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Inledning

Bakgrund och syfte
På uppdrag av Säters kommun har Sweco fått i uppdrag att ta fram ett PM Dagvatten i
samarbete med arbete kring detaljplaner för mötesspår i Säters tätort. Detaljplanen omfattar
arbeten i och kring två planskilda passager i anslutning till Säters station. PM:et syftar till att
beskriva recipienten för dagvatten, samt bedöma risken att negativt påverka gällande
miljökvalitetsnormer (MKN). I bedömningen görs en analys av föroreningsbelastningen från
detaljplanen före och efter exploatering.

I samband med länsstyrelsens granskning av detaljplanen framhöll länsstyrelsen i yttrande
2021-08-26 följande:

”Enligt dagvattenutredningen, som baseras på modellering, kommer belastningen av kväve,
kvicksilver, PAH16 och benso(a)pyren att öka. Det finns osäkerheter med modelleringen, men
icke-försämringskravet innebär att inga verksamheter som påverkar möjligheten att följa MKN
för vatten negativt eller äventyrar möjligheten att följa MKN för vatten får genomföras. Även om
kvicksilverbelastningen från planområdet är marginell i förhållande till den atmosfäriska
depositionen av kvicksilver får planområdet inte försämra situationen i recipienten Ljusterån
(WA47955892). Benso(a)pyren har uppmätts i Ljusterån, och halterna är under gränsvärdet
men eftersom modelleringen uppskattar att belastningen av benso(a)pyren kommer att öka
finns det en risk att dagvatten från planområdet påverkar MKN negativt. Detta påverkar vikten
av att anlägga dagvattenreningsåtgärder inom planområdet som innebär att MKN för vatten kan
följas.”

PM Dagvatten har därefter förtydligats/kompletterats vad gäller beskrivningen av modellerad
belastning av kväve, kvicksilver, PAH16 och benso(a)pyren i dagvattnet och vad gäller
bedömning av planens inverkan på möjligheten att följa miljökvalitetsnormen (MKN) för vatten
(se Tabell 4 med tillhörande text).
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Underlag
Följande underlag och källor ligger till grund för utredningen:

- Koncept planbeskrivning detaljplan för mötesspår i Säters tätort samt parkering och
service i kv. Tuskaftet med flera, 2020-12-21

- Skiss Detaljplan 2020-11-13

- Sammanställning av provtagning förorenad mark, Tyréns 2020-10-29

- PM Kungsvägen Dagvattenhantering, Tyréns 2020-10-09

- Dagvattenstrategi för Säters kommun antagen 2020-06-11

- Avstämning kring PM Dagvatten 2021-02-18

Riktlinjer

Dagvattenstrategi – Säters kommun

Dagvattenstrategin (Säters kommun, 2020) togs fram för att underlätta kommunens arbete med
att skapa en långsiktigt hållbar och klimatanpassad dagvattenhantering. Strategin fokuserar på
miljömässiga, ekonomiska och sociala behov som behöver tillgodoses.

Strategin syftar till att ge tydliga ramar för hur dagvattenfrågor ska hanteras i planering och
genomförande och ge en samsyn kring dagvattenhantering inom kommunen. Målet är att
dagvattenstrategin främst ska kunna tillämpas vid nyexploatering, samt vid om- och tillbyggnad.
Arbetet ska bedrivas systematiskt och fokuserar på ett antal teman som presenteras nedan:

- Framtidssäkra och minimera risker

- Dagvattenhanteringen ska anpassas till ett förändrat klimat och utformas så att skada
på byggnader, anläggningar, miljö och människor minimeras.

- Skydda vattentäkter och övriga recipienter

Dagvatten ska hanteras på det sätt som är mest lämpligt på respektive plats med
hänsyn till dagvattnets föroreningshalt och recipienternas känslighet.

- Dagvatten som resurs

Dagvatten ska användas som en resurs för att skapa attraktiva stadsmiljöer där vattnet
får en självklar plats och är en del i samhällets kretslopp.

