 

dagvatten även kan infiltrera, ökar reningseffekten och infiltrationsförmågan 

inom utredningsområdet. I det här fallet rekommenderas svackdiken, med 

makadam i botten, som både fördröjningsanläggning och avledning. Syftet med 

svackdiken är att kunna ta hand om större mängder dagvatten och bidra till en 

trögare avledning genom systemet. En trög avledning är av stor vikt för 

reningsförmågan och trots att området har en dålig infiltrationskapacitet kan det 

även hjälpa till att bevara grundvattenbalansen. 

Mot det större svackdiket kopplas avskärande diken. I Figur 14 presenteras ett 

antal exempel på hur avskärande diken kan utformas i stadsmiljö. 
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Figur 14. Exempel på hur avskärande diken kan utformas. Den vänstra bilden kommer från Botkyrka 

kommun medan bilden i mitten och till höger kommer från Stockholm Vatten och Avfall. 

Ett avskärande dike är ofta gräsklätt med svag till måttlig släntlutning som 

etableras i nivå under kringliggande mark. Även här är det möjligt att anlägga 

ett avskärande dike med makadam, men istället för att som med svackdiken ha 

makadam i botten fylls istället hela diket med makadam. Lutning är mycket 

viktigt mellan ytor i anslutning till avskärande diken för att vatten ska kunna 

flöda fritt. På grund av utformningen och den mer öppna naturen hos 

avskärande diken avskiljer de mycket grovt sediment, men även andra 

föroreningar, och en längre rinnsträcka ökar reningen.  

På grund av förmågan att ta upp sediment kan det finnas en risk för att 

infiltrationsförmågan avtar över tid. Rensning behöver ske när en större mängd 

sediment kan noteras i dikena för att upprätthålla kapaciteten. 

Reningseffekt 

Det är viktigt att notera här att en exakt modellering av reningseffekt i 

föreslagen anläggning inte går att göra då den är uppbyggd av flera steg och 

det finns i huvudförslaget ingen kontinuerlig avledning av vatten förrän systemet 

bräddar över tröskelnivå. Modellering i Tabell 7 har gjorts av ett öppet 

makadamdike med 15 cm matjord som täckning ovan makadammagasinet. 

Svackdikesvolymen, dvs. den öppna ytan ovan har inte tagits med i 

beräkningarna. 
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Tabell 7: Föroreningshalter och -mängder för utredningsområdet, före exploatering samt efter 

exploatering efter rening i svackdike. Observera att gråmarkerade celler överskrider tidigare föreslagen 

riktvärdeshalt för föroreningen. I den sista kolumnen visar rödmarkerade celler en ökning av föroreningen 

medan en grönmarkering visar motsatsen 

  Före   Efter   
Mängd-

skillnad (kg) Ämne 
Halter 

(µg/l) 
Mängder 

(kg/år) 
  

Halter 

(µg/l) 
Mängder 

(kg/år) 
  

P 160 7,2   82 4,1   -3,1 

N 3900 180   930 46   -134 

Pb 6,9 0,31   2 0,1   -0,21 

Cu 12 0,53   8,5 0,42   -0,11 

Zn 20 0,89   14 0,7   -0,19 

Cd 0,1 0,0045   0,085 0,0042   -0,0003 

Cr 2,4 0,11   2,9 0,15   
0,04 

Ni 1,5 0,069   1,6 0,081   
0,012 

Hg 0,005 0,00022   0,015 0,00076   0,00054 

SS 99000 4400   16000 810   -3590 

Oil 180 8,2   200 9,9   1,7 

PAH16 0,071 0,0032   0,071 0,0035   0,0003 

BaP 0,0071 0,00032   0,006 0,0003   -2E-05 

 

Det är här viktigt att belysa att trots en ökning av krom, nickel, kvicksilver, olja 

och polyaromatiska kolväten tillkommer det ytterligare rening som ej tagits med 

i beräkningarna. Det kommer att tillkomma ytterligare rening i avskärande diken 

(sedimentation längs hela sträckan och genom växtupptag om dikena kläs med 

gräs) och den öppna volymen i svackdiket. Ytterligare rening ovan tillsammans 

med osäkerheterna för läckage av metaller från de markanvändningar som 

används gör att det bedöms att rening kommer att ske till nivåer i nivå med eller 

till och med lägre än före exploatering.  

Fosforbelastningen mot recipient minskar efter exploatering med föreslagen 

reningsanläggning. Då fosfor är begränsande mot recipient för att uppnå MKN 

bedöms exploateringen inte riskera möjligheten att uppnå dessa. 

Förslag 2 – Dagvattendamm med ledningsnät 

Detta förslag är utformat för att avledning av dagvatten ska göras genom 

ledningsnät under gatusystemet. 

Dagvattenledningar förläggs i samtliga gator i området och avleds med fall mot 

det mittersta grönstråket. I förslaget har ledningarna lagts med en 

genomgående lutning på 5 ‰. Observera att lutningen eventuellt skulle kunna 

minskas, men detta beslut bör tas i vidare projekteringsskede i samråd med VA-

huvudman och ansvarig projektör. Ledningsnätet går ut i en dagvattendamm 

som dimensioneras för erforderlig fördröjningsvolym 2600 m³. Dammen 

rekommenderas anläggas närmast utlopp ur utredningsområdet i anslutning 

mot befintligt dike. Observera att detta är en godtycklig placering och det 
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behöver säkras att dammens konstruktion inte krockar med befintliga ledningar. 

