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7

Sammanfattning

Området som är ca 7,5 hektar stort utgörs idag till största delen av jordbruksmark.
Grundvattenbildningen i området bedöms vara liten eftersom stora delar av området
utgörs av tät lera vid markytan. Området är planlagt att omvandlas till ett
verksamhetsområde för logistik. Dagvatten ska omhändertas i enlighet med Riktlinjer
för dagvattenhantering i Kumla kommun och avser både fördröjning och rening av
dagvatten som uppkommer efter exploatering. Ett återkommande 10-årsregn har
använts för beräkning av dimensionerande flöden samt klimatfaktor.
Exploateringen förväntas att generera en kraftig ökning av dagvattenflöden då 93% av
planområdet förväntas hårdgöras, men förutsättningar finns för lokal fördröjning inom
området. Nödvändig fördröjningsvolym för att exploaterat område ej skall överskrida
befintligt flöde 113 l/s är beräknat till 1500 m³ och uppfylls genom installation av
makadamdiken och en dagvattendamm i områdets lågpunktsområde i sydväst. Genom
att anlägga föreslagen dagvattenutformning inom planområdet understigs regionplaneoch trafikkontorets, (Stockholms läns landsting) riktvärden för dagvattenutsläpp.
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Befintliga förhållanden

2.1

Områdesbeskrivning

Området är beläget i södra Kumla tätort i Via industriområde. I norr begränsas
området av Orkla Foods Sverige AB, i öster av Via industrispår och Schur Pack Sweden
AB, i söder av Järsjögatan och i väster av Viagatan. Planområdet har en areal på ca
7,5 ha.

Figur 1. Lokalisering av planområde inom Via industriområde.

2.2

Markmiljö och grundvattenförhållanden

Marken inom planområdet är platt och består idag av jordbruksmark. Området är
obebyggt. Planområdet omgärdas av industrimark, vilket gör detta till en naturlig
komplettering av industrimark. Enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har
området låg genomsläpplighet eftersom marken består av glacial lera, vilket även
bekräftas av den geotekniska undersökningen som COWI AB genomförde under
oktober 2018. Detta innebär att det är dåliga förutsättningar för infiltration i området.
Utredningen anger bl.a. att det ytligaste jordlagret i området utgörs av en
torrskorpelera som är något mullhaltig och siltig. Under torrskorpeleran utgörs
jordlagren av sand ovan sandmorän på berg. Samtliga jordlager har inslag av silt.
Mäktigheten på torrskorpeleran varierar mellan ca 0,5-2 m. Det underliggande
sandskitet har en varierande mäktighet på ca 0,5-1 m. Mäktigheten på sandmoränen
bedöms variera mellan ca 0-1 m.
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Under de två dagar som undersökningarna utfördes observerades grundvattenytan i
grundvattenröret på ca 0,4 m djup under markytan. Sammantaget bedöms stabiliteten
inom området vara tillfredsställande för rådande förhållanden. Inga kända föroreningar
finns inom planområdet.

2.3

Avrinning

Enligt skyfallskarteringen för Kumla tätort från år 2017 finns en översvämningsrisk
från skyfall inom planområdet. Den visar på ett vattendjup upp emot 0,4 m vid ett
100-årsregn vid planområdets sydvästra område. Enligt skyfallskarteringen och
lågpunktskarteringen visar den att vattnet rinner åt sydväst mot korsningen
Viagatan/Järsjögatan. Översvämningsrisken vid skyfall ställer högre krav på
dagvattenhanteringen samt höjdsättning mark och gata för att säkra bebyggelsen vid
stora regn.

Figur 2. Planområdets översvämningsrisk vid skyfall enligt Skyfallskartering för Kumla tätort för
ett 100-årsregn. Vattnet rinner åt sydväst mot korsningen Viagatan/Järsjögatan.

2.4

VA-system

Dagvattnet i Kumla leds till största delen via kommunens dagvattennät till diken som
sedan mynnar i vattendragen Kumlaån, Ralaån, och Stenebäcken. Området ingår in
kommunens verksamhetsområde för dagvatten som har som avsikt att etablera
anslutningspunkterna för VA. Anslutningen väntas bli längs med Viagatan i väst.
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Riktlinjer och förutsättningar för
dagvattenhantering

3.1

Dagvattenstrategi för Kumla kommun

Dagvatten ska omhändertas i enlighet med Riktlinjer för dagvattenhantering i Kumla
kommun, antagen av kommunstyrelsen 2014-09-03. Riktlinjerna anger att dagvatten
ska tas omhand enligt en trestegsprincip:
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.

