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Sammanfattning 

Norconsult har på uppdrag av Vansbro kommun tagit fram denna dagvattenutredning som en 
del av arbetet med detaljplan brandstationen. Utredningen syftar till att klarlägga 
förutsättningar för bebyggelse inom området med avseende på hantering av dagvatten, 
skyfall och högt vattenstånd. Översiktligt förslag på dagvattenhantering ges med hänsyn till 
bland annat föroreningsbelastning och fördröjning av flöden. 

Södra delen av planområdet är idag bebyggt och består av en elnätsstation samt 
räddningstjänstens byggnader med tillhörande kör- och uppställningsytor. Räddningstjänsten 
utför släckningsövningar med obehandlat virke som bränsle och vatten som 
släckningsmedel. Släckvatten avleds idag tillsammans med dagvatten via ledningar och dike 
till torvmarken intill Västerdalälven. 

Den norra delen av planområdet, som idag utgör skogsmark, planeras för lättare 
tillverkningsindustri, verkstäder, lager, handel med skrymmande varor eller liknade 
verksamhet. I utredningen har antagandet att hela ytan kommer att bestå av byggnader och 
asfaltsytor gjorts för beräkning av maximalt dagvattenflöde från tomten. 

Förslag till dagvattenhanteringen har delats upp i två avrinningsströmmar. Ett förslag för 
brandstationstomten och ett förslag för planerad industriverksamhet. Då delar av marken 
inom detaljplaneområdet utgörs av isälvssediment grus föreslås infiltrationsdammar för 
rening av dagvattnet. Infiltrationsdammarna föreslås ha en volym motsvarande 10 mm per 
kvadratmeter hårdgjord yta inom fastigheten vilket gör att en stor del av årsnederbörden 
genomgår rening i dammarna.  

Om dagvatten bräddar från infiltrationsdammarna avrinner det till torvmark där ytterligare 
infiltration och rening förväntas. Torvmarkens vegetation fångar upp partiklar och 
tungmetaller och tar upp näringsämnen från dagvattnet innan det ansluter till Västerdalälven 
via grundvattnet. Dagvatten från planområdet bedöms ha marginell påverkan på statusen i 
Västerdalälven med det föreslagna dagvattensystemet. 

För att inte belasta torvmarken med släckvatten samt rester från brandövningar, föreslås att 
verksamhetsutövaren samlar in släckvatten och restpartiklar från branden som därefter 
hanteras separat till exempel med slamsugning och borttransport.  

Enligt SMB:s översvämningskartering uppskattas Västerdalälvens vattennivåer vid ett 
beräknat högsta flöde på mellan + 240,3 och + 240,5 meter (RH 2000). Brandstationen och 
större delen av de omgivande kör- och uppställningsytorna inkl elnätstation ligger på nivåer 
över det beräknade högsta flödet. På grund av översvämningsrisken har en bestämmelse 
om lägsta nivå på färdigt golv införts, + 240,5 meter (RH 2000). 

 

 

 

 

 

  



 Uppdragsnr: 1072740   Version: Färdig handling 
 Dagvattenutredning  |  Detaljplan brandstation 

 

 \\norconsultad.com\dfs\swe\borlänge\n-data\107\27\1072740\6 leverans\04 färdig handling\20210212 färdig handling.docx      
      | 

 Innehåll 

 Inledning 1 

 Syfte 1 

 Planerad exploatering/planförslag 1 

 Underlag 2 

 Förutsättningar 2 

 Dagvattenstrategi 2 

 Dimensioneringsförutsättningar 2 

 Orientering 4 

 Recipient 4 

 Skyddsvärda intressen 5 

 Geoteknik 5 

 Grundvatten 5 

 Höga älv nivåer 5 

 Lågpunkter och instängda områden 7 

 Befintlig dagvattenhantering 9 

 Befintliga dagvattenflöden 9 

 Brandstationstomtens dagvattenflöde 9 

 Skogsmark - planerad industriverksamhet 10 

 Släckvattenflöde 10 

 Befintlig dagvattenföroreningsbelastning 11 

 Brandstationstomten 11 

 Skogsmark - Planerad industriverksamhet 12 

 Föreslagen dagvattenhantering 14 

 Framtida dagvattenflöde 14 

 Brandstationstomten 14 

 Planerad industriverksamhet 14 

 Föreslaget dagvattensystem 15 

 Släckvattenhantering 15 

 Brandstationstomten 15 

 Planerad industriverksamhet 16 

 Framtida dagvattenföroreningar 17 

 Brandstationstomten 17 

 Planerat industriområde 17 

 Höjdsättning 19 

 Avrinningsvägar vid extrem nederbörd 19 



 Uppdragsnr: 1072740   Version: Färdig handling 
 Dagvattenutredning  |  Detaljplan brandstation 

 

 \\norconsultad.com\dfs\swe\borlänge\n-data\107\27\1072740\6 leverans\04 färdig handling\20210212 färdig handling.docx      
      | 

 Slutsats 20 

 Litteraturförteckning 21 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Befintlig och föreslagen dagvattensystem  



 Uppdragsnr: 1072740   Version: Färdig handling 
 Dagvattenutredning  |  Detaljplan brandstation 

 

\\norconsultad.com\dfs\SWE\Borlänge\N-Data\107\27\1072740\6 Leverans\04 Färdig handling 2021-02-12  |  1(21) 

 Inledning  

På uppdrag av Vansbro kommun har Norconsult utarbetat föreliggande dagvattenutredning 
till detaljplan för Vansbro brandstation (del av Grönalid 1:1, 1:19 och 1:24), se Figur 1. 
Planområdet ligger i Grönalids industriområde i sydöstra delen av Vansbro tätort. Området 
avgränsas i norr av Kroons väg, i väster av Fabriksvägen samt i söder av Grånäsvägen och 
fjärrvärmeverkets anläggning. I öster angränsar området av nyligen avverkad skogsmark och 
Västerdalälven. Området är knappt 2,7 hektar.  

