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1 INLEDNING 

Fyrklöverns stugby AB önskar att utreda förutsättningarna för att ta fram en 

uppdaterad detaljplan för Lerdal 15:32 i Rättviks kommun, se figur 1 och 2. 

Området inhyser idag en stugby, som ligger öster om Vålsvedsvägen, ca 1 

km sydöst om Rättviks centrum, med ca 70 stugtomter. Syftet med den nya 

detaljplanen är att skapa förutsättningar för att kunna bygga ut och göra 

permanentbostäder på tomterna. Även ett par tomter som i dag är 

oexploaterade ska ingå i den nya detaljplanen. Terrängen i planområdet är 

kuperad och brant sluttande och intill planområdet finns en slalombacke. En 

dagvattenutredning genomförs i samband med detaljplanearbetet för att 

säkerställa att dagvatten från detaljplaneområdet kan tas om hand och inte 

skadar omkringliggande bebyggelse. I denna rapport redovisas 

förutsättningar och lösningsförslag för dagvattenhantering i det planerade 

planområdet. Planområdet ligger inom Rättviks kommuns 

verksamhetsområde för VA.  

 

Figur 1. Översiktskarta Rättvik. Den svarta ringen markerar det aktuella planområdet. 
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Figur 2. Översiktskarta med illustration över det tänkta planområdet. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Rättviks kommun har ingen dagvattenpolicy, därför har allmänna riktvärden 

använts som jämförelse för föroreningshalter (avsnitt 4) och hänsyn bör även 

tas till miljökvalitetsnormer för yt-och grundvatten. 

2.1 BEFINTLIG AVRINNING 

En analys över området har gjorts med hjälp av GIS och höjddata för att 

kartlägga lågstråk i terrängen där vatten rinner. Resultatet redovisas i figur 3. 

I figuren redovisas lågstråk i terrängen med blå streck. De färgmarkerade 

områdena visar avrinningsområden för respektive delsträcka av lågstråken. I 

GIS-modellen blockerar bland annat vägar vattnets naturliga flödesvägar och 

vissa justeringar bör göras vid tolkning av analysen. Planområdet ligger på 

Lerdalsbergets nordvästra sida ca 250 meter över havet och sluttar från 

öster mot väster ned mot Enån och Siljan. I området finns grusvägar som 

leder till stugorna. I övrigt består marken av gräsklädda grönytor. Genom 

planområdets norra del finna ett ravinområde som sträcker sig från sydöst till 

nordväst (Figur 4).  

Området avvattnats ytligt mot punkt 1, se figur 3, där det ligger en kupolsil 

som ansluter mot en dagvattenledning D300 btg på andra sidan 

Vålsvedsvägen. Avrinningen från ravinen (se figur 4) sker mot punkt 2 där 

anslutningen sker mot en ledning med dimension D400 btg som sedan 

ansluts mot ledningsstråket på Vålsvedsvägen. Ledningsstråket fortsätter 

sedan öster ut och släpps ut i Enån, se punkt 3 i figur 3. 
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Figur 3. Lågstråk och delavrinningsområden i terrängen. De blåa strecken visar lågstråk där 
vatten förväntas avrinna. De färgmarkerade områdena visar avrinningsområden för respektive 

delsträcka av flödesstråken. Det planerade planområdet är markerat med den röda cirkeln.  

 

 

Figur 4. I östra delen av planområdet går en ravin från sydöst till nordväst. 

2.2 JORDARTER OCH 
GRUNDVATTENFÖREKOMSTER 

I denna utredning har öppna data från Sveriges geotekniska undersökning 

(SGU) använts för att kartlägga de geologiska förhållandena. Jordartskartan i 

figur 5 visar att området består av moränlera eller lerig morän.   

1 

3 

2 
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Figur 5. Jordartskarta. I planområdet återfinns moränlera eller lerig morän (SGUa, 2018). 

Moränlera eller lerig morän har en låg genomsläpplighet med en hydraulisk 

konduktivitet på ca 10-8 [m/s] eller mindre. Som referensvärde kan anges att 

sand, som har hög genomsläpplighet, har en hydraulisk konduktivitet på ca 

10-4 [m/s]. Genomsläppligheten i planområdet bedöms därför vara låg. Detta 

illustreras även nedan i ytterligare material från SGU som visar på 

genomsläpplighet, se figur 5. Infiltrationsmöjligheterna i planområdet bedöms 

alltså vara begränsade. Inga utströmningsområden har identifierats inom 

planområdet. Då infiltrationen i marken är begränsad återfinns inte heller 

några tydliga inströmningsområden. 

