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Sammanfattning
Sweco har på uppdrag av Skanska Sverige AB tagit fram en dagvattenutredning gällande
detaljplan för Noret 27:10 m.fl. vid Solvägen och Norra Bergvägen. Detaljplanen delas av
Solvägen in i en nordlig och en sydlig del. Detaljplanen, tillika utredningsområdet, har en
yta på 4,1 ha och är belägen på Noret i Mora. Idag utgör åkermark knappt hälften av ytan
och resten är bebyggd med en gård och en villatomt på norra delen samt 3 villatomter på
södra delen. Den befintliga bebyggelsen på norra delen ska rivas och ersättas med ett
vårdboende samt ett nytt bostadsområde. För bostadsområdet planeras en blandning av
flerfamiljshus och radhus eller parhus. På södra delen planeras delar av åkermarken
bebyggas med 3 nya villatomter varav två redan har bygglov och en av villorna är under
uppförande. Västra delen av Solvägens planeras få en ny sträckning.

I stora drag avvattnas den norra delen norrut till ett kommunalt dagvattensystem och
södra delen söderut till ett annat. Bägge systemen mynnar i samma recipient, Dalälven.
Det norra systemet har tillräcklig kapacitet med undantag för en strypande sektion under
vägporten, medan det södra systemet har dålig kapacitet på en längre sträcka nedströms
detaljplaneområdet. Dagvatten från området föreslås därför så långt möjligt ledas norrut.
Erforderliga fördröjningsvolymer inom detaljplaneområdet har beräknats till 100 m3 för
den norra delen och 20 m3 för den södra under förutsättning att avledning kan ske enligt
förslaget.

Geoteknisk undersökning genomförd för den norra delen av detaljplaneområdet visar att
förutsättningarna för infiltration i naturliga marklager är dåliga. Föreslagen princip för
dagvattenhantering inom området bygger därför på ytlig avledning i diken och svackdiken
som breddas upp i torrdammar. Torrdammarna förses med reglerat utlopp där vattnet kan
fördröjas vid stora regn. Föroreningsberäkningar utförda med verktyget StormTac visar
att med föreslagen dagvattenhantering erhålls tillräcklig rening av dagvattnet.

Södra delen av området utgörs till stor del ett instängt område som avvattnas till det hårt
belastade södra dagvattensystemet via en kupolbrunn. Tidigare framtagen
ytavrinningsstudie visar att det instängda området riskerar att översvämmas vid ett
50-årsregn. Tillkommande bebyggelse bör därför ges en nivå för FG på som lägst
181,4 m (nivån behöver verifieras genom kompletterande inmätningar). En del av det
instängda området föreslås bevaras så som det ser ut idag för att även i fortsättningen
kunna utjämna större flöden.  Den totala tillgängliga utjämningsvolymen kommer efter
exploatering att minska och en utredning av konsekvenserna för nedströms liggande
bebyggelse bör göras.

Med föreslagna åtgärder för att rena och fördröja dagvattnet kan dagvattnet inom
utredningsområdet tas om hand och avledas i enlighet med kommunens riktlinjer.

Det är i nuläget inte möjligt att bedöma huruvida planerade åtgärder ökar risken för skada
på nedströms liggande bebyggelse vid ett skyfall i och med att tillgänglig utjämnings
volym minskas. Inventering och inmätning av sekundära avrinningsvägar nedströms
området samt ytavrinningsmodellering för befintliga och planerade förhållanden skulle
kunna ge underlag för en riskbedömning.
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1 Inledning
På uppdrag av Skanska Sverige AB har Sweco tagit fram en dagvattenutredning gällande
detaljplan för Noret 27:10 m.fl. vid Solvägen och Norra Bergvägen. Området ligger i södra
Mora med närhet till Siljan.

Planområdet går under namnet Äppelgården och kommer i utredningen att hänvisas till
som utredningsområdet. Utredningsområdet har en area på 4,1 ha och delas av
Solvägen in i en nordlig och en sydlig del. Idag utgör åkermark knappt hälften av ytan och
resten är bebyggd med en gård och en villatomt på norra delen samt 3 villatomter på
södra delen.

Den befintliga bebyggelsen på norra delen ska rivas och ersättas med ett vårdboende
samt ett nytt bostadsområde. För bostadsområdet planeras en blandning av flerfamiljshus
och radhus eller parhus. På södra delen planeras delar av åkermarken bebyggas med
omkring nya 3 villatomter varav två redan har bygglov och en av villorna är under
uppförande. Västra delen av Solvägens planeras få en ny sträckning.

1.1 Utredningens omfattning
Utredningen ska redovisa utgående dimensionerande flöde för befintlig markanvändning
samt för planerad markanvändning med fördröjningsåtgärder.

Utredningen ska även omfatta det befintliga kommunala dagvattennätets kapacitet och
nuvarande belastning, samt förutsättningar och alternativ för anslutning av den
tillkommande belastningen från Äppelgården.

Erforderliga åtgärder på kvartersmark samt för den kommunala dagvattenanläggningen
ska redovisas.

Regndjup [mm] som måste fördröjas i förhållande till kapaciteten nedströms ska tas fram
och förväntad tömningstid för eventuella fördröjningsanläggningar ska redovisas.

Hantering av skyfall, översvämningsrisker samt vilka ytor som kan/får översvämmas ska
redovisas.

Förväntad föroreningsbelastning ska redovisas. Vid behov ska även reningsmetod och
effekt redovisas.

1.2 Utredningsområde
Utredningsområdet är 4,1 ha stort och beläget längs med E45, öster om bron över
Österdalälven. Området avgränsas av E45 i norr, Norra Bergvägen i väster och
Skålmyrsvägen i söder. Solvägen genomkorsar området. E45 är statlig och övriga vägar
är kommunala. I figur 1 presenteras en orienteringskarta.
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Figur 1. Orienteringskarta över planområdet/utredningsområdet.