 

 

Figur 1. Orientering av detaljplaneområdet (Lantmäteriet, 2020). Röd rektangel markerar planområdet. 

 

 Syfte  

Utredningen syftar till att klarlägga förutsättningar för bebyggelse inom området med 
avseende på hantering av dagvatten, skyfall och högt vattenstånd i Västerdalälven. 
Översiktligt förslag på dagvattenhantering ges med hänsyn till bland annat 
föroreningsbelastning och fördröjning av flöden. 

 Planerad exploatering/planförslag  

Inom planområdet finns idag en brandstation och en elnätstation. Vansbro kommun planerar 
tillbyggnad för ambulansfordon, se Figur 2.  

Norr om brandstation finns idag skogsmark som genom detaljplanen möjliggörs för 
industriområde. Det är idag okänt vilken typ av verksamhet som kommer etableras inom 
industriområdet. I den här utredningen har industritomten antagits bestå av byggnader och 
stora asfaltytor utan inslag av gröna ytor som gräs, buskar eller träd. 
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Figur 2. Idéskiss ambulanstillbyggnad, röd streckad linje. 

 

 Underlag  

 Samrådshandling för detaljplan Vansbro brandstation, daterat 2020-04-24  

 Idéskiss ambulanstillbyggnad, daterat 2019-12-16 

 Bygghandling VA-plan Vansbro brandstation, daterat 2013-03-08 

 Grundkarta (DWG), daterat 2020-11-23 

 VA-karta (DWG), daterat 2019-08-09 

 Inmätning av dike och dagvattenledning i Kroonsväg, daterat 2020-12-20 respektive 
2021-01-11 

 

 Förutsättningar  

Inom området genomför räddningstjänst idag släckningsövningar med obehandlat virke som 
bränsle och vatten som släckmedel. Släckvatten avleds till dagvattensystemet utan rening. 

Området mellan planområdet och Västerdalälven är låglänt och består av våtmark/torvmark.  
Området är inte aktuellt för framtida exploatering. 

 Dagvattenstrategi  

I samrådshandling för detaljplanen anges krav på rening av förorenat dagvatten och 
släckvatten. Kommunen har ingen generell dagvattenstrategi. 

 Dimensioneringsförutsättningar  

Vid dimensionering av dagvattenanläggning används riktlinjer enligt Svenskt Vattens 
publikation P110, se Tabell 1. 

Detaljplaneområdet klassas som ”gles bostadsbebyggelse” med avseende på VA-
huvudmannens ansvar för dagvattenavledning. Det innebär att föreslaget dagvattensystem 
ska utformas så att flödena vid ett 10-årsregn inte ska åstadkomma marköversvämning inom 
detaljplaneområdet. I framtiden väntas även klimatförändringar leda till ökade regnmängder, 
vilket bör beaktas vid dimensionering av nya dagvattensystem. Framtida dagvattenflöde 
beräknas därför med ett tillägg för en klimatfaktor om 1,25 som multipliceras med 
regnintensiteten för valt regn.  
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Förutom VA-huvudmannens ansvar att hantera det dimensionerande regnet har Vansbro 
kommun, enligt P110, ett ansvar för att säkerställa att marköversvämning vid skyfall och 
höga älvsnivåer inte orsakar skador på byggnader vid minst ett 100-årsregn med inkluderad 
klimatfaktor. För att undvika skador på ny bebyggelse inom planområdet bör planområdet 
höjdsätts på sådant vis att skador inte uppstår vid skyfall eller höga älvsnivåer.  

   
Tabell 1. Tabell från P110 (Svenskt Vatten, 2016) 
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 Orientering 
Planområdet ligger i anslutning till ett industriområde. Södra delen av planområdet består av 
räddningstjänstens byggnader med tillhörande kör- och uppställningsytor, se Figur 3. I 
anslutningen till brandstationen har en utemiljö bestående av mindre lövträd och 
prydnadsbuskar anlagts. I södra delen av planområdet finns en elnätsstation. Den norra 
delen av planområdet består mest av vegetation, sly och yngre barrträd med inslag av 
enstaka större tallar. Denna del av planområdet planeras för industriverksamhet.  

 

 

Figur 3. Utbredning av detaljplaneområdet. Röd streckad linje anger ungefärlig gräns för detaljplanen. Den gula 
markeringen anger planerad industriverksamhet på mark som idag utgör skogsmark. (VISS, 2020) 

 

 Recipient  

Västerdalälven är recipient för planområdet. 

År 2000 införde Europaparlamentet ramdirektivet för vatten (2000/60/EC), även kallat 
Vattendirektivet, med målsättningen att uppnå vattenkvalitet av god status inom hela EU. För 
att uppnå god vattenstatus sätts kvalitetsmål i form av s.k. Miljökvalitetsnormer (MKN) för 
vattenförekomster. MKN uttrycker den ekologiska och kemiska kvalitet som ska ha uppnåtts 
vid en viss tidpunkt. 