 

Figur 5. Figuren visar att det tänkta planområdet (markerat i svart) ligger i mark med låg 
genomsläpplighet (SGU, 2018b). 

Inga grundvattennivåer har mätts inom planområdet inför denna utredning 

och grundvattennivåns läge är därför inte känt.  
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2.3 RECIPIENT OCH YTVATTENSTATUS 

Planområdets avvattnas mot Enån, belägen ca 350 m norr om planområdet, 

vilken mynnar ut i Siljan. Enån utgör en ytvattenförekomst och omfattas av 

miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. Enån har fastställd måttlig 

ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. En sammanställning av 

recipientens status och bedömningsgrunder (klassade kvalitetsfaktorer och 

parametrar) visas i Tabell 1. Miljökvalitetsnorm för Enån att uppnå god 

ekologisk status år 2027 och god kemisk ytvattenstatus med mindre stränga 

krav för kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter. Det 

finns enligt VISS ingen utpekad problematik kring föroreningar som kan 

härledas till påverkan från dagvatten på recipienten (VISS, 2018). 

Tabell 1. Enåns status och bedömningsgrunder 

Vatten-

förekomst 

Aktuell 

status 

Kvalitetsfaktorer och klassade parametrar 

 

 

 

 

 

Enån 

(SE675408-

146390) 

 

 

 

Måttlig 
ekologisk 

status 

Biologiska Påväxt-
kiselalger 

Ej klassad 

Bottenfauna Ej klassad 

Fisk Ej klassad 

Fysikaliska-
kemiska  

Näringsämnen Hög 

Försurning Hög 

Särskilda 
förorenande 
ämnen 

Ej klassad 

Hydromorfolog
iska 

Konnektivitet i 
vattendrag 

Otillfredsställa
nde 

Hydrologisk 
regim i 
vattendrag 

Måttlig 

Morfologiskt 
tillstånd i 
vattendrag 

Måttligt 

Uppnår ej 
god kemisk 
ytvattensta
tus 

Industriella 
föroreningar 

Bromerade 
difenyleter 

 

Uppnår ej god 

Tungmetaller Kvicksilver och 
kvicksilverföre
ningar 

Uppnår ej god 

Övriga 
föroreningar 

- Ej klassad 

 

Planområdet ligger inom en grundvattenförekomst, i VISS kallad Rättvik 

(VISS, 2018). Grundvattenförekomsten är av typen sedimentär berg och har 

fått klassificeringen till God gällande kemisk och kvantitativ status. Enligt 

VISS är miljökvalitetsnomerna God kemisk grundvattenstatus samt God 

kvantitativ status uppnådd för grundvattenförekomsten. Längs Enåns 

sträckning finns ytterligare en grundvattenförekomst av sedimentär typ. 

Denna grundvattenförekomst finns upptagen i vattenförvaltningsförordningen 

som dricksvattenförekomst. Den kvantitativa och kemiska statusen för denna 

förekomst är God (VISS, 2018). Dessa klassningar ska bibehållas. 

http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=508&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=508&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=405&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=549&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=547&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=547&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=547&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=3371&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=3371&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=3371&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=3376&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=3376&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=3376&waterID=90525&waterTypeID=35
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2.4 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

För att se hur olika markanvändning/bebyggelse påverkar dagvattenflödena 

så har tre olika scenarier utretts; befintlig mark, scenario 1 och scenario 2. 

Scenario 1 tar hänsyn till en dubblering av takyta eller motsvarande 

hårdgjord yta i beräkningen men det fortsätts vara grusväg som i dagsläget. I 

scenario 2 är även där den dubbla takytan/hårdgjorda ytan medräknad men 

vägen är också asfalterad.  

