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SAMMANFATTNING
På uppdrag av Feriehus Gusjö, Kläppen AB har Sweco under våren 2021 utfört en
dagvattenutredning för fastigheten Gusjö 4:465. Utredningsområdet består idag av 2,4
hektar kalmark och är beläget i Kläppen 500 meter nordöst om skidanläggningen. Inom
utredningsområdet ska ett nytt fritidshusområde anläggas och det norra diket i området
ska flyttas. Denna utredning syftar till att beskriva hanteringen av dagvatten samt beskriva
lämpliga systemlösningar inför den nya detaljplanen.
Exploateringen innebär en ökning av hårdgörningsgraden inom utredningsområdet från
0,12 till 0,28 vilket leder till ökade flöden efter exploatering. För att uppnå flödesneutralitet,
det vill säga att utredningsområdet inte ökar flödet efter exploatering, behöver vatten
fördröjas. Den totala fördröjningsvolymen för utredningsområdet, vid ett dimensionerat 10årsregn med en klimatfaktor 1,25 beräknas till 140 m³.
Från fältkarteringen som utfördes 17-18 /5-2021, noterades det att dagvatten okontrollerat
flödar in via trummor från uppströms avrinningsområde. Detta bidrar till att delar av
området periodvis är vattensjukt. En förutsättning för att ta fram systemlösningar för
planområdet är att det dagvatten som avvattnas från uppströms avrinningsområde, istället
avleds nordöst mot Örebäcken.
Recipienten för dagvatten som avvattnas från planområdet är Västerdalälven.
Västerdalälven uppnår en måttlig ekologisk status men inte en god kemisk status. Den
kemiska statusen bedöms utifrån höga halter av kvicksilver och bromerade
flamskyddsmedel från atmosfärisk deposition. Exploateringen antas inte påverka
recipientens MKN då inget ämne förutom zink överskrider de rekommenderade
riktvärdena efter markändringen. En reningsanläggning för dagvatten bedöms inte
behövas inom planområdet.
Som systemlösning för dagvattenhanteringen föreslås att öppna, gräsbeklädda diken
anläggs inom planområdet. Syftet är att fördröja dagvattnet, men de kommer även att
medföra en reningseffekt. Dagvattnet avleds sedan vidare via antingen planerade
terrängdiken eller anlagda vägdiken vidare till recipienten.
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INLEDNING
BAKGRUND OCH SYFTE
På uppdrag av Feriehus Gusjö, Kläppen AB har Sweco utfört en dagvattenutredning för
fastigheten Gusjö 4:65. Den totala ytan för planområdet är cirka 2,4 hektar och består idag
av kalmark. Fastigheten är belägen i Kläppen i Malung- Sälens kommun cirka 500 meter
nordöst om Kläppens skidanläggning. Syftet med det nya planarbetet är att förtäta och
tillgängliggöra mark för nya fritidshus i anslutning till skidanläggningen.
Utredningen ska redovisa flödes- och föroreningsberäkningar för ett framtidsscenario efter
förtätningen jämfört med nuvarande situation. Vidare föreslås en systemlösning för att
fördröja och rena dagvattnet från planområdet.
ORIENTERING
Figur 1 redovisar planområdets geografiska läge och utbredning i landskapet.

Figur 1. Utredningsområdets placering i landskapet.
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RIKTLINJER
I arbetet med dagvattenutredningen har ett antal dokument varit styrande för bedömning
av dagvattensituationen och de förslagna åtgärderna. Följande dokument har varit
vägledande i arbetet.
MALUNG-SÄLEN KOMMUNS RIKTLINJER FÖR DAGVATTENHANTERING
Malung-Sälens kommun har ännu ingen fastställd dagvattenplan. I samråd med beställare
och VA-huvudman har Sweco kommit överens om att utgå ifrån riktlinjer i Svenskt Vattens
P110 och de riktvärdeshalter som presenteras i Riktvärdesgruppens riktlinjer (2009).
KRAV FÖR RENING AV DAGVATTEN
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 denna
utredning ligger största vikt på att inte öka utsläppen till Västerdalälven. Som referens för
föroreningshalter används 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 till den sjö, vattendrag eller grundvatten som dagvattnet ska ledas till. Det
finns därför riktvärden för direktutsläpp till recipient, utsläpp i delavrinningsområde
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 2M använts då utredningsområdet ligger
uppströms utsläppspunkt i recipient, samt att fastigheten har en gemensam
dagvattenlösning i form av dike innan det släpps ut i recipienten.
Tabell 1. Föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp. Angivna riktvärden motsvarar utsläpp enligt nivå 1M/2M
(Riktvärdesgruppen, 2009).

Ämne

4

Enhet

Riktvärde 1M

Riktvärde 2M

Fosfor (P)

µg/l

160

175

Kväve (N)

µg/l

2000

2500

Bly (Pb)

µg/l

8

10

Koppar (cu)

µg/l

18

30

Zink (Zn)

µg/l

75

90

kadmium (Cd)

µg/l

0,4

0,5

Krom (Cr)

µg/l

10

15

Nickel (Ni)

µg/l

15

30

Kvicksilver (Hg)

µg/l

0,03

0,07

Suspenderad substans (SS)

mg/l

40

60

Olja

mg/l

0,4

0,7

Bens(a)pyren

µg/l

0,03

0,07
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SVENSKT VATTENS PUBLIKATION P110
Svenskt Vattens publikation P110 ger rekommendationer för hur nya exploateringsområden 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.
P110 anger 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 i dagvattenutredningar.
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. Det här görs med fördel genom att
anlägga byggnader högre än kringliggande vägar som då kan agera avledare mot
närmaste recipient.
ÖVRIGA SKYDD OCH HÄNSYN
Det utredda planområdet ligger vid Transtradsfjället och utgör ett riksintresse enligt
miljöbalken kapitel 4 § 2, då området utgör en viktig del i dess turism och rörligt friluftsliv.
Öster om planområdet finns ett vattendrag, vilket innebär att strandskydd enligt
miljöbalken 7 kap § 18c gäller för planområdet. I och med exploateringen föreslås det av
Malung-Sälens kommun att strandskyddet upphävs.
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 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.
I Sverige infördes vattendirektivet i svensk lagstiftning år 2004 genom:
-

Miljöbalken kap. 5.