Västerdalälven har i anslutning till planområdet måttlig ekologisk status samtidigt som älven 
inte uppnår god kemisk status (VISS, 2020). Den måttliga ekologiska statusen kan främst 
kopplas till vandringshinder orsakade av vattenkraftsutbyggnaden, flottledsrensning samt 
påverkan från markanvändningen i älvens närområde. Anledningen till att Västerdalälven inte 
uppnår god kemisk status beror på höga halter av kvicksilver, kvicksilverföreningar, 
bromerad difenyleter och tributyltenn (TBT). De två första föreningar bedöms främst beror på 
atmosfäriska deposition. TBT har använts som biocid för en rad ändamål, framför (Kemakta 
Konsult AB, 2016). På grund av sin toxiska verkan på mikroorganismer har organiska 
tennföreningar använts i liten skala som skyddsmedel för trävirke och papper. Sannolikheten 
för att TBT förekommer i förhöjda halter inom aktuellt planområde bedöms vara liten. 

Nuvarande brandstationstomt 

Elnätsstation 

Planerad industriverksamhet 
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 Skyddsvärda intressen  

Stora delar av Västerdalälven är klassificerat som värdefullt vatten för fiske. 

Ingen naturinventering är genomförd i torvmarken. Enligt beställaren finns det inga kända 
skyddsvärda intressen. 

 Geoteknik  

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs detaljplaneområdet i huvudsak av 
morän med inslag av isälvssediment grus i öster, se Figur 4. Jordarten mellan planområdet 
och Västerdalälven utgörs av torvmark, isälvssediment av grus och svämsediment av grus. 

 

 

Figur 4. Jordartskarta över aktuellt område (SGU, 2020). Planområdet markerat med svart streckad linje. 

 

 Grundvatten  

Det finns inga uppgifter om grundvattennivån i området. Blockig morän och isälvssediment 
tyder på att genomsläppligheten/infiltrationsförmågan är god. Troligen bestäms 
grundvattennivån i området av vattennivån i Västerdalälven. I det låglänta området öster om 
planområdet finns torvmark, vilket innebär att vatten kan bli ståendet i området och marken 
förväntas vara blöt.    

 Höga älv nivåer  

Planområdet ligger i närheten av Västerdalälven vilken svämmar över regelbundet. 
Vattennivåer har beräknats för 100- och 200-årsflöden samt för ett beräknat högsta flöde 
(MSB, 2020). Det högsta beräknade flöde erhålls när flera faktor samverkar som påverkar 
flödet i älven som till exempel snösmältning, nederbörd, vattenmättad mark etc (grovt 
uppskattat ett 10 000-årsflöde). I Figur 5 - Figur 7 redovisas hur vattenytan breder ut sig vid 
olika flöden i Västerdalälven. Planområdets nordöstra delar påverkas endast vid beräknat 
högsta flöde. 

Torv 

Isälvssediment, grus

Svämsediment, 
grus 

Morän 
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Figur 5. Vattendjup inom planområdet vid ett 100-årsflöde i Västerdalälven (MSB, 2020) Planområdet markerat 
med svart streckad linje. 

 

 

Figur 6. Vattendjup vid ett 200-årsflöde i Västerdalälven (MSB, 2020). Planområdet markerat med svart streckad 
linje. 
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Figur 7. Vattendjup vid ett beräknat högsta flöde, BHF, i Västerdalälven (MSB, 2020). Planområdet markerat med 
svart streckad linje. 

 

Enligt Boverket bör bebyggelse med samhällsviktig verksamhet lokaliseras till områden som 
inte hotas av översvämning, dvs. till områden som inte översvämmas vid ett beräknat högsta 
flöde. Detta gäller även enstaka verksamheter eller industriområden med risk för stor 
miljöpåverkan vid översvämning. Enligt översvämningskarteringarna ovan och de 
tvärsektioner som redovisas i MSB:s översvämningsportal uppskattas vattennivån vid ett 
beräknat högsta flöde ligga på mellan + 240,3 m och + 240,5 m (RH 2000). Karteringarna 
visar också att brandstationen och större delen av de omgivande kör- och 
uppställningsytorna ligger på nivåer över det beräknade högsta flödet.  

 Lågpunkter och instängda områden 

I närhet till planområdet, på den östra sidan, finns ett instängt område med upp till ca 0,3 m 
djup, se Figur 8. I torvmarken, intill Västerdalälven, finns ett instängt område med upp till ca 
0,5 m djup. All avrinning från planområdet sker till Västerdalälven via torvmarken. 
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Figur 8. Lågpunktskartering och ytliga avrinningsvägar. Ytliga avrinningsvägar är markerade med blå linjer där 
mörkare blå linje betyder en större ackumulerad avrinnande yta. Gulstreckad linje markerar planområdet. 

 
 

  

  

Västerdal
älven 

Källa bakgrundskarta: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, 
CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, GIS User Community 
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 Befintlig dagvattenhantering 
Befintligt dagvattensystem redovisas i Bilaga 1. Brandstationens yta avvattnas via 
rännstensbrunnar och stuprör till dagvattenledning och till tomtens norra del. 
Dagvattenledningen fortsätter nordöst genom skogsterrängen på 0,5 m djup i ca 40 m från 
tomtgräns och därefter på ca 1,5 m djup i ca 70 m för att sedan mynna ut i ett dike (15 m) i 
torvområdet, ca 200 m från Västerdalälven. Dagvatten infiltreras i torvmarken innan det når 
Västerdalälven. Endast under perioder med hög nederbörd eller kraftiga regn, när 
torvmarken är mättad, kan dagvattnet förväntas avrinna ytligt mot recipienten.  
 