2 Förutsättningar

2.1 Riktlinjer för dagvattenhantering
Utredningsområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Enligt NODAVA ska
nya dagvattenanläggningar dimensioneras för regn med 10-års återkomsttid och
klimatfaktor 1,25. Utredningsområdet är inte tidigare detaljplanelagt.

Mora kommun har tagit fram ett dagvattenprogram som ska användas vid planering och
exploatering av nya områden samt vid förtätning och ombyggnation inom befintliga
områden.

Kommunens målsättning är bl.a. att:

· Dagvatten ska tas om hand så nära källan som möjligt och i första hand infiltreras
och i andra hand fördröjas innan det leds till anvisad förbindelsepunkt eller
recipient.

· Avledning i öppna system ska prioriteras före ledningssystem.
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· I fysisk planering ta hänsyn till behov och möjligheter att ta om hand och rena
dagvatten för att bibehålla en naturlig vattenbalans och skapa estetiska och
ekologiska mervärden.

· Dagvatten ska inte försämra recipienters kemiska och ekologiska
statusklassning.

2.2 Recipient och miljökvalitetsnorm
Det aktuella området befinner sig inom delavrinningsområdet ”Inloppet i Siljan” (AROID
676668-143328) som ingår i Dalälvens huvudavrinningsområde. Strax innan Dalälven
mynnar i Siljan ansluter Orsaälven norrifrån, men detta vattendrag bedöms inte påverkas
av dagvatten från det aktuella området.

Dalälven och Siljan har gällande miljökvalitetsnormer (MKN) enligt Vatteninformations-
system Sverige (VISS), se nedan:

2.2.1 Dalälven

Den berörda sträckan av Dalälven (MS_CD:WA75019148) är en kraftigt modifierad
delsträcka på 3 km. Vattendraget hyser samhällsviktig vattenkraftverksamhet, vilekt leder
till att god ekologisk status inte är möjlig att uppnå. De senast fastlagda kvalitetskraven
för vattendraget är god ekologisk potential till 2027 samt god kemisk ytvattenstatus med
mindre stränga krav gällande kvicksilver och bromerad difenyleter.

Rådande ekologisk potential är klassad som otillfredsställande på grund av för ringa
åtgärder gällande vattendragets hydromorfologiska och ekologiska kvalitetsfaktorer. Det
noteras att bedömningen är preliminär i väntan på uppdaterad vägledning. En bedömning
har gjorts av vilka åtgärder som skulle behöva vidtas för att nå god ekologisk status.
Nödvändiga åtgärder skulle omfatta återställande av hydrologisk regim motsvarande god
status, anläggande av faunapassage och säkerställande av sedimenttransport för att
behålla morfologiskt tillstånd. Åtgärdsbedömningen har, förutom de hydromorfologiska
faktorerna, baserats på rådande status för biologiska faktorer. Det har även gjorts en
bedömning om nyttan som vattenkraften fyller kan uppnås på annat sätt. Produktion av
elenergi skulle kunna ersättas av andra förnybara energikällor, som utgör bättre alternativ
för miljön, men ju mer det enskilda kraftverket bidrar till balanskraft, reglerkraft och
stabilitet i elnätet desto större värde har verksamheten för den nationella
energiförsörjningen. Vidare har kostnaderna för avveckling av verksamheten,
återställning av vattenförekomsten, samt byggande av andra förnybara energikällor,
bedömts som orimliga i förhållande till den ekologiska nyttan.

Rådande kemisk status uppnår ej god på grund av överskridande värden av kvicksilver
och polybromerade difenyletrar samt saknade av data för bedömning av övriga
parametrar. Den sammanvägda bedömningen för kemisk status utan överallt
överskridande ämnen (Hg och PBDE) är oklassad. De parametrar som ingår i
bedömningen, utöver Hg och PBDE, saknar antingen gränsvärden i den matris de är
undersökta i, eller så uppfyller inte dataunderlaget kraven för att få användas till en
bedömning.
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2.2.2 Siljan

Siljan är en sjö med arean 292 km2 (MS_CD: WA71688194). Den senast beslutade
kvalitetskraven är god ekologisk status 2021 och god kemisk ytvattenstatus med mindre
stränga krav gällande kvicksilver och bromerad difenyleter.

Aktuell ekologisk status är måttlig. Bland annat på grund av vandringshinder i
intilliggande vattendrag som stör kvalitetsfaktorerna fisk, konnektivitet och hydrologisk
regim. Siljans kemiska status utan överallt överskridande ämnen uppnår ej god på grund
av överskridande gränsvärden av kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel i biota.

Inom Siljans avrinningsområde finns ett stort antal påverkanskällor som har en betydande
påverkan på vattenförekomstens status. Det är bland annat kommunala avfallsdeponier,
brandövningsplatser, träimpregneringsanläggningar och gummiproduktion.

2.3 Koordinatsystem och höjdsystem
Koordinatsystem: SWEREF 99 15 00

Höjdsystem: RH2000

2.4 Underlag och källor

- Grundkarta uppdaterad 200210, Mora kommun

- Befintliga ledningar från ledningskollen via Skanska

- Nybyggnadskarta Solvägen 18, Mora kommun

- Dagvattenledningar samt avrinningsområden i shp-format, NODAVA

- MUR samt teknisk PM geoteknik, Sweco 2020-04-23

- Sandkittens dikningsföretag karta W 1603

- Trafikbullerutredning, WSP 2020-04-28

- Ytavrinningsstudie och instängda områden, Sweco 2014-10-27

- Nationella höjddatabasen som 2x2 m grid

- WMS-kartdata från lantmäteriet och sgu samt terrängkartan i vektorformat

- Plankarta och illustrationer, Mora kommun

- Svenskt Vatten Publikation P110

- Stockholm Läns Landsting. (2009). Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp.
Stockholm.
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2.5 Övriga intressen

Längs med E45 finns ett utökat byggförbud på 30 m.