-

Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

-

Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.
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ANSVAR FÖR DAGVATTEN
Varje fastighetsägare och verksamhetsutövare har ett ansvar för att hantering av
dagvatten på dennes fastighet sker med sådan försiktighet att miljö och omkringliggande
fastigheter inte skadas. Huvudmannen för allmän platsmark ansvarar för avvattningen av
denna, precis som en fastighetsägare gör inne på sin fastighet. Huvudmannen för allmän
platsmark kan vara kommunen, men också en gemensamhetsförening, exempelvis en
vägförening.
Inom verksamhetsområdet för den allmänna dagvattenanläggningen är det sedan
kommunen eller VA-bolaget, i egenskap av VA-huvudman, som ansvarar för
avledning(bortledning) av dagvattnet både från de anslutna fastigheterna (VAabonnenterna) och den allmänna platsmarken. Det är detta som kan sammanfattas med
”samlad bebyggelse”.
Ansvarsfördelning åskådliggörs principiellt i figur 2. 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 VAledningsnätet 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 2 visas
ingen parkmark, men denna ingår i begreppet allmän platsmark och ansvaret följer samma
princip som för gata.

Figur 2: 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. Den ska
även rena förorenat dagvatten enligt miljöbalken.
1.1.1 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
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gäller P110 (Svenskt Vatten, 2016). Regn som överstiger dimensioneringskraven behöver
inte tas om hand i ledningsnätet och rinner därmed av på markytan.
Kommunens juridiska ansvar vid situationer när ledningsnätets kapacitet överskrids, samt
kommunens ansvar i rollen som fastighetsägare, beskrivs huvudsakligen i plan- och
bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och Jordabalken (JB). 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 detaljplanen har vunnit laga kraft.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
MARKANVÄNDNING FÖRE OCH EFTER EXPLOATERING
Utredningsområdet tillhör kvartersområdet Norra Orrbacken i Malung-Sälens kommun.
Planområdet som utreds är en del av fastigheten Gusjö 4:65 m.fl, som är beläget nordöst
om Kläppens skidanläggning. Planområdet är cirka 2,3 hektar stort och består av avverkad
kalmark med fröträdsställning och en ungskog. Inom planområdet finns idag ett dike i den
nordvästra samt nordöstliga delen.
I Figur 3 presenteras utredningsområdet med dagens markanvändning.

Figur 3: Utredningsområdet före exploatering, Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst.
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Exploateringen bygger på förtätning av den befintliga marken. Totalt ska 48 nya fritidshus
byggas. För att öka den gemensamma trivseln inom området ska en friluftslivsyta
anläggas mellan bostadsområdena. Inom planområdet ska även en återvinningscentral
upprättas vid infarten från Pistvägen. Den nya markanvändningen baseras på
illustrationsplanen från samrådshandlingen (2019-04-17). Infartsvägen från Pistvägen
kommer i ett tidigt skede att anläggas med grus för att i framtiden ersättas med makadam.
I figuren redovisas även den nya dikesdragningen samt planerad skidled.
I Figur 4 presenteras utredningsområdet efter exploatering.

Figur 4: Utredningsområdet efter exploatering. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst.

GEOLOGI OCH HYDROLOGI
Utifrån tillgängliga data från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU 2021a) framgår det
att de översta lagren inom detaljplanområdena består av morän, se Figur 5. SGU:s
jordartskarta visar endast markens övre jordlager och kartbilden är en extrapolering av
information från provpunkter.
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Figur 5. Jordartskarta från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) som visar att planområdet består av morän. Kartan är
hämtad från SGU:s visningstjänst för jordarter 1:25 000 – 1:100 000.

En geoteknisk utredning har utförts inom planområdet och i följande stycken
sammanfattas viktiga förutsättningar för dagvattenhanteringen. För mer detaljerad
information hänvisas till geotekniskt PM (Sweco 2021). Dessutom planeras en
kompletterande geoteknisk utredning av planområdet att utföras under hösten 2021.
Jorden i området består av naturligt lagrad sandig siltig moränmark med varierande
blockhalt. Blockhalten varierar från normalblockig till rikblockig med enstaka stora block.
Inget berg har påträffats vid fältkartering inför denna utredning. Förmodat berg har dock
påträffats tidigare vid provgropsgrävning i 4 gropar på ca 1,2–1,7m djup.
Fältkarteringen skedde 17-18 maj 2021 under en period på året då området var blötare än
normalt. Detta på grund av snösmältning från skidanläggningen samt ihållande regn. Det
noterades höga flöden i diken samt vatten i markytan på mer låglänta områden inom och
runt omkring området.

10

Dagvattenutredning
Date: 2021-07-09
Document supervisor: Terese Bergenstråle & Frida Gissén

De stora mängderna dagvatten bidrog till att trummorna nedströms (Φ 400 mm) uppnådde
sitt maximala flöde, se Figur 6 och Figur 7 .