Planområdet delas in i tre olika delområden för att underlätta beräkningarna 

för dagvatten och ge en översiktlig bild av planerna. En del av stugbyn 

bevaras men möjligheten att bygga ut stugorna undersöks (i figur 6 kallad 

”Stugby”). I det mellersta delområdet undersöks möjligheten att bygga ut 

stugorna och/eller att utöka hårdgjorda ytor inom tomten (i figur 6 kallad ”Ska 

styckas av”). Delområdet överst i figur 6 (egentligen mot söder) är idag 

naturmark där nya tomter är planerade (i figur 6 kallad ”Nya tomter”).  

 

 

Figur 6. Principskiss över området. Observera att figuren är upp och ner jämfört med kartvy (se 
norrpil). 

3 DAGVATTENFLÖDEN 

3.1 DIMENSIONERANDE FLÖDE OCH 
MAGASINSVOLYM 

Befintliga och framtida dagvattenflöden som teoretiskt sett kan genereras 

inom planområdet vid ett 2-årsregn, 10-årsregn och 100-årsregn har 

beräknats med rationella metoden enligt Svenskt Vatten, P110.  
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Q = kf ∙ A ∙ φ ∙ i  

där  

Q = dimensionerande flöde (l/s) 

kf = klimatfaktor (-) 

A = avrinningsområdets area (ha)  

φ = avrinningskoefficient (-) 

i = dimensionerande regnintensitet (l/s, ha) 

Återkomsttid som rekommenderas för områden med gles bostadsbebyggelse 

enligt Svenskt Vattens P110 är 2 år för rörhjässa i ledningssystem och 10 år 

för trycklinje i marknivå. Hänsyn ska även tas till minst 100-årsregn vid 

höjdsättning och ytlig dagvattenavledning vid skyfall för att skydda 

bebyggelsen. Nederbördsintensiteter beräknas med Dahlströms formel 

(Svenskt Vatten, P104). Klimatfaktor 1,25 och avrinningskoefficienter är 

hämtade från Svenskt Vatten, P110. Flödena i området väntas öka efter 

exploatering. Flödesökningen beror på att en större andel av ytan blir 

hårdgjord i scenario 1 och scenario 2 jämfört med befintliga förhållanden.   

Tabell 2. Area, avrinningskoefficient samt flöden för 2-, 10- och 100-årsregn redovisas. 

Dagvattenflöden  Area 

(ha) 

ϕ Flöde 2-

årsregn 

(l/s) 

Flöde 10-

årsregn 

(l/s) 

Flöde 

100- 

årsregn 

(l/s) 

Befintlig mark      

Stugby 2,50 0,2 80 140 295 

Ska styckas av 2,30 0,2 80 140 300 

Nya tomter 

Totalt flöde 

 

1,30 0,1 20 

180 

35 

315 

80 

675 

Scenario 1      

Stugby 2,50 0,3 120 205 440 

Ska styckas av 2,30 0,3 110 190 410 

Nya tomter 

Totalt flöde 

1,30 

 

0,5 105 

335 

175 

570 

375 

1225 

 

Scenario 2      

Stugby 2,50 0,4 190 320 685 

Ska styckas av 2,30 0,5 180 305 655 

Nya tomter 

Totalt flöde 

1,30 0,5 105 

475 

175 

800 

375 

1715 
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3.2 NATURMARKSAVRINNING 

Naturmarksavrinning är beräknat utifrån Svenskt Vatten publikation P110 

(Svenskt Vatten, 2016). Avrinningsområdet för den ovan belägna 

naturmarken uppskattas till 17,4 ha och ger ett flöde på ca 310 l/s vid ett 10-

årsregn och ca 700 l/s vid ett 100-årsregn. Hänsyn måste tas till flödet så det 

kan ledas igenom eller runt stugbyn.  

3.3 SNÖSMÄLTNING 

Snösmältningen från ovanliggande naturmark med avrinningsområde ner 

mot stugbyn ger ett potentiellt flöde ca 140 l/s över ett dygn under 

snösmältningstider. Snösmältningen baserar sig på snösmältningen 8,3 l/s, 

ha vilken motsvarar 144 l/s, ha hämtat från Svenskt Vatten publikation P90 

(Svenskt Vatten, 2004). Flödet vid snösmältning bedöms vara mindre än 

dimensionerande flöde (jämfört med avsnitt 3.2). 

