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1 BAKGRUND 

1.1 INLEDNING 

WSP har av DSC International AB (DSC) fått i uppdrag att upprätta en 

miljökonsekvensbeskrivning med underliggande utredningar och rapporter 

(t.ex. preliminär riskanalys, bullerutredning, dagvattenutredning m.m.) inför 

tillståndsprövningen för uppförande av en anläggning med bland annat 

serverhallar och reservkraftsgeneratorer i Avesta kommun.  

På uppdrag av DSC har WSP sammanställt en ansökan om tillstånd enligt 

9 och 11 kap. miljöbalken (1998:808) för uppförande och drift av ett antal 

serverhallar inom detaljplanelagd mark utanför Horndal i Avesta kommun, 

Dalarnas län. Området ligger strategiskt placerat inom Sverige och 

tillgodoser anläggningens behov av elkraft och logistik.  

De delar som prövas enligt 9 kap. miljöbalken är reservkraftsgeneratorer 

med en total installerad tillförd effekt om högst 1 500 MWth (motsvarande 

verksamhetskod 40.40-i, förbränningsanläggning med en total installerad 

tillförd effekt på mer än 300 MW). Reservkraftsgeneratorerna kommer att 

användas vid driftstörningar i det vanliga elnätet, t.ex. strömavbrott, samt vid 

regelbundna tester vilka varierar i omfattning. För att säkerställa 

kraftförsörjningen vid strömavbrott kommer bränsle att lagras inom området. 

Mängden bränsle som förvaras vid ett och samma tillfälle bedöms aldrig 

överstiga 5 000 ton. Ansökan omfattar även avledning av ytvatten för att 

användas som kylvatten, vilket kräver tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken. 

Verksamheten ger upphov till miljöpåverkan genom t.ex. utsläpp till luft, 

buller och transporter. Denna miljöpåverkan sammanställs och beskrivs i 

ansökningshandlingarna och nödvändiga skyddsåtgärder föreslås för att de 

riktlinjer, föreskrifter och lagar som reglerar denna typ av verksamhet ska 

efterlevas. Ansökan inges till och prövas av mark- och miljödomstolen vid 

Nacka tingsrätt. Denna rapport utgör en del av tillståndsansökan.  

1.2 OMRÅDESBESKRIVNING 

Verksamhetsområdet ligger norr om Horndal i Avesta kommun, se Figur 1. 

Området består främst av skogs- och åkermark som för närvarande 

förbereds för industriella ändamål. Det finns en transformatorstation vid den 

sydöstra sidan av området och kraftledningar längs områdets ytterkanter. 

Järnvägen mellan Krylbo och Storvik går parallellt med riksväg 68 öster om 

det planerade verksamhetsområdet. Denna järnväg utgör riksintresse för 

infrastruktur. Närmaste bostad ligger cirka 150 meter från 

verksamhetsområdet och det finns inga byggnader eller pågående aktiviteter 

inom det planerade verksamhetsområdet. 

Sjön Rossen ligger 500 meter öster om verksamhetsområdet. Inom 

verksamhetsområdet rinner ett antal bäckar till Rossen. Områdets berggrund 

består av vulkaniska bergarter som granit och rhyolit. Jordarten i området 

består främst av morän.  
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Figur 1 Översiktskarta 

1.3 PLANFÖRHÅLLANDEN 

Det utredda planområdet är cirka 109 hektar stort. Detaljplanen antogs 

av kommunfullmäktige 28 november 2016 och vann laga kraft den 

21 december 2016. Detaljplanen medger industri, kontor och lager. 

Gränserna för detaljplaneområdet visas i Figur 2 nedan. 

Detaljplaneområdet ligger inte inom verksamhetsområde för dagvatten. 

Dagvatten ska enligt detaljplanen omhändertas lokalt inom planområdet. Helt 

opåverkat dagvatten får ledas direkt till recipient. Tak eller fasadmaterial får 

inte avge skadliga emissioner till vatten. Av planbeskrivningen framgår 

följande. ”Dagvatten ska omhändertas lokalt. Detta kan då t.ex. ske med 

hjälp av fördröjande dagvattendammar inom, eller utanför, planområdet. 

Efter att ha passerat sådana dammar är det sannolikt bäst om dagvattnet får 

infiltrera genom marken ner till grundvattnet. Beroende på hur rent 

dagvattnet är efter att det passerat sådan fördröjande dammar kan även 

bortledning av vattnet direkt till recipient vara en möjlig lösning. En viss del 

av dagvattnet kanske även kan ledas direkt till recipient via öppna diken om 

det är tillräckligt rent, t.ex. kan vatten från tak vara så om det inte blandas 

med annat dagvatten.” 
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Figur 2 Detaljplanelagt område. 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
DAGVATTENHANTERING 

Nedan beskrivs de befintliga förutsättningarna för verksamhetsområdet 

gällande dagvattenhantering.  