Figur 6 Trumma inlopp öster om skidspår som avleder dagvatten mot planområdet. Foto: Sweco

Figur 7 Dagvatten från utloppet av trumman i Figur 6 där dagvatten avleds okontrollerat in i planområdet. Foto: Sweco

Vid ytkarteringen kunde det konstateras att dagvatten leds okontrollerat till planområdet
via trumman under skidspåret. Det okontrollerade inflödet bidrar till att området har höga
vattennivåer (är vattensjukt) se Figur 8 och Bilagan. Dagvattnet avrinner sedan norrut, där
omfattande dikning har utförts på grund av höga grundvattennivåer.
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Figur 8 Vattensjuk mark inom planområdet. Foto: Sweco

Det befintliga terrängdiket i den östra delen av planområdet avleder dagvattnet nordost
och ner i befintligt vägdike. Terrängdiket är idag dämt, troligtvis på grund av avsaknad av
eller igensatta trummor, se Figur 9 och
Figur 10.

Figur 9 Terrängdike öster om området. Foto: Sweco

Figur 10 Utlopp av terrängdike som dämmer på grund
av avsaknad eller igensatt trumma. Foto: Sweco

Grundvattenrör sattes i tre av groparna, där vattenytan vid undersökningstillfället låg nära
markytan på grund av inläckande ytvatten. Det är därför svårt att uttala sig om
grundvattnets nivå, det finns inte heller några tillräckligt närliggande brunnar (SGU 2021b)
som kan ge en ungefärlig bild av grundvattennivån.
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AVRINNINGSOMRÅDE OCH FLÖDESVÄGAR
Nedan redovisas den generella flödesriktningen i och runt utredningsområdet, samt
avrinningsområdet uppströms utredningsområdet.

Figur 11. Avrinning inom och i anslutning till utredningsområdet. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst.

Båda analyserna har utförts genom analys med Nya Nationella Höjdmodellen (NNH) från
Lantmäteriet (2x2 m upplösning).
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Figur 12. Avrinningsområde till utredningsområdet. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst.

Vid kraftig nederbörd kan dagvatten ytligt rinna genom utredningsområdet och skapa
problem om inte höjdsättningen utformas för att motverka detta. Avrinningsområdet
uppgår till 23 ha och vid mindre regn bedöms dagvatten tas om hand lokalt, det vill säga
vid mindre regn förväntas inte utredningsområdet påverkas av annat dagvatten än det
som uppkommer inom plangränsen.
RECIPIENT
Recipienten för dagvatten för detaljplanen är Västerdalälven med VISS-ID WA67830415.
Västerdalälven sträcker sig totalt 315 km, där recipienten för detaljplanen utgörs av en
delsträcka motsvarande 35 km. Miljökvalitetsnormen som är beslutad år 2019 för
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förvaltningscykel 2 anger att den ekologiska statusen ska vara god år 2021 och att god
kemisk ytvattenstatus ska uppnås.
Länsstyrelsen har bedömt att recipienten i nuläget uppnår en måttlig ekologisk status och
att den inte uppnår god kemisk status.
Vid mätning av den totala fosforhalten har en hög medelfosforhalt uppmätts, baserat på
24 mätprover mellan åren 2016-2017. Fosfor ingår i kvalitetsfaktorn näringsämnen, som
på grund av de höga halterna klassas som måttlig. Recipienten har även bedömts vara
starkt försurad. En bidragande källa till de höga fosforhalterna bedöms vara de två
avloppsreningsverk som släpper ut renat avloppsvatten i recipienten. Hydromorfologin
klassas som måttlig, där avvikelser i flödets förändringstakt har bedömts som
otillfredsställande på grund av säsongsregering av vattenkraft. Recipienten har en
morfologisk påverkan av den omkringliggande marken. Närområdet utgörs till 20 % av
anlagda ytor eller jordbruksmark.
Den kemiska statusen uppnår ej god status. De prioriterade ämnena som bidrar till att
recipienten inte uppnår god kemisk status är höga halter av kvicksilver och bromerade
flamskyddsmedel från atmosfärisk deposition. I närområdet finns en trävaruanläggning
som riskerar att bidra med föroreningar i vattenförekomsten och därmed sänka statusen
ytterligare, där PAH´er anses vara den största riskfaktorn. Förutom trävaruhuset finns det
två verksamhetsområden som kan ha en påverkan på recipientens kemiska status.
Vasaloppsstarten där skidornas vallning innehåller ämnena fluor, PFOS och PFAS kan
bidra till att vattenförekomsten förorenas. Även en närliggande brandstation kan bidra med
förhöjda halter av PFOS.
Planområdet har god infiltrationsförmåga och bidrar därför med ett tillflöde till
grundvattenförekomsten
Fulufjället-Sälen,
med
VISS-ID:
WA31194440.
Grundvattentäkten har en total area på 1479 km 2 Grundvattenförekomsten uppnår idag
god kemisk status samt god kvantitativ status.
BEFINTLIGT DAGVATTENLEDNINGSNÄT
Det finns idag inget befintligt dagvattenledningsnät inom planområdet, avledning sker via
öppna diket. Grundförutsättningen är att fortsätta med öppna diken vid byggnation av
planområdet och därför anläggs inga dagvattenledningar.
SKYFALLSANALYS/LÅGPUNKTSKARTERING
En översiktlig analys av ett skyfallsscenario har gjorts med hjälp av verktyget SCALGO
Live. SCALGO Live är en GIS-baserad onlinetjänst som används för att analysera
höjddata ur ett ytvattenperspektiv. I analysen används både terrängdata och
vattenvolymer för att identifiera vilka områden som riskerar att översvämmas då en given
volym vatten rinner av på markytan. Metoden saknar dynamiska (tidsberoende) aspekter
och kan inte identifiera effekter av tröghet i ett system. Exempel på tröghet kan exempelvis
vara flödesmotstånd över en markyta eller dynamiska effekter av ledningsnät eller
trummor.
SCALGO Live är ett bra verktyg i tidiga planeringsskeden där översiktlig systemförståelse
för ytavrinning och potentiella översvämningsrisker är i fokus. Resultaten från SCALGO
Live bör i regel inte användas för detaljprojektering eller dimensionering, det finns dock
undantag för när detta kan vara lämpligt. Vid planering av ny bebyggelse är det viktigt att
ta hänsyn till sådana identifierade översvämningsområden för att förhindra att vatten blir
stående och därmed skadar byggnader eller hindrar framkomlighet för exempelvis
utryckningsfordon.
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Skyfall som analyserats kan likställas med ett 100-års regn med 60 minuters varaktighet.
Detta har analyserats för att identifiera vilka områden som, med befintlig höjdsättning,
riskerar att översvämmas med vatten vid stora regn. Detta scenario används, tillsammans
med en klimatfaktor om 25 %, utifrån rekommendationer från P110 (Svenskt Vatten,
2016). I Figur 13 presenteras resultatet av att belasta utredningsområdet med en
regnvolym motsvarande 67,5 mm nederbörd. För denna belastning gäller även
antagandet att ledningsnätet inte avleder något vatten samt att infiltration på
genomsläppliga ytor inte sker.

