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1 BAKRUND 

En ny detaljplan för Lerdal 13:6, Rättviks kommun, ska tas fram. 
Detaljplanen ska utreda förutsättningarna för att skapa 6-8 nya tomter för 
småbostadshus. Figur 1 visar en översiktskarta för utredningsområdet. I 
anslutning till planområdet är terrängen kuperad och sluttar från öster till 
väster. Kring planområdet finns idag befintlig bebyggelse i form av 
småbostadshus. En dagvattenutredning genomförs i samband med 
detaljplanearbetet för att säkerställa att dagvatten från det nya 
detaljplaneområdet inte skadar omkringliggande intressen. I denna rapport 
redovisas förutsättningar och lösningsförslag för dagvattenhantering i det 
planerade planområdet.   

 

Figur 1. Översiktskarta Rättvik. Den svarta ringen markerar det tänkta 
planområdet Lerdal 13:6. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 LÄGE 
Utredningsområdet, kallat Lerdal 13:6, ligger ca 2 km sydöst om Rättviks 
centrum. Området avgränsas av Storåkersvägen i öster och är ca 10 000 m2 
stort, se figur 2. Området är idag bevuxet med ängsmark och sly. Kring 
området finns mestadels befintlig villabebyggelse, men i norr finns en yta 
med ängsmark. Utredningsområdet ligger på Lerdalsbergets västra sida ca 
260 meter över havet och sluttar från öster mot väster med en höjdskillnad 
på 16 meter över 130 meter.  
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Figur 2. Översiktskarta med det tänkta planområdet markerat i rött. 

Inga geotekniska undersökningar har gjorts inför framtagandet an ny 
detaljplan. Ett PM Geoteknik har tagits fram i samband med arbetet för den 
nya detaljplanen med information från SGU. I PM:et beskrivs att 
jordlagerföljden i området enligt SGU består av lermorän eller lerig morän 
(WSP, 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 utredningsområdet 
bedöms därför vara låg (SGU, 2018). Grundvattnet tros ligga relativt 
marknära utifrån kända förhållanden i närområdet. Enligt PM Geoteknik 
ligger grundvattenytan mellan 1,5 – 12 meter under markytan.  

2.2 BEFINTLIG AVVATTNING 
Planområdet ligger inom Rättviks kommuns verksamhetsområde för VA. I 
figur 3 nedan redovisas befintliga VA-ledningar tillsammans med trummor 
och diken som identifierats vid platsbesöket. De orangea och gröna 
heldragna strecken visar kommunala VA-ledningar (spill- och 
dagvattenledningar).  

I figuren visar blåa pilar ytavrinnande vattens flödesriktning inom 
planområdet. Öster om planområdet, under Storåkersvägen, finns en 
vägtrumma som leder dikesvatten till planområdet. Genom 
utredningsområdets centrala del finns ett ravinliknande lågområde som leder 
vatten till planområdets lågpunkt i väster, se figur 3. Vid ett platsbesök 
genomfört i november 2017, identifierades en trumma eller dike i denna 
lågpunkt. Trumman/diket leder troligen västerut mellan två tomter innan 
vatten från utredningsområdet rinner vidare norrut  i diket längs 
Mårsåkersvägen, se figur 3.  
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Figur 3. Befintliga VA-ledningar redovisas i den vänstra figuren. Till höger visar bilden principen 
för områdets nuvarande avvattnig. Utredningsområdet redovisas i rött. De blå pilarna indikerar 
ytavrinnande vatten. Trummor/diken har markerats i gult. Lila streck indikerar lågstråk i 
terrängen.  

En analys över området har gjorts med hjälp av GIS och höjddata för att 
kartlägga lågstråk i terrängen där vatten rinner. I figur 3 redovisas dessa 
lågstråk med lila streck. I GIS-modellen blockerar bland annat vägar vattnets 
naturliga flödesvägar och vissa justeringar bör göras vid tolkning av 
analysen. Troligtvis rinner vatten från planområdet längs Mårsåkersvägen 
och sedan vidare åt nordväst i det lila flödesstråk som kan ses i figur 3.   