Norr om brandstationstomten är det skogsmark som i framtiden planeras för 
industriverksamhet. Skogsmarken lutar nordligt och östligt och avrinning sker till ett vägdike 
på den södra sidan om Kroons väg samt mot lågpunkten intill planområdesgränsen, se Figur 
8. Diket och ytavrinningsvägen genom lågpunkten viker sedan av mot torvmarken där 
dagvatten förväntas infiltreras ned i grundvatten innan anslutning till Västerdalälven. 
 

 Befintliga dagvattenflöden  

Beräkning av befintliga flöden har skett med rationella metoden enligt Svensk Vatten 
publikation P110 och P104, enligt följande formel: 
 
Q = A × φ × i  

Q = dimensionerande flöde [l/s] 

A = avrinningsområdets totala yta [ha] 

φ = avrinningskoefficient [-] 

i = dimensionerande regnintensitet [l/(s,ha)] 

Det dimensionerande flödet från respektive avrinningsområde erhålls då hela området bidrar 
med avrinning, d.v.s. då den tidsmässigt mest avlägsna punkten inom avrinningsområdet 
bidrar med avrinning. Den yta som bidrar till avrinning kallas den reducerade arean och 
erhålls genom att en avrinningskoefficient multipliceras med den totala ytan. 
Avrinningskoefficienten uttrycker hur stor del av nederbörden som avrinner på ytan efter 
infiltration och ytvattenlagring etc. Den dimensionerande rinntiden inom varje område sätts 
lika med regnvaraktigheten, varvid det dimensionerande flödet (Q) erhålls. Dagvattnets 
rinnhastigheter har antagits enligt Svenskt Vattens publikation P110 för hastigheter i olika 
ledningssystem. 

 Brandstationstomtens dagvattenflöde 

För brandstationstomten, med stor andel hårdgjord yta, har rinntiden 10 min använts, vilket 
innebär att hela ytan är delaktig i avrinningen vid ett regn med 10 min varaktighet.   

Dagvattenflöden, som förväntas erhållas vid ett 10-årsregn för brandstationen inom 
planområdet, redovisas i Tabell 2. 
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Tabell 2. Dagvattenflöde vid ett 10-års regn på befintlig mark brandstationstomten. 

Yta Area 
(m2) 

Avrinnings- 
koefficient 

Red. 
area (m2) 

Regnvaraktighet 
(min) 

Regnintensitet  
(l/s*ha) 
 

Max 
flöde 
(l/s) 

Brandstation  
tak  

1 200 0,9 1 080 10 228 25 

Brandstation 
hårdgjorda 
ytor 

5 800 0,8 4 640 10 228 106 

Brandstation 
gröna ytor 

4 600 0,1 460 10 228 10 

Totalt flöde           141 

 

Dagvattenflödet vid dimensionerande nederbörd från brandstationstomten är 141 l/s. 

 Skogsmark - planerad industriverksamhet 

För befintlig skogsmark där industriverksamhet planeras sker avrinningen långsammare.  
Här antas att hela ytan är delaktig i avrinningen vid ett 15 minuters regn. Rinntiden är 
uppskattad med den längsta rinnvägen ut från planområdet enligt Figur 8 och en 
vattenhastighet om 0,1 m/s enligt Svenskt Vattens publikation P110.  

Befintligt dagvattenflöde vid dimensionerande nederbörd från skogsmarken där det planeras 
för industriverksamhet är 28 l/s, se Tabell 3. 

 

Tabell 3. Dagvattenflöde vid ett 10-års regn på befintlig skogsmark planerad för industriverksamhet 

Yta Area (m2) Avrinnings- 
koefficient 

Red. 
area (m2) 

Regnvaraktighet 
(min) 

Regnintensitet  
(l/s*ha) 
 

Max 
flöde 
(l/s) 

Skogsmark 15 400 0,1 1 540 15 181 28 

 

 Släckvattenflöde 

Räddningstjänsten utför släckningsövningar inom brandstationstomten. Släckövningarna 
sker i kontrollerade former i en container. Enligt beställaren används endast obehandlat virke 
som bränsle och vanligt vatten som släckningsmedel. Enligt brandkåren Norra Dalarna 
utövas brandövningar ca 8 gånger per år och de uppskattar att ca 400 l släckvatten avleds 
via dagvattensystemet varje år.  

Släckvatten innehåller oftast en mängd olika ämnen och vissa kan vara skadliga för naturen. 
Vid släckningsövning av virke kommer släckvatten bestå av fasta stoftpartiklar som består av 
sot, tjära, ofullständigt bränt virke och oorganiskt material. Släckvatten kan även innehålla 
tungmetaller och organiska föreningar (Lönnemarker, 2002). Släckvatten från övningarna 
avleds idag direkt till dagvattensystemet och rinner ut i torvmarken innan det ansluter till 
Västerbyälven. 
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Enligt räddningstjänst används inte brandsläckningsskum vid släckningsövningar. Om skum 
används vid släckningsarbetet måste det samlas in och renas. Brandsläckningsskum 
innehåller PFAS som är ett samlingsnamn för cirka 5 000 industriellt framställda kemikalier. 
Ämnena tillhör de som är mest svårnedbrytbara i naturen och de sprids lätt i vatten. Det finns 
flera exempel i Sverige där just brandsläckningsskum har förgiftat grundvatten 
(Kemikalieinspektionen, 2020). Därför är det viktigt att säkerställa att om släckmedel 
används som innehåller PFAS måste vattnet samlas upp och renas för att inte påverka 
grundvattnet eller vattenkvalitén i Västerdalälven.  