- Samordnad dagvattenhantering och ökat engagemang

Dagvattenfrågan ska samordnas i en tydlig process från tidiga planeringsskeden via
genomförande till drift och underhåll där alla berörda aktörer känner till sitt ansvar och
sin roll.
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Miljökvalitetsnormer för ytvatten
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster fastställs med stöd av 5 kap. miljöbalken, enligt
vattenförvaltningsförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2019:25.
Miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster ska fastställas för Ekologisk status samt för Kemisk
status. Miljökvalitetsnormerna beskriver den önskade vattenkvaliteten för en vattenförekomst
och tidpunkten för när den senast ska uppnås. Målet är att minst god status ska uppnås i
samtliga vattenförekomster. För att fastställa miljökvalitetsnormer ska det först ske en
statusklassning av berörd vattenförekomst. Statusklassningen är uppbyggd av olika kvalitets-
faktorer och de kan i sin tur består av olika parametrar. Tillståndet i vattenförekomsterna ska
inte försämras, det så kallade kravet på icke försämring (enligt förordning 2015:516).
Miljökvalitetsnormerna (MKN) för vattenkvalitet gäller för vattenförekomsten som helhet.

Eftersom planen inte ligger i direkt anslutning till recipienten bedöms eventuell påverkan
avseende ekologisk status på de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna näringsämnen och
särskilt förorenande ämnen (SFÄ). Bedömning av kemisk status baseras på prioriterade ämnen.
Det är dessa kvalitetsfaktorer som bedöms kopplas till påverkan från dagvatten från
detaljplaneområdet.

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. Som referens för
föroreningshalter används idag, om det inte finns recipientspecifika gränsvärden, oftast ett av
två riktvärden för dagvattenutsläpp. Dessutom har många kommuner antagit riktlinjer där man
istället för riktvärden, antagit ett fördröjningskrav i renande syfte. Exempelvis Stockholm har ett
fördröjningskrav på 20 mm. Genom att skapa dessa magasinvolymer finns möjlighet att fördröja
och rena en stor andel av alla regn på årsbasis. På så vis kan en stor andel föroreningar i
dagvattenutsläppen reduceras.

Riktvärdesgruppens riktvärden

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). Det är viktigt att notera att
dessa riktvärden aldrig antagits till något styrdokument, men de återkommer ofta i dagvatten-
policyer och liknande dokument och agerar krav för dagvattenrening.

Riktvärdena är indelade i olika nivåer beroende på hur utsläppspunkten för dagvattnet förhåller
sig den sjö eller det vattendrag 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
planområdet utgör ett delavrinningsområde uppströms utsläppspunkt i recipient. Riktvärden för
nivå 2M visas i



4 (20)

PM DAGVATTEN
2021-04-07
2021-09-24 FÖRTYDLIGANDE

Tabell 1 nedan.

Tabell 1. Föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp. Angivna riktvärden motsvarar utsläpp enligt nivå 2M
(Riktvärdesgruppen, 2009).

Ämne Enhet Riktvärde 2M
Fosfor (P) µg/l 175
Kväve (N) µg/l 2500
Bly (Pb) µg/l 10
Koppar (cu) µg/l 30
Zink (Zn) µg/l 90
Kadmium (Cd) µg/l 0,5
Krom (Cr) µg/l 15
Nickel (Ni) µg/l 30
Kvicksilver (Hg) µg/l 0,07
Suspenderad substans (SS) mg/l 60
Olja mg/l 0,7
Bens(a)pyren µg/l 0,07

Lokalisering
Planområdet utgörs av två områden i centrala Säter. Dels det västra belägen vid Myntvägens
korsning med väg 70 där en GC-port kommer anläggas under järnvägsspåret, dels det östra
belägen vid järnvägsstationen där planskild förbindelse till mittenplattformen planeras. I Figur 1
presenteras en lokaliseringskarta.
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Figur 1: Lokaliseringskarta för planområdet. Det västra området är 0,93 ha stort medan det östra är 0,29
ha.