2.1 TOPOGRAFI OCH YTVATTENAVRINNING 

Verksamhetsområdet består i dagsläget till största delen av skog- och 

åkermark. Verksamhetsområdet är cirka 76 hektar stort med en gradient 

över området från väster till öster med en höjdskillnad på som mest cirka 

25 m på en sträcka av cirka 400 m. Området består av bergsområden med 

lägre belägna marker emellan. 

Figur 3 nedan redovisas flödesriktningen för avrinnande ytvatten. Pilarna 

visar att den generella flödesriktningen är från väster till öster. Genom 

planområdet rinner även ett antal mindre diken och lågstråk som leder mot 

sjön Rossen. 

Figur 3. Figuren redovisar den naturliga flödesriktningen för avrinnande ytvatten i planområdet 
(blå pilar). Den generella flödesriktningen är från väster och ner mot sjön Rossen. 
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Verksamhetsområdet ligger inom delavrinningsområde utloppet av Rossen 

(668689-153483) enligt SMHIs kartering (VISS, 2019). Det totala 

delavrinningsområdet är cirka 3 000 hektar stort. Rossen mynnar så 

småningom ut i Dalälven. 

Verksamhetsområdet ligger inte inom det område som riskerar att 

översvämmas vid ett värsta scenario enligt Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskaps (MSB) översvämningskartering (MSB, 2019).  

En GIS-analys har utförts utifrån höjddata som kartlägger flödesvägarna i 

terrängen. Flödesvägarna visas som turkosa streck i Figur 4 nedan. 

Verksamhetsområdet är markerat med streckat lila område. 

Delavrinningsområden som finns inom området redovisas med större 

färglagda fält i figuren. I figuren kan ses att avrinningsområde A4 leder till en 

utloppspunkt under vägen och järnvägen och ut i Rossen. 

Avrinningsområdena A5 och A6 leder söderut och sammanstrålar till en 

gemensam punkt där den vidare flödesriktningen i dagsläget är diffus och 

antingen leder vidare söderut eller österut och vidare till Rossen. Samtliga 

delavrinningsområden har sin startpunkt uppströms om 

verksamhetsområdet, det vill säga i väster. I figuren visas 

delavrinningsområdenas flödesriktningar med blå pilar.  

 

Figur 4. Delavrinningsområden och flödesstråk i terrängen. De blå pilarna visar flödesriktningen 
inom delavrinningsområdena. Verksamhetsområdet är markerat med lila streck.  

 I GIS-analysen har även instängda områden analyserats för att identifiera 

områden där risk finns för att översvämningsproblematik uppstår. Inga 

instängda områden har hittats inom verksamhetsområdet. 

Trummorna under väg 68 har mätts för att få reda på dimension, material 

och lutning, se Tabell 1 nedan.  
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Tabell 1. Data från inmätning av befintliga trummor under väg 68. 

Trumma Dimension Lutning material  

Trumma 

Utloppspunkt 

A1-A3 

Ø 1 000 8 promille Plåt 

Trumma 

Utloppspunkt A4 

Ø 600 5 promille Plast 

Trumma 

Utloppspunkt 

A5-A6 

Ø 800 4 promille Plast 

 

2.2 GEOLOGI OCH GRUNDVATTENNIVÅER 

För den södra halvan av detaljplaneområdet har en geoteknisk utredning 
genomförts. För redovisning av dessa geotekniska förutsättningar se även 
HDL phase 1; Sweden, Ground investigation report, January 2019, WSP. 

2.2.1 Jordarter 

Enligt SGU:s jordartskarta består större delen av verksamhetsområdet av 

morän, se Figur 5 (SGU a, 2019). Inom området finns höjdområden och 

mellan dessa har mer genomsläppliga jordlager ansamlats och här syns 

bäckar i Figur 5 nedan. Från den geotekniska undersökningen framgår att 

grundvattennivån i området mellan höjdpunkterna ligger ytnära (<0,5 m 

under markytan). Även i de östra delarna av planområdet är grundvattenytan 

marknära, se avsnitt 2.2.2 nedan. Enligt SGUs kartvisare är 

genomsläppligheten i marken medelgod (SGU b, 2019).   