Siljan-Skattungen är av riksintresse för naturvård (NRO-20-49) bland annat med
anledning av ädelfisk. Siljan, Orsasjön och Skattungen är även av Länsstyrelsen
identifierat som nationellt värdefullt vatten.

Enligt Länsstyrelsen Dalarnas Planeringsunderlag ligger Noret-Sandkittens
dikningsföretag, upprättat 1935, inom aktuellt område. Markavvattningsföretag som ligger
i Länsstyrelsens planeringsunderlag ska betraktas som juridiskt gällande. Förslagskartan
för markavvattningsföretag georefererades in över Lantmäteriets historiska ortofoto från
1960 och fanns då ligga längre österut, se figur 2.

Figur 2. Förslagsritning för Noret-Sandkittens dikningsföretag med lantmäteriets historiska ortofoto
som bakgrund. Utredningsområdet som är markerat med rött ligger nordväst om dikningsföretaget.

I och med att markavvattningsföretaget inte ligger i anslutning till aktuellt område bedöms
avrinning från det inte påverka flöden inom företaget.
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3 Befintliga förhållanden

3.1 Områdesbeskrivning
Detaljplaneområdet delas i en nordlig och en sydlig del av Solvägen. I detaljplane-
områdets norra del finns idag en befintlig villa och gård med huvudbyggnad och ett flertal
uthus. Den östra och södra delen av detaljplaneområdet består idag av åkermark. I figur
3 visas en drönarbild tagen över detaljplaneområdet.

Området söder om Solvägen består av åkermark i väster och villabebyggelse i öster.

Lantmäteriets historiska ortofoton visar att områdets södra del sett i stort likadant ut
sedan 60-talet medan det på norra delen, åtminstone fram till 1975, fanns en gård intill
Solvägen som rivits. Idag finns det fortfarande en gård, men den ligger längre norrut.
Villan närmast väg 45 finns med på fotot från 1960 (figur 2).

Figur 3. Drönarfoto taget 2020-03-30 (SWECO). Detaljplaneområdet är skissat med rött. Bilden är
tagen söderut och nordlig riktning är nedåt i bild.

Detaljplaneområdet ligger på Österdalälvens östra sida. Terrängen närmast älven är
flack, därefter följer en slänt upp till den platå på vilken detaljplaneområdet är beläget.
Älvens nivå ligger kring +162,0 och platån ligger ca 20 m högre. Topografin inom
detaljplaneområdet är flackt, de högsta nivåerna på drygt +184,0 m återfinns i områdets
mellersta och östra delar och de lägsta nivåerna på ca +179,0 m återfinns i de nord- och
sydvästra hörnen, se figur 1.

Norra Bergvägen och E45 korsar planskilt där den förra går i en vägport under E45.
Sänkan i den sydvästra delen av området är instängd sett till ytavrinning då den vallas in
av Norra Bergvägen och Skålmyrsvägen. En analys har gjorts av höjderna i
terrängmodellen genom interpolation (figur 4) som visar att vägytan förefaller luta norrut
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genom vägporten. I verkligheten uppfattas vägporten som en liten svacka i terrängen
men nivåskillnaderna är små och det är därför svårt att avgöra.

Figur 4. Topografi i stor och liten skala.

3.2 Geologi och geohydrologi
Enligt SGU:s jordartkarta ligger detaljplaneområdet till största delen på postglaciala
sedimentavlagringar i form av sand. I väster gränsar området till en liten moränkulle, se
figur 5.



10(31)

RAPPORT
2020-05-29

DAGVATTENUTREDNING ÄPPELGÅRDEN

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5

KM \\sefanfs003\projekt\21567\13011006_dagvattenutredning_äppelgården\000\10 arbetsmatrl.dok\13011006_dagvattenutredning äppelgården.docx

Figur 5. Jordartskartan för Noret. Utredningsområdet är inringat med rött.

En geoteknisk undersökning har genomförts på den norra halvan av detaljplaneområdet,
dvs på den del där ny bebyggelse planeras uppföras. Fältundersökningen omfattade 16
borrpunkter och genomfördes 2020-03-13.

Enligt PM geoteknik (Sweco 2020) består jordlagren i allmänhet av överst fyllnadsmassor
(grus och sand) och mulljord ner till 0,2–1,5 m djup. Därunder finns 1 till 5 m finsediment
(siltig sand och silt). Under finsedimentet ligger ett tunnare lager av grusig sand följt av
siltig morän på berg.

I det något högre liggande partiet direkt norr om Solvägens anslutning till Norra
Bergvägen återfinns moränen direkt under lagret av fyllnadsmassor och mulljord.

Tre filterförsedda grundvattenrör sattes i området. Grundvattennivån har avlästs vid tre
tillfällen mellan 26.e mars och 4:e april och låg då 1,0 – 3,0 m under markytan.

I PM geoteknik ges följande anvisningar gällande schakt:

Temporära schaktslänter till max 3 m djup bör utföras i lutning 1:1.5
eller flackare. Slänter ska rensas från stenar och block. Belastning ovan
släntkrön får inte ske inom 2 m från släntkrön. Slänter bör skyddas med
presenningar för att förhindra jordflytning och erosion.
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Förekommande jordar är flytjordsbenägna i vattenmättat tillstånd vilket
skall beaktas i samband med schaktningsarbeten. Schakt- och
fyllnadsarbeten bör inte utföras under snösmältning och tjällossning.