En principskiss av förslag 2 presenteras i Figur 15.  

 

Figur 15. Principskiss för lösningsförslag 2. De gröna linjerna representerar ledningsnät och de blå 

pilarna representerar flödesriktning. OBS! Samtliga höjder är osäkra då de baseras på den nationella 

höjdmodellen. 

Notera att lösningsförslag 2 utgår från att befintliga markhöjder används vid 

anläggning av byggnader. Detta innebär att marknivåer vid markerade brunnar 

ligger i befintlig marknivå och att dagvattendammen grävs ut för anläggning. För 
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att säkra bebyggelse kan befintlig mark vid byggnader behöva höjas och 

samtliga punkter behöver utredas vidare i projekteringsfasen när en inmätning 

av marken har gjorts.  

Val av leverantör och ledningstyp bör göras vid projektering. Dimensioner på 

ledningar i gator behöver bestämmas när gatustrukturen är satt så att 

tillrinningen kan beräknas mer utförligt. 

Dagvattendammen har dimensionerats med hjälp av StormTac och en sektion 

visas i Figur 16. Rinntiden har beräknats med rinnhastighet 1 m/s för avledning i 

ledning och dammen nedan är kopplat till denna beräkning. Observera att 

föreslagen damm är djup och kan behöva stängsel för säkerhetsaspekten. 

 

Figur 16. Dagvattendamm dimensionerad för lösningsförslag 2. 

På grund av de små höjdskillnaderna inom utredningsområdet erfordras en 

backventil vid inloppet till dammen för att undvika att vatten stiger upp i 

ledningsnätet vid höga vattennivåer. På grund av höjdskillnaderna ut mot 

befintligt dike kan en avledning med självfall ej säkerställas och en pumpstation 

behövs för att leda bort vatten.  

Alternativa varianter 

En variant av lösningsförslag 2 är att istället för att använda befintliga 

marknivåer kan en genomgående markhöjning göras. En högre marknivå skulle 

medföra att dammens djup gentemot befintlig marknivå inte blir lika stor och 

eventuella problem med grundvattennivåer kan minskas. 

Det skulle även vara tekniskt möjligt att sänka dammen ytterligare gentemot 

befintliga marknivåer för att ge bättre förutsättningar till lutning på ledningsnät 

och husdränering. Observera att detta bör anses vara en sista utväg om önskad 

lutning inte går att få till. 

Då dagvattendammen ligger i nära anslutning till kvartersmark vilket kan betyda 

risker för boende och möjliga problem med markens hållfastighet. En sista 

variant av detta förslag skulle därför vara att flytta dammen västerut. Observera 

att detta även skulle betyda att detaljplanegränsen måste flyttas så att den 

innefattar dammen. Dammen måste ligga inom detaljplaneområdet för att 
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rådighet över dammen och dess reningsfunktion kan säkras över en överskådlig 

tid. Om dammen förläggs utanför detaljplaneområdet finns det inget skydd och 

en avveckling av dammen skulle då medföra att utredningsområdet står utan 

reningsanläggning. För att gå vidare med denna variant måste markanspråk i 

första hand säkras så att detaljplanen kan utökas önskat avstånd från 

kvartersmark.  

Våt damm 

För hantering av avvattning enligt lösningsförslag 2 rekommenderas anläggning 

av en dagvattendamm. På grund av den låga lutningen i området bedöms det 

inte gå att avleda vatten ut från utredningsområdet utan en pumpstation. En 

pump anläggs vid dammens utlopp som pumpar vatten till befintligt dike väster 

om utredningsområdet. Användandet av de befintliga dikena för vidare 

avledning mot recipient bedöms vara den bästa och mest kostnadseffektiva 

lösningen.  

Dammen föreslås anläggas i det centrala grönstråket och matas med en 

dagvattenledning utformad med en backventil för att undvika stående vatten i 

ledningsnätet vid större regn. Ett exempel på hur dammar kan byggas i 

stadsmiljö visas i Figur 17. 

 

Figur 17. Exempel på hur dammar i stadsmiljö kan utformas. Den vänstra bilden kommer från MVM-huset 

vid SLU i Uppsala och de två till höger kommer från Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Foto: Sweco. 

Då den högsta vattennivån i dammen, enligt exempel i Figur 15, ligger på 

+39,60 och lägsta VG-nivå i ledningsnätet ligger på +39,47 rekommenderas att 

en backventil installeras vid dammens inlopp. Detta innebär att vatten inte kan 

stiga upp i ledningarna och försämra självrensning och möjlighet till underhåll av 

ledningsnät. Observera att det fortfarande kan släppas ut vatten till dammen, 

trots höga vattennivåer, när det hydrauliska trycket i ledningarna byggs upp. Ett 

praktiskt exempel på hur en backventil fungerar visas i Figur 18. 



 Det Gröna Sörby – fördjupad dagvattenutredning 31 

 Date: 190329  

 Handläggare: Patricia Rull & Andreas Sandwall  

 

 

Figur 18. En praktisk förklaring av hur en backventil fungerar när vattennivån i ett system stiger. Exemplet 

kommer från WAPRO.  