 

Figur 5. Jordartsförhållandena för det aktuella området. Området består till största del av morän 
(SGU a, 2019). 
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2.2.2 Geohydrologi 

För delar av området har grundvattenmätningar gjorts i samband med de 

geotekniska undersökningarna, se Figur 6. Liknande förhållandena som 

gäller för denna södra del av området kan troligtvis appliceras även på den 

utökade norra delen av verksamhetsområdet. Tabell 2 och Figur 7 visar 

grundvattenmätningar gjorda i det mindre området.  

 
Figur 6. Utredningsområde för geoteknisk utredning avgränsad med röd områdesgräns. Contour 
interval 5 m. (copyright Lantmäteriet/Metria, hämtad via: www.hitta.se december, 2018) 

Generellt kan sägas att grundvatten från avrinningsområdet rinner från den 

högre belägna marken i väster till sjön Rossen i öst via de översta jordlagren. 

Isolerade områden med högre höjd är lokala vattendelare. Ett nätverk av 

diken och lågstråk som följer områdets naturliga topografi påskyndar det ofta 

ytuppträngande grundvattenflödet. 

Den lägre liggande marken i öst är träskmarksliknande med 

grundvattennivån vid eller över marknivån vid de genomförda mättillfällena. 

Grundvattennivån i de högre markpartierna har legat på större djup från 

markytan och i dessa områden observerades mindre ytvatten. Jordarna i 

dessa områden är generellt grövre vilket ger en högre permeabilitet. 

  

http://www.hitta.se/
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Tabell 2. Uppmätta max– och minimivärden för grundvattennivåer i grundvattenrör i det 
undersökta området (se figur 7 för placering av mätpunkter). 

Grundvattenrör  Grundvattennivå 

(RH2000) 

Högsta nivå 

(RH2000)  

Datum Lägsta nivå 

(RH2000) 

Datum 

18W022G 150,3 150,2 18-12-11 149,6 18-10-18 

18W057G 143,5 143,2 18-10-22 143,0 18-10-29 

18W082G 152,4 Torr 18-10-29 Torr 18-10-29 

18W084G 143,2 143,2 18-12-11 143,1 18-10-29 

SC01GW 148,9 148,6 18-12-11 148,2 16-07-01 

SC04GW 141,0 141,2 18-11-15 140,6 16-07-01 

SC07GW 138,1 138,5 18-12-11 138,0 16-07-01 

 

 
Figur 7 Generaliserad karta av ytvatten (surface water), grundvatten (groundwater) och 
grundvattenrör upprättad från observationer vid geotekniska fältarbeten. Contour interval 1 m. 
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2.3 MARKAVVATTNINGSFÖRETAG 

Enligt Länsstyrelsen i Dalarnas planeringsunderlag finns det inom 

verksamhetsområdet inga markavvattningsföretag (Länsstyrelsen Dalarna, 

2019).  

2.4 RECIPIENT OCH MILJÖKVALLITETSNORMER 

Inom ramen för Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 

23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 

vattenpolitikens område och 5 kap. miljöbalken fastställs miljökvalitetsnormer 

för vatten. Miljökvalitetsnormerna är styrande för myndigheter och 

kommuner. Det finns olika typer av normer, exempelvis gränsvärdesnormer, 

målsättningsnormer, indikativa normer och andra normer som följer av 

Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. 

För ytvatten innehåller normerna kvalitetskrav angående ekologisk status 

och kemisk status. Kemisk status är en gränsvärdesnorm medan ekologisk 

status är en norm som följer av vårt EU-medlemskap. Som huvudregel ska 

god status vara uppnådd senast år 2021 och den aktuella statusen får inte 

försämras, dock kan undantag göras. Även om ekologisk status inte är en 

gränsvärdesnorm får myndigheter från och med den 1 januari 2019 inte ge 

tillstånd för verksamheter som försämrar ekologisk status eller som kan 

äventyra att god status kan uppnås.  

Recipient för utredningsområdet är sjön Rossen. Sjön Rossen är utpekad 

som en ytvattenförekomst (WA70095179). Den ekologiska statusen har på 

grund av bland annat vandringshinder, påverkade strandmiljöer och 

syrgasförhållanden klassats till måttlig. 

Den kemiska statusen för Rossen uppnår inte god status på grund av 

förhöjda halter av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE). 