Inga dikning- eller markavvattningsföretag finns inom eller i närheten av 
planområdet.  

2.3 KRAV OCH RIKTLINJER 
Då Rättviks kommun inte antagit någon dagvattenpolicy utgår utredningen 
från Svenskt Vattens P110 – ”Avledning av dag-, drän, och spillvatten” 
(Svenskt vatten, 2016). WSP bedömer att planområdet kan anses motsvara 
Svenskt Vattens definition av gles bostadsbebyggelse, vilket ger att 
dimensionering sker utifrån 2-årsregn för fylld ledning och 10-årsregn för 
trycklinje i marknivå. Enligt rådande praxis antas dagvattnet i största möjliga 
mån tas hand om lokalt och belasta det kommunala nätet så lite som möjligt. 
För utformning av området är det också viktigt att ha i åtanke avledning vid 
extremregn (>100-årsregn). Vid planering av området kan detta tas hänsyn 
till genom att ytliga flödesvägar möjliggörs.  

Som grund för beräkningar och schablonvärden för dagvattenhanteringen 
ligger Svenskt Vattens publikationer P105 (Svenskt Vatten, 2011) – ”Hållbar 
dag- och dränvattenhantering” samt P110 (Svenskt Vatten, 2016) – 
”Avledning av dag-, drän, och spillvatten”. Allt arbete är baserat på erhållet 
underlag i form av föreslagen detaljplan och utformning av planområdet. 
Beräkningar har utförts för nuvarande markanvändning och framtida antagen 
utformning av markanvändningen. Vid flödesberäkningar för planområdet har 
beräkningar gjorts med olika återkomsttider och varaktigheter för regn före 
och efter exploatering. Detta på grund av att områdets utformning kommer 
att förändras och därmed även avrinning.  
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2.3.1 Miljökvalitetsnormer (MKN) 
Planområdets avvattnas via diken vilka troligen mynnar ut i Siljan. Siljan 
utgör en ytvattenförekomst och omfattas av miljökvalitetsnormer för yt- och 
grundvatten fastställda av Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt 
enligt Vattenförvaltningsförordningen (2004:660). Förordningen baseras på 
EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG). Siljan har fastställd måttlig 
ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitetsnorm för 
Siljan är att uppnå god ekologisk status år 2021 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). Planområdet ligger inom en 
grundvattenförekomst, i VISS kallad Rättvik (VISS, 2017). 
Grundvattenförekomsten är av typen sedimentär berg och har fått 
klassificeringen till God gällande kemisk och kvantitativ status. Enligt VISS är 
MKN God kemisk grundvattenstatus samt God kvantitativ status uppnådd för 
grundvattenförekomsten. Dessa klassningar ska bibehållas. 

3 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 

I figur 4 nedan visas en förslagsskiss på utformningen av det nya 
planområdet. I förslaget har 8 nya tomter med småbostadshus tagits fram. 
Den befintliga markanvändningen är äng- och slymark. Dagvattenflödet 
förväntas ökas då hårdgjorda ytor i form av tak och lokalgator kommer att 
anläggas i den nya detaljplanen. Då det inte finns ett kommunalt 
dagvattennät i anslutning till utredningsområdet dimensioneras den tänkta 
exploateringen i denna utredning med ett 10-årsregn, för trycklinje i 
marknivå.  

 
Figur 4. Förslagsskiss över möjlig utformning för detaljplaneområdet. 
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3.1 FLÖDE FÖRE OCH EFTER EXPLOATERING 
Flödesberäkningar görs för ett 2-, 10- och 100-årsregn med intensitet enligt 
Svenskt vattens publikation P110. Varaktigheten antas till 10 minuter (med 
rinntid 10 minuter). En klimatfaktor om 1,25 har använts för beräkningarna, 
detta för att beakta framtida klimatförändringar.  

