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1 Inledning och syfte 
Lektus har av Kumla kommun erhållit uppdraget att genomföra en 
dagvattenutredning för kvarteret Orren 1, 2, 3 och 4 med huvudsyfte att skapa 
möjlighet för nytt bostadskvarter med tillhörande parkeringar och övriga öppna 
ytor. Se Figur 1 för karta med markering för vilka fastigheter som ingår i PM:et.  

 
Figur 1. Gul markering visar vilka fastigheter som ingår i utredningen och 
beräkningsområdet, Orren 1, 2, 3 och 4. Röda kryss visar att fastigheter inte ingår i 
utredningen. Lantmäteriet (juni 2022) 

Syftet med dagvattenutredningen är att visa:  

• Flöden före och efter exploatering samt fördröjningsvolymer med förutsättning 
att mer dagvatten inte ska släppas mot anslutning än för ett idag 2-årsregn 

• Föroreningsberäkningar så att MKN inte försämras i recipienten 

• Ytbehov för dagvatten- och skyfallsytor för 20- och 100-årsflöden 

• Befintlig översvämnings- och skyfallskontroll inom utredningsområdet  
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1.1 Material och metod 
Då området byggs om kommer det leda till nya vattenvägar och 
vattenansamlingar. I samband med planerad ombyggnation finns möjlighet att 
utveckla infrastruktur såsom dagvattenhanteringen. Denna utredning syftar till att 
ta fram en dagvattenhantering för kvarteret som följer Kumla kommuns riktlinjer 
för dagvattenhantering, 2014-09-03, som sammantaget visas nedan i punktform:  

• Dagvattnet ska omhändertas nära källan och infiltreras, fördröjas och renas 

• Recipientens känslighet och skyddsvärde är styrande för behovet av rening 

• Anläggande av multifunktionella dagvatten- och översvämningsytor 
förespråkas så dagvatten, så långt som möjligt, kan användas som en resurs 

Material som använts till framtagandet av denna utredning 

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

• Plankarta och planbeskrivning, Kumla kommun, Dnr 2021/99 

• Grundkarta, Kumla kommun, 2022-06-13 

• Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, Riktvärdesgruppen, 2009 

• Jordarts- och genomsläppskarta, SGU, juni 2022 

• StormTac, Version 22.2.3 

• Scalgo (Skyfallskartering), juni 2022 

• Svenskt Vatten P104, P105 och P110 

Metod för flödesberäkningar 
Flödet beräknas med hjälp av rationella metoden, enligt Svenskt Vattens 
publikation P110, med dimensionerande 20-årsregn och skyfallskontroll för 100-
årsregn med varaktighet 10 minuter och regnintensitet 287 l/s×ha och 489 l/s×ha. 
Angiven klimatfaktor 1,25 har adderats till flöden efter exploatering. Antagande 
om markanvändning i beräkningarna har tagits fram utifrån det underlag som 
erhållits från Kumla kommun samt bearbetats i AutoCAD. 

Metod för fördröjningsvolym 
Erforderlig fördröjningsvolym är beräknat utifrån att 20-årsregnet ska fördröjas 
innan vidare avledning till förbindelsepunkt. Genom att fördröja och strypa 
utflödet till dagens nivå för ett 2-årsregn med nuvarande markanvändning (29 l/s) 
bedöms utbyggnaden inte förändra förutsättningarna för omkringliggande 
dagvattennät. Tabell 1 visar en jämförelse mellan sambandet 
fördröjningsmetoders år och regnvolym. Beräkningarna är gjorda med 
flödesregulator med en avbördningskoefficient på 0,95. Klimatfaktor 1,20 har 
adderats till fördröjningsvolymer.  

Tabell 1. Jämförelse mellan olika fördröjningsmetoder (regnvolym med klimatfaktor) 

Fördröjningsmetod 
20 år 

10 min 
100 år 

240 min 

Regnvolym 21 mm 92 mm 
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Metod för föroreningsberäkningar 
Föroreningsbelastning från området har beräknats med hjälp av 
modelleringsverktyget StormTac. Programmet är baserat på schablonvärden för 
olika föroreningar och är inte platsspecifika. Årsnederbörden är satt till 696 mm/år 
enligt SMHI:s dataserie för korrigerad årsnederbörd, normalvärden för perioden 
1961–1990 från en mätstation i norra Hallsberg. (Närmaste mätstation).  