Möjligheterna att infiltrera av dagvatten i befintliga jordlager bedöms generellt sett vara
små i området med tanke på de finkorniga jordarterna och den höga grundvattennivån. I
den geotekniska undersökningen beskrivs de befintliga jordarna som ej självdränerande.

3.3 Hydrologi och ytavrinning inom avrinningsområdet
På den större skalan lutar terrängen västerut mot Österdalälven. Vägbanker och
underfarter styr avrinningen på flera håll. Det något högre liggande partiet i mitten av
utredningsområdet är del av en ytvattendelare som styr ytavrinning mot norra respektive
södra sidan av bron över älven.

Från den norra delen av utredningsområdet avrinner vatten ytledes norrut genom
vägporten, medan det i den södra delen samlas vatten i lågpunkten. Om lågpunkten fylls
rinner vatten vidare västerut över Norra Bergvägen.

Figur 6. Ytavrinning inom avrinningsområdet (vid fyllda lågpunkter) och ytvattendelare genererade
från lantmäteriets 2x2m grid. Sänkor i terrängen visas i lila.
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Figur 7. Foto mot lågpunkt för sänkan söder om Solvägen (dvs i detaljplaneområdets sydvästra
hörn). Vid fototillfället pågick schaktarbeten och grundvatten pumpades till diket.

3.4 Avvattning och befintligt dagvattennät
Inom och uppströms utredningsområdet finns vägdiken och åkermarken är dränerad med
diken. Alla diken leds via rännstensbrunnar och kupolbrunnar till dagvattensystemet.
Utredningsområdet avvattnas via två dagvattensystem.

Den norra halvan av utredningsområdet avvattnas via diken ner mot vägporten under
E45. Avvattning från dikena samlas in i en dagvattenledning genom vägporten och avleds
till ett dike på den norra sidan E45. Diket leds i en D500 btg-trumma under
Stormyrsvägen och vidare in i D800 btg-ledning via en kupolbrunn med extra intag på
sidan.

Dikena på södra halvan av utredningsområdet leds in i det kommunala dagvattennätet.
Till ledningsnätet är även serviser från den befintliga villabebyggelsen inom den södra
delen utredningsområdet samt från kvarteren närmast väster om utredningsområdet. Det
befintliga vårdboendet öster om utredningsområdet är anslutet till ledningsnätet via en
ledning som korsar området. Figur 8 visar en översikt över dagvattennätet och figur 9
visar norra systemet från vägporten fram till inloppet till D800-ledningen i mindre skala.
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Figur 8. Översikt över dagvattensystemet. Se även bilaga 1.

Figur 9. Närbild på dagvattensystemet vid vägporten och närmast norr om denna.
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Det löper ett vägdike längs med E45 som lutar ner mot vägporten, se figur 10. I dagsläget
är diket igenvuxet och för att upprätthålla funktion rekommenderas en översyn. Diket
ligger inom vägområdet och tillhör Trafikverket.

Figur 10. Vägdike längs med E45 sett västerut från åkern i detaljplaneområdets nordöstra del.

Översiktliga beräkningar har gjorts för att studera ledningsnätets kapacitet och belastning
idag. Beräknade sträckor, antagna avrinningskoefficienter och avrinningsområden
redovisas i bilaga 1. I figur 8 visas vilka delar av det befintliga dagvattensystemet som
berörs av planerad exploatering. Dessa beskrivs var för sig nedan.

3.5 Norra dagvattensystemet
Det norra systemet bedöms ha en kapacitet att avleda ett beräknat 10-årsflöde med
undantag för trång sektion direkt norr om vägporten. Om systemet överbelastas kommer
vatten att avrinna på gatan.  På grund av den trånga sektionen rekommenderas flöden
mot vägporten inte ökas jämfört med dagsläget.
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3.6 Södra dagvattensystemet
I det södra dagvattensystemet finns en begränsande sträcka på 380 m med 400 btg-
ledningar. Sträckan ligger direkt nedströms brunnen där grenen från utredningsområdets
södra del ansluter till huvudstråket. Sträckan utgör en flaskhals och skulle behöva
dimensioneras upp en för att klara dagens 10-årsflöde vilket också innebär att det inte
finns någon ledig kapacitet för att öka flödet från utredningsområdet.

Figur 11. Lägsta punkten för sänkan söder om Solvägen. Diket ska enligt uppgift avvattnas via en
kupolbrunn till södra systemet. Kupolbrunnen kunde inte hittas vid besökstillfället och dess skick
och position behöver säkras.

3.7 Skyfall
Det har tagits fram ytavrinningsstudie för centrala Mora och Noret av Sweco 20141. Det
noteras att den använda terrängmodellen inte tagit höjd för vägportar. Detta ger ett
felaktigt resultat på den norra sidan av detaljplaneområdet där vägportar finns både
uppströms och nedströms utredningsområdet. För den södra delen finns inga vägportar
varken inom tillrinningsområdet till utredningsområdet eller nedströms detsamma (den
underfart som finns under järnvägen är öppnad i terrängmodellen). Resultat för ett 50-
årsregn redovisas i figur 12.

1 Ytavrinningsstudie och instängda områden, SWECO, 2014-10-27
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Figur 12. Resultat för ett 50-årsregn från tidigare utförd ytavrinningsstudie (SWECO 2014) med
kommentarer.

Sänkan på den södra halvan av utredningsområdet har en volym på ca 3 900 m3 och ett
tillrinningsområde på 30 ha.