Dammens funktion är att fördröja och rena större mängder dagvatten och 

placeras oftast i slutet av ett system, vilket även är fallet här. En damm kan 

utformas på flera olika sätt, med våtmarkspartier, med en eller flera 

delbassänger och/eller en eller flera djupzoner. Den största delen av reningen 

sker framförallt genom att partikelbundna föroreningar sedimenterar, men även 

genom växtupptag och andra biologiska processer som kan reducera halterna 

av lösta föroreningar. Reningseffekten, och de biologiska värdena, blir högre 

när växter deltar i reningsprocessen.  

Dammen rekommenderas i det här fallet att utformas som en något 

meandrande, avlång figur. Observera att det vid detaljprojektering behöver 

designas så att det inte skapas några döda zoner där vatten står stilla. Dammar 

behöver underhållas med jämna mellanrum genom att antingen slamsuga 

botten från sediment, genom att göra en skimming av ytan för att ta hand om 

olja, eller genom underhåll och skörd av växter längs dammen kanter. 

Observera att dessa växter måste tas bort och får inte lämnas kvar i systemet. 

Slamsugning behöver oftast inte göras mer än vart femte år, men varierar 

mellan damm till damm (Stockholm Vatten, 2016) 

Reningseffekt 

En simulering av rening i föreslagen våt damm har gjorts för dagvatten och 

presenteras i Tabell 8. Observera att de höga oljemängderna kan sänkas 

genom att placera utloppet för dammen under den permanenta vattenytan. Olja 

kommer att lägga sig som en film på dammens yta och med kontinuerligt 

underhåll kan detta avskiljas innan det når recipient. 
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Tabell 8: Föroreningshalter och -mängder för utredningsområdet, före exploatering samt efter 

exploatering efter rening i våt damm. Observera att gråmarkerade celler överskrider tidigare föreslagen 

riktvärdeshalt för föroreningen. I den sista kolumnen visar rödmarkerade celler en ökning av föroreningen 

medan en grönmarkering visar motsatsen 

  Före   Efter   
Mängd-

skillnad (kg) Ämne 
Halter 

(µg/l) 
Mängder 

(kg/år) 
  

Halter 

(µg/l) 
Mängder 

(kg/år) 
  

P 160 7,2   63 3,1   -4,1 

N 3900 180   1000 51   -129 

Pb 6,9 0,31   1,8 0,09   -0,22 

Cu 12 0,53   7,1 0,35   -0,18 

Zn 20 0,89   15 0,72   -0,17 

Cd 0,1 0,0045   0,15 0,0074   0,0029 

Cr 2,4 0,11   1 0,05   -0,06 

Ni 1,5 0,069   2 0,098   0,029 

Hg 0,005 0,00022   0,017 0,00082   0,0006 

SS 99000 4400   9600 470   -3930 

Oil 180 8,2   300 15   6,8 

PAH16 0,071 0,0032   0,044 0,0022   -0,001 

BaP 0,0071 0,00032   0,005 0,00025   -0,00007 

 

Efter rening i dammen kommer dagvattnet att släppas ut på en dikessträcka 

som kommer att avskilja ytterligare föroreningar. Förslagsvis tar kommun eller 

VA-huvudman över skötsel av dikessystemet och rustar upp det så att det kan 

räknas med i den allmänna dagvattenanläggningen. Trots de osäkerheter som 

finns för läckage av metaller från presenterad markanvändning bedöms 

föroreningsbelastningen mot recipient att minska efter exploatering med detta 

förslag. 
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OSÄKERHETER OCH 
RISKANALYS 
Efter avstämning med beställare har denna utredning skrivits utifrån ett 

perspektiv att ett antal större frågor har lösts, vilket innebär att samtliga 

lösningsförslag och diskussioner utgår ifrån att dessa inte påverkar 

systemlösningen. I detta kapitel analyseras risker som finns kopplade till de 

frågor som ännu inte lösts och det förs en diskussion om hur det kan påverka 

exploateringen. 

MARKAVVATTNINGSSFÖRETAG 

Enligt tidigare kapitel om Geologiska och hydrologiska förutsättningar finns det 

tre aktiva markavvattningsföretag inom utredningsområdet. Dessa tre 

markavvattningsföretag täcker in nästa hela utredningsområdet (se Figur 4) och 

kan innebära ett flertal risker och en arbetsbörda inför kommande exploatering. 

Notera att dokumentation kring markavvattningsföretagen inte funnits tillgänglig 

när denna rapport skrivits och har därför inte analyserats djupare. 

I dessa fall ligger samtliga markavvattningsföretag på åkermark och ett 

antagande har gjorts om att de upprättats för att göra marken brukbar. 

Markavvattningsföretagen och dess dokumentation är juridiskt bindande avtal 

mellan olika markägare om att anlagda diken ska upprätthållas genom skötsel 

och för att kostnader för underhåll ska kunna fördelas rättvist. De flesta 

markavvattningsföretag är relativt gamla (ofta från 1960 och tidigare) och var 

styrande när det var flera markägare som delade på stora områden. Idag är 

ägandet av marker ofta mindre komplex och speciellt i detta område där 

exploatering är planerad är det inte säkert att det kommer finnas fler än en 

markägare – kommunen. Om det är så att kommunen äger, eller planerar att 

köpa upp, marken i närheten av området finns det en chans att de blir enda 

markägare inom ett markavvattningsföretag. Då reglering av kostnader inte 

behöver ske mot en ensam markägare rekommenderas att ett sådant företag 

avvecklas för att undvika juridiska problem om det finns föreskriva nivåer eller 

flöden i dokumentationen. 