Föroreningsbelastning i recipient 
En ny detaljplan, exploatering, ombyggnation eller förändrad markanvändning får 
inte bidra till att öka belastningen på berörd recipient och därmed försvåra 
möjligheten att uppfylla recipientens miljökvalitetsnorm (MKN). Området ska inte 
bidra till ytterligare belastning jämfört med idag. 

För att bedöma föroreningsbelastningen och vilket behov som finns för rening 
används Riktvärdesgruppens ”Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp” 
daterad februari 2009. De nivåer som används i rapporten är delområde mot 
minde sjöar, vattendrag och havsvikar (2M). Riktvärdena redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2. Riktvärden föroreningskoncentrationer (2M), Riktvärdesgruppen 

Ämne Riktvärde (µg/l) Ämne Riktvärde (µg/l) 

Fosfor (P) 175 Krom (Cr) 15 

Kväve (N) 2 500 Nickel (Ni) 30 

Bly (Pb) 10 Kvicksilver (Hg) 0,07 

Koppar (Cu) 30 Suspenderad substans (SS) 60 000 

Zink (Zn) 90 Oljeindex (Oil) 700 

Kadmium (Cd) 0,50 Beso(a)pyren (BaP) 0,07 

 
Översvämningsrisk 
För att bedöma risken för översvämning används beräkningsverktyget Scalgo. 
Programmet är uppbyggd av aktuella höjddata från Lantmäteriet, men hanterar 
inte ledningsnätets kapacitet, dagvattentrummor eller markens förmåga att 
infiltrera vatten. Resultatet bör därför ses som en uppskattning var det finns en 
risk för översvämning. Kontroll har gjorts för 100-årsflöden. För skyfall har 
varaktighet valts till 240 minuter och inget utloppsflöde då ledningssystemet 
bedöms vara fullt vid ett sådant scenario. 

Koordinatsystem 
SWEREF 99 15 00 
RH2000 (Markhöjder) 
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2 Områdesbeskrivning och avgränsning 
Utredningsområdet, 4 210 m2, är beläget i centrala Kumla och omges av 
bostadskvarter i alla väderstreck. Området är ett flackt område, nivå +52,0 till 
+51,4, men har ytavrinning från öst till väst.   

2.1 Geologi och grundvattenförhållanden 
Områdets jordart är benämnd som sandig morän i SGU:s kartvisare för jordarter i 
Sverige. Områdets genomsläpplighet enligt SGU bedöms som medelhög och det 
betyder att det finns infiltrationsmöjlighet genom mark på platsen. Planerade 
dagvattenanläggningar behöver ändå förses med bräddutlopp mot dagvattennät.  

Grundvattennivåer finns inte tillgängliga i detta skede av uppdraget då ingen 
geoteknisk utredning är gjord inom planområdet. Geoteknik är utförd i området 
öster om utredningsområdet och där låg grundvattennivåerna på cirka 2 meters 
djup (en provtagning i juni 2017). Dagvattenanläggningar är på grund av okända 
grundvattennivåer föreslagna till maximalt 1 meter djupa.  

2.2 Avrinningsförhållanden 
Inom utredningsområdet finns två lågpunkter. Se Figur 2 för jämförelse mellan  
21 mm (20 år) och 92 mm (100 år). Inom blåmarkerat område riskerar dagvatten 
att samlas när flödena är höga vid befintlig markanvändning och höjdsättning.  

