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1 INLEDNING 

Tyréns har fått i uppdrag av Säters kommun att projektera och dimensionera 

dagvattenledningsnät i området längs Kungsvägen (Figur 1). Utredningsområdet ligger 

norr om järnvägen i tätorten Säter. Bebyggelse i området utgörs av verksamhetslokaler, 

flerfamiljshus och villabebyggelse. Det befintliga ledningsnätet har utlopp i slänter och 

gamla gruvhål vilket är problematiskt eftersom marken i området är erosionsbenägen. 

Syftet med det nya dagvattensystemet är att uppnå ett system som på ett kontrollerat 

sätt släpper dagvatten i en punkt som tar bort erosionsproblematiken. 

 

I uppdraget ingår att ta fram systemhandlingar samt en rapport som beskriver metod, 

resultat och resonemang kring dimensioneringen. Arbetsmetodiken för 

dimensioneringen utgår fån Svenskt Vattens publikation P110 (Svenskt Vatten 2016). 

 

 

Figur 1. Översiktskarta där utredningsområdet är markerat i rött. 

2 PROJEKTERAT LEDNINGSNÄT 

2.1 LEDNINGSNÄT 

I Figur 2 visas det projekterade dagvattenledningsnätet. Projekteringen av 

ledningsnätet har utgått från topografin i området. Detta för att minimera behovet av 

schaktning vid byggnation. Dagvattenledningar anläggs i huvudsak längs Kungsvägen 

där påkoppling sker via serviser. Större delen av området avvattnas mot en punkt som 

ungefär motsvarar Kungsvägens mittpunkt, vilket illustreras av den gula punkten i 

Figur 2. Pilarna i Figur 2 visar hur flödesriktningen i dagvattensystemet följer den 

generella lutningen på Kungsvägen. Efter sammanflödet avleds dagvattnet norrut mot 

ett utlopp i Ljusterån nere i Säterdalen som är markerat med orange punkt i Figur 2. 
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Vid den sista ledningssträckan ned mot Ljusterån lutar marken kraftigt. Fallet på 

ledning uppgår där till 22,8%.  

 

I systemets västra del finns en höjdrygg vilket är anledningen till att en mindre 

ledningssträcka avvattnas västerut mot dammen vid den röda punkten i Figur 2. 

Schakten hade blivit kring 6 meter djup vid höjdryggen om hela kungsvägen hade haft 

utloppspunkten i dammen väster om området vid den röda punkten, se Figur 2. I Figur 

2 presenteras även en längdsektion för Kungsvägen där en lutning på 0,5% 

representeras med blå linje. Den gröna linjen i profilen markerar ett djup på 1 meter i 

lågpunkten vid Dalform. I höjdprofilen framgår tydligt hur omfattande schaktningen 

hade varit om ledningarna endast hade dragits längs med Kungsvägen. 

 

 

Figur 2. Projekterat dagvattenledningsnät tillsammans med höjdprofil (väst-östlig riktning) över 

Kungsvägen. Notera skalorna i höjdprofilen vilket ger en överdriven bild av höjdskillnader.  

2.2 UTLOPP I LJUSTERÅN 

Ledningssträckan längs Myntvägen lutar kraftigt vilket leder till höga flödeshastigheter. 

För att undvika ett för hastigt utflöde bör flödedämpning tillämpas för att bromsa upp 

flödet. Detta kan utföras genom att antingen släppa dagvattnet i Ljusterån med 

flödesdämpning av typ block kring utloppet. Alternativ släpps dagvattnet i slänten ner 

mot Ljusterån på en flödesdämpning av typ block eller gabionmadrasser. För det 

senare alternativet bör även slänten kring flödesdämpningen och nedströms utloppet 

erosionsskyddas.   