Om det å andra sidan finns flera ägare inom ett markavvattningsföretag måste 

en diskussion tas med samtliga markägare innan någon ändring kan göras i 

befintliga bestämmelser. Det är mycket möjligt att övriga markägare inte är 

medvetna om att det finns ett markavvattningsföretag på deras ägor, men 

dokumentet är fortfarande juridiskt styrande och kan leda till problem längre 

fram i processen om det inte följs. Det är möjligt att markavvattningsföretagen 

endast föreskriver en monetär uppdelning för underhållsarbeten och inte alls 

påverkar flöden eller vattennivåer, men det är omöjligt att veta innan de 

undersökts. För att undvika problem med avledning av vatten från 

utredningsområdet rekommenderas att en analys utförs av samtlig 

dokumentation och om det bedöms vara ett problem för exploateringen bör en 

avveckling av markavvattningsföretagen göras. Det är mycket viktigt att notera 

att en avveckling av markavvattningsföretaget inte är samma sak som en 

avveckling av de diken som avleder vatten från området. Det rekommenderas 
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att befintliga diken i så stor utsträckning som möjligt bevaras för att bevara 

existerande vattenbalans. Om den existerande vattenbalansen störs genom att 

diken läggs igen finns det en risk för att grundvattennivåerna kommer att höjas 

ytterligare. Detta måste utredas vidare och diskussion om detta följer i 

kommande kapitel.  

Utöver att vara en risk för grundvattennivåerna finns det en risk att avveckling 

av dikena kan bedömas vara en vattenverksamhet eftersom det är ett arbete i 

ett vattenområde och det kan påverka närliggande allmänna och enskilda 

intressen. Vattenverksamhet kräver tillstånd och handläggningstiden kan vara 

mycket lång. Beroende på vilket beslut som tas gällande befintliga diken 

rekommenderas att en expert på tillståndsfrågor kontaktas innan arbete 

påbörjas. 

I presenterade lösningsförslag används en del av markavvattningsföretagens 

diken som avledning från utredningsområde vidare mot recipient. Observera att 

detta inte får göras om det finns föreskriva flödesbegränsningar, maximala 

vattennivåer eller liknande i dokumentation för de olika markavvattnings-

företagen. Det bedöms fortfarande vara det bästa och mest kostnadseffektiva 

sättet att hantera avvattningen från utredningsområdet, men det 

rekommenderas att kommunen tar över hantering och underhåll av dessa 

diken. Att vatten från utredningsområdet leds längs en längre dikessträcka 

hjälper till med ytterligare rening och om dikena utvecklas till en meandrande 

struktur kan de även vara ett vackert inslag i det nya landskapet. En eventuell 

omledning av diket kan räknas som arbete i vattenområde det behöver säkras 

om det krävs tillstånd för ett sådant arbete. 

HÖGA GRUNDVATTENNIVÅER 

Det har noterats höga grundvattennivåer i tidigare utförda geologiska 

utredningar och i ett fall har även artesiskt tryck (dvs. att trycknivån för 

grundvatten ligger ovan marknivån) påträffats. Att inte vara säker på 

grundvattennivåerna kan komma att betyda osäkerheter under 

projekteringsfasen och stora risker under anläggningsfasen. I värsta fall kan 

grundvatten stiga i dagvattenanläggningar och avledas mot recipient vilket då 

betraktas som vattenverksamhet. 

Den diskussion som kommer föras här är endast relaterad till VA och kommer 

fokusera på dagvatten- och till viss del även spillvattenledningar. Trycknivån för 

grundvatten ligger strax under eller ovan mark och varken tjocklek på lerlagret 

eller genomsläpplighet är helt säkerställda finns det en risk att det i såväl VA-

schakt, ledningsgrav och eventuell ledningsbädd kan komma att infiltrera 

grundvatten. Om grundvatten står i ledningsbädd och ledningsgrav i konstant 

kontakt med ledningar kommer det till slut att börja infiltrera. Rör och ledningar 

kan förväntas hålla tätt ett antal år, men det kommer inte att vara så för alltid 

och läckage kommer att ske. Detta innebär till slut att om det finns en konstant 

vattennivå utanför ledningarna kommer denna vattennivå även att spegla det 

som ligger i ledningarna. Det kan vara så att det endast blir höga vattennivåer i 

ledningsgravarna under större regn, men det innebär fortfarande samma risker. 

Utöver risken med infiltrerande grundvatten riskerar även ledningsgravarna att 

bli flödesvägar för infiltrerande vatten om befintlig mark bevaras. Befintlig mark 
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har mycket låg genomsläpplighet och vatten kommer naturligt att söka sig till 

högre genomsläpplighet, vilket kommer finnas i ledningsgravarna. Detta riskerar 

på samma sätt som i stycket ovan att vatten till slut tränger in i ledningar och 

ökar flöde mot såväl dagvattenanläggningar som reningsverk.  

Observera att en ökad, undvikbar, belastning på ledningsnätet bedöms strid 

mot Kumla kommuns dagvatten-riktlinje nedan: 

”Belastningen på avloppsreningsverket och ledningsnätet ska 

minskas genom reducerade och reglerade dagvattenflöden till 

ledningsnätet.” 

Det är möjligt att undvika inläckage i ledningar genom att göra dem helt täta, 

eller genom att täta hela ledningsgraven, men det bedöms vara en mycket dyr 

process. 

