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1 Omfattning och syfte 

Detta PM behandlar dagvattenhantering i detaljplanearbete del av Höknäs 4:65, norr om 
Kläppens skidanläggning, Malung-Sälens Kommun 

. 

 

Figur 1. Aktuellt utredningsområde inringat med blått.  
Källa: Min Karta Lantmäteriet 
 
Syftet med utredningen är att på uppdrag av Bygg-Teknik i Malung AB komplettera och 
förtydliga dagvattenhanteringen för framtida planområde. 
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1.1 Avgränsning och områdesbeskrivning 

Området består idag främst av uppvuxen, men inte så gammal, tallskog med vissa inslag av 
lövträd.     

Höjdmässigt faller området från öster mot väster men även norrut och söderut. 

Planerat område är placerat på en platå och området har i dess nordöstra del en lägre ås som 
ansluter mot området. Den sydöstra sidan faller sen ifrån mot Tjärbäcken och Höknäsvallen. 

Områdets sydvästra delar har naturliga raviner som faller mot den befintliga järnvägsbanken. 

Järnvägsbanken är en naturlig låglinje från norr till söder efter planområdet och ända ner till 
Höknäsvallen. 

Ytan för kvarters-, gatu-, E- och naturområden uppgår till ca 5,3 hektar, se figur 2.  
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Figur 2. Befintlig situation, planområdesgräns i magenta 
Källa: Plankarta Bygg-Teknik i Malung AB Grundkarta, Mora Kartproduktion AB  
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1.2 Geotekniska förutsättningar 

Ett urklipp ur jordartskartan redovisas i figur 3 

 
 
 
Figur 3. Jordartskarta över området, utredningsområde inringat med blått 
Källa: SGU jordartskarta. 
 
Jordarterna i området består enligt jordartskartan främst av ytlig morän med underliggande 
lager av isälvssediment. Moränen och underliggande isälvssediment bedöms ha en god 
förmåga att infiltrera ytvatten. 
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Tabell 1, mättad infiltrationskapacitet för olika jordtyper (VAV, 1983) 

1.3 Avrinningsområde och recipient 

Avrinningsområdet är kopplat till recipient Höknäsvallen som sen är kopplat till Västerdalälven .   

Området ligger inom ett skyddat område, Fulufjället-Sälens vattenförekomst, enligt 
vattenförvaltningsförordningen men ej inom något vattenskyddsområde.  

Området faller till stor del från öst till väst. Ev ytvatten leds mot den äldre järnvägsbanken och 
som leder ytvatten söderut mot recipient den större bäcken/flödet Höknäsvallen. Inga trummor 
tvärs järnvägsbank, västerut mot väg 66, finns längs sträckan mot Höknäsvallen, se figur 4. 

Flöde leds sen vidare under bro för den äldre järnvägssträckningen och väg 66 för att sen 
mynna i Västerdalälven, se figur 5. 

Statusklassningen för recipient Höknäsvallen är god ekologisk status. Den uppnår ej god 
kemisk status.  

Att recipienten ej uppnår god kemisk status beror främst på att gränsvärden för kvicksilver (Hg) 
och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster på grund 
av atmosfärisk deposition.  

 (Källa Länsstyrelsen, Vatteninformationssysten Sverige, VISS) 
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Figur 4. Karta med planområdesgräns samt markerad flödessriktning för ytvatten 
Källa: Länsstyrelsen, VISS, Vattenkartan 
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Figur 5. Bild på Höknäsvallen mot bro vid äldre järnvägsbank samt dubbla plåttrummor 
dimension 1800 under väg 66 
Källa:  Google Earth, Street view samt uppgift från Trafikverket  
 
 

1.4 Lågpunkter och översvämningsrisker 

Området faller västerut och det finns inga, större, lågpunkter som stänger in ev ytvatten.  

