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1 Bakgrund
I ett område i södra Säter, intill sjön Ljustern (figur 1) planerar Hultqvist Fastigheter AB att
exploatera för upprättande av bostäder. I och med planerad exploatering ska kommunen ta fram en
ny detaljplan (Präst Källa, Säter) för området, vilket kräver att en dagvattenutredning tas fram.
Hultqvist Fastigheter AB har givit Sweco Civil AB i uppdrag att utföra denna utredning. Ett mål
för projektet är att lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska nyttas i största möjliga mån
där det är möjligt.

Figur 1. Orienteringskarta där aktuellt område för utredningen har markerats ungefärligt med
svart skraffering, Källa: www.eniro.se.

2 Förutsättningar

2.1 Föreskrifter

Säters kommun har i dagsläget ingen dagvattenpolicy, men planerar att ta fram en sådan inom en
snar framtid.

Det aktuella området ligger inte på eller i närheten av något vattenskyddsområde. Det finns heller
inga andra särskilda föreskrifter gällande dagvatten för området.

2.2 Omgivning och topografi

Det aktuella området är idag ett obebyggt skogsområde som utgörs av kuperad skogsterräng med
en kraftig lutning ned mot sjön Ljustern i väst. Utredningsområdet ligger i nära anslutning till
befintligt småhusområde i syd där en gång- och cykelväg skiljer dessa områden åt. Strax norr om
utredningsområdet, intill vägen, finns även ett gruvhål beläget. Gruvhålet ska inte, som potentiell
föroreningsrisk, tillföras något dagvatten från det planerade planområdet.

Utredningsområde
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2.3 Geoteknik

Sweco Civil AB har utfört en geoteknisk undersökning (2018-12-07) på uppdrag av Hultqvist
Fastigheter AB, som resulterade i ett ”PM Geoteknik-Åsen och en del av Nämnsbo, Säters
kommun”. Undersökningen bestod av ett platsbesök som gjordes 2018-11-28. Utifrån platsbesöket
konstaterades det att SGUs jordartskarta stämde överens, om än mycket förenklat, för området.
Marken består i huvudsak av blockig morän med stort inslag av silt och finsand samt att berg i
dagen förekommer (figur 2). Slutsatser drogs att det troligtvis inte finns några betydande
grundvattenmagasin. Grundvatten rör sig troligtvis relativt ytligt under marken då berg i dagen
förekommer i området.

Ur SGUs genomsläpplighetskarta (figur 3) framgår det att marken för området har en medelhög
genomsläpplighet.

Figur 2. Geologi i Säter, Präst Källa, Källa: SGU karttjänst, www.sgu.se.
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Figur 3. Markens genomsläpplighet i Säter, Präst Källa, Källa: SGU karttjänst, www.sgu.se.

2.4 Befintlig avvattning

Avvattning

Enligt SMHI (figur 4) befinner sig det aktuella området i huvudavrinningsområdet ”Dalävlen” och
tillhör delavrinningsområdet ”Utloppet av Ljustern”.

Den ytliga avrinningen följer markens topografi. Markytan inom utredningsområdet har en lutning
åt nordväst, rakt ner mot sjön Ljustern (figur 5).
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Figur 4. Delavrinningsområdet enligt SMHI (blå linje) samt ungefärligt utredningsområde (röd
linje), Källa: VISS karttjänst, www.viss.lansstyrelsen.se
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Figur 5. Befintlig avvattning av området, sker mot nordväst. Ungefärligt utredningsområde har
markerats med röd streckad linje, Källa: SCALGO Live (www.scalgo.com).

2.5 Recipient

Ytvattenförekomst

Dagvattnet från det aktuella området mynnar idag ut i den intilliggande recipienten Ljustern,
vilken är belägen väster om området och är klassad som en ytvattenförekomst. Ljustern omfattas
av miljökvalitetsnormer (MKN) för yt- och grundvatten, vilka Vattenmyndigheten i Bottenhavets
vattendistrikt fastställt enligt Vattenförvaltningsförordningen (2004:660) (tabell 1). Förordningen
grundas på EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG). Då utsläpp av dagvatten är tillståndspliktigt
kan anmälan till Länsstyrelsen behöva göras. Utförande av anordning för omhändertagande av
dagvatten kräver anmälan till Miljö- och byggnämnden.
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Tabell 1. Ljustern och dess status enligt Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt
miljökvalitetsnormer, beslutad 2019.