Som en sista utväg att hantera grundvattennivåer är att arbeta med befintliga 

markavvattningsföretag. Om det bedöms vara juridiskt möjligt skulle det gå att 

arbeta vidare med bestämmelser så att grundvattennivån eventuellt kan sänkas 

ytterligare. En större sänkning innebär en större avledning och skulle sänka den 

befintliga grundvattennivån. Observera att detta måste utredas innan ett sådant 

förslag kan presenteras och det finns egna risker associerat med ett sådant 

beslut. En permanent sänkning av grundvattennivån kan skapa sättningsrisker 

för befintlig bebyggelse i området. Detta bedöms innebära en betydligt större 

process gällande tillståndshantering och utredningar. 

Det bör även tilläggas att det är olagligt att avleda grundvatten utan ett tillstånd. 

Om en avledning behöver göras måste en ansökan om vattenverksamhet göras 

hos Länsstyrelsen. Det är mycket viktigt att analysera hur grundvattennivåer 

ligger i båda lösningsförslagen då det kan anses vara bortledning av 

grundvatten om utlopp från dagvattenanläggning ligger under grundvattenytan. 

HÖJDSÄTTNING 

Då hela utredningsområdet ligger väldigt flackt i landskapet, med en 

genomsnittlig lutning på strax under 2 ‰, är höjdsättning mycket viktigt. Som 

tidigare nämnts under kapitel om Principiell höjdsättning och sekundära 

avrinningsvägar och Förslag 1 – Öppet system med svackdike och avskärande 

diken är det mycket viktigt att byggnader höjdsätts så att ingångar och färdigt 

golv-nivåer ligger högre än tröskelnivån för vatten ut ur systemet. Det behöver 

även säkras så att inga huskroppar ligger i vattnets väg ut ur utredningsområdet 

och kantsten kan med fördel användas för att leda vattnet dit man vill ha det 

(avskärande diken, svackdiken, brunnar, m.fl.). Skälet till att detta tas upp en 

extra gång här är för att belysa vikten av att detta görs korrekt. 

Tröskelnivåer fungerar i flera steg, men den allra viktigaste är att undvika att 

skapa instängda områden. Samtliga ingångar bör ligga över utloppet ur 

systemet som i båda lösningsförslag ligger väster om utredningsområdet, men 

även i norr för lösningsförslag 1. Vid dimensionerande regn, 20-årsregn, 

kommer samtliga dagvattensystem att gå fulla och det är vid dessa och högre 

regntillfällen som det är av yttersta vikt att systemet fungerar. I och med att det 

är så små höjdskillnader finns det en stor risk för att höjning av marknivåer, där 
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byggnader planeras, behövs. Om man vill ha en ytterligare säkerhet för 

bortledning av dagvatten och undvika blöta områden under en längre period 

rekommenderas installation av en pumpstation för kontinuerlig bortledning från 

utredningsområdet. 

Innan en tydligare bild av grundvattennivåer finns rekommenderas det att 

källare undviks. 
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FÖRSLAG TILL 
PLANBESTÄMMELSER 
Vid vidare arbete rekommenderas reglering av markanvändning för att 

möjliggöra dagvattenhantering. Vad detta omfattar är att reservera mark som 

behövs för dagvattenanläggningar, fastslå marknivåer och sekundära 

avrinningsvägar samt begränsa bebyggelse och markytans utformning. 

Beroende på vilket lösningsförslag som beslutas användas för vidare arbete 

och hur begränsande kommunen vill vara med planbestämmelser förs här en 

övergripande diskussion om möjligheter. Beroende på val av planbestämmelser 

finns möjlighet till både begränsningar i hårdgörning och utnyttjande av mark 

och det här kapitlet syftar till att upplysa om möjligheter för planarkitekt vid 

vidare arbete med detaljplanen. I det här fallet skulle det exempelvis kunna vara 

av intresse att säkra allmän platsmark i grönstråket för antingen en teknisk 

anläggning (damm, svackdike), eller genom att säkra nivåer vid utloppet för att 

alltid ha en säkrad tröskelnivå ut ur utredningsområdet. 

Några exempel på vad som kan göras med lagenliga planbestämmelser är att 

(Boverket, 2015): 

Säkra park och naturmark redan i planbestämmelserna 

Genom att använda PARK och NATUR i planbestämmelserna kan 

markanvändning utformas på ett sådant sätt att de kan dubbla som 

översvämningsytor för kraftiga regn. I park- och naturmark kan dessutom olika 

typer av magasin utformas (ex. genom PARK1 och en egenskapsbestämmelse) 

om det beslutas att en del vatten ska fördröjas/renas på det sättet. 

Var tydlig med egenskaper för allmän platsmark 

Om det är tänkt att bygga ett större vegetationsområde kan marken antingen 

bestämmas som det, eller mer allmänt att en procentuell del av markytan ska 

agera som infiltrationsområde. Det går även att bestämma var ett dike ska 

placeras för att avleda vatten från låglänta eller opassande områden, var en 

våtmark behövs för utjämning eller hur lutningen ska vara (genom plushöjder 

och lutningspilar). 