Planens västra del möjliggör anläggande av en gång- och cykelport (GC-port) under både väg
70 och järnvägen, samt iordningställning av parkeringsytor och en servicebyggnad. I syfte att
göra plats för GC-porten tas Myntgatan mellan väg 70 och Kungsvägen bort. Parkeringsytor och
servicebyggnad kommer att anläggas där det tidigare funnits en bensinstation och en
grusparkering. I anslutning till den norra delen av planområdet finns det gamla vattenfyllda
gruvhål dit en del av dagvattnet idag leds.

Planens östra del möjliggör en planskild gångförbindelse mellan stationen och
mittenplattformen, samt en förlängning av befintlig GC-väg förbi stationshuset.

Parallella projekt som påverkar dagvattenhanteringen

Trafikverkets projektering av mötesspår

I syfte att möta ett framtida ökat transportbehov planerar Trafikverket att anlägga mötesspår vid
Säters järnvägsstation. I samband med detta ska den befintliga plankorsningen mellan
Myntgatan och järnvägen stängas och ersättas med en GC-port.
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Trafikverkets arbete med projektering av planerade ombyggnationer samt hur dessa ska
avvattnas kommer att slutföras efter denna utredning. För ytterligare information om detta
hänvisas till Trafikverket och det PM Avvattning som arbetas fram.

Planerad utbyggnad av nytt dagvattennät

Tyréns har på uppdrag av Säters kommun tagit fram ett förslag på nytt dagvattennät (Tyréns,
2020) norr om järnvägen. Dagvattennätet ämnar ersätta ett äldre befintligt nät samt ge möjlighet
att ansluta dagvatten från GC-porten med självfall, se figur 2.

Figur 2. Förslag på nytt dagvattensystem (Tyréns, 2020).

Programhandling Gruvplan

En programhandling är under framtagande för det intilliggande området Gruvplan. Delar av
Gruvplan ingår i detaljplaner för mötesspår i Säter. De områden som överlappar är platsen för
den rivna bensinstationen, grusparkeringen väster om denna samt den del av Myntvägen som
kommer att ersättas med en gång- och cykelväg.

En samrådsversion till programhandling är vid tiden för denna utrednings framtagande ute på
internremiss inom kommunen, se figur 3. I förslaget finns dels utrymme att anordna rening av
dagvatten från parkeringsytorna i öppet dike eller biofilter. Dels har en möjlighet till samlad
rening för dagvatten som avleds via det planerade dagvattennätet identifierats. Den föreslagna
platsen ny reningsanläggning behöver dock utredas vidare geotekniskt för att se om förslaget är
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genomförbart med tanke på stabiliteten i området. Anläggande av samlad rening förutsätter
förutom att ytan kan reserveras för dagvattenhantering även att det planerade dagvattennätet
anläggs och att det kan anpassas till reningsanläggningen.

Figur 3. Samrådsversion av programhandling Gruvplan daterad 2021-03-10 (Sweco, 2021).

I den dagvattenutredning som tagits fram inför samrådsversionen av planhandlingen ges två
förslag på systemhandling för dagvatten. I det första förslaget finns samlad rening för det
planerade dagvattennätet i form av en damm, se figur 4. I det andra förslaget hanteras endast
dagvatten som uppkommer inom Gruvplan och dammen har ersatts av ett svackdike.
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Figur 4. Det första av två förslag till dagvattenhantering för Gruvplan i vilket samlad rening för dagvatten
görs i en våt damm. I utredningen utgörs det andra förslaget av rening i ett mindre svackdike. (Sweco,
2021)

Förutsättningar

Jordarter och genomsläpplighet

Enligt SGUs jordartskarta utgörs de övre jordlagren i de norra delarna av planområdet av glacial
silt och i de södra delarna av sandig morän. Den glaciala silten bedöms av SGU ha låg
genomsläpplighet medan den sandiga moränen bedöms ha medelhög genomsläpplighet.

Förorenade områden

Fastigheten där bensinstationen tidigare fanns är sanerad i omgångar. Under hösten 2020
grävdes betongplatta, samt förorenade massor under denna, bort vartefter bedömning gjordes
att inga restföroreningar kvarlämnats på fastigheten.

Recipient ytvatten

Avledning från planområdet kommer att göras via ledningsnät som mynnar i recipienten
Ljusterån.