 

 

 

Höjdprofil Kungsvägen 

0,5% lutning 

1m djup 

Sammanflöde 

Gruvhål 

Anslutningspunkt, GC-port Trafikverket 

Utlopp 

Utlopp 
Flödesriktning i  
dagvattensystem 
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2.3 PLANERAD GC-PORT TRAFIKVERKET 

I korsningen mellan järnvägen och riksväg 70 planerar Trafikverket att anlägga en 

planskild GC-port under riksväg 70 och järnvägen. GC-portens dagvatten kommer tas 

emot av Säters kommun. Idag finns en befintlig GC-port vars dagvatten pumpas 

söderut till det befintliga dagvattnet. I framtiden föreslås istället att dagvattnet avleds 

norrut mot det planerade dagvattensystemet. Avledningen kan ske via pumpning från 

GC-porten upp till systemet. Men det skulle även kunna avledas norrut med självfall 

och ansluta till det planerade dagvattennätet. Detta skulle i så fall ske via schaktfri 

metod där anslutningspunkten presenteras med en blå punkt i Figur 2. Schaktfri metod 

med självfall är att föredra då en pumpstation med kringliggande omkostnader kan 

undvikas. 

2.4 GEOTEKNISKA OCH GEOHYDROLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

För att utföra en schaktfri metod behöver det utredas om berg finns i området. 

Enligt de borrprover som tagits längs järnvägen av Atkins till systemhandling för 

mötesspåren i Säter påträffas ej berg. Dock påträffa höga grundvattennivåer. Jordarten 

tycks bestå främst av sand och grus som övergår till Silt. 

 

Tyréns mätte grundvatten i projektet ”Fortsatta utredningar Säter fd väveri” och 

borrade som djupast 5,9 meter utan att få indikation om berg. I projektet redovisas tre 

mätpunkter enligt Figur 3 nedan. 

 

De tre grundvattenrören 19T04, 19T08 och 19T06 hade vid provtillfället 

grundvattennivåerna 0,6 m, 3,7 m och 5,2 m under marknivå. Grundvattennivån är 

alltså hög kring järnvägen men avtar sedan ner mot säterdalen. I utredningen drogs 

slutsatsen att det troligen handlar om ytliga magasin av grundvatten som uppstår i 

jordlagret av sand och grus som hålls kvar av det underliggande jordlagret av silt. 
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Figur 3. Redovisning av grundvattenrör där grundvattennivåer har mätts av Tyréns. 

 

 



 

 

 

Uppdrag: 308312,  Säter Kungsvägen dagvattenhantering 2020-10-09 

Beställare: Säters kommun Kapacitetsutredning 

 

O:\BOR\308312\R\_Text\PM_Kungsvägen_dagvatten_20201009.docx 

6(8) 

Enligt SGU:s karta över jorddjup (Figur 4) varierar jorddjupet till berg mellan 10-30 m. 

Detta är relativt grova uppskattningar och det finns risk att grundare berggrund kan 

förekomma lokalt. Det finns tre gruvhål utmarkerade med lila punkter i Figur 2. 

Ritningar för gruvhålen har hämtats från SGU:s arkiv och redovisas i Figur 6. Utifrån 

profilen ses att berg påträffas på djup större än 10 m. 

 

 

Figur 4. Jorddjupskarta, SGU. 

 

 

Figur 5. Höjdprofil av gruvhålen, hämtat från SGU:s arkiv. 

 

Djup 10m 
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Utifrån det underlag som presenterats ovan är det sannolikt att en schaktfri metod är 

genomförbar. Förekomsten av berg verkar inte vara ett problem men grundvattennivån 

uppskattas variera i området. Vid detaljprojektering rekommenderas att genomföra en 

geoteknisk undersökning för att säkerställa förutsättningarna avseende geologi och 

grundvattennivåer. Strömningsavskiljande lager kan vara aktuellt för att inte 

kringfyllnad och ledningsbädd ska leda till grundvattensänkning.  

3 BERÄKNINGAR 

3.1 FLÖDEN 

För dimensionering av dagvattensystemet har dagvattenflöden beräknats. Området har 

delats upp i ett antal tekniska avrinningsområden vilket möjliggör beräkning av den 

gradvisa ökning av flöde som sker i systemet, se Figur 6. Uppdelningen är kopplad till 

topografi och nedstigningsbrunnar, och flödet kommer öka via påkopplingar av 

serviser och rännstensbrunnar. Notera att avrinningsområde 12 avser ytan som 

avvattnas till Trafikverkets planerade GC-port där dagvattnet föreslås avledas norrut 

med självfall alternativt pumpning. 

 

Figur 6. Avrinningsområden för beräkning av dimensionerande dagvattenflöden och dimensionering.  