Ytvatten Registrerad
vattenförekomst

Aktuell
status

Kvalitetskrav
enligt MKN

Undantag

Ljustern
(SE669171-
149655)

Ja 2019:
Måttlig
ekologisk
status

2019:
Uppnår ej
god kemisk
status

2021: God
ekologisk status

God kemisk
ytvattenstatus

Undantag – Mindre
stränga krav:
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar,
Bromerad difenyleter

Vattenförekomsten Ljustern har måttlig ekologisk status på grund av brister i de biologiska och
hydromorfologiska kvalitetskraven då det förekommer minst en damm som utgör ett
vandringshinder och kan förändra konnektivitet. Gällande den kemiska statusen är Ljustern
klassificerad som ”uppnår ej god”. Detta beror på att flera prioriterade ämnen har överskridande
halter än gränsvärdena. Ämnena som klassas som ”uppnår ej god” för kemisk status är:

· Bromerade difenyleter (atmosfärisk deposition)

· Kadmium och kadmiumföreningar

· Kvicksilver och kvicksliverföreningar (atmosfärisk deposition)

Detta med anledning att det inom Ljusterns avrinningsområde finns ett antal förorenade områden
samt branschspecifika föroreningar som kan påverka och förorena vattenförekomsten. VISS
(2019) anger dessa som påverkanskällor:

- 4 sulfidmalmsgruvor (Mifo riskklass 3 och 4).
- 3 kommunala avfallsdeponier (Mifo riskklass 2 och 3).
- 2 skjutbanor (hagel och kulor, Mifor riskklass 3 och ej klassad).
- Bilvårdsanläggning (ej riskklassad).
- Motorbana (ej riskklassad).
- Förbränningsanläggning (ej riskklassad).

Endast en av dessa listade påverkanskällor ligger i närheten av utredningsområdet och utgörs av
gruvhålet norr om utredningsområdet (figur 6). Gruvhålet är klassat som ett potentiellt förorenat
område, dock med liten risk (tabell 2). Detta har tagits i beaktning i och med utredningen av
planområdet och för att säkerställa att inga föroreningar från gruvhålet transporteras till Ljustern
får inget dagvatten ledas mot gruvhålet.
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Figur 6. LST potentiellt förorenade områden samt ungefärligt utredningsområde (röd linje),
Källa: VISS karttjänst, www.viss.lansstyrelsen.se.

Tabell 2. Potentiellt förorenat område enligt VISS (2019).

Objekt ID Primär bransch Riskklass

105 165 Gruva och upplag – Sulfidmalm, rödfyr 4 – Liten risk

Grundvatten

Inga kända grundvattenförekomster finns inom eller i närheten av utredningsområdet. Det finns
heller inga inmätta grundvattennivåer tillgängliga.

3 Planerad exploatering
Hultqvist Fastigheter AB planerar att uppföra 5 bostadsbyggnader med 6–8 lägenheter/byggnad i
ett sjö-nära läge. En grundläggande tanke är att bevara lite av den natur som finns där idag och
uppföra en så kallad ”hus i natur”-bebyggelse. I och med exploateringen kommer även ytor för
lokalgator, parkering och ev. carports att anläggas. Exploateringen planeras att uppföras på en del
av fastigheten Säter Säter 4:5 som ägs av Säters kommun.
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4 Dagvattenhantering

4.1 Förutsättningar

Dagvattnet ska renas då recipienten idag besitter en dåliga kemisk status (avsnitt 2.5), vilket inte
får försämras i framtiden. Därmed fokuserar denna dagvattenutredning mer på alternativ till rening
av dagvattnet för att göra det tjänligt att släppas ut i recipienten.

Då Säters kommun ännu inte har någon dagvattenpolicy eller parkeringsnorm utgår denna
dagvattenutredning från att max 30 st öppna parkeringsytor får anordnas utan oljeavskiljare.
Antalet öppna parkeringsytor bör begränsas för att undvika anlägga oljeavskiljare med
självfallsledningar i området. Ur dagvattensynpunkt är så lite hårdgjorda ytor som möjligt önskvärt
men inte alltid uppnåeligt.