 

Figur 2. Utredningsområdet med lågpunkter och rinnvägar vid olika regn, Scalgo 

21 mm 92 mm 
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2.2.1 Befintligt dagvattensystem 
Det finns vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar inom utredningsområdet, 
övriga ledningsslag är ej kontrollerade i detta skede av uppdraget. Befintliga 
dagvattenledningar finns utanför området i Parkgatan där Kumla kommun med 
fördel ser att anslutning sker efter exploatering. I dagsläget finns det två serviser i 
Parkgatan som har försörjt småhusen men det kommer att gå att ordna anslutning 
var som helst på Parkgatan där exploatören önskar. Dagvattenledningarna i 
Kumla ägs av Kumla kommun. Anslutningsledningen för området är en 
plastledning med dimension 400 mm, vattengångsnivå mellan +49,81 i norra 
delen av Parkgatan och +50,09 i södra delen av Parkgatan, se Figur 3. Lutningen 
på ledningen är 2 promille och total kapacitet för sträckningen är 122 l/s. 2 
promilles lutning på en ledning är i minsta laget och ledningen kan ha problem 
med självrens om inte mycket dagvatten rinner i ledningen.   

 
Figur 3. Befintlig dagvattenledning för anslutning i Parkgatan,  
AutoCAD Lektus med underlag från Kumla kommun  
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2.3 Recipient 
Planområdet ligger inom avrinningsområdena Kumlaån och Stenebäcken, båda 
vattenförekomsterna ligger inom delavrinningsområdet ” Mynnar i Kvismare 
kanal” och inom huvudavrinningsområdet ”Norrström”. Vattenförekomsternas 
ekologiska status bedöms som otillfredsställande eftersom vattendragen är 
påverkade av övergödning och kanalisering. Den kemiska statusen för dessa 
vattenförekomster har bedömts till uppnår ej god, på grund av miljögifter.  

Båda vattenförekomsterna har urban markanvändning som påverkanskälla, vilket 
kan indikera en dagvattenproblematik. De planerade grönytorna inom 
planområdet bör byggas tillgängliga för dagvatten vilket möjliggör för rening av 
dagvattnet. Detta för att den ekologiska statusen av vattenförekomsterna inte ska 
försämras i samband med ett genomförande av detaljplanen.  

Området ligger inom beslutad grundvattenförekomst 2017–2021, Närkeslätten. 
Grundvattenförekomsten är klassad som god kemisk grundvattenstatus och god 
kvantitativ status. 
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3 Markanvändning 

3.1 Befintlig markanvändning 
Kvarteret Orren består av villabebyggelse enligt Figur 4. Andelen 
grönyta/hårdgjord yta är tolkade utifrån GoogleMaps.  

  
Figur 4. Befintlig markanvändning, AutoCAD Lektus 
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3.2 Planerad markanvändning 
Inför den kommande exploateringen, Figur 5, i enlighet med illustrationen ska 
kvarteret Orren bli en sammanhängande fastighet och parkeringsplatser är 
uppdelade på två parkeringsytor och grönytorna till kvarteret hamnar i mitten och 
i söder på kvarteret.  

 
Figur 5. Planerad markanvändning, AutoCAD Lektus 

Kommunen ser gärna att de planerade grönytorna helst ska ha multifunktionell 
nytta, i enlighet med Kumlas riktlinjer. Markytorna inom planen kommer vara 
anslutna via genomsläppliga renings- och fördröjningsanläggningar till 
dagvattennätet. Det största flödet kommer genereras från tak och de hårdgjorda 
ytorna. Ytor inom området rekommenderas höjdsättas på ett sådant vis att 
instängda områden ej skapas. 



 

11 (20) 
2022-06-30 

DagvattenPM 

 
 

www.lektus.se 

4 Beräkningar 
Dagvatten är tillfälligt förekommande avrinnande vatten på markytan med 
ursprung i regn, smältvatten eller framträngande grundvatten. 

Funktionskraven för nya dagvattensystem regleras i Svenskt Vattens Publikation 
P110. I och med denna publikation ökar funktionskraven i det allmänna 
dagvattensystemet jämfört med tidigare. Enligt P110 ska även tillkommande 
dagvattensystem (förtätning av befintligt) ha samma funktionskrav som nya 
system vilket medför att tillkommande system behöver ta större ytor i anspråk än 
tidigare. Dessutom måste planering ske för framtida klimatförändringar eftersom 
nederbörden och därmed belastningen på dagvattensystemen förväntas öka. 

Funktionskraven för dagvattensystem vid förtätning och/eller nybyggnation 
sammanfattas i Tabell 3 där dimensioneringskrav för detaljplanen är markerat 
med grått, tät bostadsbebyggelse. 