I beräkningarna har den dimensionerade nederbördsintensiteten beräknats 
enligt Dahlströms formel (Svenskt Vatten, 2016). För att beräkna 
dimensionerade dagvattenflöden från området har den rationella metoden 
använts: 

	 = ∙ ∙ ( ) ∙  

 Där: 

qd dim  = dimensionerande flödet 
A  = avrinningsområdets area (ha) 

  = avrinningskoefficienten 
( )  = dimensionerande nederbördsintensiteten (l/s ha) 
  = regnets varaktighet (min) 
	 = klimatfaktor 

Beräkningarna redovisas i tabell 1 nedan. Avrinningskoefficienten för befintlig 
markanvändning har satts till 0,1. För framtida markanvändning har varje 
tomt antagits bebyggt med en takarea om 200 m2. Tomterna antas ha en 
hårdgjord asfaltsyta för parkering som tillsammans med lokalgatan bidrar till 
en yta om 1800 m2. Övrig mark antas till grönyta i det exploaterade 
scenariot. Ökad reducerad area betyder att större andel vatten bidrar till 
dagvattenbildningen och mindre vatten infiltrerar. 

Tabell 1. Markanvändning och genererade dagvattenflöden för befintliga och framtida 
förhållanden vid 2-års, 10-års och 100-årsregn. För samtliga scenarion har 10 min rinntid 
använts.  

 
Area 
(ha) 

φ Ared 
(ha) 

Flöde (l/s) vid olika 
återkomsttider* 

Befintlig 
markanvändning  

    2 år 10 år 100 år 

Ängsmark 0,36 0,1 0,05 9 15 33 

Slybevuxet område 0,6 0,1 0,09 15 26 51 

Summa 0,96 0,15 0,14 16 27 88 

Framtida 
markanvändning  

      

Grönyta 0,62 0,1 0,06 10 18 38 

Tak 0,16 0,9 0,14 24 41 88 

Väg (lokalgata) 0,18 0,8 0,14 24 41 88 

Summa 0,96 0,39 0,35 59 100 214 

* Vid 100-återkomsttid kan flödet bli större beroende på markens mättnad vilket kan medföra 
högre avrinningskoefficient. 
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Det totala dagvattenflödet inklusive klimatfaktor vid ett 10-årsregn för hela 
utredningsområdet är 100 l/s efter exploatering vilket kan jämföras med 27 
l/s före exploatering. 

3.2 FÖRORENINGAR FÖRE OCH EFTER 
EXPLOATERING 

Då enbart tak och en lokalgata kommer att anläggas på området förväntas 
inte föroreningarna efter exploateringen att öka nämnvärt. Rening inom 
utredningsområdet, så som översilning i gräsbeklädda diken, bedöms vara 
tillräckliga reningsåtgärder för det nya planområdet.  

4 FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

Grundprincipen för att säkerställa en långsiktig hållbar dagvattenhantering är 
att: 

1. Byggnader ska placeras på höjdpartier och grönytor i lågstråk.  
2. Dagvattenflöden ska begränsas genom infiltration och fördröjning. 
3. Dagvattnets föroreningsbelastning ska begränsas genom naturlig 

rening på väg till recipient. 

Då utredningsområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten bör 
möjlighet att ansluta de nya kvarteren till dagvattennätet finnas. Då inget 
utbyggt dagvattennät finns i området antas det dock i denna utredning att 
dagvatten inte kopplas på det kommunala dagvattenätet. Det är idag ofta 
önskvärt att minimera ökning av dagvattenflödet till befintliga ledningsnät 
varför fördröjning av dagvatten bör ske vid ny exploatering. I denna utredning 
är det största motivet till fördröjning av dagvatten att inte öka vattenflödet ut 
från utredningsområdet, detta för att skydda omkringliggande bebyggelse. 

Infiltrationsmöjligheterna i området är troligtvis begränsade på grund av 
moränleran och den troligen höga grundvattennivån. De principlösningar 
som tagits fram i detta stycke syftar därför till att fördröja och rena vatten 
som sedan släpps ut i befintliga diken och/eller ledningar.  