Figur 13. Vattendjup i lokala lågpunkter vid kraftig nederbörd (67,5 mm, motsvarande ett 100-års regn med 60 minuters
varaktighet och klimatfaktor 25 %). Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst.

För befintliga förhållanden har inga instängda områden identifierats. Vid infarten från
Pistvägen fås ett maximalt vattendjup mellan 0,1 – 0,2 m, vilket inte kommer att bidra till
någon större risk för högt stående vatten. Vid extrema nederbördstillfällen finns det en risk
för översvämning av dagvatten längs med Get Johannas väg. Förslag till höjdsättning i
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anslutning mot fasad och förslag till ytliga avrinningsvägar presenteras i kapitel Principiell
höjdsättning och sekundära avrinningsvägar nedan.
ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR
Vid fältbesöket som utfördes mellan 17-18/05-2021, konstaterades det att ytvatten
strömmade okontrollerat in på planområdet via dagvattentrummor. Utredningen av
dagvattenhanteringen inom planområdet innan och efter exploatering, förutsätter att
enbart det dagvatten som genereras inom området ska omhändertas. Det vill säga att det
dagvatten som ytligt avvattnas från uppströms avrinningsområde (se Figur 12) i framtiden
inte avleds via trummorna in på planområdet. Detta förutsätter att dagvattentrummorna
antingen tas bort eller täpps igen (Figur 25). Genom att stoppa inflödet mot planområdet
avleds dagvattnet istället nordost mot Örebäcken. För att avledningen mot Örebäcken ska
fungera behövs även ett nytt dike utformas längs med skidspåret och som ansluter det
befintliga terrängdiket. Förutom ändring av flödesriktning på uppströms dagvattenflöde,
kan ett skyddsdike eller vall behöva utformas längs med skidspåret för att skydda
planområdet mot snösmältning. Omledning av vatten på detta sätt kan vara
tillståndspliktigt även om det i detta fall skulle vara en återgång till mer normala
vattenflöden.
Genom att avvattna dagvattnet enligt ovanstående bidrar det även till att de norra befintliga
fastigheterna får en minskad risk för sättningar. Detta då de höga vattennivåerna som
påverkar förutsättningarna för sättning, orsakas av det okontrollerade inflödet av
uppströms dagvatten.
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METOD OCH INDATA
MARKANVÄNDNING
En sammanställning av de olika typerna av markanvändning som finns inom
utredningsområdet, före och efter exploatering, presenteras i Fel! Ogiltig självreferens i
bokmärke.. Markanvändning före exploatering har uppskattats utifrån Lantmäteriets
ortofoto. Markanvändning efter exploatering har uppskattats utifrån plankarta (2019-0412), tillhandahållen av Malung-Sälens kommun.
Tabell 2. Markanvändning före och efter exploatering. Notera att den totala avrinningskoefficienten är viktad och inte
summerad.

Markanvändning

Area
(ha)
0,44

Area
(ha)
-

Efter exploatering
AvrinningsRed. area
koefficient (-)
(ha)

-

-

Kalhygge

-

-

-

0,18

0,15

0,02

Grusyta

-

-

-

0,14

0,4

0,05

Fritidshusområde

-

-

-

0,12

0,4

0,02

0,44

0,52

0,23

0,44

0,21

0,09

Öppen skogsmark

Totalt

Markanvändning
Öppen skogsmark

Area
(ha)
0,21

Kalhygge

Område 2
Före exploatering
Avrinnings- Red. area
koefficient (-)
(ha)
0,1
0,02

Area
(ha)
-

Efter exploatering
AvrinningsRed. area
koefficient (-)
(ha)

-

-

-

-

0,10

0,15

0,01

Grusyta

-

-

-

0,06

0,4

0,02

Fritidshusområde

-

-

-

0,04

0,4

0,01

0,21

0,12

0,02

0,21

0,20

0,04

Totalt

Markanvändning

Area
(ha)

Öppen skogsmark

Område 3
Före exploatering
Avrinnings- Red. area
koefficient (-)
(ha)

Area
(ha)

Efter exploatering
AvrinningsRed. area
koefficient (-)
(ha)

0,17

0,1

0,02

-

-

-

Grusyta

-

-

-

0,05

0,4

0,02

Kalhygge

-

-

-

0,09

Fritidshusområde

-

-

0,04

0,15
0,4

0,01
0,02

0,17

0,12

0,17

0,29

0,05

Totalt
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Område 1
Före exploatering
Avrinnings- Red. area
koefficient (-)
(ha)
0,1
0,23
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0,28

Markanvändning

Area
(ha)
0,21

Område 4
Före exploatering
Avrinnings- Red. area
koefficient (-)
(ha)
0,1
0,02

Area
(ha)
-

Efter exploatering
AvrinningsRed. area
koefficient (-)
(ha)

