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Allmänt 

Kumla kommun har planer på att exploatera fastigheten Jupiter 4. I planerna ingår 
uppförandet av nya byggnader samt omarbetning av markytor för att möta de tänkta 
verksamheterna inom fastigheten. 

Idag finns det ingen dagvattenanläggning inom planområdet.  

Uppdraget 

VAP har i uppdrag av exploatören och kommunens planenhet att undersöka hur hanteringen 
av dagvatten kan utföras inom fastigheten. 

Markanvändning inom planområdet 

Planområdets totala yta är cirka 4 800 m2 med fördelning av ytor enligt nedan. 
(Korrektionsfaktorer enligt Stormtac) 

Befintlig ytanvändning 

 Bruttoyta Korr.faktor Reducerad yta 

Hårdgjorda ytor (Asfalt/Grus) 2 400  0,8 1 920  

Grönytor 2 400  0,1 240  

Totalt 4 800 m²  2 160 m² 

 
Framtida ytanvändning 

 Bruttoyta Korr.faktor Reducerad yta 

Tak + Hårdgjorda ytor 80 % 3 840  0,9 3 456  

Grönytor 20 % 960  0,1 96  

Totalt 4 800 m²  3 552 m² 

 

   



 

U:\Va\21\21031\Projektering\03 Dokument\21031 PM dagvatten Jupiter 4.docx  Sida 4 av 6 
 

Höjdsättning 

Mark- och körytor ska höjdsättas så att dagvatten kan ledas dels på ytan dels via 
dagvattenledning till utjämningsmagasin. Dagvattenflöden större än dimensionerande ska 
kunna avledas på ytan mot åkermarken väster om fastigheten utan att skador uppstår på 
byggnader och andra anläggningar. 
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Dimensionering 

Utgående dagvattenflöde från planområdet ska inte vara större än utflödet från den 
oexploaterade marken. Med stöd av Svenskt Vattens publikation P110 sidan 70 väljs flödet 25 
l/s, ha. Dimensionerande nederbördstillfälle för utjämningsmagasin föreslås vara ett regn 
med tio års statistisk återkomsttid med tillägg för klimatfaktor 25 %. 

Totalt tillåtet utflöde blir 12 l/s. (0,48 ha och 25 l/s, ha). 

Behovet av utjämning är cirka 73 m³ för dimensionerande regntillfälle. Se tabell nedan. 
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Förslag på egenskapsbestämmelse för kvartersmark 

n1 Utgående dagvattenflöde från tomtmark ska utjämnas med en total volym av minst 73 
m3. 

b Byggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till minst 0,3 meter 
över omgivande tomtmark och gata inte skadar byggnadens nivå. 

Fortsatt arbete 

 Regnmängder större än dimensionerande behöver kunna bräddas bort på ytan mot 
åkermarken väster om fastigheten. I fastighetens sydvästra hörn kan marken anläggas 
så att avrinning på ytan bort från fastigheten uppnås. Detta behöver bekräftas inför 
fortsatt arbete. 
 

 För att kunna detaljprojektera en lösning för dagvattenhanteringen samt i detalj 
höjdsätta ytorna måste en geoteknisk undersökning utföras, grundvattenrör bör 
sättas och marken behöver detaljmätas inom vissa delar. Kan man acceptera en viss 
infiltration eller krävs det tätskikt för eventuella öppna dagvattenlösningar. 
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