4.1.1 Magasinsvolym 
För utredningen antas att samma mängd dagvatten som i dagsläget rinner ut 
från utredningsområdet kan tillåtas att rinna ut från området även i framtiden. 
Då infiltrationskapaciteten i utredningsområdet bedöms som begränsad 
krävs att övrigt dagvatten tillfälligt magasineras vid större nederbörder. Från 
beräkningarna ovan framgår att ungefär 27 l/s rinner ut från området vid ett 
10-årsregn, detta flöde antas alltså kunna avtappas från ett magasin. 
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Magasinsvolym beräknades enligt Svenskt Vattens publikation P110 

= 0,06 ∙ ( ) ∙ − ( ∙ ) ∙
( − ) +

∙
( ) ∙ ( ∙ ) 

där 

= Magasinvolym [m3] 
( )  = dimensionerande nederbördsintensitet [l/s,ha] 
  = regnets varaktighet [min] 
  = avtappning från magasinet [l/s] 

  = rinntid [min]. 

Magasinsvolym beräknades enligt Svenskt Vattens publikation P110. 
Beräknad fördröjningsvolym i tabell 2 avser fördröjning till befintligt flöde, det 
vill säga flödet ut från området ökas inte jämfört med om området ej skulle 
bebyggas. Den erforderliga magasinsvolymen vid ett 10-årsregn uppgår till ca 
22 m3 . 

Tabell 2. Beräknade magasinsvolymer för 10-årsregn. 

Scenario Avtappning Rinntid Reducerad 
Area Återkomsttid Magasinsvolym 

 (l/s) (min) (hared) (mån) (m3) 

10-års 
regn 

27 10 0,4 120 37 

 

Då flödet från vägtrumman under Storåkersvägen är okänt kan utloppet från 
magasinet strypas ytterligare för att kompensera för det okända flödet. 
Magasinet bör då göras något större.  

4.2 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 
Inom kvartersmark bör det finnas en yta att tillgå för dagvattenåtgärder. 
Mellan tomterna kan avskärande makadamfyllda svackdiken anläggas för att 
kunna leda vatten bort från bebyggelse. Takdagvatten är relativt rent och kan 
ledas via stuprör och utkastare (figur 5) över gräsmattorna eller ledas direkt i 
ledningar till diken, magasin eller dagvattennät.  

 

Längs lokalgatan kan förslagsvis ett gräsklätt dike anläggs för att samla upp 
vägdagvatten, se exempel figur 5 och figur 6. I områdets västra del har en 

Figur 5. Gräsbeklätt öppet dike(t.v)  och stuprörsutkastare  (t.h) (Sweden water reaserch, Huddinge 
kommun).  
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yta om 400 m2 föreslagits för hantering av dagvatten. Här föreslås att någon 
form av magasinerande dike anläggs, se figur 6. Beroende på utformning 
och höjdsättning av området leds vatten från vägdiken och tomter till detta 
magasinerande dike. Ett dike föreslås också längs områdets norra del för att 
leda dagvatten från Storåkersvägen bort från bebyggelsen. Diken och 
magasin föreslås leda mot den befintliga utloppspunkten i 
utredningsområdets västra del, se figur 6.   

 
Figur 6. Förslagsskiss till dagvattenhantering för Lerdal 13:6.  

Förslagsvis anläggs ett krossfyllt dike med en skålad gräsbeklädd yta. Ett 
sådant dike kan lagra vatten i den skålformade ytan ovan mark vid större 
regn, liksom i det underjordiska makadamfyllda magasinet. Vatten fördröjs 
och infiltrerar ned i marken till en underliggande dränledning som är ansluten 
till en utloppsledning. Då infiltrationskapaciteten i området antas vara 
begränsad kommer troligen allt vatten att avrinna i ledningar från diket. I figur 
7 ses en principskiss på ett infiltrationsstråk, en typ av krossfyllt dike. 
Infiltrationsstråket i figur 7 är också försätt med ett översvämningsskydd i 
form av en brunn.  
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Figur 7. Principskiss av ett infiltrationsstråk. Stråket utformas som ett nedsänktdike där vatten 
kan fördröja och infiltrera. Ett dräneringsrör som ansluter till dagvattennätet placeras i botten 
(Stockholm Vatten, 2017). 