-

-

Grusyta

-

-

-

0,09

0,4

0,04

Kalhygge

-

-

0,08

Fritidshusområde

-

-

-

0,04

0,15
0,4

0,01
0,02

0,21

0,12

0,28

0,21

0,30

0,06

Öppen skogsmark

Totalt

Markanvändning

Area
(ha)
0,25

Område 5
Före exploatering
Avrinnings- Red. area
koefficient (-)
(ha)
0,1
0,025

Area
(ha)
-

Efter exploatering
AvrinningsRed. area
koefficient (-)
(ha)

-

-

Grusyta

-

-

-

0,07

0,4

0,03

Kalhygge

-

-

-

0,12

0,15

0,02

0,04

0,1

0,004

-

-

-

-

-

-

0,08

0,4

0,03

0,29

0,10

0,29

0,27

0,30

0,08

Öppen skogsmark

Tätskogsmark
Fritidshusområde
Totalt

Markanvändning
Öppen skogsmark

Area
(ha)
0,32

Område 6
Före exploatering
Avrinnings- Red. area
koefficient (-)
(ha)
0,1
0,032

Area
(ha)
-

Efter exploatering
AvrinningsRed. area
koefficient (-)
(ha)

-

-

Grusyta

-

-

-

0,10

0,4

0,04

Kalhygge

-

-

-

0,14

0,15

0,02

Fritidshusområde

-

-

-

0,08

0,4

0,03

0,32

0,10

0,32

0,32

0,28

0,09

Totalt

Markanvändning
Öppen skogsmark

Area
(ha)
0,29

Område 7
Före exploatering
Avrinnings- Red. area
koefficient (-)
(ha)
0,1
0,03

Area
(ha)
-

Efter exploatering
AvrinningsRed. area
koefficient (-)
(ha)

-

-

Grusyta

-

-

-

0,07

0,4

0,03

Kalhygge

-

-

-

0,14

0,15

0,02

Fritidshusområde

-

-

-

0,08

0,4

0,03

0,29

0,10

0,03

0,29

0,28

0,08

Totalt

Dagvattenutredning
Date: 2021-07-09
Document supervisor: Terese Bergenstråle & Frida Gissén

19

Väg+ återvinningscentral
Före exploatering
Avrinnings- Red. area
Area
koefficient (-)
(ha)
(ha)

Markanvändning

Area
(ha)

Öppen skogsmark

0,24

0,1

Väg

-

Återvinningscentral

0,24

Totalt

Efter exploatering
AvrinningsRed. area (ha)
koefficient (-)

0,02

-

-

-

-

-

0,03

0,8

0,02

-

-

0,21

0,7

0,15

0,08

0,02

0,24

0,71

0,17

Naturmark
Före exploatering

Efter exploatering

Markanvändning

Area
(ha)

Avrinningskoefficient (-)

Red. area
(ha)

Area
(ha)

Avrinningskoefficient (-)

Red. area (ha)

Öppen skogsmark

0,27

0,1

0,03

-

-

-

-

-

-

0,27

0,1

0,03

0,27

0,11

0,03

0,27

0,11

0,03

Gräsyta
Totalt

Hårdgörningsgraden, avrinningskoefficienten, inom utredningsområdet ökar från 2 %, 0,12
före exploatering till 9 %, 0,28 efter exploatering.
NEDERBÖRD
En genomsnittlig, korrigerad, årsmedelnederbörd på 796,18 mm har använts för
planområdet, baserad på SMHI:s meteorologiska station Västra Ärnäs (10355) då den
bedöms ligga närmast området. Nederbörden på stationen är mätt till 723,8 mm som
normalvärde under perioden 1961–1990 och har sedan korrigerats med faktor 1,1 för att
kompensera för mätförluster.
RINNTIDER
Rinnsträcka och rinnhastighet har beräknats för utredningsområdet före och efter
exploatering. I Tabell 3 presenteras resultaten.
Tabell 3. Rinnsträcka, -hastighet och -tid, före och efter exploatering.

Före exploatering

20

Område

Rinnsträcka
(m)

Rinnhastighet
(m/s)

Rinntid
(min)

Område 1

200

0,1

33

Område 2

180

0,1

30

Område 3

140

0,1

23

Område 4

160

0,1

27

Område 5

60

0,1

10

Område 6

80

0,1

13

Område 7

100

0,1

17

Naturområde

150

0,1

25

Väg + Återvinningscentral

200

0,1

33
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Område

Efter exploatering
Rinnsträcka Rinnhastighet
(m)
(m/s)

Rinntid
(min)