Tabell 3. Minimikrav för återkomsttider för regn vid dimensionering av nya 
dagvattensystem, Svenskt Vatten P110 

Nya duplikatsystem 

VA-huvudmannens 
ansvar 

Kommunens  
ansvar 

Återkomsttid 
för regn vid 
fylld ledning 

Återkomsttid 
för trycklinje 
i marknivå 

Återkomsttid för 
marköversvämningar med 

skador på byggnader 
Gles bostadsbebyggelse 2 år 10 år >100 år 
Tät bostadsbebyggelse 5 år 20 år >100 år 

Centrum- och 
affärsområden 

10 år 30 år >100 år 

 
En ny detaljplan, exploatering, ombyggnation eller förändrad markanvändning får 
inte bidra till att öka belastningen på berörd recipient och därmed försvåra 
möjligheten att uppfylla recipientens MKN. Det vill säga området ska inte bidra till 
ytterligare belastning jämfört med idag.  

4.1 Flödesberäkningar 
I Tabell 4 och Tabell 5 redovisas flödesberäkningar före och efter exploatering 
med area, avrinningskoefficient (φ), reducerad area samt flöden för 20-årsregn 
och 100-årsregn. Tabellerna innefattar inga dagvattenåtgärder. Efter exploatering 
har en klimatfaktor på 1,25 adderats.  

Tabell 4. Beräkning av dimensionerande flöde före exploatering 

Markanvändning 
Area  
[m2] 

φ 
Red. a 

[ha] 

Flöde  
20 år  
[l/s] 

Flöde  
100 år  

[l/s] 

Grönyta 1901 0,10 0,02 5 9 

Takyta 1074 0,90 0,10 28 48 

Hårdgjord yta 1235 0,80 0,10 28 48 

Totalt för området 4210 0,51* 0,21 61 105 

* i Tabell 4 betyder att avrinningskoefficienten är viktad 
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Tabell 5. Beräkning av dimensionerande flöde efter exploatering 

Markanvändning 
Area  
[m2] 

φ 
Red. a 

[ha] 

Flöde  
20 år  
[l/s] 

Flöde  
100 år  

[l/s] 

Grönyta 1837 0,10 0,02 7 11 

Takyta 1503 0,90 0,14 48 83 

Hårdgjord yta 870 0,80 0,07 25 43 

Totalt för området 4210 0,53* 0,22 80 136 

* i Tabell 5 betyder att avrinningskoefficienten är viktad 

Ökade dagvattenflöden erhålls för framtida situation då markanvändningen 
ändras och omfördelas samt med hänsyn tagen till tillämpad klimatfaktor i 
beräkningarna. För beräkningarna är inte dagvattenåtgärder (utjämningsvolymer 
och reningsanläggningar) inkluderade. Om dagvattenåtgärder inte fullföljs 
kommer belastningen i nedströms avrinningsområden att öka och därför är 
dagvattenanläggningar av stor vikt. 

4.2 Fördröjningsberäkningar och skyfallsvolymer 
Dagvattenflödet ska fördröjas inom området. Tabell 6 visar fördröjningsvolym och 
total avrinning från området (årsmedel i m3/år) för befintligt och framtida område. 
Resultatet för kvarteret redovisas i Tabell 6 med förutsättning att: 

• 29 l/s (befintligt 2-årsregn) får släppas nedströms för 20-årsvolymer 

• Beräkningar för 100-årsvolymer är gjorda med 240 minuters varaktighet samt 
utan något utloppsflöde. (Branschstandard för skyfall) 

Tabell 6. Beräkning av erforderliga fördröjningsvolymer och total avrinning 

Beräkningsmetod Volymer 

Fördröjningsvolym  
20 år 

23 m3 

20 min 

Fördröjningsvolym  
100 år 

215 m3 

240 min 

Befintlig avrinning 1 905 m3/år 

Framtida avrinning 1 910 m3/år 
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4.3 Föroreningsberäkningar 
Antagande om markanvändning (Tabell 4 och Tabell 5) som använts i beräkningar 
nedan har varit desamma som för flödesberäkningarna. I Tabell 7 redovisas 
föroreningshalter och föroreningsmängder före och efter exploatering utan 
dagvattenåtgärder. Rödmarkerade celler visar när föroreningshalten överskrider 
riktvärden för utsläpp av dagvatten och därmed är i behov av rening innan det 
kopplas på det kommunala ledningsnätet. Pilar i tabellen visar vilka halter som 
överskrider riktvärden som minskar eller ökar efter exploatering.  