 

 Befintlig dagvattenföroreningsbelastning 

Föroreningar i dagvattnet har beräknats med hjälp av databasen StormTac. Beräkningarna 
baseras på schablonvärden uppbyggda av uppmätta värden i dagvatten från olika marktyper 
(StormTac, 2020). Nuvarande markanvändning för brandstationstomten är fördelad på 
uppmätta ytor på tak, asfalt, parkering och gräs. Planerad industriverksamhet består idag av 
skogsmark. Då beräkningarna i StormTac är baserade på schablonvärden från mätningar 
från olika ytor finns en osäkerhet inbyggd i beräkningarna. Vissa markanvändningar och 
reningsanläggningar kan ha låg tillförlitlighet på grund av begränsad data, vilket gör att 
osäkerheten ökar. Resultatet som presenteras bör beaktas med varsamhet och ses som en 
indikation snarare än fakta.  

Beräkning av planområdets föroreningsbelastning har delats upp i två 
delavrinningsströmmar, en för brandstationstomten och en för planerad industriverksamhet 
som idag är skogsmark. Dagvatten från brandstationstomten mynnar ut i torvmarken via 
ledningar och dike. Avrinningen av skogsmarken sker till torvmarken via diken utmed Kroons 
väg och genom ytavrinning österut genom naturmarken. 

Dagvatten fördröjs och infiltreras i torvmarken som är en lågpunkt i området. Torvmaken 
utgör ett biologiskt filter med goda förutsättningar för att näringsämnen tas upp och metaller 
avlägsnas innan grundvattnet når Västerdalälven. Föroreningsbelastning från planområdet 
på Västerdalälven antas vara försumbar när dagvatten har infiltrerats i torvmark till 
grundvatten för att sedan mynna ut i Västerdalälven. 

Det saknas nationell vägledning om riktvärde för utsläpp av dagvatten till recipient och 
Norconsult har inte erhållit lokala riktvärden från Vansbro. För att kunna jämföra beräknade 
föroreningshalter från detaljplaneområdet så jämföras halterna med målvärden (Göteborgs 
Stad , 2017) och riktvärden framtagna av Göteborgs Stad (Miljöförvaltningen, Göteborgs 
Stad, 2020).  

 Brandstationstomten 

Föroreningsbelastning som redovisas nedan är beräknat på dagvatten som avleds från 
planområdet till torvmarken via ledningar. Föroreningsmängden till torvmarken är beräknad 
utifrån en årsmedelnederbörd på 700 mm/år. Beräkningarna använder de markanvändningar 
som redovisas i Tabell 2. Asfaltsytor är indelade i parkeringsyta och asfaltsplan.  

Släckvattenmängden är beräknat till ca 0,4 m3 och stor del av vattnet förångas vid 
släckningsarbete. Den totala dagvatten avrinningen från brandstationstomten beräknas till ca 
4 300 m3. Släckvatten utgör en väldigt liten del av den totala dagvattenavrinningen och i  
Tabell 4 är föroreningar från släckvatten inte medräknat. 
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Tabell 4. Föroreningsberäkning på dagvatten från brandstationstomten 

 Brandstationstomten 
Nuvarande utformning 

*)Målvärden / 
^)Riktvärden 

Ämnen Halter (µg/l) Mängder (kg/år) Halter (µg/l) 

Fosfor 85 0,5 150^ 

Kväve 1 400 7,8 2 500^ 

Bly 5,6 0,031 28* 

koppar 17 0,092 22* 

Zink 32 0,170 60* 

Kadmium 0,3 0,0017 0,9^ 

Krom 6,0 0,033 7^ 

Nickel 4,8 0,026 68^ 

Kvicksilver 0,035 0,00019 0,07^ 

Suspenderat material 25 000 140 60 000* 

Oljeindex 490 2,7 1 000^ 

 

Föroreningsbelastning till torvmarken bedöms understiga samtliga målvärden/riktvärden. 
Torvmarken utgör en lågpunkt innan anslutning till Västerdalälven. Dagvatten 
fördröjs/infiltreras i torvmarken och vegetationen i torvmarken fångar upp partiklar, 
tungmetaller och tar upp näringsämnen från dagvatten innan det ansluter till Västerdalsälven 
via grundvattnet.  

 Skogsmark - Planerad industriverksamhet 

I Tabell 5 redovisas föroreningsbelastningen beräknat för dagvatten som avleds från den 
befintliga skogsmarken inom planområdet. Föroreningsmängder är beräknat utifrån en 
årsmedelnederbörd på 700 mm/år. Då marken idag utgörs av skogsmark är 
föroreningsbelastningen från området mycket låg se Tabell 5 .  
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Tabell 5. Föroreningsberäkning på dagvatten från skogsmark. 

 Skogsmark 
 

*)Målvärden / 
^)Riktvärden 

Ämnen Halter (µg/l) Mängder (kg/år) Halter (µg/l) 

Fosfor 16 0,1 150^ 

Kväve 320 1,1 2 500^ 

Bly 3,2 0,011 28* 

koppar 5,1 0,018 22* 

Zink 12 0,043 60* 

Kadmium 0,11 0,0004 0,9^ 

Krom 2,0 0,007 7^ 

Nickel 3,2 0,011 68^ 

Kvicksilver 0,0067 0,000024 0,07^ 

Suspenderat material 16 000 58 60 000* 

Oljeindex 110 0,4 1 000^ 
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 Föreslagen dagvattenhantering 
I framtiden kommer skogstomten norr om brandstationen exploateras för industriverksamhet, 
vilket medför förändrade dagvattenflöden och dagvattenföroreningar från området. På 
brandstationstomten planeras för en tillbyggnad av ambulansgarage på 250 m2. 