Område 1

250

0,5

10

Område 2

170

0,5

10

Område 3

130

0,5

10

Område 4

110

0,5

10

Område 5

80

0,5

10

Område 6

130

0,5

10

Område 7

80

0,5

10

Naturområde

150

0,1

25

Väg + Återvinningscentral

200

0,5

10

FÖRORENINGSBERÄKNINGAR
Beräkning av föroreningsbelastning och reningseffekt har utförts med hjälp av den
webbaserade recipient- och dagvattenmodellen StormTac (v.20.2.2). 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 använder modellen kvalitetsgranskade schablonhalter av föroreningar,
baserade på flödesproportionell provtagning (StormTac, 2020).
Observera att en modellering är en förenklad beskrivning av verkligheten som inte fullt ut
kan återspegla de komplexa skeenden som tillsammans påverkar föroreningsinnehållet i
dagvattnet. Omfattningen av modellens dataunderlag varierar mellan olika typer av
föroreningar, likaså för markanvändningar, vilket ger föroreningsberäkningarna en viss
osäkerhet. Mot bakgrund av avsaknaden av andra modeller som beskriver dagvattnets
föroreningsinnehåll, samt reningseffekt i dagvattenanläggningar, bedöms StormTacmodellen, trots dess osäkerheter, som den mest lämpliga metoden att använda för att
beräkna föroreningsbelastning i föreliggande fall. Modellens osäkerhet behöver dock
beaktas när slutsatser dras.
FLÖDESBERÄKNINGAR
Beräkning av dagvattenflöden har utförts enligt riktlinjerna och beräkningsmetoden från
Svenskt Vattens publikation P110 ”Avledning av dag-, drän- och spillvatten” samt med
hjälp av StormTac (v.20.2.2).
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 beräknades för regn med 2, 10 och 100 års
återkomsttid (baserat på gles bostadsbebyggelse). I
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Tabell 4 syns ansvarsfördelning och rekommenderad återkomsttid som bör hanteras i
dagvattenledningar enligt Svenskt Vatten. Det dimensionerande flödet för ledningsnätet
blir det som motsvarar ett 2-årsregn.
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Tabell 4. Ansvarsfördelning mellan kommun och VA-huvudman vid olika återkomsttider och typer av bebyggelse enligt
P110.

VA-huvudmannens ansvar

Kommunens ansvar

Återkomsttid (år)
för regn vid fylld
ledning

Återkomsttid (år)
för trycklinje i
marknivå

Återkomsttid (år) för marköversvämning med skador
på byggnader

Gles bostadsbebyggelse

2

10

>100

Tät bostadsbebyggelse

5

20

>100

Centrum- och affärsområden

10

30

>100

Nya duplikatsystem
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RESULTAT DAGVATTEN
FLÖDESBERÄKNINGAR OCH ERFORDRLIG FÖRDRÖJNINGSVOLYM
Dimensionerande flöden före och efter exploatering, beräknat för olika återkomsttider,
presenteras i Tabell 5. Klimatfaktor 1,25 har använts för att beräkna flöden.
Tabell 5. Återkomsttid för regn och dimensionerande flöden från utredningsområdet före och efter exploatering.

Område

Område 1

Område 2

Område 3

Område 4

Område 5

Område 6

Område 7

Naturområde

Väg +
Återvinningscentral

Återkomsttid
(år)
2
10
100
2
10
100
2
10

Flöde före
Flöde efter
exploatering exploatering
(l/s)
(l/s)
3,5
22
6
37
13
79
1,8
9,5
3
16
6,5
35
1,7
7,9
2,9
13

100

6,3

29

2

2

11

10

3,3

18

100

7,1

39

2
10

4,1
7

13
23

100

15

49

2
10
100
2
10
100
2
10

4,6
7,7
17
3,6
6,2
13
2,6
4,4

16
26
56
14
23
50
2,5
4,3

100

9,4

9,2

2
10
100

1,9
3,2
6,9

29
49
100

Varken Malung-Sälens kommun eller beställaren har ställt krav på hur mycket dagvatten
som ska renas eller fördröjas från fastigheten efter exploatering. Vid dimensionering av
dagvattenanläggningar har det antagits att fastigheten inte får bidra med ett större flöde
än vad som genereras idag.
Den totala arean för planområdet, samt respektive tomts erforderliga fördröjningsvolym
redovisas i Tabell 6 för ett 10-årsregn med klimatfaktor 1,25.
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Tabell 6 Erfoderlig fördröjningsvolym från planområde samt från respektive fastighet.

Område

Erfoderlig
fördröjningsvolym

Område 1

(m3)
26

Område 2

11

Område 3

8,1

Område 4

12

Område 5

11

Område 6

13

Område 7

8,2

Väg + återvinningscentral

50
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FÖRORENINGSBERÄKNINGAR
I Fel! Hittar inte referenskälla. redovisas beräknade föroreningshalter och -mängder som
vanligen förekommer i dagvatten. Det redovisas också en jämförelse mellan beräknade
halter (årsmedelvärden) från utredningsområdet före och efter exploatering och
Riktvärdesgruppens riktvärden.
För att uppfylla MKN analyseras beräknad föroreningsbelastning före exploatering mot
beräknad föroreningsbelastning efter ombyggnation. I Tabell 7 redovisas
föroreningshalten (µg/l) samt mängden (kg/år) för respektive scenario. För den framtida
markanvändningen har ingen anläggning av LOD eller annan reningsanläggning antagits.
Resultaten från modelleringen av föroreningsmängder och föroreningshalter indikerar att
området idag inte överskrider Riktvärdesgruppens riktvärden för något av ämnena. Den
genomgående trenden för både föroreningshalter och föroreningsmängder är att värdena
ökar i och med exploateringen. Endast zink riskerar att överskrida riktvärdena efter
exploatering. Zink överskrider riktvärdet med 2 % och med tanke på ovan nämnda
osäkerheter i modelleringen av föroreningsbelastningen bedöms därför inte en särskild
anläggning för rening av dagvatten behövas. Dagvatten leds också ut från planområdet
via ett öppet dike mot recipienten vilket medför rening på vägen.
Tabell 7 Föroreningsbelastning från utredningsområdet före och efter exploatering. I den yttersta högra kolumnen
redovisas riktvärden från Riktvärdesgruppen. Notera att värden som fetmarkerats överskrider föreslaget riktvärde.