Efter exploatering ska dagvattenåtgärder utföras på sådant sätt att flöden vid ett 10årsregn som överstiger befintlig situations flöde skall fördröjas lokalt inom området.
Reningsåtgärder krävs av den som ansvarar för ett förorenat dagvatten och skall gå
efter Regionplane- och trafikkontorets, (Stockholms läns landsting) förslag till
riktvärden för dagvattenutsläpp, februari 2009 och presenteras i Tabell 1. Riktvärden
har hämtats från Riktlinjer för dagvattenhantering i Kumla kommun, (2014).
Tabell 1. Regionplane- och trafikkontorets, (Stockholms läns landsting) förslag till riktvärden för
dagvattenutsläpp, februari 2009.

Parameter
Fosfor (P)
Kväve (N)
Bly (P)
Koppar (Cu)
Zink (Zn)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Kvicksilver (Hg)²
Suspenderade ämnen (SÄ)
Oljeindex (Olja)
Benso(a)pyren (BaP)²

Från verksamhet eller enskild
fastighet
250
3,5
15
40
150
0,5
25
30
0,1
100
1
0,1
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Flödesberäkningar och fördröjningsbehov

Området som är ca 7,5 hektar stort är planlagt att omvandlas till ett
verksamhetsområde för logistik. Exploateringen förväntas att generera en kraftig
ökning av dagvattenflöden, men förutsättningar finns för lokal fördröjning inom
området. För att anmärka skillnad i dagvattenflöden rörande hårdningsgrad i området
har flödesberäkningarna och analyser gjorts för området efter exploatering. En
illustration av planerad bebyggelse visas i Figur 3.

Figur 3. Illustration över planerad bebyggelse.

I flödesberäkningarna har vedertagna avrinningskoefficienter enligt Svenskt Vatten
P110 använts. Avrinningskoefficienterna för respektive markanvändningsområde, samt
areor för befintlig och planerad markanvändning inom planområdet presenteras i
Tabell 2.
Tabell 2. Avrinningskoefficienterna för respektive markanvändningsområde, samt areor för
befintlig och planerad markanvändning inom planområdet

Markanvändning

Befintligt [ha]

Planerad [ha]

Takyta

2,7

Betong- och asfaltsyta
Odlad mark, gräsyta, ängsmark
mm
Summa

4,3
7,5

0,5

7,5

7,5

Ett återkommande 10-årsregn har använts för beräkning av dimensionerande flöden.
Klimatfaktor 1,25 har använts för att ta hänsyn till pågående klimatförändringar.
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4.1

Dagvattenflöden och fördröjningsbehov

Förändringen av markanvändning efter bebyggelse medför en ökad dagvattenbildning
och därigenom ett högre dagvattenflöde jämfört med den befintliga situationen. Efter
exploatering ska dagvattenåtgärder utföras på sådant sätt att flöden vid ett 10årsregn som överskrider befintlig situations flöde [l/s] skall fördröjas lokalt inom
området.
Rinntiden styr varaktigheten och därmed intensiteten på det dimensionerande regnet
enligt Dahlström (2010). För området som idag används som åkermark har det
antagits en sammansatt avrinningskoefficient på 0.1 enligt tabell 4.9 i Svenskt vattens
publikation P110 samt en antagen rinntid till 20 minuter. Antagen rinntid för
planområdet efter exploatering är 10 minuter. Nödvändig fördröjningsvolym för att
exploaterat område ej skall överskrida befintligt flöde 113 l/s är beräknat till 1500 m³
Tabell 3. Beräknade dagvattenflöden inom planområdet före och efter exploatering, samt
nödvändig fördröjningsvolym för att exploaterat område ej skall överskrida
befintligt flöde.