I VISS, Vatteninformationssystem Sverige, databas samlar Vattenmyndigheterna och
Länsstyrelserna information om sina bedömningar av alla vattenförekomster i Sverige.
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Bedömningen av gällande statusklassificering och MKN1 för Ljusterån, med VISS-ID SE669396-
149677, beskrivs nedan.

Enligt den senaste klassificeringen har Ljusterån måttlig ekologisk status och uppnår inte god
kemisk status. Båda klassificeringarna är gjorda i den nya förvaltningscykel 3 (2017-2021).
Senaste beslutade miljökvalitetsnormer (MKN) är beslutade i förvaltningscykel 2 (2010 – 2016).
Dessa säger att recipienten ska uppnå god ekologisk status år 2027. God kemisk status ska
också uppnås men för detta finns ingen tidsangivelse (VISS, 2020a).

För att bedöma status för ytvatten finns ett antal s.k. kvalitetsfaktorer. I VISS finns en
sammanställning av hur kvalitetsfaktorerna bedömts för varje definierad vattenförekomst i
Sverige. Exploateringen inom planområdet bedöms inte kunna påverka den kemiska statusen
då skälet till statusen är en nationell klassificering som gjorts av Vattenmyndigheterna. På grund
av detta är det framför allt två kvalitetsfaktorer som kan komma att påverkas av föreslagen
exploatering i avrinningsområdet:

- Näringsämnen

- Särskilt förorenande ämnen (SFÄ)

I den primära recipienten finns en problematik kopplad till kvalitetsfaktorerna näringsämnen och
påväxt-kiselalger, vilket beror på en förhöjd fosforhalt.

Det finns redovisad problematik kopplad till de SFÄ uran, 17-beta-östradiol och diklofenak.
Bland de prioriterade ämnena har kvicksilver och bromerad difenyleter bedömts inte uppnå god
status (VISS, 2020). För kvicksilver och bromerad difenyleter är detta dock en nationell
klassificering som gjorts av Vattenmyndigheterna, vilka har bedömt att dessa ämnen överskrider
uppsatta riktvärden i alla landets vattenförekomster.

För att planförslaget ska bidra till att Ljusterån når god status, behöver mängden fosfor som leds
till vattenförekomsten från planområdet minska. Kvicksilverutsläppen bör minimeras, men det
ska nämnas att det huvudsakliga utsläppet av kvicksilver kommer från atmosfärisk deposition
och är svårt att påverka i detaljplanering. Enligt VISS är urban markanvändning en påverkans-
källa med betydande påverkan i Ljusterån vilket bidrar till behovet av att minimera förorenings-
belastningen från planområdet.

Den sekundära recipienten, i vilken den primära mynnar, är Dalälven (SE669714-150379).
Denna sträcka av Dalälven har måttlig ekologisk status, främst till följd av påverkan på
hydromorfologin. Det finns ingen redovisad problematik kopplad till SFÄ men det saknas också
mätningar för att verifiera att problematik inte finns (VISS, 2020b). Recipienten uppnår ej god
kemisk status till följd av att de prioriterade ämnena kvicksilver och bromerad difenyleter inte
uppnår god status (VISS, 2020b).

1 Observera att arbetet med den nya förvaltningscykeln, cykel 3, pågår hos Länsstyrelserna och Vattenmyndigheterna. Vid författande av

denna utredning har arbetet inte slutförts och det finns därför parametrar med klassningar från både förvaltningscykel 2 och

förvaltningscykel 3 i den ”senaste bedömningen” på webbplattformen (VISS). Så fort den nya cykeln officiell färdigställts hänvisas till

VISS för senaste information om den aktuella vattenförekomsten.
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Recipient grundvatten

Planen ligger inom tillrinningsområde för grundvattenförekomsten SE669257-149794.
Vattenförekomsten bedöms idag ha god kemisk och kvantitativ status. Klassningens
tillförlitlighet är bedömd som låg på grund av antalet analyser som ligger till grund.
Grundvattenförekomstens miljökvalitetsnorm är att god kemisk och kvantitativ status ska
behållas. Grundvattenmagasinet utgörs av en grus- och sandförekomst.