Före exploatering

26

Efter exploatering

Riktvärden
(µg/l)

Ämne

Halt
(µg/l)

Mängd
(kg/år)

Halt
(µg/l)

Mängd
(kg/år)

P

45

0,31

170

1.9

175

N

770

5,3

2300

26

2500

Pb

2,5

0,017

8.5

0.095

10

Cu

7,2

0,05

22

0.24

30

Zn

16

0,11

92

1.0

90

Cd

0,12

0,00086

0.24

0.0027

0,5

Cr

1,5

0,011

5.0

0.056

15

Ni

2,1

0,015

4.9

0.054

30

Hg

0,0053

0,000037

0.044

0.00049

0,07

SS

15000

100

51000

570

60000

Oil

130

0,87

470

5.3

700

PAH16

0,041

0,00028

1.0

0.011

-

BaP

0,0041

0,000028

0.023

0.00026

0,07
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SYSTEMLÖSNING FÖR
DAGVATTENHANTERING
PRINCIPIELL HÖJDSÄTTNING OCH SEKUNDÄRA AVRINNINGSVÄGAR
En väl genomtänkt höjdsättning är viktigt för att undvika skador på bebyggelse till följd av
översvämningar. För att uppnå detta bör byggnader alltid placeras högre än angränsande
områden (vägar, stigar, grönytor, mm.) 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.
För att förhindra att vatten rinner mot huskropp rekommenderar Svenskt Vattens
publikation P105 ett avstånd på 3 meter med en lutning på 1:20 (5 %), se Figur 14.
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 därefter till cirka 1–2 % för att inte riskera att dagvatten
rinner in mot byggnaden.

Figur 14. Rekommenderad höjdsättning av mark närmast fasad (Sweco, 2017).

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap 36 § har en fastighetsägare ett generellt
ansvar att se till att avvattningen av den egna tomten inte medför betydande olägenhet för
omgivningen. Detta kan tolkas som att en avledning av dagvatten till en annan fastighet
inte är tillåtet om inte särskild överenskommelse skett mellan markägare, samt att ingen
olägenhet skapas.
Vid exploatering kommer dagvattnet att kunna infiltrera i marken vid mindre
nederbördstillfällen. Vid skyfall blir marken mättas och avrinning sker i nordlig riktning. För
att inte avleda allt skyfallsvatten mot det norra diket rekommenderas det att marken
höjdsätts så att delar av det södra området avvattnas mot terrängdiket i öst. Genom att
höja delar av södra området får friluftsytan samt de norra fritidshusen en mindre påverkan
av ökat dagvattenflöde. Ett förslag på sekundära avrinningsvägar, med utgångspunkt i
planskiss (2019-04-12), redovisas i Figur 15.
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Figur 15 Visar rekommenderade sekundära avrinningsvägar vid skyfall.

Det bör poängteras att höjdsättningen förutsätter att erforderlig volym fördröjs inom
detaljplanen innan det bräddar ut från planområdet.
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FÖRSLAG PÅ SYSTEMLÖSNING
Då det idag inte finns någon dagvattenpolicy eller krav för dagvattenhantering från Malung
Sälen kommun antas att planområdet inte får bidra med en större dagvattenvolym än vad
som genereras innan exploatering. Enbart zink överskrider de rekommenderade
riktvärdena med 2% och dagvattenanläggningen bedöms därför inte behöva rena
dagvatten. För att få ett hållbart system och med tanke på att området ligger ovanför en
grundvattenförekomst föreslås dagvattnet omhändertas i öppna, tröga system vilket
medför både rening och minskar flödeshastigheten.
För att uppfylla kravet om att exploateringen inte få påverka det maximala utflödet från
området behöver totalt ca 140 m3 fördröjas, baserat på ett 10-årsregn och med klimatfaktor
på 1,25.
Föreslagen utformning av dagvattenhanteringen bygger på att ovan beskriven
omledningen av vatten från högre belägen mark utanför planområdet genomförs. Det
beskrivs mer under avsnittet Övriga förutsättningar.
Då det finns indikationer på att vattensjuka områden finns inom planområdet, har
systemlösningar som fördröjer via infiltration undvikits. Naturområdet/friluftsområdet har
inte ingått i dagvattenhanteringen, då ytan antas kunna infiltrera i markytan.
För att göra ett hållbart dagvattensystem som fungerar lång tid föreslås ett öppet system
av gräsbeklädda diken med dämningar för att skapa fördröjningsvolymer. Dikena anläggs
längs infartsvägarna och ansluter till de nya omlagda terrängdikena eller befintliga
vägdiken. Avvattningen från hustaken bör ske via takrännor med utkastare, där dagvattnet
avvattnas på tomten mot dikena eller längst öppna dagvattenrännor Då fritidshusen
används under vinterhalvåret när ingen snösmältning sker och då nederbörden är låg,
bildas ingen större isbildning framför fastigheten. Risk för halka på grund av att dagvattnet
som avvattnas från utkastarna uppstår vid snösmältningen och då användningen av
fritidshusen är lägre.
I
Figur 16 nedan visas föreslagen systemlösningen för utredningsområdet.
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Figur 16. Förslag på systemlösning för utredningsområdet. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst.
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GRÄSBEKLÄTT DIKE
Ett gräsklätt dike fungerar som ett vanligt dike men där lutningen medger grässåd.
Vegetationen i dike bidrar med både fördröjning och rening där den marken utformas med
naturligt fall mot dikena. Det är viktigt att inga höjder byggs in som försvårar för vattnet att
ta sig dit. Öppna av diken avskiljer mycket grovt sediment, där sedimentering över tid kan
påverka infiltrationsförmågan. Därför rekommenderas rensning av dikena när en större
mängd sediment kan observeras för att upprätthålla förmågan. Diket bör anläggas med
självfall så att vattnet leds vidare i önskad riktning och kan anslutas till de planerade dikena
eller vägdiket för vidare transport.
Efter den kompletterande geoteknisk utredning senare under 2021 bör det gå att få en
bättre bild av grundvattennivån. Då planområdet ligger på en grundvattenförekomst är det
viktigt att infiltration från dagvattenanläggningen har viss distans till grundvattnet. Om
grundvattennivån strå väldigt högt rekommenderas att botten av dikena tätas för att
förhindra direkt grundvatteninfiltration. Om grundvattennivån ligger på en nivå som ger en
säkerhetszon mellan botten av anläggningen och grundvattenzonen bör botten inte tätas.
Detta då perkolation av dagvatten och grundvattenbildning är viktigt för att säkerställa
hållbara system och att exploatering inte på sikt bidrar till minskad grundvattenbildning.
Dikena behöver utföras med avgränsade sektioner och strypta utlopp, till exempel genom
installation av tvärgående vallar i makadam, sten eller stockar. Detta för att kompensera
för lutningen och få till fördröjningsvolymen, men det medför också en ökad rening. Fel!
Hittar inte referenskälla. visas en enkel tvärsektion på en utformning av ett dike med en
vall som har ett strypt utlopp.