Markanvändning

Flöde 10årsregn [l/s]

Befintlig situation

113

Planerad situation

1700

Fördröjningsvolym [m³]

1500

Grundvattnets nivå har stor inverkan på hur ett fördröjningsmagasin kan anläggas. Då
den hydrogeologiska undersökningen visar en grundvattennivå på ca 0,4 m djup under
marknivå bör detta tas i beaktande vid anläggande av fördröjningsåtgärd. Behöver
fördröjning anläggas under denna nivå är ett tätt magasin nödvändigt.
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Reningsbehov av dagvatten

I Tabell 4 redovisas hur föroreningshalter påverkas av planförslaget.
Föroreningsberäkningarna har genomförts med schablonvärden för
föroreningskoncentrationer och reningseffekter från StormTac (2019-01-18). Efter
exploatering av planområdet, före rening i föreslagna dagvattenreningsanläggningar,
överstiger årsmedelhalten av bly och kadmium Kumla kommuns riktvärden för
dagvattenutsläpp. Reningsåtgärder som användes i föroreningsberäkningen är
anläggandet av en våt damm inom exploaterat planområde. Reningseffekten är så
pass hög att årsmedelhalten förväntas understiga riktvärden efter rening.

Tabell 4. Föroreningshalter (ug/l) i dagvatten från planområdet före och efter exploatering samt
inklusive föreslagen reningsåtgärd. Föroreningsberäkningarna har genomförts
med schablonvärden för föroreningskoncentrationer och reningseffekter från
StormTac (2019-01-18).

Parameter

Fosfor (P)
Kväve (N)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Zink (Zn)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Kvicksilver (Hg)²
Suspenderade ämnen
(SS)
Oljeindex (Olja)
Benso(a)pyren
(BaP)²

Före

exploatering

Efter
exploatering
utan rening

Efter exploatering
med torr damm

Kriterier

140

110

37

250

1100

1800

750

3500

4.2

18

2.2

15

12

26

4.2

40

23

90

9.4

150

0.21

0.55

0.089

0.50

2.0

9.9

0.80

25

1.2

10

1.3

30

0.010

0.046

0.018

0.10

88000

11000

100000

160

450

200

1000

0.0069

0.037

0.21

0.10

33000
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Föreslagen dagvattenhantering

Vid ny- och större ombyggnation finns goda förutsättningar att fördröja och rena
dagvatten. Syftet är att man genom trög avledning efterlikna befintligt flöde med en
avledning på 113 l/s (Stahre, 2004). Eftersom att marken består av glacial lera, vilket
även bekräftas av den geotekniska undersökningen som COWI innebär det att
infiltrationskapaciteten kommer vara begränsad inom planområdet. På grund av den
höga grundvattennivån rekommenderas de föreslagna fördröjningsåtgärderna vara
täta.
I planområdets sydvästra del, som även utgör planområdets lågpunktområde finns en
tillgänglig yta på 1800 m². Förslag på dagvattenhantering är installering av en
dagvattendamm i detta område vars utformning bör anpassas till att klara att fördröja
allt överskottsvatten som fastigheten genererar efter exploatering. Alternativt ett
underjordiskt rörmagasin om tillgänglig yta anses begränsad.
För att avleda dagvatten från parkeringsytor krävs en initial avrinning. Detta sker
genom att nyttja tyngdkraften dvs. att asfalteringsytan tillåts luta mot planområdets
lågpunktsområde, där makadamdike och dagvattendamm anlagds. Dagvatten leds
sedan till dammen via makadamdiken. Från dammen sker avledning till
dagvattenledning i kvartersgata. Figur 4 presenterar förslag på utformning av
dagvattenhantering. Mer ingående beskrivning av lösning presenteras i kommande
sektioner.

Figur 4. Förslag på utformning av dagvattenhantering inom planområdet.
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Höjdsättning

Översvämningsrisken vid skyfall sker i planområdets sydvästra del där
rekommenderad dagvattenlösning är föreslagen. Den framtagna höjdsättningen för
detaljplaneområdet medför att byggnader förläggs med säkerhetsmarginal, baserat på
översvämningsrisk. Transformatorstationer ska utföras så att naturligt
översvämmande vatten upp till nivån +46,63 meter över nollplanet inte skadar
byggnadens konstruktion Instängda områden bör undvikas genom låg linjer i mark
som leder mot föreslagna dagvattenåtgärder.

6.2

Makadamdike med dränering

Makadamdiken kan med anpassad utformning vara del av system för att avleda
extrema flöden. Ett makadamdike anläggs genom att ett meterdjupt grävt dike fylls
med makadam, det vill säga krossad och storlekssorterad sten utan nollfraktion
(Blecken, 2016). Fördröjningsvolymen i makadamdiket skapas av porvolymen i
fyllningsmassorna, normalt cirka 30 procent av den totala volymen. Ca 450 m³ kan
förväntas fördröjas i makadamdiket. Eftersom infiltrationsmöjligheten är begränsad
inom planområdet bör makadamdiket tätas och förses med dräneringsrör som leder
dagvattnet till föreslagen dagvattendamm i områdets sydvästra del.
Makadamdiket kan kombinerats med en vägslänt som fungerar som översilningsyta
som förebygger rening av dagvatten ytterligare. Det löpande underhållet innefattar
gräsklippning, renhållning och sedimentrensning. Makadamdiket kan även förses med
betonghålsten och bli en körbar yta.