Gränsvärdena för dessa ämnen bedöms överskridas inom samtliga 

ytvattenförekomster i Sverige. Vidare bedöms problemen kvarstå under lång 

tid framöver och det bedöms tekniskt omöjligt att sänka halterna. Därför 

gäller ett undantag i form av ett mindre strängt krav för kvicksilverföreningar 

och PBDE. De nuvarande halterna, från år 2015, får dock inte öka. En 

sammanställning av recipientens status och bedömningsgrunder (klassade 

kvalitetsfaktorer och parametrar) visas i Tabell 3. Sjöns miljökvalitetsnorm är 

God ekologisk status 2021 och god kemisk ytvattenstatus med mindre 

stränga krav för bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar.  

Mindre bäckar finns inom verksamhetsområdet men för dessa finns inga 

miljökvalitetsnormer. En av bäckarna finns dock upptagen i VISS som en 

övrig vattenförekomst (WA77601040) (VISS, 2019). 

Tabell 3. Rossen, statusklassning och bedömningsgrunder.  

Vatten-

förekomst 

Aktuell 

status 

Kvalitetsfaktorer och klassificerade 

parametrar 

 

 
Biologiska 

Växtplankton God 

Bottenfauna God 

http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=508&waterID=90525&waterTypeID=35


 
 

 

 
10 262 999 •  Dagvattenutredning  | 13   

 

 

 

Rossen 

(WA70095179) 

 

 
 

Måttlig 
ekologisk 

status 

Fisk Ej 
klassificerad 

Fysikalisk-
kemiska 

Näringsämnen Hög 

Ljus-
förhållanden 

Hög 

Syrgas-
förhållanden 

Dålig 

Försurning Hög 

Särskilda 
förorenande 
ämnen 

God 

Hydro-
morfologiska 

Konnektivitet i 
sjöar 

Måttlig 

Hydrologisk 
regim i sjöar 

God 

Morfologiskt 
tillstånd i sjöar 

Hög 

Uppnår ej 
god 
kemisk 
status 

Prioriterade 
ämnen 

Bromerade 
difenyleter 

Uppnår ej god 

Kvicksilver 
och 
kvicksilver-
föroreningar 

Uppnår ej god 

3 GRUNDVATTEN 

En dokumenterad sand- och grusås som är utpekad som 

grundvattenförekomst (SE668434-153458) löper i nord-sydlig riktning strax 

öster om området för detaljplanen och tangerar områdets sydöstra hörn, men 

ligger utanför verksamhetsområdet, se Figur 8. 

För grundvatten finns kemiska och kvantitativa kvalitetskrav. Som 

huvudregel ska alla vattenförekomster uppnå normen om god status till 2021 

eller senast till 2027. Statusen får inte försämras och målet att nå god status 

inte får äventyras, dock kan undantag göras. Miljökvalitetsnormen för den 

aktuella grundvattenförekomsten bedöms vara god kemisk status och god 

kvantitativ status. 

Kemisk grundvattenstatus är en målsättningsnorm. Det kvantitativa 

kvalitetskravet innebär att det ska vara balans mellan uttag och nybildande 

av grundvatten. 

Det finns skyddsföreskrifter för vattentäkten för Horndals samhälle. 

Verksamhetsområdet ligger inte inom vattenskyddsområdet och berörs 

därför inte av dessa vattenskyddsföreskrifter. Närmaste brunn enligt SGUs 

brunnsregister ligger cirka 0,7 km från verksamhetsområdet (SGU). 

Enligt föreskrifter i detaljplanen ska bränsledepåer eller annan förvaring av 

ämnen som kan riskera att skada grundvattnet konstrueras på ett sätt som 

säkerställer att eventuellt läckage inte når ner i marken. 

 

http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=405&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=549&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=549&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=547&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=547&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=547&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=3371&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=3371&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=3376&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=3376&waterID=90525&waterTypeID=35
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Figur 8 Registrerad grundvattenförekomst enligt VISS (VISS, 2019). 
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4 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

Ett förslag på utformning av verksamhetsområdet har tagits fram där den 

primära verksamheten inom området är avsedd för serverhallar. Längs 

områdets östra sida har två ytor för dagvattenhantering, exempelvis 

dagvattendammar, lämnats. Se förslag i figur 9 nedan. Verksamhetsområdet 

är cirka 76 hektar stort. Efter exploatering förväntas avrinningen från området 

öka då området idag består av obebyggd skogsmark. Trafikverket har 

framfört att den ökande avrinningen från området inte får påverka funktionen 

för de trummor som ligger under riksväg 68 nedströms planområdet. Den 

planerade verksamheten för aktuell tillståndsprövning ligger inom 

delavrinningsområdena A4 och A5-A6 enligt Figur 4 ovan.  