Specificera användning och egenskaper av kvartersmark 

Specificera användningen genom att använda olika tekniska anläggningar (𝐸1= 

dagvatten-/utjämnings-/fördröjningsmagasin, 𝐸2= mark för infiltration av 

dagvatten, 𝐸3= uppsamling av dagvatten, 𝐸4= dike för dagvatten, 𝐸5= 

pumpstation). Se även till att i de fall där det behövs begränsa byggandets 

omfattning och utnyttjandegrad (𝑒125) för att säkra att det finns tillräcklig yta för 

infiltration och grönytor. Vid behov används prick- eller korsprickad mark för att 

säkra yta inom kvartersmark. Det går att se till att fastigheter tar hand om det 

vatten som faller på taket genom att bestämma utförandet och att takvatten ska 
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infiltreras på tomten (𝑏4). Gällande mark och vegetation på kvartersmarken kan 

höjdsättning användas effektivt för att skapa sänkta växtbäddar eller svackdiken 

(+0,0). Utöver höjdsättning kan även ett krav att maximal andel mark som får 

hårdgöras sättas, alternativt att marken ska utgöras av permeabel beläggning 

(𝑛3). 

Skydda mot störningar 

Enligt PBL får man föreskriva skydd mot störningar i planbestämmelser och det 

kan innefatta översvämning eller andra olägenheter som kan kopplas till vatten. 

Om ett område behöver säkras kan det här vara ett väldigt effektivt hjälpmedel 

att anlägga en vall (𝑚1) eller ett avskärande dike (𝑚2). 

Administrativa bestämmelser 

Det går att sätta administrativa bestämmelser över såväl allmän plats, 

kvartersmark och vattenområde. För att säkra avvattning från ett område kan 

exempelvis markreservation göras för allmännyttiga underjordiska ledningar 

(𝑢1). Det går även att reservera mark för gemensamhetsanläggningar (𝑔). 

Upprätta exploateringsavtal 

Exploateringsavtal kan upprättas som säger att kommunen måste godkänna 

planerad dagvattenhantering innan bygglov ges. Här kan också krav på 

exempelvis en viss fördröjningsvolym kopplad till särskilda ytor ställas. Ett 

exploateringsavtal gäller dock endast exploatören och möjliggör därför ingen 

kontroll över hur de uppförda dagvattenanläggningarna underhålls. Detta 

medför risk för att deras funktion försämras över tid så att förväntad rening och 

fördröjning inte uppnås. Exploateringsavtal är dock den enda möjligheten att 

ställa krav på exploatören att dagvattenhanteringen följer den plan som 

beskrivits i ovanstående rapport. 
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SLUTSATSER 
- Riktlinjer, föreskrifter och krav gällande hantering av dagvatten kan 

uppnås med rimliga insatser. På grund av att området är så flackt är det 

mycket viktigt att höjdsättning görs korrekt i senare projekteringssteg. 

- Markförhållandena i området bedöms vara dåliga för infiltration och 

hållfastheten bedöms vara måttlig. Utredningsområdet utgörs nästan 

uteslutande av postglacial lera, glacial lera och glacial silt och marken 

bedöms därför ha dålig infiltrationskapacitet. Hållfastheten är 

förhållandevis dålig med sättningsrisk (~2 – 5 cm) i hela området. 

- Avvattningsmöjligheterna av utredningsområdet bedöms vara dåliga. 

Det finns en mycket svag lutning inom området från sydöst mot 

nordväst på strax under 2 promille. Det är mycket viktigt att en korrekt 

höjdsättning av byggnader genomförs för att undvika översvämning vid 

skyfall. Detta har diskuterats genom utredningen och så länge en god 

höjdsättning och välplacerade byggnader projekteras ser skyfall inte ut 

att vara ett problem. Det har även utförts en översvämningskartering för 

Täljeåsystemet (där Stenebäcken ingår) som visar att det inte finns 

någon risk för översvämning från närliggande Stenebäcken. 

- Grundvattennivåer har mätts ett fåtal gånger och det anses att data 

saknas för att ge en bra bild av grundvattnets faktiska nivåer. 

Tillhandahållen information tyder att grundvattennivåer kan vara höga, 

och det finns även ett mätvärde som visar på artesiskt grundvatten. Om 

det visar sig att grundvattennivån ligger strax under eller ovan mark kan 

det finnas en risk att det ställer sig i VA-schakten. I värsta fall kan det 

ske en avledning av grundvatten i VA-schakten som bedöms ha högre 

genomsläpplighet än intilliggande mark. Om utlopp för 

dagvattenanläggningar ligger under grundvattenytan och det bedöms 

finnas en risk för läckage kan det ses som avledning av grundvatten 

och tillstånd för vattenverksamhet behöver ansökas om hos 

Länsstyrelsen.  
 

- Det finns tre aktiva markavvattningsföretag inom utredningsområdet. 

Det pågår enligt kommunen ett arbete med att avveckla dessa inför 

kommande exploatering. Vid en avveckling av markavvattnings-

företagen rekommenderas att befintliga diken i så stor utsträckning som 

möjligt bevaras för att bevara existerande vattenbalans. Om det 

bedöms juridiskt möjligt och inte assoceriat med några risker kan en 

ytterligare grundvattensänkning göras för att skydda ny exploatering 

från grundvatten. En sänkning kan medföra sättningsrisker för befintlig 

bebyggelse och vidare utredning behövs. Tillstånd för 

vattenverksamhet behövs från Länsstyrelsen för avledning av 

grundvatten.   

- Mottagande recipient för utredningsområdet är Stenebäcken. 