Tabell 7. Beräknade föroreningshalter och föroreningsmängder 

 
Beräkningarna visar att föroreningshalten för två ämnen (bly och SS) är högre än 
riktvärdet redan idag. Efter exploatering i samband med förändrad 
markanvändning, minskar bly- och SS-värdet till under riktvärdet. För kadmium 
ökar halten efter exploatering till över riktvärdet. Mängden fosfor och kadmium 
ökar efter exploatering.   

Bly (metall) är mycket giftigt för människor och djur. Riktvärdet är relativt osäkert 
eftersom det råder stora skillnader mellan de lägsta och de högsta värdena från 
olika referenser. Värdet innebär dock att en relativt stor andel av dagvattnet från 
urbana områden behöver renas, i allmänhet ökar blyhalterna med ökad 
trafikintensitet. 

Kadmium (metall) är en mycket giftig metall som kan förhindra tillväxt av 
vattenväxter. I allmänhet ökar kadmiumhalterna med ökad grad av urbanisering, 
med de högsta halterna från vägar och parkeringar med hög trafikintensitet. 

 

Ämne 
Riktvärde 

(µg/l) 

Halt  
före 

(µg/l) 

Halt  
efter 
(µg/l) 

Mängd  
före 

(kg/år) 

Mängd  
efter 

(kg/år) 

P 175 130 130 0,24 0,25 

N 2 500 1 600 1 400 2,90 2,70 

Pb 10 13 9,5 0,024 0,018 

Cu 30 20 16 0,036 0,030 

Zn 90 68 54 0,13 0,10 

Cd 0,50 0,48 0,53 0,0009 0,0010 

Cr 15 7,30 6,10 0,014 0,012 

Ni 30 7,50 6,30 0,014 0,012 

Hg 0,07 0,033 0,024 0,00006 0,00005 

SS 60 000 66 000 53 000 120 100 

Oil 700 320 230 0,59 0,43 

BaP 0,07 0,03 0,02 0,00005 0,00004 
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Suspenderad substans, SS, (partikel) kan medföra ökad grumlighet och ändrade 
ljusförhållanden i recipienten. Detta kan leda till ökad dödlighet bland många 
djurarter. Suspenderad substans kan eventuellt fungera som en indikator för 
andra ämnen, främst metaller. Det finns dock både studier som påvisar bra 
samband mellan partiklar och metaller och andra studier som inte påvisar sådana 
samband. De föreslagna riktvärdena är framtagna utifrån angivet underlag och 
förväntade dagvattenhalter från olika typområden. 

Fosfor (näringsämne) är ofta det tillväxtbegränsande näringsämnet i sjöar och 
utsläpp av fosfor kan därför leda till övergödning. I dagvatten från vägar ökar 
fosforhalterna med ökad trafikintensitet. Fosforhalterna kan även öka med förtätad 
bebyggelse. 

5 Dagvattenhantering 
Öppna dagvattenlösningar är att föredra som metod då systemet blir mer robust 
och fördröjning och rening av dagvattnet sker via infiltration och sedimentation. 
För detta område kommer öppna dagvattenlösningar inom utredningsområdet att 
kunna etableras med fördel då utrymme finns tillgängligt och med tanke på 
genomsläppligheten i mark i området. Dagvattenhantering kommer att utföras 
inom utredningsområdet med anslutningspunkt till ledningsnät, se Figur 8 och 
Figur 9 för föreslagen lokalisering.  

Dagvattenutredningen föreslår två olika alternativ av dagvattenhantering 
beroende på hur mycket tillgänglig grönyta kvarteret vill behålla samt vilka 
kostnader och vilket utseende kvarteret vill förmedla.  