Infiltrationsstråket bidrar med grönska och i diket kan vatten utjämnas både 
ovan och under markytan. Infiltration i markprofilen ger förutsättningar för 
god avskiljning av både partikelbundna och lösta föroreningar om  
(Stockholm Vatten, 2016).  

Ett krossfyllt dike kan antas ha en porvolym om ca 30 %, själva 
magasinsvolymen blir alltså cirka tre gånger större än själva vattenvolymen. 
Utifrån de beräkningar som gjordes i avsnitt 4.1.1 ovan, så krävs en 
magasinsvolym om 37 m3 för att kunna fördröja uppkommit dagvatten vid ett 
10-års regn om en avtappning på 27 l/s tillåts. Denna volym dagvatten kan 
alltså tas om hand genom att ett 110 m3 stort krossfyllt dike anläggs. Då 
flödet från vägtrumman under Storåkersvägen är okänt bör utloppet från 
magasinet strypas ytterligare för att kompensera för det okända flödet. 
Magasinet bör då göras något större. Även ett större magasin får plats i den 
400 m2 stora yta som lämnats för dagvattenhantering. Fördröjningsmagasin 
som detta rekommenderade att anlägga ovanför grundvattennivån för att 
fungera optimalt. 

4.2.1 Föroreningar 
Behovet av rening bedöms som litet för utredningsområdet. Dagvatten från 
tak- och gräsytor kan släppas direkt till ledningsnät eller magasin utan rening 
då detta vatten bedöms vara relativt opåverkat från föroreningar. Vatten från 
kör- och parkeringsytor bör dock renas innan det släpps ut från 
utredningsområdet. 

I tabell 3 redovisas schablonvärden för föroreningar för ängsmark och 
villaområde, vilka är den antagna markanvändningen före och efter 
exploatering (StormTac, 2017). Från tabellen kan utläsas att halten 
föroreningar ökar med 50-70 % för ämnena zink, nickel, kvicksilver och olja 
efter exploatering.  
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Tabell 3. Schablonvärden för föroreningar för ängsmark och villaområde [µg/l] (StormTac, 2017). 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 
Ängsmark 200 10000 6 11 30 0,4 3 2 0,005 45000 200 0 0 

Villaområde 200 1400 10 20 80 0,5 5,8 6 0,015 45000 400 1 0,05 
 

Den bedömda reningseffekten för gräsklädda svackdiken och makadamfyllda 
diken redovisas i tabell 4 och tabell 5. Om vägdagvatten från 
utredningsområdet avleds via de föreslagna dikena bedöms detta som 
tillräckliga reningsåtgärder.  

Tabell 4. Reningseffekt (%) för svackdiken. Bakgrundsfärg visar säkerheten i beräkningen; 
röd=låg, gul=medel och grön=hög säkerhet. (StormTac, 2017). 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 
30 40 70 65 65 65 60 50 15 70 85 60 60 

 

Tabell 5. Reningseffekt (%) för makadamfyllda diken. Bakgrundsfärg visar säkerheten i 
beräkningen; röd=låg, gul=medel och grön=hög säkerhet. (StormTac, 2017). 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 
29 27 21 22 21 31 14 14  - 13 -  29 27 

4.2.2 Dagvattenhantering vid skyfall 
Vid skyfall kommer vatten att rinna med terrängens riktning, västerut genom 
planområdet. Dagvattenhanteringen inom den nya bebyggelsen ska inte 
innebära försämring av dagvattensituationen för befintlig bebyggelse belägen 
nedanför utredningsområdet. Det föreslagna magasinet är dimensionerat för 
ett 10-årsregn och ska kunna bredda vidd större nederbörd. Vatten ska då 
kunna ledas till ett dike längs områdets västra sida som ansluts mot den 
befintliga utloppspunkten utan att omgivande bebyggelse skadas.   