Vid flödesberäkningarna har rationella metoden i kombination med Dahlströms 

ekvation använts enligt Svenskt Vatten. Beräkningarna tar hänsyn till 

delavrinningsområdenas area, markanvändning och rinntid. Markanvändning har 

karterats utifrån ortofoto och korresponderade avrinningskoefficienter har hämtats 

från Svenskt Vattens publikation P110. I Tabell 1 redovisas delavrinningsområdenas 

områdestyper och i Tabell 2 använda avrinningskoefficienter. 

 

 

 

                       Möjlig dragning för schaktfri metod, Trafikverkets GC-port  
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Tabell 1. Ytkartering för respektive tekniskt avrinningsområde samt avrinningskoefficienter. 

 Area (m
2

)  

Typ av 
yta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Vägyta 660 730 840 510 3260 3630 830 3370 1260 660 810 800 

Grusyta 0 960 0 690 1840 0 0 0 1640 860 550 0 

Takyta 200 320 700 1000 6870 1150 470 1030 0 1610 280 0 

Grönyta 180 3100 1350 3950 7540 4350 1750 3450 1030 3420 1170 2500 

Tot: 1040 5110 2890 6150 19510 9130 3050 7850 3930 6550 2810 3300 

Tabell 2. Använda avrinningskoefficienter. 

Typ av yta Vägyta Grusyta Takyta Grönyta 
v 0,8 0,4 0,9 0,1 

 

Dimensionerande återkomsttid för regn har valts till 5 år för fylld ledning, vilket 

motsvarar minimikravet för tät bostadsbebyggelse enligt Svenskt Vattens publikation 

P110. Regnvolymen har klimatjusterats med en faktor 1,25. Dimensionerande 

varaktighet för regnet (rinntid) har bedömts till 10 minuter då området har en 

begränsad utbredning och ger ett snabbt avrinningsförlopp. 

 

I Tabell 3 redovisas beräknade dagvattenflöden från respektive delavrinningsområde, 

samt det totala/dimensionerande flödet. Då flödet i varje delsträcka påverkas av 

flödena från avrinningsområden uppströms utgörs det dimensionerande flödet av det 

ackumulerade flödet. 

 

Tabell 3. Beräknade flöden och de avrinningsområden som bidrar till det dimensionerande flödet. Norra 

avrinningsområdet avser den totala ytan som avvattnas norrut till Säterdalen.  

 Tekniskt avrinningsområde   

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Norra 

Flöde från 

delavrinnings- 

område (l/s) 

16 36 33 45 230 100 29 90 40 60 28 20 700 

Dimensionerande 

flöde (l/s) 
16 52 85 130 360 460 219 190 100 60 28 44 724 

Uppströms 

delavrinnings- 

områden 

- 1 1-2 1-3 1-4 1-6 8-10 9-10 10 - - - 1-10, 12 

3.2 DIMENSIONER 

Ledningsdimensioner har beräknats med Colebrook-Whites ekvation. Utifrån 

dimensionerande flöde, ledningens lutning och råhetstal beräknas erforderlig 

ledningsdimension. Om dimensionerande flöde översteg 80% av ledningens kapacitet 

valdes närmast större standarddimension, vilket rekommenderas i Svenskt Vattens 

publikation P110. I Figur 6 redovisas beräknad ledningsdimension för huvudledning 

uppdelat på avrinningsområde. För varje lednings dimension, se ritning R-51-1-001, -

002, -003, -004 och -005. Det kan förekomma olika dimensioner inom ett och samma 

avrinningsområde. Ledningen från GC-porten har dimensionerats för ett 20 års-regn 

med varaktighet 5 minuter då Trafikverket ställer högre krav på dimensionering. En 

315 mm ledning med 1 % lutning har en kapacitet på 128 l/s vilket innebär att det 

finns utrymme för framtida påkopplingar. 

Tabell 4. Dimensioner för dagvattenledning inom respektive avrinningsområde. Norra avrinningsområdet 

avser ledningen som går längs Myntvägen ned i Säterdalen. 

 Tekniskt avrinningsområde   

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Norra 

Dimension 200  315 400 400 600 800 500 500 400 315 250 315 800 

Material PP PP PP PP BTG BTG BTG BTG PP PP PP PP BTG 

 