Parallellt med arbetet för framtagande av detaljplan, där denna PM ligger som beslutsunderlag, har
Säters VA-huvudman en parallell utredning huruvida det aktuella området ska införlivas i
verksamhetsområdet för dagvatten. Om VA-huvudmannen beslutar att anlägga dagvattenledningar
i närområdet och på så vis möjliggöra anslutning av det aktuella planområdet ändrar det
förutsättningarna för denna utredning. Detta medför att alternativa och/eller mer lämpliga
dagvattenlösningar kan finns att tillgå än dem som tas upp i följande avsnitt 4.2. Om så blir fallet
bör en kompletterande dagvattenutredning göras.

4.2 Utförande

4.2.1 Övergripande dagvattenhantering inom planområdet

Då möjligheten till infiltration av dagvatten är begränsad på grund av de geotekniska förhållandena
och att sprängning, tillsammans med andra markarbeten, kan bli kostsamma föreslås en ytlig
dagvattenhantering. Därför bör det inte heller tillföras jord av lerig karaktär till området utan mer
genomsläppligt material önskas vid sådant fall för att förbättra möjligheterna för LOD. För att rena
dagvattnet innan det släpps ut i recipienten (Ljustern) kan det förslagsvis anläggas växtbeklädda
svackdiken som är makadamfyllda och försedda med dräneringsledning (figur 7, se även figur 8).
Dessa diken placeras strategiskt utmed lokalgator och görs förslagsvis så pass djupa att de även
kan nyttjas för att dränera vägen (dikesbotten minst 0,3 m under vägterrass). Eventuellt kan
svackdike även placeras längs den västra tomtgränsen som avgränsning till övrig naturmark i
området. På så vis säkerställs att planområdet inte tillför dagvatten till omkringliggande områden.
Vid in-/utfarter där svackdiken måste kunna köras över anläggs trumma/tät ledning under väg i
kombination med dagvattenbrunn med kupolsil.
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Figur 7. Principskiss över svackdike.

Figur 8. Exempel på utformning av svackdike (Foto: Sweco).

Med en ytlig dagvattenlösning blir höjdsättning av väg och mark mycket viktig. Stuprör från
hustak förses med utkastare, där respektive tomt lutar ut mot anlagd väg som i sin tur förses med
ett växtbeklätt, makadamfyllt svackdike. Under utkastarna placeras en skålad ränna som sträcker
sig minst 2 m från fasad för att säkerställa att inget dagvatten från taket tränger ner i husets grund.
Marken och rännan ska luta minst 2 % de första 2 meterna, därefter kan markens lutning anpassas
så dagvattnet rinner ner mot vägen och anlagda svackdiken. I och med den ytliga transporten kan
dagvattnet infiltrera naturligt där det är möjligt och på så vis även rena dagvattnet genom
översilning av gräsytor. Vid större regn är marken mer mättad och regnet kommer föras vidare mot
svackdikena där de mesta av föroreningarna som dagvattnet för med sig renas redan i svackdikets
gräsyta där många av partiklarna fastnar. I och med att dikena även är fyllda med makadam tillför
det en ytterligare rening och fördröjning av dagvattnet innan det släpps ut i recipienten Ljustern.
Se figur 9 för en enkel skiss över en principsektion.
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Figur 9. Principskiss över en typsektion.

Med hjälp av svackdikena som ges en lutning på minst 2 ‰, leds dagvattnet från planområdet mot
en uppsamlingspunkt (se figur 10 ). Där avslutas svackdiket med en dagvattenbrunn försedd med
kupolsil och utlopp mot erosionsskyddat dike som anordnats från planområdet ner mot diket längs
vägen. För att begränsa vattenflödet inom området och inte heller öka belastningen på befintlig
trumma under vägen stryps utloppet till 28 l/s. Då används svackdikenas makadamvolym som
magasin. Det erosionsskyddade diket läggs i naturligt avrinningsstråk och kontakt ska undvikas
med eventuellt förorenad mark vid befintligt gruvhål intill vägen. Vatten från diken och naturmark
samlas i vägdike öster om Dalkarlsnäsvägen. Därifrån leds dagvattnet sedan slutligen ut i Ljustern
genom trumma under vägen.