Förslag 1 är att anlägga en torr dagvattendamm i södra delen av 
utredningsområdet med marklutningar mot dammen och vidare mot 
anslutningspunkt i Parkgatan. Dammens utlopp behöver förses med 
flödesregulator för att hantera nedströms strypta utlopp. Detta förslag kommer 
hantera både dagvatten- och skyfallsvatten.  
Volym-/Ytanspråk : 110 m3 / 180 m2 
Cirkapris : 77 000 SEK (700 SEK/m3) 

Förslag 2 är att anlägga växtbäddar intill husfasad samt intill parkeringar med 
marklutningar mot dessa och vidare mot anslutningspunkt i Parkgatan. 
Anläggningarnas utlopp behöver förses med flödesregulator för att hantera 
nedströms strypta utlopp. Detta förslag kommer enbart hantera det 
dimensionerande dagvattnet.  
Volym-/Ytanspråk : 38 m3 / 56 m2 
Cirkapris : 560 000 SEK (10 000 SEK/m2) 

En torr damm kräver en större yta för dagvattenhantering men är betydligt 
billigare att anlägga än växtbäddar. Här får yta kontra pris avgöra vilken metod 
som Kumla kommun vill välja.  

Dagvattenhantering inom utredningsområdet kan kompletteras med gröna tak då 
det är ett trevligt inslag i miljön och rimmar med Kumla kommuns riktlinjer, att 
skapa möjlighet för estetiska mervärden.  
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Figur 8. Föreslagen dagvattenhantering, förslag 1, AutoCAD Lektus 

 
Figur 9. Föreslagen dagvattenhantering, förslag 2, AutoCAD Lektus 

Torr dagvattendamm 
110 m3 / 180 m2 

- Släntlutning 1:4 
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Växtbäddar 
38 m3 / 56 m2 
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5.1 Dagvattnets föroreningsinnehåll efter rening 
Utredningsområdets utbyggnadsplaner och föreslagna dagvattenåtgärder 
bedöms inte ha någon påverkan på dagvattenflödet vare sig uppströms eller 
nedströms området. Dagvattnet som genereras inom utredningsområdet kan 
fördröjas och hanteras inom satta gränser. Om föreslagna dagvattenåtgärder 
utförs ökar inte dagvattenflödet vid en exploatering av området.  

Tabell 8 redovisar beräknade föroreningshalter samt föroreningsmängder efter 
exploatering och efter rening. Antagandet om reningsanläggningar efter 
exploatering som har gjorts i föroreningsberäkningarna är torr dagvattendamm 
och växtbäddar. Samtliga halter underskrider riktvärdet och inga värden anger 
högre halt/mängd än jämfört med befintlig situation.  

Tabell 8. Beräknade föroreningshalter och föroreningsmängder med 
dagvattenåtgärder efter rening (torr damm och växtbäddar) 

 
För att dessa beräknade halter och mängder ska gälla behöver 
reningsanläggningens utjämningsvolym för torr dagvattendamm vara på 110 m3 
och växtbäddarna vara på 38 m3. Båda alternativen behöver inte anläggas utan 
dessa visas som två olika förslag.  

Recipienten är påverkad av övergödning vilket innebär att ett överskott av fosfor 
och kväve finns. Dessa ämnen minskar med båda föreslagen ovan och därmed 
innebär den planerade exploateringen inte någon försämrad möjlighet att nå 
MKN.  

  

Ämne 
Riktvärde 

(µg/l) 

Torr damm 
Halt  

rening 
(µg/l) 

Torr damm 
Mängd  
rening 
(kg/år) 

Växtbäddar 
Halt  

rening 
(µg/l) 

Växtbäddar 
Mängd  
rening 
(kg/år) 