Figur 17. Principskiss för ett dike med strypt utlopp. Illustration: Sweco.

Dämningen kan också bestå av mindre, mer naturliga hinder som till exempel stenrösen
eller stockar, se Figur 18 nedan, som skapar en dämningseffekt samtidigt som de har en
viss genomsläpplighet för att inte stoppa upp flödet helt.
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Figur 18 Exempel på hur naturliga dämmen kan anläggas i diken. Bildkälla:Sweco

DIMENSIONERING AV DIKEN
Syftet med dikena är att kunna ta hand om och fördröja dagvattnet innan det går till de
planerade terrängdikena utanför planområdet. De dimensioneras inte dimensionerats för
att uppnå en maximal reningseffekt, men de medför även en rening vilket är positivt för
recipienten Västerdalälven.
Vid dimensioneringen av dikena har en säkerhetsfaktor 2 tillämpats, för att säkerhetsställa
tillräcklig
fördröjningsvolym.
Figur
19
Figur 24 redovisar schematisk utformning på dikena för de olika områdena baserat på
djup, bottenbredd och lutning. Tabell 8 - Fel! Hittar inte referenskälla. visar uppskattade
dimensioner för dikena. Det är viktigt att poängtera att dimensionerna som föreslås enbart
är exempel för att visa en ungefärlig utbredningsvolym och säkerställa att tillräcklig plats
för systemlösningen tillskapas i detaljplanen. I projekteringsskedet bör utformningen ses
över för att anpassas till platsförutsättningar.
Tabell 8 Dimensioner för diken i områden angivna.

Område
Erfoderlig
fördröjningsvolym
(m3)
Längd
(m)
Del av reducerat
tillrinningsområde
(%)

32

1

2

1 och 3

1,3 och
4

5

6

53

22

27

41

50

25

137

125

93

50

80

103

13

13

12

11

7

7,5
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Figur 19 Förslag till utformning av dike i område 1

Figur 20 Förslag till utformning av dike i område 2

Område 1 och Område 3

Område 1, 3 och 4

Figur 21 Förslag till utformning av dike i område 1 och
område 3.

Figur 22 Förslag till utformning av dike i område 1, 3
och 4.

Område 5

Område 6

Figur 23 Förslag till utformning av dike i område 5.

Figur 24 Förslag till utformning av dike i område 6.

Område 7, återvinningscentral och väg
Avvattningen från område 7, återvinningscentralen samt infartsvägen kommer att ske via
vägdiken. Totalt kommer vägdiket att behöva hantera en total volym om ca 60 m3. Vägdiket
avleder dagvattnet via befintligt terrängdike mot recipienten.
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SLUTSATS
Planområdet har undersökts ur ett dagvattenperspektiv. Följande slutsatser har
dragits:
-

Exploateringen leder till en hårdgörning av marken inom utredningsområdet och
avrinningskoefficienten ökar från 0,12 till 0,28. För att inte öka utflödet från
utredningsområdet efter exploatering behöver dagvatten fördröjas.

-

För att klara föreslagendagvattenhantering inom planområdet antas att det vatten
som okontrollerat flödar in i planområdet avledas nordöst, mot Örebäcken.

-

Infiltrationsförmågan i underliggande jord bedöms som låg på grund av eventuellt
högt stående grundvatten och föreslagen dagvattenlösning baseras inte på
infiltration.

-

Bebyggelsen inom utredningsområdet bedöms vara av typen gles
bostadsbebyggelse. Enligt krav i Svenskt Vattens P110 ska dagvattensystemet
för sådana bebyggelseformer utformas så att ett 10-årsregn (med klimatfaktor
1,25) kan avledas i dagvattensystem utan risk för marköversvämning. För att inte
öka flödet efter exploatering behöver totalt ca 140 m3 dagvatten fördröjas inom
utredningsområdet.

-

Dagvattenhanteringen rekommenderas hanteras genom LOD-lösningar och
avledning bör göras i öppna, tröga system vilket medför både rening och minskar
flödeshastigheten.

-

Enligt skyfallsanalysen bedöms det inte finnas några lågpunkter inom
utredningsområdet som riskerar att fyllas med vatten vid stora regn. Vid vidare
projektering är det viktigt att lågpunkter inte byggs in i systemet.

-

Det är viktigt att snöupplag placeras så att de varken utgör en risk för
dagvattensystemet när det fryser eller riskerar att överbelasta det vid
snösmältning. Förslagsvis placeras snöupplag uppströms större avledande stråk.

-

Dimensionering av dagvattenanläggningar i rapporten är endast förslag utifrån
rådande kunskapsläge för att visa på en möjlig dagvattenhantering och dess
platsbehov. Det rekommenderas att dimensioneringen ses över i samband med
projekteringsskede.

-

För att ta hänsyn till geotekniska förhållanden rekommenderas att
genomförbarheten i dagvattenutredningens föreslagna systemlösningar ses över
efter det planerade geotekniska fältbesöket under hösten 2021. Främst med
avseende på om dikenas bottnar bör vara tätade eller inte beroende på
grundvattennivån.
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Figur 25 Ytkartering från fältbesök 17–18/05-2021 utfört av Sweco.