För att studera det norra området har en kompletterande terränganalys av flödesvägar
och instängda områden (sänkor) utan koppling till regnmängd utförts. Analysen är utförd i
GIS2 och baseras på Lantmäteriets 2x2 m grid där vägportar öppnats. Flödesvägar
genererade vid fyllda sänkor visar att vatten vid stora skyfall kan rinna från gång- och
cykelvägens (GC-vägen) vägport under E45 i öster vidare väster mot utredningsområdet.
Det område som enligt terrängmodellen kan avrinna mot detaljplaneområdets norra del är
ca 90 ha, men består till 70 % av skog, 13 % exploaterad mark och i övrigt åkermark och
annan öppen mark. Resultatet presenteras i figur 13.

2 Qgis och Scalgo Live
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Figur 13. Resultat från GIS-analys av ytavrinning och sänkor. Pilar noterar flödesriktningar.

4 Framtida förhållanden
I detaljplaneområdets norra del planeras en vårdbyggnad med tillhörande
parkeringsplatser och infart. Solvägen kommer att dras om och nya bostadshus planeras
mellan Solvägens nya dragning och vårdboendet. Byggnaderna ska enligt den
geotekniska förses med dränering. Det är osäkert om det kommer byggas källare, men
vid författande har det inte varit planerat. Det kommer inom ramen av planen även att
anläggas ett bullerplank mot E45.

Söder om Solvägens nya dragning finns två nybildade fastigheter med bygglov för ett
bostadshus vardera. Färdigt golv är satt till +181,0. De bägge villornas dagvattenserviser
kopplas till det södra dagvattensystemet. Den västra av villorna är för närvarande under
uppförande och dagvattenservisen är anlagd.

De björkar som idag står längs med E45 kommer troligtvis att behöva tas ned i samband
med att bullerplanket sätts upp. Nya träd, bland annat äppelträd, kommer att planteras på
prickmarken mellan E45 och planerad bebyggelse.

I figur 14 presenteras plankartan daterad 2020-03-12.
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Figur 14. Plankarta daterad 2020-03-12 samt bullerskärm enligt det längre förslaget.

5 Dimensionerande flöden och beräkningar
Beräkning av dimensionerande flöden, fördröjningsvolymer och föroreningsbelastning är
utförda med hjälp av den webbaserade recipient- och dagvattenmodellen StormTac
(v.20.1.1). Indata till modellen är area för respektive markanvändning, transportsträcka
och vattenhastighet samt nederbördsmängder. Vid beräkning av föroreningsbelastning
används schablonbaserad föroreningsbelastning som till största del är baserad på
flödesproportionell provtagning för respektive markanvändning.
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5.1 Dimensionerande flöden
Dimensionerande flöden är beräknade med rationella metoden enligt ekvation 1 nedan:

= ∙ ∙ ∙ (ekvation 1)

Där

q = dimensionerande flöde, [l/s]
A = avrinningsområdets area, [ha]

 = avrinningskoefficient [-]
i = dimensionerande nederbördsintensitet [l/s, ha]
kf = Klimatfaktor [-]

Den rationella metoden har använts för två scenarion, befintliga förhållanden samt
kommande förhållanden. För det befintliga scenariot har klimatfaktor 1,00 använts medan
det för det kommande scenariot har använts en klimatfaktor på 1,25. En klimatfaktor
används för att ta höjd för ökande regnintensitet i framtiden på grund av
klimatförändringar. En ytterligare indelning av utredningsområdet har utförts för
vattendelaren som går genom området. Detta innebär att utredningsområdet har delats
upp i två delar, norr och syd. Höjd har tagits för att vattendelaren förskjuts något mellan
det befintliga och det kommande scenariot efter exploatering, vilket förklarar varför
storleken på det norra och det södra området skiljer sig åt mellan scenariona.

Det dimensionerande flödet ökar från det befintliga förhållandet på ca 240 l/s till ca 410 l/s
efter exploatering vid ett 10-årsregn, se Tabell 1 och Tabell 2. Största ökningen väntas i
den norra delen på grund av en ökning av avrinningsområde (på grund av förskjutning av
vattendelaren) och större andelar hårdgjorda ytor.

Tabell 1 Dimensionerande flöden för befintliga förhållanden vid ett 10-årsregn.

Område
Area
[Ha]

Avrinningskoefficient
[phi]

Area
red. [Ha]

Flöde
[l/s]

Befintligt, norr 1,9 0,23 0,44 98
Befintligt, söder 2,2 0,28 0,62 140
Befintligt, totalt 4,1 0,26 1,05 238

Tabell 2 Dimensionerande flöden för kommande förhållanden vid ett 10-årsregn.

Område
Area
[Ha]

Avrinningskoefficient
[phi]

Area
red. [Ha]

Flöde
[l/s]

Kommande, norr 2,2 0,45 0,90 250
Kommande, söder 1,9 0,36 0,57 160
Kommande, totalt 4,1 0,36 1,47 410
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5.2 Fördröjningsvolym
Beräknad fördröjningsvolym med hänsyn till rinntid och önskat utflöde är utfört enligt
ekvation (2) nedan:

Vd = 0,06 × tr × (Qdim-Qout,) - Vc (ekvation 2)

Där

Vd = fördröjningsvolym [m3]
tr = regnvaraktighet [min]
Qdim = dimensionerande inflöde [l/s]
Qout, = önskat utflöde [l/s]
Vc = utjämnande effekt [m3]

Fördröjningsvolymen är beräknad för att inte öka utflödet efter exploatering jämfört med
det befintliga. Detta ger en erforderlig fördröjningsvolym på ca 100 m3 i det norra området
och ca 20 m3 för det södra området.

5.3 Föroreningsbelastning
Beräkning av föroreningar i dagvattnet inom utredningsområdet är genomförda med
modellverktyget StormTac (V20.2.2), som använder schablonbaserad
föroreningsbelastning för respektive typ av markanvändning.