Stenebäcken uppnår inte god kemisk status och har måttlig ekologisk 

status. Recipienten bedöms ha miljöproblem i form av övergödning, 
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miljögifter och morfologiska förändringar. Den avgörande faktor i 

bedömning av den ekologiska statusen är artsammansättning hos 

påväxt-kiselalger. Den höga kemiska statusen baseras på höga halter 

av bromerad difenyleter och kvicksilver och kvicksilverföreningar (VISS, 

2019). Om exploateringen utförs med de reningsanläggningar som 

föreslagits bedöms det inte finnas någon risk för att uppnå MKN. 

- Samtliga flödesberäkningar har utförts med klimatfaktor 1,25 och både 

fördröjningskrav och dagvattenanläggningar i utredningen har 

dimensionerats efter detta. Flöden och fördröjningsvolymer har 

beräknats för regn med 5 och 20 års återkomsttid. Det blir en ökad 

avrinning vid dimensionerande regn från 130 l/s före exploatering till 

1300 l/s efter exploatering. För att få ner flödet till samma nivåer som 

före exploatering behövs en fördröjningsvolym av 2600 m³. Då 

fördröjning och rening är krav i styrdokumenten är det extra viktigt att 

fånga upp, fördröja och rena vattnet innan det släpps från fastighet. 

Fördröjning i föreslagna anläggningar dimensionerar ner flödet till 

detsamma som var före exploatering. 

- Föroreningsberäkningar har utförts för före och efter-scenario i 

utredningsområdet och visar att belastningen efter exploatering ökar för 

samtliga föroreningar förutom kväve och suspenderad substans. Efter 

rening i föreslagna dagvattenanläggningar bedöms förorenings-

belastningen mot Stenebäcken hamna på en acceptabel nivå efter 

exploatering. Detta innebär att möjligheten att uppnå MKN inte 

försämras.  

- Två olika lösningsförslag har presenterats i utredningen, båda med ett 

antal varianter. Samtliga förslag innebär en gemensam avledning 

vidare mot recipient genom befintliga dikessystem. Förslag 1 är 

utformat för att minimera ledningar i mark och innebär ytlig avledning av 

dagvatten. Detta utförs med en väl genomtänkt höjdsättning och 

hanteras i avskärande diken med en gemensam rening och fördröjning i 

större svackdike med ett underlager av makadam. En 

dagvattenpumpstation kan anläggas vid anslutning till befintligt 

dikesystem för större säkerhet och snabbare avvattning av lågpunkter. 

Förslag 2 är utformat för att avledning av dagvatten ska göras genom 

ledningsnät under gatusystem. Dagvatten samlas upp och rening och 

fördröjning sker i en dagvattendamm. En backventil erfordras innan 

inloppet på dammen för att undvika att vatten stiger upp i ledningsnätet 

vid höga vattennivåer i dammen. På grund av höjdskillnaderna ut mot 

befintligt dike kan en avledning med självfall inte säkerställas och en 

pumpstation erfordras för att leda bort vattnet.  

- Om dagvattenutredningens förslag gällande höjdsättning av området 

och byggnader, samt att föreslagna renande och fördröjande åtgärder 

installeras, bedöms det inte finnas problem med översvämningar, eller 

risk för att inte uppnå satta MKN.  



 Det Gröna Sörby – fördjupad dagvattenutredning 41 

 Date: 190329  

 Handläggare: Patricia Rull & Andreas Sandwall  

 

- Det är viktigt att notera att denna dagvattenutredning görs under ett par 

mycket viktiga antaganden. Det första antagandet har varit att frågan 

om markavvattningsföretagen har lösts och att detta inte hindrar 

exploatering på något sätt. Det andra antaganden är att 

grundvattenfrågan går att lösa på ett sätt som inte hindrar det utkast på 

kvartersstruktur som tagits fram. Det rekommenderas att fortsatta 

utredningar görs enligt följande avsnitt.  



42 Det Gröna Sörby – fördjupad dagvattenutredning  

 Datum: 190329  

 Granskare: Elisabeth Nejdmo  

 

VIDARE ARBETE 
MARKAVVATTNINGSFÖRETAG 

Det rekommenderas att en utförlig analys görs av markavvattningsföretagen där 

det kartläggs vad det finns för befintliga krav och vilka markägare som är 

berörda. Detta skulle ge vägledande informationen som behövs för att ta ett 

beslut gällande hur vidare hantering av markavvattningsföretag ska göras. Om 

det visar sig att kommunen är den enda markägaren kan bästa väg att gå 

framåt vara att upplösa dem, eller rentav att utveckla dem på ett sådant sätt att 

grundvattennivån kan sänkas ytterligare. Det måste belysas att det återigen inte 

rekommenderas att diken läggs igen utan att en genomförlig analys görs av 

vilka konsekvenser det kan innebära för kringliggande mark och 

grundvattennivåer. 

Observera att samtlig hantering av markavvattningsföretag kommer att 

involvera Länsstyrelsen i Örebro som är tillsynsmyndighet. 

GRUNDVATTENMÄTNINGAR 

På grund av bristande information om grundvattenmätningar behöver 

grundvattenmätningar i serie utföras. De mätningar som finns är gjorda i 

samband med installation av grundvattenrör vilket kan ge en felaktig bild av 

faktiska grundvattennivåer. De utförda mätningarna är gjorda i slutet av 

sommaren när grundvattennivåerna bedöms vara extra låga. 