Översvämningsrisker bedöms vara mycket låga för området. 
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2 Beräkningsförutsättningar 

2.1 Flöden och fördröjning 

Enligt Svenskt Vatten publikation P110, tabell 2.1, har en VA-huvudman, med denna typ av 
bebyggelse, ett minimikrav på att klara att ta emot av att fördröja ett 10-årsregn i marknivå. 
Kravet kan då ställas på planerat område att tillåtet utflöde/infiltration motsvarar nuvarande flöde 
vid ett 10-årsregn. Beräkningar av erforderlig fördröjningsvolym har beräknats med hjälp 
Svenskt Vattens bilaga 10.6a till P110. 

Detta område ingår inte i verksamhetsområde för dagvatten. 

Områdets placering och exploateringsgrad bedöms motsvara gles bostadsbebyggelse.  

I ett samrådsyttrande från Trafikverket så ska även dagvattenutredningen kunna redovisa hur 
ett 100-års regn kan hanteras. 

För att behandla framtida klimatförändringar så används en klimatfaktor fc=1,25 (regn med 
varaktighet <60 minuter). 

För att kunna beräkna dimensionerande flöden från fastigheten så måste dagvattnets rinntider 
bedömas, återkomsttiden bestämmas, en reducerad yta beräknas. 

Dimensionerande flöde = 𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑘𝑓 (Formel 4.4, Svenskt Vatten, 2016)  

där:  

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 är det dimensionerande flödet (𝑙/𝑠)  

𝐴 är avrinningsområdets area (ha)  

𝜑 är avrinningskoefficienten  

𝑖(𝑡𝑟) är den dimensionerande nederbördsintensiteten (𝑙/𝑠 ∙ ℎ𝑎)  

𝑡𝑟 är regnets varaktighet (min)  

𝑘𝑓 är klimatfaktor 

Området är relativt smalt i öst-västlig riktning. Rinntiden/varaktigheten sätts till 20 minuter. Detta 
gäller före exploatering, naturmark, och efter exploatering med trög avledning av dagvatten. 

Området är ej detaljprojekterat. Tabell 4.9, Svenskt Vatten P110, används för att välja den 
sammanvägda avrinningskoefficienten för olika slags bebyggelstyper. Tomtmark >1000m2 ger i 
detta fall 0,20. 

Beräkningar av erforderlig fördröjningsvolym har beräknats med hjälp svenskt vattens bilaga 
10.6a till P110. 

För beräkning av fördröjning antas att kommande flöden från ny markanvändning är lika stort 
som nuläget. 
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Beräkningsförutsättningar nuläge: 

Total yta ca 53130m2 (påverkad av exploatering) 

Varav Grönyta/skogsmark ca 52000m2 och resterande del grus/grönyta vid infartsväg 

 

Skissförslag på utformning och tilltänkt markanvändning ligger till grund för beräkning av 
dimensionerande flöde. Markanvändning efter exploatering redovisas i figur 6. För beräkning 
har antagits att ytor i skissförslaget markerade som Gata är till hälften grusyta och andra hälften 
grönyta.  

Förslaget redovisar 11st fastigheter. Där den större fastigheten i norra delen innehåller ett antal 
större bostadshus. De mindre i söder har en byggnad per fastighet. 

Den genomgående vägen antas ha en grusad bredd på ca 6m och avslutas i södra änden av 
området med en mindre vändplan. 

Grusvägar lutar mot längsgående diken som samlar och fördröjer lokalt. Ytor runt byggnader 
och mot gata är grusade och lutas även de mot fördröjande diken. Inom den norra fastigheten 
anordnas fördröjning längs med intern gata och parkering. Inga körytor inom planområdet antas 
bli hårdgjorda utan de kommer vara grusade. 

Takvatten leds ut på mark vid byggnad och eller mot gatans diken. 