4.2.3 Konsekvenser av förslagna åtgärder 
Exploatering av befintliga grönytor medför ökat dagvattenflöde i och med att 
ytor hårdgörs och infiltrationen minskar. En exploatering innebär även en 
viss ökning av föroreningar från dagvatten. Om inga fördröjningsåtgärder 
vidtas innebär exploateringen ökad belastning på diken och ledningar. För att 
åstadkomma fördröjning bör åtgärder vidtas inom kvartersmark så väl som 
på allmänna ytor. De föreslagna fördröjande åtgärderna har även en renande 
effekt i och med att partikelbundna föroreningar fastläggs och växlighet kan 
ta upp näringsämnen. Miljökvalitetsnormerna för nämnda recipienter kommer 
troligtvis inte att påverkas negativt av exploateringen om de fördröjande och 
renande åtgärderna genomförs då den föreslagna exploateringen medför en 
relativt liten ökad föroreningsbelastning avseende dagvatten.  

4.3 HÖJDSÄTTNING 
Vid höjdsättning av området är det viktigt att byggnader placeras högre än 
omkringliggande mark så att vatten inte rinner mot husen och att lokala 
instängda områden undviks. Parkeringsytor och vägar behöver höjdsättas så 
att vatten inte ansamlas där eller i andra lokala lågpunkter utan att vidare 
avledning kan ske ytligt eller via brunnar. För att dagvattenhanteringens som 
föreslås i denna utredning ska fungera ska väg- och parkeringsytor 
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höjdsättas så att vatten leds till dike längs lokalgatan. Dagvatten från stuprör, 
gräsmattor och dike bör ledas till platsen för krossdiket.  

5 BEHOV AV VIDARE UTREDNING 

Den befintliga utloppspunkt som identifierats vid platsbesöket bör utredas 
vidare. Kapaciteten, funktion och ägarförhållande för i denna utloppspunkt 
med eventuell leding är okänd. Troligtvis går det en ledning eller ett dike 
mellan de två tomterna väster om utredningsområdet. För att säkerställa en 
säker dagvattenhantering vid stora regn kan en större ledning behövas, 
alternativ att ett dike anläggs/förbättras för att leda vatten bort från 
bebyggelsen på de berörda tomterna.  

I denna utredning har antagits att de befintliga diken och trummor som finns 
nedströms utbredningsområdet klarar samma flödesbelastning som kommer 
från området i dagsläget. Kapaciteten för dessa vattenvägar är inte 
klargjorda i denna utredning. Dagvattenflödet som kommer från den trumma 
som ligger under Storåkersvägen är inte heller uppmätt. För att kunna göra 
en tydligare strategi för hur dagvatten som rinner via planområdet ska 
omhändertas kan flödet från trumman uppskattas. Detta tillsammans med 
observationer från området kan ligga till grund för att avgöra om detta 
dagvatten ska ledas runt ett magasin eller om det också ska fördröjas.  
Diken, trummor och flödesvägar kan mätas in och kapacitetsbedömmas för 
att klargöra hur stora vattenflöden dessa flödesvägar klarar av och att de är 
korrekt utformade. Detta för att försäkra sig om att dagvatten inte skadar 
bebyggelse i varken det planerade planområdet eller befintlig bebyggelse 
längs flödesvägarna.  

Inga geotekniska data från området har tillhandahållits inför arbetet med 
denna rapport. Geotekniska utredningar från området bör genomföras för att 
försäkra sig om att byggnation av bostadshus kan ske. De geotekniska 
utredningarna bör också klargöra huruvida aspekter som rör 
dagvattenhantering i området kan påverkas av de geotekniska 
förutsättningarna (ex skredrisk vid infiltration av vatten) samt undersöka 
grundvattennivåer.  
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