4 FÖRORENINGSFÖRHÅLLANDEN 

Föroreningsberäkningar har utförts i beräkningsprogrammet Stormtac för 

angivna markförhållanden för respektive delområde för befintlig mark samt 

för två scenarier. Indata i modellen är markanvändning och årlig nederbörd 

(640 mm/år). Scenario 1 representerar utbyggnad av bostäder och stugor 

med bibehållen grusväg. Scenario 2 står för utbyggnad av på samma sätt 

men med asfalterad väg. 

Halterna har jämförts med riktvärden (2M) framtagna av Riktvärdesgruppen 

(2009) för att få en indikation på behovet av dagvattenrening. Riktvärde 2M 

gäller för delavrinningsområden uppströms utsläppspunkt i recipient. 

Recipientens känslighet i relation till de uppskattade absoluta 

föroreningsmängderna är dock det som bör användas vid bedömning av 

påverkan av ytvattenstatus, se avsnitt 5.4.  

Resultaten i tabell 3 visar att föroreningshalterna generellt är låga och de 

valda riktvärdena underskrids. Tabell 4 visar beräknade föroreningsmängder 

för dagvattnet. 

 

Tabell 3. Föroreningar före rening i ul/år 

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

Befintlig mark              

Stugby 120 1700 2.9 14 26 0.27 4.1 2.7 0.035 39000 360 0.10 0.0051 

Ska styckas av 130 1800 2.9 15 27 0.27 4.6 3.0 0.042 42000 420 0.10 0.0059 

Nya tomter 

31 710 2.1 4.6 11 

0.07

4 1.3 2.0 0.0055 9800 90 0 0 

Scenario 1              

Stugby 120 1900 2.8 16 29 0.32 5.1 3.4 0.047 45000 450 0.14 0.0073 

Ska styckas av 120 2000 2.8 16 29 0.31 5.3 3.5 0.049 46000 470 0.14 0.0074 

Nya tomter 110 1800 2.7 13 28 0.43 4.6 3.6 0.033 38000 310 0.21 0.0075 
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Scenario 2              

Stugby 68 1100 1.6 8.7 16 0.18 2.8 1.9 0.026 25000 250 0.079 0.0040 

Ska styckas av 68 1100 1.6 8.9 16 0.17 2.9 1.9 0.027 26000 260 0.077 0.0041 

Nya tomter 73 1200 1.6 10 17 0.13 3.2 1.9 0.034 29000 330 0.050 0.0042 

Riktvärde (2M) 175 2500 10 30 90 0.50 15 30 0.07 60000 700 - 0.070 

 

Tabell 4. Föroreningsmängder utan rening, kg/år. 

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

Befintlig mark              

Stugby 0,79 11 0,018 0,089 0,17 0,0017 0,026 0,017 0,00022 250 2.3 0.00065 0.000033 

Ska styckas av 0,82 12 0.019 0.098 0.18 0.0017 0.030 0.019 0.00027 280 2.7 0.00068 0.000038 

Nya tomter 0.050 1.1 0.0034 0.0074 0.018 0.00012 0.002 0.0032 0.0000089 16 0.15 0 0 

Summa 1,66 24 0,404 0,1944 0,368 0,00352 0,058 0,0392 0,0004989 546 5.15 0,00133 3,68 

Scenario 1              

Stugby 1.1 17 0.025 0.14 0.26 0.0029 0.046 0.030 0.00042 400 4.0 0.0013 0.000065 

Ska styckas av 1.0 17 0.024 0.14 0.25 0.0026 0.044 0.029 0.00041 390 4.0 0.0012 0.000062 

Nya tomter 0.55 9.0 0.013 0.064 0.14 0.0021 0.022 0.017 0.00016 190 1.5 0.0010 0.000037 

Summa 2,65 43 0,062 0,344 0,65 0,0076 0,112 0,076 0,00083 980 9,5 0,0035 0,000164 

Scenario 2              

Stugby 1.1 17 0.025 0.14 0.26 0.0029 0.046 0.030 0.00042 400 4.0 0.0013 0.00065 

Ska styckas av 1.0 17 0.024 0.14 0.25 0.0026 0.044 0.029 0.00041 390 4.0 0.0012 0.000062 

Nya tomter 0.63 10 0.014 0.089 0.15 0.0011 0.028 0.017 0.00030 260 2.9 0.00044 0.000036 