Figur 5. Exempel på makadamdike täckt med gräslager (vänster) samt principskiss av ett
makadamdike (höger) .

Om nivåförutsättningar för makadamdike och dagvattendammen ej stämmer överens,
kan ett svackdike med underliggande dräneringsrör användas. Ytbehovet för ett
svackdike är ca 10 % av den totala hårdgjorda avrinningsytan.
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6.3

Dagvattendamm

COWIs förslag till dagvattenhantering inom planområdet är att anlägga en tät
dagvattendamm i områdets sydvästra del som täcker en yta på ca 1400 m² (ca 2% av
hårdgjord yta) och kan fördröja en volym på ca 1200 m³. Dammar används för att
magasinera, fördröja och rena dagvatten. Våta dagvattendammar avser dammar med
en permanent vattenspegel (Larm, 2000). Ett exempel på utformning kan ses i Figur
6. För att undvika kortslutningar och få en tillräcklig uppehållstid föreslås en längd till
breddförhållande på minst 3:1 (German, 2003). Djupbehovet bör anpassas till, nivån
på dagvattenledningarna längs Viagatan.
När vattenytan i dammen når tillåten maxnivå behöver vattnet släppas ut, s.k.
bräddning. Det kan göras med hjälp av en gallerbrunn med kupolgaller eller med en
öppning i en vall. Brunnskanten styr vattennivån i dammen. (Hagerberg et al, 2002)

Figur 6. Exempel på passande utformning av dagvattendamm.

6.4

Underjordiskt magasin

Är det viktigt att fördröjningsåtgärden ligger under jord och grundvattennivån är hög
kan bland annat utföras som rörmagasin eller betonglådor. Lösningen har normalt en
tät konstruktion. Rördimensioner för rörmagasin finns från 400-2500 mm och anläggs
tätt för att säkra dagvattenmagasinering. Anläggningskostnaden är högre än öppen
lösning samt kräver kontinuerlig drift och underhåll.
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Appendix

Flöden före och efter exploatering har beräknats med den rationella metoden enligt
Svenskt Vattens rekommendationer i publikationen P110. Enligt rationella metoden
beräknas det dimensionerande flödet med ekvation 1.
Q = A·φ·i(tr)·kf

(ekvation 1)

där
Q=

Dagvattenflöde från området

[l/s]

A=

Avrinningsområdets (ytans) area

[ha]

φ=

Avrinningskoefficient

i(tr) =

Dimensionerande regnintensitet

[l/s·ha]

tr =

Regnets varaktighet (rinntid)

[minuter]

kf =

Klimatfaktor

Regnintensiteten har beräknats enligt Svenskt Vattens publikation P110, ekvation 2.
ln(𝑡𝑟 )
𝑖(𝑡𝑟 ) = 190 ∗ √Å ∗ 0,92
+2
3

(ekvation 2)

𝑡𝑅

där Å = återkomsttid [månader]
Den reducerade arean för ett område erhålls genom att områdets totala area
multipliceras med en avrinningskoefficient, φ. Avrinningskoefficienten uttrycker hur
stor del av nederbörden som bidrar till avrinning. För beräkning av 2 och 10 årsflödet
har avrinningskoefficienter från P110 använts. Nedan redovisas de
avrinningskoefficienter som använts i beräkningarna.

Tabell 5. Avrinningskoefficienter som använts i beräkningarna.

Typ av yta
Tak
Betong- och asfaltsyta, berg i dagen i stark lutning
Stansatt yta med grusfogar
Grusväg, starkt litande bergigt parkområde utan
nämnvärd vegetation
Berg i dagen i inte allt för stark lutning
Grusplan och grusad gång, obebyggd kvartersmark
Park med rik vegetation, kuperad bergig skogsmark
Odlad mark, gräsyta, ängsmark mm
Flack tätbevuxen skogsmark

Avrinningskoefficient
0,9
0,8
0,7
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