P 175 110 0,20 77 0,15 

N 2 500 880 1,70 980 1,9 

Pb 10 3,8 0,007 2,6 0,005 

Cu 30 11 0,021 9,0 0,017 

Zn 90 36 0,07 15 0,03 

Cd 0,50 0,29 0,0006 0,10 0,0002 

Cr 15 2,50 0,005 3,30 0,006 

Ni 30 2,80 0,005 1,60 0,003 

Hg 0,07 0,017 0,00003 0,012 0,00002 

SS 60 000 16 000 31 19 000 36 

Oil 700 25 0,05 88 0,17 

BaP 0,07 0,010 0,00002 0,004 0,000008 
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5.2 Rening och hantering av dagvatten 
Höjdsättningen är viktig för att uppnå tänkt funktion. Dagvattenanläggningarna 
föreslås placeras så att hårdgjorda ytor lutas mot dessa. Föreslagen anläggning 
för förslag 1 kan användas vid det dimensionerande regnet och vid skyfall. 
Föreslagen anläggning för förslag 2 kan enbart användas vid det 
dimensionerande regnet. Figur 10 / Figur 11 visar den generella tvärsektion för 
torr damm / växtbädd som har använts i beräkningarna.  

Tvärsektionens höjd är satt lågt på grund av osäkra grundvattennivåer i området 
samt för hänsyn till ej projekterad kvartersmark och anslutningspunkt. Driften av 
anläggningarna är viktig för att funktionen ska bibehållas över tid.  

 
Figur 10. Sektion för beräknad torr damm (ej geometrisk riktig), StormTac 

 
Figur 11. Sektion för beräknad växtbädd (ej geometrisk riktig), StormTac 
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För att säkerställa att föreslagna åtgärder från dagvattenutredningen tillämpas vid 
exploatering bör det i planbestämmelserna rekommenderas var 
fördröjning/rening ska ske och vid kritiska behov även ange ytbehov. Detaljplanen 
ska reglera den markanvändning som krävs för att säkerställa att tillräckliga 
åtgärder vidtas för hantering av dagvatten. Vattenmängd kan behöva räknas om 
när området har detaljprojekterats och kontrollerats vid bygglovsprocessens 
tekniska samråd. 

En dagvattenutredning ska innehålla en översiktlig principlösning för hur man ska 
ta omhand dagvattnet efter exploatering av en definierad yta. I utredningen har 
det givits förslag på dagvattenåtgärder och placering av dessa i plan. Åtgärder 
har föreslagits i sådan utsträckning att utredningsområdet och avrinningsområdet 
inte ökar sin belastning mot recipient. I tidiga skeden är många parametrar 
okända. Detta gör det svårt att exakt ange var bästa ytan för dagvattenåtgärder 
lämpar sig och fungerar bäst i sitt sammanhang, sett ur ett avrinningsperspektiv. I 
detaljfasen av planering av området ska dagvattenanläggningar anpassas mot 
gatunivåer, befintliga dagvattensystem och fasta befintliga höjder. 
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6 Skyfallshantering 
I framtiden väntas kraftigare skyfall som kan orsaka översvämningar, framför allt i 
tätbebyggda områden där riskerna betraktas som störst för materiella skador och 
störning i infrastruktur. Vid ett skyfall hinner inte den föreslagna 
dagvattenanläggningen eller ledningsnätet ta hand om allt dagvatten, i stället sker 
en ytlig avrinning. Beräknade volymer för skyfall har beräknats med 240 minuters 
varaktighet och inget utloppsflöde för 100-årsvolymerna.  

Det är viktigt att höjdsätta marken så att dagvatten vid skyfall rinner bort från 
byggnader samt att det inte skapas instängda områden. Sekundära 
avrinningsvägar ser till att dagvattnet kan flöda fritt på marken utan att orsaka 
översvämning. Befintliga lågpunkter och rinnvägar, tidigare Figur 2, kommer att 
byggas bort i och med exploateringen och det är av vikt att inte befintlig rinnväg 
(öst – väst) skär nytt planerat bostadshus.  

Föreslagen dagvattenyta, förslag 1, kan med fördel samordnas med skyfallsyta 
med anslutning mot ledningsnätet i Parkgatan. Figur 12 visar yta som tillåts 
översvämmas vid skyfall.  