Den lokala grundvattentäkten Solvarbo-Ugglebo tar sitt råvatten från grundvattenförekomsten
som beskrevs i stycket ovan. Det sker idag en tillsyn (VISS, 2020c) och omarbetning av täktens
vattenskyddsområde (Solvarbo-Ugglebo-Säter) och planområdet ingår preliminärt i den
sekundära skyddszonen. Framtida dagvattenhantering inom planområdet kommer att behöva
anpassas till vattenskyddsområdets föreskrifter och riskbedömning. Om infiltration av dagvatten
inom området anses medföra risk för föroreningstransport till vattentäkten behöver anordningar
för lokal rening och fördröjning anläggas med tät botten.

Metod
Beräkning av föroreningsbelastning 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. Enligt
P110 bör en klimatfaktor användas vid beräkning av framtida flöden. Då området i framtiden
kommer att påverkas av ett förändrat klimat används en klimatfaktor (1,25) vid beräkning av
flöden i modellen. Indata till modellen består av nederbördsmängd samt det aktuella områdets
area och markanvändning. Till beräkningarna nyttjar modellen kvalitetsgranskade
schablonhalter av föroreningar baserade på flödesproportionell provtagning (StormTac, 2020).

Indata
En genomsnittlig, korrigerad, årsmedelnederbörd på 744 mm har använts, baserat på SMHI:s
meteorologiska station Säter D (105210) då den bedöms ligga närmast området. Nederbörden
på stationen är mätt till 676 mm som normalvärde under perioden 1961-1990 och har sedan
korrigerats med faktor 1,1 för att kompensera för mätförluster. En kartering har gjorts av
planområdets markanvändning före och efter exploatering. I Figur 5 och Figur 6 presenteras
karteringen före respektive efter exploatering.



11 (20)

PM DAGVATTEN
2021-04-07
2021-09-24 FÖRTYDLIGANDE

Figur 5: Planområdets markanvändning före exploatering. Kommunens grundkarta utgör bakgrund.

Figur 6: Planområdets markanvändning efter exploatering. Kommunens grundkarta utgör bakgrund.
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I Tabell 2 presenteras resultatet från karteringen.

Tabell 2. Markanvändning inom detaljplaneområdet, före och efter exploatering.

Resultat

Föroreningsberäkningar
I Tabell 3 redovisas beräknade föroreningshalter och -mängder i dagvattnet före exploatering,
samt efter exploatering och rening. Dagvattenanläggningar och -hantering beskrivs vidare i
avsnitt Dagvattenanläggningar.

Presenterade föroreningar är de som vanligtvis utreds i relation till miljöfrågor. Det redovisas
även en jämförelse mellan beräknade halter (årsmedelvärden) och Riktvärdesgruppens
föreslagna riktvärden. Värden som markerats med fet stil överskrider föreslagna riktvärden.

Avrinnings-
koefficient (-) Area (m²) Red, Area (m²) Avrinnings-

koefficient (-) Area (m²) Red, Area (m²)

Grönyta (gräs) 0,1 3 845 384,5 0,1 724 72,4
Plantering/parkmark 0,1 137 13,7 0,1 3 056 305,6
Grusad parkering 0,4 1 825 730 0,4 0 0
Parkering 0,8 1 561 1248,8 0,8 3 536 2828,8
Gång- och cykelväg 0,8 587 469,6 0,8 1 187 949,6
Banvall 0,5 924 462 0,5 925 462,5
Vägyta (0-1000 ÅDT) 0,8 2 777 2221,6 0,8 1 828 1462,4
Takyta 0,9 336 302,4 0,9 71 63,9
Torgyta 0,8 0 0 0,8 838 670,4
Grusyta 0,4 173 69,2 0,4 0 0

Totalt 0,49 12165 5902 0,56 12165 6816

Markanvändning
Före exploatering Efter exploatering
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Tabell 3. Föroreningsbelastning från planområdet, före och efter exploatering. I den yttersta kolumnen till
höger redovisas riktvärden från Riktvärdesgruppen. Notera att värden som fetmakerats överskrider
föreslaget riktvärde.