Figur 10. Förslag på möjligt avrinningsstråk från planområdet. Inringat område avser ungefärligt
läge för uppsamlingspunkt.
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4.2.2 Parkeringsytor

Upprättas garage, eller alternativt carports, kan dagvattnet från dessa tak ledas med hjälp utav
utkastare direkt till diken utan att dagvattnet kommer i kontakt med de hårdgjorda ytorna och dess
föroreningar som parkerade bilar kan ge upphov till. Med garage/carport finns även möjlighet att
anordna sedumtak (gröna tak) som bidrar med ytterligare rening och viss fördröjning av
dagvattnet. Gröna tak kan mycket väl även användas för bostadshusen och övriga byggnader (figur
11).

Figur 11. Exempel på grönt tak (Foto: Sweco).

För öppna parkeringsplatser finns olika valmöjligheter gällande typ av beläggning. Grus är att
föredra framför asfalt då det möjliggör ökad infiltration. Dock kan grus kräva mer underhåll i
driftskedet (t.ex. krattning, fyllning för att jämna till ytorna). Det finns även andra alternativa
permeabla beläggningar (figur 12). Dessa beläggningar kan variera i utformning och utseende (ofta
i form av plattor av något slag). Det bygger på att vatten kan ta sig igenom beläggningen genom
t.ex. hål (större eller mindre) i beläggningen eller i skarvarna mellan plattorna. Denna typ av
beläggning kan läggas helt eller delvis på parkeringsytan för att möjliggöra för ytterligare
infiltration. Om beläggningen läggs delvis på parkeringsytan kan man säkerställa att lutningen av
den resterande parkeringsytan lutar mot denna yta för att sedan ledas vidare till exempelvis en
perforerad dagvattenbrunn med gallerbetäckning och sedan vidare till ett dike. För att fördröja
dagvattnet ytterligare kan ett makadammagasin anläggas direkt under den permeabla beläggningen
(ca 35 m3 för 30 öppna parkeringsplatser). På så vis kan vattnet ta sig ner lättare i marken och
fördröjas samt renas. I magasinet läggs även en dräneringsledning som går mot dagvattenbrunnen.
Utloppet från dagvattenbrunnen kan anpassas till att släppa ut ca 8 l/s som leds vidare i
svackdikena.
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Figur 12. Exempel på olika typer av permeabel beläggning.

4.2.3 Dagvattenhantering vid skyfall

I och med klimatförändringar förväntas Sverige få större och mer långvariga regn oftare i
framtiden. Detta ska tas i åtanke vid dimensionering och planering av nya dagvattensystem. Vid
beräkning av dimensionerade flöden läggs en klimatfaktor 1,25 till för att på så vis ta
klimatförändringarna i beaktning (Svenskt Vattens, 2016) (se avsnitt 5). Det gäller att avväga
riskerna vid/för översvämning med kostnaderna att upprätta större anläggningar så att
dagvattenlösningen ändå blir kostnadseffektiv.

Om diken, mark och vägar höjdsätts korrekt avleds skyfall bort från planområdet genom
svackdiken och låglinjer innan vattnet stiger mot husen i sådan grad att det utgör risk för skada.
Exploatören kan med fördel dra nytta av områdets topografi och anlägga lokalgator och diken
utefter topografin så de kan nyttja lutningen på ett naturligt sätt.

5 Dimensionerande flöden
Nedanstående beräkningar är uppskattade flöden utifrån anpassade schablonvärden som grundar
sig på riktlinjer från Svenskt Vattens (2016) publikation P110, gällande avrinningskoefficienter.
Beräkningarna är översiktliga då framtagande av detaljplanen befinner sig i ett tidigt skede. Den
antagna totala arean för planområdet är ca 1 ha.

I enlighet med P110 läggs även en klimatfaktor på 1,25 till i beräkningar för att på så vis
dimensionera inför framtida ökade flöden pga. klimatförändringar (Svenskt Vattens, 2016).

Beräknat flöde innan exploatering 10 min 10-års regn: 28 l/s (se tabell 3).

P110 anger 0,1 som avrinningskoefficient för naturmark vid beräkning av mindre områden.

Tabell 3. Beräknat flöde innan exploatering.

Regn Regnintensitet
(l/s)

Yta
(ha)

Avrinningskoefficient klimatfaktor Flöde
(l/s)

10-års, 10
min 228 0,988 0,1 1,25 28
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Beräknat flöde efter exploatering 10 min 10-års regn: 60 l/s (se tabell 4). Genom strypning av
flödet och magasinering i makadamdike blir dock flödet endast 28 l/s.