 
Figur 12. Tillåten översvämningsyta, AutoCAD Lektus 

Ytan för skyfallshantering, förslag 1, kan med fördel användas även till andra 
syften förutsatt att höjdsättningen innebär att de angivna volymerna erhålls. 
Eftersom ytan är tänkt att kunna översvämmas ska utformningen anpassas efter 
detta. Skyfallsytan får inte påverka fastigheterna Orren 6 och Orren 7.  

Översvämningsyta 
215 m3 / 330 m2 

- Släntlutning 1:4 
- Cirka 1 meter djup 
- Kombinerad dagvatten-    
och skyfallsyta 
 

Ytavrinning 
 

D-ledning mot                                       
anslutning 

 
             Skyfallsyta 

 
                Dagvattenyta 
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7 Slutsats 
Utredningsområdet ska bebyggas med bostadskvarter och är beläget i centrala 
Kumla med Kvismare kanal som recipient. I rapporten har utredningsområdet 
kontrollerats gällande fördröjningsvolymer för 20- och 100-årsvolymer.  

Dagvattenledningarna i Kumla ägs av Kumla kommun. Anslutningspunkt för 
området är D400, med anslutning i Parkgatan. 29 l/s får släppas till ledningsnätet. 
Beräkningar för 100-årsvolymer är gjorda med 240 minuters varaktighet samt 
utan något utloppsflöde.  

Ökade dagvattenflöden erhålls för framtida situation då markanvändningen 
omfördelas samt med hänsyn tagen till tillämpad klimatfaktor i beräkningarna. 
Utjämningsvolymer för det dimensionerande regnet som utredningsområdet 
behöver förhålla sig till är att omhänderta 110 m3 för förslag 1 (torr 
dagvattendamm) eller 38 m3 för förslag 2 (växtbäddar).  

Om dagvattenåtgärder inte fullföljs kommer föroreningsbelastningen i recipienten 
att öka samt MKN inte uppnås och därför är dagvattenanläggningar av stor vikt. 

Vid händelse av skyfall med större nederbördsmängder avleds dagvatten på ytan 
då marken är mättad och ledningsnätet går fullt. Avrinningsstråk mot södra delen 
av utredningsområdet med en genomtänkt höjdsättning för att avleda dagvatten 
måste därmed säkerställas tillsammans med bräddfunktioner. På så sätt 
förhindras stående vatten intill byggnader, vilket kan riskera att orsaka skador 
eller påverka framkomligheten. Höjdsättningen ska ske så att marken lutar från 
byggnader mot kringliggande öppna ytor där dagvatten kan transporteras vidare 
ytligt på ett säkert vis eller tillfälligt ansamlas utan att orsaka olägenheter. Orren 6 
och Orren 7 får inte påverkas av planerad exploatering, här måste höjdsättning 
kontrolleras och justeras mot befintliga nivåer. En skyfallsberäkning och analys 
bör göras när detaljplanen har detaljprojekterats och en terrängmodell finns för 
området. Detta för att få en samlad konsekvensbedömning av vart stående vatten 
kan ansamlas vid skyfall.  

Skyfallsvolym för utredningsområdet uppgår till 215 m3 för 100-årsregnet.  

Önskemål från Kumla kommun är att som ett tillägg kontrollera möjligheten att 
anlägga nergrävt magasin som dagvattenanläggning (rörmagasin). Ett nergrävt 
magasin renar inget dagvatten men det fördröjer på ett effektivt sätt. Förslagsvis 
anläggs ett sådant förslag i en parkeringsyta med förbindelse mot 
anslutningspunkt i Parkgatan. Ett nergrävt magasin behöver förses med 
flödesregulator för att hantera nedströms strypta utlopp. Detta förslag kommer 
enbart hantera det dimensionerande dagvattnet.  
Volymanspråk : 23 m3 (1 st 1400-rör, 15 meter) 
Cirkapris : 90 000 SEK (6 000 SEK/m) 

Möjlighet till genomförande av detaljplanen på ett sätt så att god 
dagvattenhantering erhålls bedöms som god. Utredningen har i och med 
dagvattenutredningen gett förutsättningar till att minska konsekvenserna vid 
översvämning, bevarar en naturlig vattenbalans, minskar mängden föroreningar 
mot recipient, utjämnar dagvattenflöden och berikar bebyggelsemiljön.  