Det rekommenderas att grundvattenrör slås ner på ett antal platser inom 

antingen utredningsområdet, eller ännu bättre inom hela programområdet, och 

det görs kontinuerliga mätningar, 1 gång per månad. Efter samråd med 

geotekniker rekommenderas att grundvattenrör slås ner inom varje villaområde 

enligt situationsplan. Se Figur 19 för en förklaring av placering. 
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Figur 19. Förslag till placering av grundvattenrör inom utredningsområdet. 

VA-UTREDNING 

På grund av den stora risken med förläggning av VA-ledningar i mark där 

grundvatten riskerar att stå behöver en VA-utredning tas fram. Utredningen kan 

bättre analysera risker med ovan beskriven situation och kan bättre beskriva 

hur arbetet bör fortskrida och vilka tillvägagångssätt som bedöms vara möjliga 

och rekommenderade. Observera återigen att om beslut tas kring förläggning 

av ledningar och inläckage riskeras, strider det mot riktlinjer i kommunens 

styrdokument för dagvatten. 

För att få bästa resultat från en VA-utredning rekommenderas att en inmätning 

av utredningsområdet görs så att faktiska marknivåer kan användas vid analys. 

Information om grundvattennivåer från en mätserie skulle också ge en bättre 

bild av hur stora riskerna är för stående vatten i ledningsgraven. 
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INMÄTNING AV UTREDNINGSOMRÅDET 

Befintliga undersökningar, analyser och lösningsförslag är gjorda med en 

terrängmodell baserad på Lantmäteriets nationella höjdmodell och är därför 

osäker och bör ej vara underlag för projektering. Den nationella höjdmodellen 

använder ett grid där varje ruta är ett medelvärde av höjderna för 2x2 meter 

stort område. Trots att området är väldigt flackt bedöms en terrängmodell från 

den nationella höjdmodellen inte ge en tillräckligt bra bild för att vara 

projekteringsunderlag.  

En inmätning kan med fördel göras av kommunens egna inmätare för att spara 

pengar. 



 Det Gröna Sörby – fördjupad dagvattenutredning 45 

 Date: 190329  

 Handläggare: Patricia Rull & Andreas Sandwall  

 

KÄLLOR 
Alm, H., Pirard J., 2014. Dagvattenhantering – en exempelsamling. Uppsala 
Vatten. 
Tillgänglig via: 
http://www.uppsalavatten.se/Global/Uppsala_vatten/Dokument/Rapporter%20o
ch%20redovisningar/dagvatten_exempelsamling.pdf 
 
Boverket, 2015. Lagenliga planbestämmelser om dagvatten. 

Tillgänglig via: https://www.boverket.se/sv/PBL-

kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/dagvatten-i-

detaljplan/planbestammelser-om-dagvatten/lagenliga-planbestammelser/ 
 
Kumla, 2014. Riktlinjer för dagvattenhantering i Kumla kommun. 
Tillgänglig via: 
https://www.kumla.se/download/18.f36d14315437bafd794b8d/1462949360420/
Riktlinjer+f%C3%B6r+dagvattenhantering.pdf 
 
Kumla, 2019a. Muntlig information från startmöte. 
 
Norconsult, 2019. Skyfallskartering Kumla. 
Tillgänglig via: Underlag från beställare. 
 
Stockholm Vatten, 2016. Dammar och våtmarker. 
Tillgänglig via: 
http://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/dammar.pdf 
 
StormTac, 2017. Welcome to StormTac. 
Tillgänglig via: http://www.stormtac.com  
 
Svenskt Vatten, 2016. Publikation P110 - Avledning av dag-, drän- och 
spillvatten. 
Tillgänglig via: http://vav.griffel.net/filer/p110_del1_jan2016.pdf 
 
VISS, 2019. Stenebäcken. 
Tillgänglig via: 
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA57787766 
 
WSP, 2018. Dagvattenutredning för Gröna Sörby, Kumla kommun. 
Tillgänglig via: Underlag från beställare. 

 

http://www.uppsalavatten.se/Global/Uppsala_vatten/Dokument/Rapporter%20och%20redovisningar/dagvatten_exempelsamling.pdf
http://www.uppsalavatten.se/Global/Uppsala_vatten/Dokument/Rapporter%20och%20redovisningar/dagvatten_exempelsamling.pdf
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/dagvatten-i-detaljplan/planbestammelser-om-dagvatten/lagenliga-planbestammelser/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/dagvatten-i-detaljplan/planbestammelser-om-dagvatten/lagenliga-planbestammelser/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/dagvatten-i-detaljplan/planbestammelser-om-dagvatten/lagenliga-planbestammelser/
https://www.kumla.se/download/18.f36d14315437bafd794b8d/1462949360420/Riktlinjer+f%C3%B6r+dagvattenhantering.pdf
https://www.kumla.se/download/18.f36d14315437bafd794b8d/1462949360420/Riktlinjer+f%C3%B6r+dagvattenhantering.pdf
http://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/dammar.pdf
http://www.stormtac.com/
http://vav.griffel.net/filer/p110_del1_jan2016.pdf
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA57787766


 

 
 

 
 

 

 

  

 

Beställare Kumla kommun 

Uppdrag 13007803 – Dagvatten Gröna Sörby Kumla 

Uppdragsledare Pernilla Thur 

Handläggare Patricia Rull & Andreas Sandwall 

Granskare Elisabeth Nejdmo 

  
 