 

Beräkningsförutsättningar förslag framtida markanvändning 

Total yta ca 53130m2 (påverkad av exploatering) 

Kvartersmark ca 36620m2 

Gatumark och E-ytor (grusyta) ca 4380m2  

Naturmark samt Grönyta/diken mm ca 12130m2 
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Figur 6. Förslag framtida markanvändning, urklipp ur Detaljplanens illustrationsplan 

Källa: Plankarta Bygg-Teknik i Malung AB 
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2.2 Rening 

För beräkning av volym som behöver vara tillgänglig i ett magasin för rening används 
nedanstående formel för makadammagasin från Svenskt Vatten, SVU, Rapport nr 2019-20. 
Dimensionering sker för att kunna rena första 10 mm regn.  

Total volym för rening = Vtot 

Vtot = 10 ∙ 𝑟d  ∙𝜑 ∙ A (Formel 4.1, Svenskt Vatten, SVU, Rapport nr 2019-20)  

där:  

Vtot är total volym inklusive fyllnadsmaterial (m3)  

𝑟d är dimensionerande regndjup (mm) 

𝜑 är avrinningskoefficienten  

𝐴 är avrinningsområdets area (ha)  

 

3 Resultat dimensionerande flöden 

Nedan presenteras dimensionerande flöde före och efter exploatering vid ett 20 minuters 10- 
resp 100-årsregn samt sammanställning av indata till beräkningarna.  

Tabell 2. Dimensionerande flöden utredningsområdet 

Ytor före 
exploatering 

Yta 
(ha) 

ϕ 

hared 

(ϕ *A)  

i(tr) (l/s, 
ha) 20 

min 10-
årsregn 

i(tr) (l/s, 
ha)  20 

min 100-
årsregn 

kf 𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚, 
20 min 

10-
årsregn 

(l/s) 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚, 
20 min 

100-
årsregn 

(l/s) 
Skogsmark 5,20 0,05 0,26 151,0 323,1 1,25 49 105 
Grusyta 0,113 0,2 0,0226 151,0 323,1 1,25 4 9 
Totalt: 5,313  0,283    53 114 
         

Ytor efter 
exploatering 

Yta 
(ha) 

ϕ 

hared 

(ϕ *A)  

i(tr) (l/s, 
ha) 20 
min 10-
årsregn 

i(tr) (l/s, 
ha)  20 

min 100-
årsregn 

kf 𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚, 
20 min 

10-
årsregn 

(l/s) 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚, 
20 min 

100-
årsregn 

(l/s) 
Kvartersyta 3,662 0,2 0,7324 151,0 323,1 1,25 138 296 
Grusyta 0,438 0,2 0,0876 151,0 323,1 1,25 17 35 
Grönyta/skog 1,213 0,05 0,0607 151,0 323,1 1,25 11 16 
Totalt: 5,313  0,8807    166 356 

 
Ungefär en trefaldig ökning sker av flödena efter exploatering av området. 
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4 Resultat magasinsberäkningar 

I figur 7 och 8 visas resultatet av fördröjningsberäkningarna. Avtappningen på 60,2 l/s∙ha, för ett 
10-årsregn fås genom att dela dimensionerande flöde före exploateringen med reducerad area 
efter exploateringen. Med 97 m3 erforderlig magasinsvolym kommer dagvattenflödet ut från 
området vid ett 10-årsregn vara lika stort som idag.  
 

 
Figur 7. Magasinsberäkning, 10 års regn, Svenskt Vatten P110 Bilaga 10.6a. 
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Med samma beräkningsmetodik skulle 367 m3 erforderlig magasinsvolym behövas för 
fördröjning av dagvattenflödet från området vid ett 100-årsregn. 

 

Figur 8. Magasinsberäkning, 100 års regn, Svenskt Vatten P110 Bilaga 10.6a. 

5  Resultat reningsberäkningar 

Totala fördröjningsvolym som behövs för att kunna rena första 10 mm vid regn uppgår till ca 
88m3. Denna volym kan, som övrig fördröjningsvolym, tillgodoräknas på vägen med enklare 
åtgärder. 