Ämne

Jämförelse

Riktvärden 2M
(µg/l)Före exploatering Efter exploatering och

rening

Halt (µg/l) Mängd (kg/år) Halt (µg/l) Mängd (kg/år)
P 120 0,68 110 0,67 175
N 1800 10 1700 11 2500

Pb 10 0,057 7,7 0,048 10
Cu 23 0,13 21 0,13 30
Zn 54 0,31 48 0,3 90
Cd 0,27 0,0015 0,22 0,0014 0,5
Cr 7,2 0,041 6,3 0,04 15
Ni 6,8 0,038 5,3 0,033 30
Hg 0,053 0,0003 0,051 0,00032 0,07
SS 68000 390 41000 260 60000
Oil 550 3,1 330 2,1 700

PAH16 1 0,0058 1,2 0,0075 -
BaP 0,024 0,00014 0,026 0,00016 0,07

Resultatet visar att föroreningsbelastningen från fastigheten efter exploatering och rening
generellt minskar, förutom för kväve, kvicksilver, polyaromatiska kolväten (PAH16) och
bens(a)pyren (BaP). Modellerade halter och mängder före och efter exploatering i jämförelse
med halter i recipient och bedömningsgrunder/gränsvärden redovisas i Tabell 4.
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Tabell 4. Modellerade halter och mängder kväve, kvicksilver, PAH16 och benso(a)pyren i dagvatten i
förhållande till uppmätta halt i recipient och gränsvärde/bedömningsgrund från HVMFS 2019:25.

Före exploatering Efter exploatering
med rening Halt i

recipient
MKN,

bedömningsgrund/gränsvärdeHalt Mängd Halt Mängd
(µg/l) (kg/år) (µg/l) (kg/år) (µg/l) (µg/l)

N 1800 10 1700 11 1156 Finns ej

Hg 0,053 0,00030 0,051 0,00032 Finns ej 0,07 (maxhalt)

PAH16 1 0,0058 1,2 0,0075 Finns ej Ej tillämpligt
enl. HVMFS 2019:25

BaP 0,024 0,00014 0,026 0,00016 0,000058 0,00017

Nedan beskrivs påverkan med avseende på MKN för ämnena i Tabell 4:

Kväve (N)
Det finns ingen begränsande kvävehalt i sjöar och vattendrag eftersom tillväxten begränsas av
fosfor.

Kvicksilver (Hg)
Modellerad kvicksilvermängd ökar något efter exploatering trots att den modellerade halten
minskar efter exploatering jämfört med före exploatering. Anledningen är att mer vatten väntas
nå recipient efter exploatering jämfört med innan eftersom hårdgöringsgraden ökar. Exploate-
ringen beräknas leda till en ökning i storleksordningen 0,02 gram per år och osäkerheten i
beräkningen har bedömts vara +/- 0,072 g. Den modellerade ökningen bedöms därför vara
försumbar.

PAH16 och BaP
För polyaromatiska kolväten (PAH) (nr 28) kan bens(a)pyren ses som en markör för övriga PAH
vid klassificering av kemisk ytvattenstatus med utgångspunkt från halter i biota och årsmede-
lvärde för vatten. Dagvattnet från området kommer att spädas ut vilket innebär att ingen otillåten
försämring sker. Status för parametern BaP bedöms vara fortsatt god efter exploatering vilket
per definition innebär att planen ej äventyrar uppnåendet av MKN (god status).

Sammantaget bedöms planen ej innebära någon otillåten försämring eller något äventyrande av
miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten Ljusterån.

Dagvattenhantering
Det noteras att detta PM beskriver allt dagvatten som genereras inom utredningsområdet, vilket
inkluderar Trafikverkets anläggning, banvallen. Huruvida banvallen bör vara med är en fråga
som kan diskuteras, men den tas med i detta PM och resultatet bör då ses som en värstafalls-
beräkning. Det antas i detta PM att det inte utförs någon rening på det vatten som rinner av
banvallen.