 
I framtiden väntas klimatförändringar leda till ökade dagvattenflöden, vilket beaktas vid 
dimensionering av framtida dagvattensystem. En faktor för klimatförändring på 1,25 
rekommenderas enligt Svensk Vatten, vilket innebär att regnintensiteten multiplicerats med 
1,25 för att ta hänsyn till klimatförändringarna.  
 
   

 Framtida dagvattenflöde  

Nedan presenteras framtida dagvattenflöden från detaljplanen uppdelade på 
brandstationstomten och ytan för planerad industriverksamhet. 

Flöden från brandstationstomten beräknas med hänsyn till framtida klimat och 
ambulansutbyggnad. Framtida dagvattenflöde norr om brandstationen beräknas utifrån att 
området består av industriverksamhet. Utredningen har antagit att stora delar av planerad 
industriverksamhet kommer utgöras av byggnader och asfaltsytor som ett värsta scenario.   

 Brandstationstomten 

Tillbyggnaden av ambulansgaraget på brandstationens tomt är ca 250 m2, vilket medför att 
takytan ökar och den hårdgjorda asfalterade ytan minskar inom tomten. Vid ett 
dimensionerade 10 års regn kommer framtida dagvattenflöde från brandstationen var 177 l/s 
(Tabell 6). Det ska jämföras med nuvarande dagvattenflöde på 141 l/s från 
brandstationstomten. 

 

Tabell 6. Dagvattenflöde vid ett framtida 10 års-regn för brandstationstomten. 

Yta Area 
(m2) 

Avrinnings- 
koefficient 

Red. 
area 
(m2) 

Regnvaraktighet 
(min) 

Regnintensitet  
(l/s*ha) 
 

Max 
flöde 
(l/s) 

Brandstation  
tak  

1 450 0,9 1 350 10 285 38 

Brandstation 
hårdgjorda 
ytor 

5 550 0,8 4 440 10 285 127 

Brandstation 
gröna ytor 

4 600 0,1 460 10 285 13 

Totalt flöde           177 

 Planerad industriverksamhet 

Vid beräkning av dagvattenflödet har ett värsta scenario antagits där hela ytan blir bebyggd 
eller att mark blir hårdgjord. Det innebär att den deltagande ytan vid beräkning av 
dagvattenflödet är betydligt större jämfört med dagens skogsmark.  
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Nuvarande dagvattenflödet från skogsmarken som planeras till industriverksamhet är vid 
dimensionerande 10 års regn 28 l/s (Tabell 3). Vid exploatering blir beräknade framtida 
dagvattenflöde för ett dimensionerade 10 års regn 351 l/s, se Tabell 7. 
 
 
Tabell 7. Dagvattenflöde vid ett framtida 10 års-regn för planerad industriverksamhet fullt utbyggt. 

Yta Area 
(m2) 

Avrinnings- 
koefficient 

Red. 
area 
(m2) 

Regnvaraktighet 
(min) 

Regnintensitet  
(l/s*ha) 
 

Flöde 
(l/s) 

Industritomt  15 400 0,8 12 320 10 285 351 

 
 

 Föreslaget dagvattensystem 

I följande kapitel presenteras förslag till framtida släckvatten- och dagvattenlösningar för 
planområdet. 

 Släckvattenhantering 

Släckvatten innehåller oftast en mängd olika ämnen och vissa kan vara skadliga för naturen. 
Beroende på vad som brinner kan delar av det som brinner eller restprodukter av det som 
brinner medföra utsläpp av föroreningar via släckvatten, vilket kan utgöra ett hot mot miljön. 
För att inte belasta torvmarken med släckvatten samt rester från branden, föreslås att 
släckvatten och restpartiklar från branden samlas upp och tas om hand separat till exempel 
med slamsugning eller dylikt. 

 Brandstationstomten 

Det kommer ske måttliga förändringar av dagvattenflöde och föroreningsbelastning från 
nuvarande brandstationstomten. I samband med tillbyggnaden föreslås att en 
infiltrationsdamm/torrdamm anläggs vid den befintliga dagvattenledningen som är anlagd ca 
0,5 m under markytan, se Bilaga 1. Infiltrationsdammen föreslås ha en volym motsvarande 
10 mm på hårdgjord yta inom fastigheten vilket gör att en stor del av årsnederbörden 
genomgår rening i infiltrationsdammen. Vid infiltrationsdammens släntöverkant 
(högvattenyta) placeras en brunn som kopplas till befintlig ledning. Vattnet kan då brädda 
genom ledningen ner mot torvmarken vid nederbörd som överstiger 10 mm. Brunnen förses 
med ett skibord så att vatten kan stiga i infiltrationsdammen och magasinera hela volymen.  
 
Föreslaget system gör att mindre föroreningar transporteras till torvmarken och eventuellt 
recipienten. Idag, och efter tillbyggnaden, finns ca 7 000 m2 hårdgjord yta vilket ger en volym 
om ca 70 m3. Då marken utgörs av isälvssediment grus där dammen föreslås placeras 
bedöms möjligheten till infiltration vara god. Om infiltrationen visar sig vara mindre god och 
infiltrationsdammarna ofta står blöta kan ett litet hål borras i skibordet som släpper igenom 
ett lågt flöde. Anläggande av en infiltrationsanläggning bedöms vara en låg kostnad som ger 
en måttlig miljönytta.  
 