Mora kommun saknar idag riktlinjer gällande föroreningshalter i dagvatten, varför
riktvärden framtaget av Riktvärdesgruppen för Stockholms Läns Landsting (2009)3

används som en översiktlig bedömning av reningsbehov. Jämförelse har gjorts mot
riktvärde 1M vilket motsvarar utsläpp direkt till recipient.

I Tabell 3 - Tabell 6presenteras resultatet från beräkningar av föroreningshalter och -
mängder.

3 Stockholm Läns Landsting. (2009). Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp.
Stockholm.
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Tabell 3 Beräknade föroreningshalter för det norra avrinningsområdet. Där koncentrationer innan
exploatering, efter exploatering utan rening samt efter exploatering med rening. Orangemarkerade
halter visar på överskridande värden jämfört med riktvärdet. Beräkningarna är utförda med
StormTac (V20.2.2).

Föroreningshalter [µg/l]

Ämne Före
exploatering

Efter exploatering
utan rening

Efter exploatering
med rening Riktvärden

P 120 210 100 160
N 1400 1700 860 2000
Pb 3,8 13 2,6 8
Cu 15 20 5,6 18
Zn 25 90 20 75
Cd 0,24 0,65 0,17 0,4
Cr 4,2 5,3 1,6 10
Ni 3,8 7 2,1 15
SS 44000 77000 11000 40000
Olja 400 1000 51 400
BaP 0,013 0,061 0,0089 0,03

Tabell 4 Beräknade föroreningshalter för det södra avrinningsområdet. Där koncentrationer innan
exploatering, efter exploatering utan rening samt efter exploatering med rening. Orangemarkerade
halter visar på överskridande värden jämfört med riktvärdet. Beräkningar är utförda med StormTac
(20.2.2)

Föroreningshalter [µg/l]

Ämne Före
exploatering

Efter exploatering
utan rening

Efter exploatering
med rening Riktvärden

P 130 150 71 160
N 1500 1600 730 2000
Pb 3,9 5,6 1,3 8
Cu 16 18 5,1 18
Zn 28 42 14 75
Cd 0,26 0,32 0,17 0,4
Cr 4,6 5,8 1,6 10
Ni 4,2 5,4 1,8 15
SS 47000 52000 8700 40000
Olja 450 500 25 400
BaP 0,015 0,023 0,005 0,03
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Tabell 5 Beräknad föroreningsbelastning för det norra området, före exploatering, efter exploatering
utan rening samt efter exploatering med rening. Beräkningar utförda med StormTac (V20.2.2).

Föroreningsmängder [kg/år]

Ämne Före
exploatering

Efter exploatering
utan rening

Efter exploatering
med rening

P 0,48 1,8 0,86
N 5,4 14 7,2
Pb 0,015 0,11 0,022
Cu 0,058 0,17 0,047
Zn 0,098 0,74 0,16
Cd 0,00092 0,0054 0,0014
Cr 0,016 0,044 0,013
Ni 0,015 0,058 0,017
SS 170 640 91
Olja 1,6 8,4 0,42
BaP 0,00005 0,0005 0,000073

Tabell 6 Beräknad föroreningsbelastning för det södra området, före exploatering, efter exploatering
utan rening samt efter exploatering med rening. Beräkningar utförda med StormTac (V20.2.2).

Föroreningsmängder [kg/år]

Ämne Före
exploatering

Efter exploatering
utan rening

Efter exploatering
med rening

P 0,65 0,83 0,4
N 7,6 8,7 4
Pb 0,02 0,031 0,0075
Cu 0,082 0,1 0,028
Zn 0,14 0,23 0,078
Cd 0,0013 0,0018 0,00095
Cr 0,024 0,032 0,0087
Ni 0,021 0,03 0,01
SS 240 290 49
Olja 2,3 2,8 0,14
BaP 0,000075 0,00013 0,000028

Beräkningarna tyder på att föroreningshalterna i dagsläget ligger under riktvärdet för
samtliga ämnen, förutom olja i det södra området. Efter exploatering beräknas
överskridande föroreningshalter för de flesta ämnena utan reningsåtgärder.
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När rening utförs enligt föreslagen dagvattenhantering ligger samtliga ämnen under
riktvärdet efter exploatering. Föreslagen dagvattenhantering redovisas i kommande
avsnitt.
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6 Föreslagen dagvattenhantering
Ett förslag har tagits fram som visar hur dagvattenhanteringen inom detaljplanen kan
lösas i enlighet med kommunens riktlinjer för dagvattenhantering.

Det är viktigt att begränsningar som identifierades i avsnitt Avvattning och befintligt
dagvattennät följs för att inte riskera översvämningar nedströms utredningsområdet.

Generellt föreslås dagvattnet så långt möjligt hållas ytligt inom området och samlas upp
via diken och bredare svackdiken. I norra delen planeras en fördröjning i form av en mjukt
utformad gräsbevuxen torrdamm som kombineras med den planerade äppelträdgården.

I södra delen planeras fördröjning i form av en våtmarksdel i parkytan, dvs en del där det
får stå grunt vatten längre perioder. Våtmarken avvattnas till dagvattennätet via en
överhöjd kupolbrunn. Om marken önskas torr i större utsträckning kan dränering eller en
klen inloppsledning med låg kapacitet läggas som ansluter till kupolbrunnen.

Figur 15. Förslag på hantering av dagvattnet inom detaljplaneområdet. Se även bilaga 2.
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6.1 Anslutningspunkt och åtgärder på ledningsnätet
Dagvattenservis till äldreboendet behöver hanteras vid omdragning av Solvägen.
Servisen föreslås läggas i vägen eller vägslänt istället.