Makadamdike har enligt dagvattenberäkningsprogrammet Stormtac följande generella 
reningseffekter. 

Tabell 3. Reningseffekter i makadamdike 

Makadamdike P N   Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja 
Reningseffekt i % 60 55 80 65 85 85 55 65 45 80 90 

 

6 Höjdsättning och systemlösning 

Infarten/gatan inom planområdet ligger på ca +360 och höjdmässigt stiger vägen relativt snabbt 
mot planområdets norra ände där området planar ut på ca +378. Därefter sjunker vägen mot E 
och naturområde till +375 för att sen stiga mot den södra änden av planområdet till +380. 

Områdets karaktär och omgivande jordarter gör området väldigt bra för infiltration av ytligt 
dagvatten som främst bildas från tak och grusade körytor. 

Redovisat i figur 9 är systemlösning för dagvattenhanteringen. Takvatten och ev dränvatten 
hanteras främst nära byggnader. Ytvatten från grusade gator och ytor nära gator leds ytledes av 
och till öppna och täckta dikessystem.  

Placering av fördröjningsmagasin, öppet eller som en infiltrationsanläggning förläggs med fördel 
så nära väg och fastigheter som möjligt.  
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Figur 9, förslag på avledning av dagvatten till fördröjningsytor. blå pil avledning från yta, röd pil 
avledning och fördröjning i öppna diken, grön pil avledning ytligt för att säkerställa att rinnvägar 
finns för avledning så att fastigheter och anläggningar inom och utanför område inte skadas. 

Fördröjningsbehovet, 10års regn, för hela området uppgår till ca 97m3, flödesmässigt och 88m3 
reningsmässigt. Detta motsvarar ca 290 resp 265m3 makadammagasin. 

Motsvarande makadammagasinsvolym, flödesmässigt, för 100 årsregnet är ca 1100m3. 
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Vägens längd genom området är ca 600m och skapas öppna diken med en tvärsnittsyta på 1m2 
(bredd ca 2,5m djup 0,8m) efter 60% av vägens längd så har man uppnått ett fördröjninskrav 
som motsvarar ett 100-års regn. 

Med hänvisning till tabell 1 så bedöms infiltrationskapaciteten kunna ta emot ca 60mm 
regn/timme (mellan morän och sand). Detta motsvarar ett flöde på (60/3600) 0,0167l/s och m2 

eller 167l/s ha. 

Vid kortvariga regn upp till 10-års återkomsttid kommer det, med ovanstående flöde, inte skapas 
några flöden alls från området i öppna rinnvägar. Detta pga markens möjlighet att infiltrera. 

Vid ett skyfall (100-årsregn) kommer flöden att öka över infiltrationskapaciteten och i detta fall 
så behövs en fördröjning/magasinering i diken. För att undvika skador på byggnader inom 
fastigheter ska marken höjdsättas så att den lutar bort från huset. Med förslaget så bedöms 
risken för att skyfall ska förstöra mark och egendom inom och utom utredningsområdet som 
mycket små eller försumbara. 

Ytor för rening och fördröjning bedöms kunna tillskapas inom fastigheter och diken. 

 

7 Slutsats 

Området medger att det är möjligt att bygga ett väl fungerande nät av diken och 
dagvattenmagasin för fördröjning och rening av 10- och 100-års flöden. 

Åtgärd för 100-års flöden anses möjlig men kanske inte nödvändig då området inte bedöms 
påverka recipientens flöden samt att rinnvägen för evakuering av ytvatten längs järnvägsvallen 
har en stor förmåga att fördröja och infiltrera. 

Största flöden i recipient Höknäsvallen bedöms uppkomma vid snösmältning och ett utbyggt 
område kommer inte påverka flödet nedströms vid snösmältning. 

 

Utifrån föreslagen utformning och föreslagna åtgärder bedöms en hållbar dagvattenhantering 
för området kunna uppnås.  

 