Om dagvatten bräddar från infiltrationsdammen avrinner det slutligen till torvmarken där 
ytterligare infiltration och rening förväntas. Torvmarkens vegetation fångar upp partiklar, 
tungmetaller och tar upp näringsämnen från dagvattnet innan det ansluter till Västerdalälven 
via grundvattnet. Dagvatten från planområdet bedöms ej påverka vattenkvaliteten i 
Västerdalälven negativt med det föreslagna dagvattensystemet. 
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 Planerad industriverksamhet 

Eftersom aktuell yta för planerad industriverksamhet idag består av skogsmark kommer både 
dagvattenflödet och föroreningsbelastning vara större när området är exploaterat. 

Enligt föreslagna planbestämmelser planeras industriområdet för lättare tillverkningsindustri, 
verkstäder, lager, handel med skrymmande varor och liknade verksamhet. Utredningen har 
antagit att stora delar norr om brandstationstomten kommer utgöras av byggnader och 
asfaltsytor med avseende på maximalt dagvattenflöde från tomten. 

Oavsett vilken verksamhet som sker på tomten får material inom tomten inte hanteras på ett 
sätt som medför att det finns risk för att dagvatten förorenas. Föroreningsmängder i 
dagvatten som årsmedelhalter påverkas framför allt av valda byggmaterial och transporter 
inom området. För att minska på dagvattenföroreningar kan fördröjning och rening ske 
genom exempelvis gröna tak, underjordiska magasin, infiltrationsdamm, svackdike eller 
makadamdike. 

Dagvattnet föreslås fördröjas och renas i en infiltrationsdamm/torrdamm i den norra delen av 
planområdet, se exempel på utformning i Bilaga 1. Andra reningsanläggningar kan dock 
nyttjas om så önskas. Om ovannämnda krav används, att 10 mm per hårdgjord yta 
omhändertas, behövs en fördröjningsvolym om ca 150 m3 om hela området ska hårdgöras 
(1,5 ha). Utformningen kan likna den föreslagna infiltrationsdammen för den befintliga 
brandstationen då liknande förutsättningar råder. Placeringen och utformningen av dammen 
beror på höjdsättningen inom fastigheten. Eftersom grundvattennivån är okänd har 
eftersträvats en dammbotten runt nuvarande marknivå. För att ge tillräckligt med täckning på 
dagvattenledningar och en relativt flack tomtyta föreslås markhöjningar på en del av den 
framtida industriverksamhetsytan, se Bilaga 1. Enligt kartunderlag från SGU finns det inga 
vattenuttag eller brunnar nedströms vars vattenkvalitet riskeras att försämras. Anläggande av 
en infiltrationsanläggning bedöms vara en låg kostnad som ger en stor miljönytta. 

Bräddutlopp från dammen sker via dike/ledning till Kroons vägs södra dike. Dikets nuvarande 
kapacitet är beräknat utifrån kommunens inmätning av diket (2020–12) till ca 1 200–1 500 l/s 
utmed Kroons väg. Där diket viker av från vägen söder till torvmarken är kapaciteten ca 600 
l/s. Det medför att avrinning från industriverksamheten kan avledas till diket utan fördröjning 
vid ett dimensionerande 10 års regn med dagvattenflöde på 350 l/s. Dock är det viktigt att 
dagvattnet omhändertas lokalt för att reducera transporten av föroreningar. Om dagvatten 
bräddar från infiltrationsdammen avrinner det slutligen till torvmarken där ytterligare 
infiltration och rening förväntas. Torvmarkens vegetation fångar upp partiklar, tungmetaller 
och tar upp näringsämnen från dagvattnet innan det ansluter till Västerdalälven via 
grundvattnet. Dagvatten från planområdet bedöms ej påverka vattenkvaliteten i 
Västerdalälven negativt med det föreslagna dagvattensystemet. 
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 Framtida dagvattenföroreningar  

Föreslagna dagvattenanläggningar utgörs av infiltrationsdammar. Då grundvattennivån är 
okänd och reningseffekten av isälvssediment grus är okänd har reningen bedömts motsvara 
rening genom 0,5 m filtermaterial och 0,1 m sand. Filtermaterialet är av en jordtyp som 
vanligen används i biofilter eller regnbäddar. Föroreningskoncentration efter rening förutsätts 
därför motsvara koncentrationer när dagvattnet har sjunkit undan ca 0,6 m. Resultatet bör 
tolkas med varsamhet då det är höga osäkerheter i båda indata och data över 
reningsförmåga. Indata till reningsanläggningen är osäker då det ej är bestämt vilken typ av 
industriverksamhet som ska etableras och vilka föroreningar som kan vara aktuella. För 
industriverksamhetsområdet har markanvändningen mindre förorenat industriområde 
använts i StormTac.  

 Brandstationstomten 

Föroreningshalter och föroreningsbelastning ut från infiltrationsanläggningen som föreslås till 
den befintliga brandstationen redovisas i Tabell 8. Föreslagen dagvattenhantering innebär att 
föroreningsbelastning till torvmarken förväntas minska. Det är främst metaller och 
suspenderat material som avskiljs i dammen. 