Delen norr om Solvägen föreslås få dagvattenanslutning till en ny ledning som läggs i
eller intill Norra Bergvägen och ansluts till diket uppströms vägporten. Alternativt ges
förbindelsepunkt till dike med flödesriktning norrut intill Norra Bergvägen.

6.2 Kvartersmark

6.2.1 Volymer att fördröja

De två till tre fastigheterna söder om Solvägen föreslås fördröja ca 4 m3/fastighet, vilket
motsvarar ca 10 mm nederbörd över fastighetens reducerade/effektiva area vid maximal
exploatering. Resterande volym på 8 m3 föreslås fördröjas på parkmarken.

På den norra delen av utredningsområdet behövs en fördröjning motsvarande ca 15 mm
över områdets reducerade area för att inte öka flödena till det norra systemet jämfört med
dagsläget. För fastigheten längs E45 (vårdboendet) motsvarar detta ett fördröjningsbehov
på 75 m3 och för fastigheten norr om Solvägen motsvarar det en volym på 25 m3.

Det rekommenderas att anläggningarna utformas med en tömningstid kring 12 timmar för
överdämningsyta/torrdamm eller nedsänkt växtbädd med strypt utlopp.

6.2.2 Principer dagvattenhantering

Det rekommenderas att uppfarter, parkeringar och andra hårdgjorda ytor, om möjligt,
anläggs med genomsläppliga ytbeläggningar, till exempel grus, plattor med breda fogar
eller rasterytor. Hårdgjorda ytor rekommenderas lutas ut mot lägre liggande eller
nedsänkta grönytor (gräsytor eller planteringsytor) så att avrinnande vatten kan översila
bevuxen yta. Detta ökar infiltrationsmöjligheten för vatten, ökar avskiljning av sediment
och minskar behovet av bevattning av träd och växter. I Figur 16 presenteras en
parkering med genomsläpplig beläggning i anslutning till grönytor.
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Figur 16. Exempel på genomsläpplig beläggning i form av grus. Foto: Sweco.

Det rekommenderas att takvatten avleds ytligt, där det är möjligt, över gräsytor anlagda
på sandinblandad jord. Stuprörsutkastare rekommenderas ledas i dagvattenränna 3 m ut
från fasad. Marken närmast huset rekommenderas hårdgöras och sedan luta 1:20 de
närmaste 3 m från huset för att undvika att skada fasad eller grundläggning.

Enligt Stockholm Vatten och Avfalls dimensioneringstabell behövs 10–25 m2 gräsyta per
100 m2 hårdgjord yta för att hantera 20 mm nederbörd beroende på jordens
genomsläpplighet. Gräset antas då sås på 20 cm jord eller, för att uppnå det lägre
ytbehovet, sandinblandad jord. Inom detaljplaneområdet har ett fördröjnings-behov på
10–15 mm beräknats vilket motsvarar 50-75 % av 20 mm (5-19 m² gräsyta).

Där grönytor för översilning av takvatten inte går att anlägga kan nedsänkta växtbäddar
med reglerat utlopp ge fördröjning innan takvattnet leds till dagvattennätet. I figur 17
presenteras en sådan lösning.
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Figur 17. Exempel på dagvattenränna och nedsänkt planteringsyta.

För vårdboendets takyta bör det övervägas om det är möjligt att anlägga hela eller delar
som ett grönt tak. Beroende på det gröna takets djup kommer avrinning för normala regn
att kunna hanteras medan de vattenmättas och avleder vatten vid mer intensiva regn.

Översilat vatten samlas upp i diken enligt förslag. Där plats finns rekommenderas bredare
svackdiken som också ger möjlighet till ytterligare fördröjning och rening. För att uppnå
erforderlig fördröjning breddas svackdikena till gräsbevuxna torrdammar
(överdämningsytor) där vatten kan samlas vid större regn. Vid mindre regn avleds vatten
via en dikesanvisning genom torrdammen. Även buskar och träd kan planteras i
torrdammen som utformas som en lägre yta i terrängen med reglerat utflöde. I Figur 18
presenteras ett exempel på ett svackdike.
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Figur 18. Exempel på svackdike.

Dräneringsvatten från husen rekommenderas pumpas då dagvattenledningar kan dämma
upp till mark.

6.3 Allmän platsmark
En ny dagvattenledning föreslås läggas i eller intill Norra Bergvägen för att avleda
dagvatten från fastigheterna norr om Solvägen till det norra systemet. Om möjligt
rekommenderas även befintlig bebyggelse väster om Norra Bergvägen kopplas på för att
minska belastningen på det södra systemet.

Söder om Solvägen planeras en parkyta som ska kunna nyttjas för dagvattenfördröjning.
På ytan föreslås ett bredare svackdike samt en våtmarksyta som skapas genom att
intagsnivå för befintlig kupolbrunn höjs ett par dm. Den allmänna platsmarken föreslås
utökas med en kil österut för att få plats med ett svackdike som också kan utgöra
förbindelsepunkt för de planerade fastigheterna längst söderut. Fastigheterna söder om
Solvägen har redan fått utpekade förbindelsepunkter till befintlig dagvattenledning.

Utrymme föreslås lämnas längs med Solvägens befintliga dragning samt längs den
ändrade sträckningen för att ge plats för vägdiken. Vägdiken ger både fördröjning och
rening jämfört med att leda vägdagvattnet direkt till dagvattennätet.

Vägdike längs med E45 lämnas orört och dess funktion ändras inte jämfört med
dagsläget. Eventuellt kommer funktionen att förbättras om rensning utförs vid anläggning
av bullervall. Belastningen på diket kommer att minska något då området norr om
Solvägen föreslås avvattnas och fördröjas i ett svackdike inne på fastigheten.
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6.4 Skyfallshantering

Figur 19. Föreslagen skyfallshantering. Se även bilaga 3.