Summa 2,73 44 0,063 0,369 0,66 0,0066 0,118 0,076 0,00113 1050 10,9 0,00294 0,000748 

5 DAGVATTENHANTERING 

5.1 FÖRSLAG FÖR DAGVATTENSYSTEM 

Dagvatten längs gator föreslås samlas upp och fördröjas i svackdiken ner 

mot befintlig kupolsil i Vålsvedsvägen för att sedan anslutas till befintlig 

dagvattenledning och ledas vidare till recipienten Enån. Svackdiken anses 

ge tillräcklig god rening för dagvattnet. Dagvattenledningen vid 

Vålsvedsvägen är av dimension 300btg och klarar inte att ta emot hela det 

dimensionerande flödet från Stugbyn och naturmarken. Därför avråds 

ledningar inom området som leder till brunnen eftersom det då kan bli 

dämningar i diket. Dagvattnet föreslås istället fördröjas inom området före 

avledning mot ledningen. Se figur 7. 

Dagvatten för tomtmark infiltreras i första hand på tomten men avledning ska 

kunna ske till svackdiken för gatorna eller vid möjlighet mot angränsande 

natur eller skogsmark. Inom tomtmarken kan takavvattningen ske via stuprör 

försedda med utkastare och ränndalar så dagvattnet kan infiltrera på 

grönytor en bit bort från huskroppen. 
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Vatten från husgrundsdränering föreslås avledas med tät ledning mot 

anslutande dike vid gatan som sedan leder vidare vattnet nedströms. 

Diken läggs längs med vägar för att kunna ta upp vägdagvatten. 

Ett dike placeras i norr angränsande till de nya tomterna, som kan ta emot 

och avleda flöde från naturmarken ovan stugbyområdet vid regn och 

snösmältning. 

 

Figur 7. Principskiss för föreslagen dagvattenhantering. 

5.2 SNÖHANTERING 

Snön från gator kommer sannolikt läggas i diken längs med vägarna. 

Eventuell förorening kan då avskiljas i diket när snön smälter. Snö från 

tomterna kan betraktas som renare och kommer sannolikt läggas på 

gräsytorna.  

Snösmältning från skidbacken rinner ner mot avskärande diken längs 

tomterna och därefter vidare mot svackdiken vid vägarna i stugbyområdet 

alternativt till ravinen. Vattnet kan därefter ta sig vidare mot befintlig 

dagvattenledning vid Vålsvedsvägen. 

5.3 DAGVATTENHANTERING VID SKYFALL 

Vid skyfall kommer regnet att rinna ytligt längs med vägar och diken mot 

Vålsvedsvägen. Kupolbrunnen som avvattnar diket längs vägen kommer inte 

kunna ta emot allt vatten och kommer sannolikt att översvämmas. När diket 

blir fullt kommer vattnet rinna över vägen ner mot skogsområdet på andra 

sidan. Då det sluttar brant i området och där finns gott om naturmark på 

andra sidan vägen är risken liten för att det ska kunna bli översvämning av 

dagvatten vid befintlig bebyggelse nedströms eller att vatten dämmer upp 

mot bebyggelsen i Stugbyn. 
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5.4 PÅVERKAN PÅ RECIPIENT 

Områdets påverkan på recipientens ytvattenstatus bedöms vara låg utifrån 

resultat från föroreningsberäkningarna. I dagvattensammanhang är båda 

näringsämnena kväve och fosfor samt metaller som t.ex. koppar, krom och 

zink relevanta. Riktvärden för dessa finns i tabell 3. 

Framtaget förslag för dagvattenhantering bygger på att dagvatten från 

förorenade ytor som vägarna avleds och renas i omgivande svackdiken. Med 

förslagen dagvattenhantering erhålls en god rening av dagvattnet och 

föroreningsmängderna ut från område kommer generellt vara låga. Om 

dagvattnet renas bedöms risken väldigt liten att ombyggnation av Stugbyn 

skulle påverka recipienten med avseende på vattenkvalitet. Av Enåns hela 

tillrinningsområde utgör dessutom planområdet endast ca 30%.  
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WSP är ett av världens ledande analys- och 

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 

med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 

strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 
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Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 36 500 
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