Vid 100-års regn magasineras en del av volymen som vid 10-års regn men när magasinen är fyllda
så avrinner resterande vatten ytligt via svackdike.

Där anpassade avrinningskoefficienter har använts:
· 0,85 för parkeringsytor
· 0,80 för vägytor
· 0,1 för övrig natur-/tomtmark

Takytor tas inte med i flödesberäkningen som hårdgjorda ytor då dagvatten från taken beräknas
kunna släppas ut på gräsbeklädd tomtmark genom utkastare och på så vis infiltrera i marken. En
tumregel är att minst dubbelt så mycket gräsyta som takyta bör finnas tillgänglig för att möjliggöra
infiltration.

Tabell 4. Schablonmässig beräkning av uppskattat flöde efter exploatering, utefter olika typer av
regn.

10-års, 10 min regn

Typ av yta Antagna
ytor
(ha)

Regn-
intensitet

(l/s)

Avrinnings-
koefficient

Klimat-
faktor

Flöde
(l/s)

Parkering

(magasin, 30 m3)
0,080 228 0,85 1,25

19*

Väg 0,078 228 0,8 1,25 18

Övrig natur-/tomtmark 0,815 228 0,1 1,25 23

Totalt

Totalt efter strypning

60

28

100-års, 10 min regn

Typ av yta Antagna
ytor
(ha)

Regn-
intensitet

(l/s)

Avrinnings-
koefficient

Klimat-
faktor

Flöde
(l/s)

Parkering

(magasin, 30 m3)
0,080 489 0,85 1,25 42

Väg 0,078 489 0,8 1,25 38

Övrig natur-/tomtmark 0,815 489 0,1 1,25 50

Totalt 130

*8 l/s p.g.a. strypt utlopp
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En mer detaljerad utredning bör utföras i nästa skede då utformningen av vägar, byggnader mm.
har kommit längre, för att säkerställa och beräkna det genererade dagvattenflödet mer i detalj.

6 Konsekvenser av föreslagna åtgärder
Genomförandet av en detaljplan för utredningsområdet möjliggör nyexploatering av ett idag
obebyggt skogsområde. Detta medför ökad mängd hårdgjorda ytor som genererar ett ökat
dagvattenflöde samt ökad mängd föroreningar. Föroreningsberäkningar för planområdet har utförts
med det webbaserade beräkningsprogrammet StormTac, vilket använder vetenskapligt granskade
schablonhalter av föroreningar baserade på flödesproportionell provtagning. Det som behöver
anges för beräkningarna är nederbördsdata samt det aktuella områdets area och markanvändning. I
tabell 5 redovisas resultatet av föroreningsberäkningen före respektive efter exploateringen
tillsammans med föreslagna åtgärder medräknade. Även riktvärden från Riktvärdesgruppen (2009)
motsvarande 2M (mindre recipient, ej direktutsläpp som avser mindre sjöar, vattendrag, havsvikar)
presenteras i tabell 5 för jämförelse.

Med hjälp av principförslagen över dagvattenhanteringen som beskrivs i avsnitt 4 och
föroreningsberäkningen (tabell 5) bedöms föroreningsmängderna ut från planområdet ändå kunna
behålla en likvärdig nivå som området har idag. Detta genom att dagvattnet från området översilar
gräsytor och vidareleds i makadamfyllda diken.

Tabell 5. Koncentration av föroreningar före och efter byggnation (ml/l).

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

Före C 17 430 5,6 6,3 15 0,19 3,6 5,9 0,0096 32000 140 0,093 0,0093

Efter Cre 80 760 3,0 7,5 14 0,079 2,8 2,4 0,032 13000 42 0,12 0,012

Riktvärde Ccr,sw 160 2000 8,0 18 75 0,40 10 15 0,030 40000 400 0,030

Miljökvalitetsnormerna för Ljusterns ekologiska status bedöms inte påverkas av detaljplanens
genomförande då planområdet inte anses tillföra några vandringshinder eller konnektivitet till
recipienten. Däremot kan planen medföra att Ljusterns kemiska status påverkas negativt genom
utsläpp av prioriterade ämnen, om ingen rening görs. Därmed är reningsåtgärder som föreslagits i
detta PM ett måste för att genomföra detaljplanen.
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