Kommunens dagvattenpolicy förordar genomsläpplig beläggning där möjligt med hänsyn till de
risker som infiltration av förorenat dagvatten kan medföra för vattenförsörjningen. Då framtida
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vattenskyddsföreskrifter skulle kunna förbjuda infiltration i området har ett antagande gjorts om
att de flesta ytorna asfalteras för att inte riskera att den hårdgjorda ytan underskattas.

I dagsläget finns det två separata ledningsnät i anslutning till planområdet, ett på den södra
sidan väg 70 och ett på den norra sidan. Det södra ledningsnätet mynnar i Ljusterån medan det
norra ledningsnätet mynnar i ett av de vattenfyllda gruvhålen.

Västra området
Dagvatten från väg 70, Myntvägen och den befintliga gångtunneln avvattnas till dagvattennätet
på vägens södra sida, antingen direkt via rännstensbrunnar eller via öppna diken till
rännstensbrunnar. Dagvatten från grusparkeringen samt från fastigheten med den nedlagda
bensinstationen avvattnas idag till dagvattennätet på vägens norra sida. Efter exploatering
planeras både GC-port, GC-väg och de nya parkeringsytorna att avvattnas till ett nytt
självfallsnät på den norra sidan järnvägen. Det nya ledningsnätet är ännu under projektering,
men planeras mynna i Ljusterån.

Vid den planerade GC-portens södra mynning finns idag trappa upp från den befintliga
gångtunneln. Efter exploatering kommer trappan att breddas. Avvattning kommer liksom idag att
ske till dagvattennätet på södra sidan. Vid behov bedöms möjlighet till rening finnas i befintliga
och planerade träd i anslutning till trappan.

Östra området
Idag avvattnas östra delen till det befintliga dagvattennätet norr om väg 70. Efter exploatering
kommer avvattning ske till det nya självfallsnätet som planeras. För den planskilda förbindelsen
kommer pumpning att krävas. I samband med förändringar av de asfalterade ytorna nordväst
om stationshuset kommer lokal rening och fördröjning att kunna anordnas för parkeringsytorna.

Byggskede
Om förorenade massor påträffas vid anläggningsarbete ska eventuellt länshållningsvatten renas
i, exempelvis, en mobil reningsanläggning innan det släpps till dagvattennätet. Om
länshållningsvatten från områden som inte är förorenade innehåller höga halter suspenderat
material kan någon form av sedimentfälla krävas för att inte sätta igen dagvattenledningarna.

Dagvattenanläggningar
I Figur 7 redovisas tillgängligt utrymme för dagvattenanläggningar inom planen, samt ytor där
det antagits att Trafikverket ansvarar för eventuell dagvattenhantering.
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Figur 7: Dagvattenanläggningar inom planområdet. Kommunens grundkarta utgör bakgrund.

Gräsbeklätt dike

Ett vegetationstäckt dike med strypt utlopp föreslås för hantering av dagvatten inom
planområdet. Syftet med svackdiken är att kunna ta hand om större mängder dagvatten och
bidra till en trögare avledning, för att öka reningseffekten och minska flödeshastigheten, genom
systemet. Beroende på resultat från arbetet med vattenskyddsområdet kan tätning behövas,
men med rådande kunskapsläge rekommenderas tätning inte eftersom en viss perkolation
bedöms vara möjlig och infiltration ökar reningseffekten ytterligare. Vid begränsande
infiltrationsmöjligheter i marken, och om en öppen lösning inte är möjlig på hela sträckan på
grund av höjdskillnader, rekommenderas dock att dikena utformas med en dräneringsledning i
botten.

I Figur 8 och Figur 9 nedan presenteras exempel på utformning av diken.
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Figur 8. Exempel på hur gräsbeklädda diken kan utformas. Bilderna kommer från Stockholm Vatten och
Avfall.

Figur 9. Exempel på hur ett större svackdike kan utformas. Figuren är hämtad från VegTech.

Det är viktigt att marken närmast diket utformas så att det lutar in mot diket och att inga höjder
byggs in som kan försvåra för vattnet att ta sig dit. På grund av utformningen och öppenheten
av diken avskiljer de mycket grovt sediment. Grova sediment kan påverka infiltrationsförmågan
över tiden. Rensning av dikena när en större mängd sediment kan observeras rekommenderas
för att upprätthålla förmågan. Diket kan också med fördel utföras med avgränsade sektioner (ex
genom installation av tvärgående vallar i makadam) för att öka både fördröjningsvolymen och
reningen.