För att hantera det instängda området i den södra delen av utredningsområdet, som
enligt tidigare genomförda utredningar riskerar att översvämmas vid ett 50-årsregn,
föreslås att nivåer för färdigt golv sätts med marginal högre än nivån för avrinning ut ur
det instängda området. Enligt Lantmäteriets terrängmodell (Nya Nationella Höjdmodellen)
är tröskelnivån ca 180,9 m. En noggrannare inmätning skulle behövas då de skannade
höjderna har större osäkerhet på bevuxna ytor. Det är möjligt att dikesnivån på Norra
Bergvägens södra sida är lägre än vad terrängmodellen anger, men det behöver
konfirmeras. En lämplig säkerhetsmarginal rekommenderas vara 0,5 m, vilket skulle ge
lägsta golvnivå på omkring 181,3-181,4 m.

Då det instängda området i tidigare studie beräknats fyllas upp redan vid 50-årsregn och
marken i nuläget är relativt sank kan uppfyllning av även uppfarter och parkeringsytor
vara att föredra för de boende. Alla ytor som fylls upp leder dock till att en del av befintlig
tillgänglig utjämningsvolym för skyfall försvinner från området vilket kan ge negativa
effekter för bebyggelse längre nedströms.
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Enligt resultat från tidigare skyfallsutredning översvämmas vid 50-årsregn även områden
kring järnvägarna ca 450 m väster om detaljplaneområdet, se figur 20. Gis-analysen visar
att vatten som rinner vidare västerut längs Skålmyrsvägen riskerar att rinna till en
vägunderfart (Solgärdsvägen) under järnvägen. Nedströms underfarten finns en fastighet
med en bilhandlare som ligger inom tidigare beräknat översvämningsområde. Ett
bostadsområde på andra sidan järnvägen beräknas också översvämmas men av vatten
från andra områden. Det finns en tunnel under järnvägen som förbinder de bägge
översvämmade områdena men det är inte känt om vatten riskerar rinna genom tunneln
vid ett skyfall. Det rekommenderas att en komplett översyn görs av sekundära
avrinningsvägar från utredningsområdet till recipient. En förnyad ytavrinningsmodellering
med befintliga och planerade förhållanden skulle kunna ge underlag för riskbedömning.

Figur 20. Urklipp från resultat vid 50-årsregn hämtad från ytavrinningsstudie, Sweco 2014,
kompletterad med här beräknade flödeskonvektionslinjer, flödesriktning samt utredningsområdet.

Dikena längs med Skålmyrsvägen och Norra Bergvägen som gränsar mot det instängda
området blir viktiga sekundära avrinningsvägar. Parkmarken i detaljplaneområdets södra
del förslås fungera både som sekundär avvattningsväg och översvämningsyta för skyfall
tillsammans med en yta i västra delen av den södra fastigheten. Detta bevarar något av
den utjämnande volymen, överslagsmässigt försvinner dock ändå mer än halva
tillgängliga volymen. I området växer idag lövträd. Att bevara dessa ger även behövlig
hjälp med avvattningen i området då de under växtsäsong bidrar med vattenupptag från
den sanka marken.

Samtliga vägar inom utredningsområdet föreslås utgöra sekundära avrinningsvägar. På
grund av detta är det av största vikt att de byggnader för vilka höjder inte redan satts,
höjdsätts så att fall erhålls ut mot omgivande vägar. Fastigheten närmast uppströms
trumma under Solvägen behöver höjdsättas med tanke på att trumman kan dämma.

I den norra delen föreslås svackdiken utgöra sekundära avvattningsvägar mot Norra
Bergvägen med diken. Vatten som rinner in via vägdike tillhörande E45 i områdets
nordöstra del styrs vidare i vägdiket. Det noteras att det i GIS-analysen visar att det i
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dagsläget riskerar att ta omvägar över fastigheten. På grund av detta är det mycket viktigt
att höjdsättningen görs korrekt och att nivåer för byggnader på norra delen av området
anpassas mot nivåer på sekundära avrinningsstråk.

7 Slutsatser
- Utredningsområdet har tidigare kända befintliga lågpunkter. Vi rekommenderar

inte att man bygger i befintliga lågpunkter, FG-nivåer måste säkras mot
sekundära avrinningsvägar och tröskelnivåer i terrängen.

- Ledningsnätet på södra sidan behöver dimensioneras upp.

- Skyfallshantering och sekundära avrinningsvägar behöver ses över, såväl i
utredningsområdet som nedströms. Eventuellt med en ny utredning.

- Dagvattenhantering och rening kan klaras inom utredningsområdet utan problem.

- I projekteringsskede spelar höjdsättningen mycket stor roll för att undvika
översvämningar.

- Förmodligen behöver anslutningspunkter och ledningar i direkt anslutning till
utredningsområdet ses över och spolas om de inte gjort det sedan de anlades.
Gäller särskilt i anslutning till kupolbrunnen som avvattnar det instängda området.

8 Fortsatt arbete
Möjligheten att anlägga en ny ledning i Norra Bergvägen behöver utredas vidare.
Anläggningen av en ledning i Norra Bergvägen skulle ge möjlighet att styra dagvatten
både från så stor del av tillkommande som möjligt och från delar av befintlig bebyggelse
till det norra dagvattensystemet.

Det rekommenderas att en fördjupad utredning utförs av planens effekt på befintlig
bebyggelse nedströms vid skyfall.

Detaljprojektering och höjdsättning. Tröskelnivåer i terrängen behöver verifieras innan.