 
Tabell 8. Framtida föroreningsberäkning på dagvatten från brandstationstomten 

  
Brandstationstomten  
Efter föreslagen rening 

*)Målvärden  
^)Riktvärden  

Ämnen 
Halter 
(µg/l) 

Mängder 
(kg/år) 

Halter (µg/l)  

Fosfor 55 0,3 150^  

Kväve 1 000 5,5 2 500^  

Bly 1,6 0,009 28*  

koppar 11 0,058 22*  

Zink 8 0,043 60*  

Kadmium 0,072 0,0004 0,9^  

Krom 3,0 0,016 7^  

Nickel 1,5 0,008 68^  

Kvicksilver 0,017 0,00009 0,07^  

Suspenderat 
material 

11 000 60 
60 000* 

 

Oljeindex 170 0,9 1 000^  

 Planerat industriområde 

Föroreningshalter och föroreningsbelastning från det framtida industriverksamhetsområdet utan rening 
och med rening i föreslagen infiltrationsanläggning redovisas i Tabell 9 och Tabell 10. Utan rening 
överskrider flera parametrar målvärdena. Med rening via föreslagen infiltrationsanläggning visar 
beräkningarna att samtliga föroreningar, förutom fosfor som marginellt överskrider, är lägre än 
målvärdena.  
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Tabell 9. Framtida föroreningskoncentration och föroreningsbelastning från industriverksamhetsområdet utan 
rening. 

  
Industriverksamhet (utan rening) 

*)Målvärden  
^)Riktvärden 

 

Ämnen Halter (µg/l) Mängder (kg/år) Halter (µg/l)  

Fosfor 270 2,5 150^  

Kväve 1600 15 2 500^  

Bly 23 0,210 28*  

koppar 33 0,300 22*  

Zink 200 1,900 60*  

Kadmium 1 0,0093 0,9^  

Krom 8,9 0,082 7^  

Nickel 11,0 0,100 68^  

Kvicksilver 0,057 0,00052 0,07^  

Suspenderat 
material 

75 000 690 
 
60 000*  

Oljeindex 1 600 14 1 000^  

 

Utan rening av dagvatten är fosfor och är metaller högre än mål-respektive riktvärden. 

 

Tabell 10. Framtida föroreningskoncentration och föroreningsbelastning från industriverksamhetsområdet efter 
rening. 

  
Industriverksamhet (efter rening) 

*)Målvärden / 
 ^)Riktvärden 

 

Ämnen Halter (µg/l) Mängder (kg/år) Halter (µg/l)  

Fosfor 160 1,5 150^  

Kväve 1100 10 2 500^  

Bly 3,8 0,035 28*  

koppar 18 0,170 22*  

Zink 34 0,310 60*  

Kadmium 0,1 0,0009 0,9^  

Krom 4,1 0,038 7^  

Nickel 1,6 0,014 68^  

Kvicksilver 0,027 0,00025 0,07^  

Suspenderat 
material 

21 000 190 
 
60 000* 

 

Oljeindex 530 4,9 1 000^  
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Vid införande av föreslagna infiltrationsanläggningar omhändertas föroreningar lokalt och 
reningen bedöms vara god. Det är främst metaller och suspenderat material som avskiljs i 
dammen. Risken för att påverka Västerdalälven status är mycket låg då rening även 
förväntas ske i nedströms belägna torvmark.  

 Höjdsättning 

Enligt MSB översvämningskartering uppskattas Västerdalälvens vattennivåer vid ett beräknat 
högsta flöde på mellan + 240,3 och + 240,5 meter (RH 2000). Brandstationen och större 
delen av de omgivande kör- och uppställningsytorna inklusive elnätstation ligger på nivåer 
över det beräknade högsta flödet. 

På grund av översvämningsrisken har en bestämmelse om lägsta nivå på färdigt golv införts, 
+ 240,5 meter (RH 2000). 

 Avrinningsvägar vid extrem nederbörd 

Vid extrem nederbörd eller vid extremt hög grundvattennivå förväntas dagvatten avledas mot 
Västerdalälven via skogsmark och torvmark. Vid extrem nederbörd kommer vägar i närheten 
planområdet att bli vattenvägar och därför är det viktigt att höjdsättning på lägsta färdigt golv 
är högre än omgivande väg och att lägsta nivå på färdigt golv lägst +240,5 m (RH 2000) för 
att förhindra översvämning av byggnader.  
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 Slutsats 
Det finns goda geologiska förutsättningar för att erhålla en hållbar dagvattenlösning i det 
aktuella området. Dagvattenutredningen föreslår att fastigheten ska kunna magasinera 
10 mm nederbörd från hårdgjord yta inom fastigheten.  
 
Vid beräkning av föroreningsbelastning från dagvatten har antagits att magasinen utformas 
som infiltrationsdammar. Marken inom detaljplaneområdet består av material med goda 
infiltrationsegenskaper. Genom att infiltrera dagvatten erhålls god reningseffekt. Vid större 
nederbördstillfällen än 10 mm nederbörd kommer dagvatten att avledas till den låglänta 
torvmarken vid Västerdalälven via ledningar respektive dike där ytterligare fördröjning och 
rening av dagvatten erhålls innan det når Västerdalälven. 
 
Räddningstjänsten utför släckningsövningar inom brandstationstomten. Beroende på vad 
som brinner kan delar av materialet eller restprodukter medföra utsläpp av partiklar och 
andra föroreningar vilket i sig kan utgöra ett hot mot miljön. Släckvatten och material från 
branden får inte avledas till dagvattensystemet. Viktigt att verksamhetsutövaren samlar in 
släckvatten och material från branden och behandlar det på rätt sätt.  
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