Diket bör anläggas med självfall så att vattnet leds vidare i önskad riktning och kan anslutas till
en ledning för vidare transport. Dikets dimensioner avgör hur stor magasineringsvolym det
rymmer. Ju bredare diket är desto bättre eftersom stor bredd ger minskad vattenhastighet vilket
innebär ökad rening. I Figur 10 visas en enkel tvärsektion på en utformning av ett svackdike
med en vall som har ett strypt utlopp.
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Figur 10. Principskiss för svackdike med strypt utlopp. Illustration: Sweco.

Diskussion och slutsats
Enligt resultat från föroreningsberäkning minskar föroreningsbelastningen generellt efter
exploatering, men det sker en viss ökning av kväve, kvicksilver, polyaromatiska kolväten
(PAH16) och bens(a)pyren (BaP) även efter rening. Samtliga föroreningshalter ligger under
föreslaget riktvärde. Att föroreningshalterna minskar samtidigt som mängderna ökar är en
utspädningseffekt till följd av antagandet att det sker en ökad hårdgörning av planområdet efter
exploatering. Beroende på resultatet från arbetet med vattenskyddsområdet och hur parkerings-
ytorna utformas är det inte säkert att den hårdgjorda ytan ökar jämfört med dagsläget.

Då problematiken i recipienten främst är kopplad till näringsämnen (fosfor), uran, 17-beta-
östradiol och diklofenak bedöms exploateringen inte riskera möjligheten att uppnå miljö-
kvalitetsnormerna för recipienten. Se Tabell 4 med tillhörande text för bedömning av påverkan
på MKN för de ämnen som ökar. Det noteras att föroreningsberäkningen utgör en värstafalls-
beräkning där det antas att Trafikverket inte anlägger någon anläggning för dagvattenhantering.
Planen bedöms ej innebära en otillåten försämring eller äventyrande av miljökvalitetsnormerna
för vattenförekomsten Ljusterån.

Enligt SMHI:s Vattenwebb är delavrinningsområdet till recipienten (AROID 669437-149590)
knappt 16,4 km² där cirka 12,4 % av tätort. Då exploateringen (ca 1,2 ha) endast utgör ca 0,6 %
av tätorten inom delavrinningsområdet görs bedömningen att det är orimligt att kräva ytterligare
rening eftersom föroreningsnivåerna redan ser generellt bra ut. Det finns dock värde i att se
över dagvattensituationen i hela tätortsområdet då det antas att det finns stora delar som idag
går orenat ut i recipienten.

Det ska också nämnas att valet av markanvändning inom planområdet är bästa möjliga
approximation av verkligheten. Då planområdet är relativt litet och det bedöms saknas mer
representativa motsvarigheter har beslutet tagits att använda dessa, men det noteras därför att
det finns en viss osäkerhet i markanvändning för grönområden.

I dagsläget sker det ingen direkt rening av dagvatten i planområdet, utan avledning sker direkt
till ledningsnät, eller till ledningsnät via mindre diken. Efter exploatering planeras en stor del av
dagvattnet att avledas via gräsklädda diken eller nedsänkta planteringar. I beräkningen som
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utförts har det antagits att alla anläggningar bli gräsklädda diken, vilket bör ses som ett
konservativt antagande. Som nämndes i ovan stycke kommer mängderna av vissa föroreningar
att öka, men generellt kommer nivåerna att ligga lägre än före exploatering.

Det rekommenderas att dimensionering av dagvattenanläggningar görs i samband med
projektering för att undvika över- eller underdimensionerande anläggningar. Den fortsatta
planeringen av dagvattenhanteringen inom såväl planområdet som parallellt löpande projekt bör
samordnas så att bästa möjliga lösning erhålls. Både Trafikverkets projektering, arbetet med
Gruvplan och det planerade dagvattennätets utformning kommer att påverka förutsättningar för
hur dagvatten från planområdet,
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