För beräkningarna nedan har en klimatfaktor på 1,25 använts i enlighet med 

Svenskt Vatten, P110. Detta för att hänsyn till framtida ökad nederbörd. 

 

Figur 9. Verksamhetsområdets föreslagna utformning (2019-11-11). 
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5 BERÄKNINGAR 

Då kommunen inte har antagit någon dagvattenpolicy utgår utredningen från 

rekommendationerna i Svenskt Vattens P110 – Avledning av dag-, drän-, 

och spillvatten.  

Översiktliga beräkningar har utförts för verksamhetsområdet med avseende 

på dimensionerande flöde, magasin och föroreningar.  

För området har antagits att dagvattensystem ska dimensioneras för ett 

30-årsregn med en varaktighet som motsvarar rinntiden ut från aktuellt 

område som det dimensionerande regnet. Regnet styr bland annat 

rekommendationer för brunnars och ledningars kapacitet samt erforderlig 

volym på dagvattenmagasin. Detta krävs för att undvika frekvent 

förkommande vattensamlingar inom aktuellt område samt förhöjd belastning 

på system nedströms. Trummor under väg 68, som kan ses som 

begränsningar för hur mycket dagvatten som kan släppas ut från området, 

antas vara dimensionerade för 50-årsflöde (HQ50) enligt Trafikverkets 

föreskrifter. För att inte överbelasta trummorna begränsas flödet ut från 

området till 50-årsflödet från naturmarksavrinning. Fördröjningen 

dimensioneras för ett 30-årsregn och konsekvensen av ett 50-årsregn 

kontrolleras. 

Beräkningar utifrån avrinningsområdena enligt Figur 4 ovan har gjorts för att 

beräkna det befintliga flödet till trummorna under väg 68. Beräkningarna har 

gjorts enligt Trafikverkets publikation Avvattningsteknisk dimensionering och 

utformning – MB 310 (Trafikverket, 2017) med en dimensionerande 

återkomsttid om 50 år. Flödesberäkningarna redovisas i tabell 6 nedan, 

kolumn HQ50. I tabellen redovisas även trummornas beräknade kapacitet 

med indata från WSP:s inmätningar av trummorna enligt Tabell 1 ovan. 

Kapaciteten har beräknats för fylld ledning med Colebrooks diagram och för 

ledning med överdjup och fyllnadsgrad 85 % enligt rekommendationer i 

MB 310 (Trafikverket, 2017) med Mannings formel.  
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Tabell 4. Beräknade flöden för vägtrummor under väg 68. 

 

I tabell 4 ovan kan utläsas att trummorna har en viss kapacitet att ta emot 

större flöde än vad som kommer till dem i nuläget räknat med fylld ledning. 

Vid beräkning med ett överdjup enligt Trafikverkets föreskrifter (0,3 m) och 

en fyllnadsgrad om 85 % har trummorna underkapacitet. Vid platsbesöket 

kunde konstateras att trummorna inte låg med ett sådant överdjup varför den 

verkliga kapaciteten antas ligga mellan de två kapacitetsberäkningarna. För 

att säkerställa att trummorna inte överbelastas antas i denna utredning att 

dagvattenflödet från verksamhetsområdet inte får öka jämfört med dagens 

förutsättningar. 

5.1 DIMENSIONERANDE FLÖDE 

Befintliga och framtida dagvattenflöden som teoretiskt sett kan genereras 

inom planområdet vid 50-årsregn har beräknats enligt den rationella 

metoden enligt Svenskt Vatten, P110 (Svenskt Vatten AB, 2016): 

𝑄 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑘 

𝑄  = flödet [l/s] 

𝐴  = avrinningsområdets area [hektar] 

𝜑  = avrinningskoefficienten 

𝑖(𝑡𝑟)  = dimensionerande nederbördsintensitet [l/s,hektar] vid 

regnvaraktighet 𝑡𝑟 

𝑘  = klimatfaktorn 

 

Dimensionerande nederbördintensitet beräknades enligt Dahlströms formel 

(Svenskt Vatten AB, 2011). I enlighet med P110 har en klimatfaktor på 1,25 

använts.  

För att utreda vilket flöde som ska tillåtas att släppas ut från området efter 

exploatering beräknas flödet för nutidscenariot med både rationella metoden 

och med naturmarksavrinning enligt Trafikverkets föreskrifter. Områdena 

delas in i två områden, B4 och B5-B6, för att visa att de leder till 

utloppspunkterna för motsvarande område, A4 samt A5-A6. 

I Tabell 5 nedan redovisas flödesberäkningar enligt den rationella metoden 

för nuvarande markanvändning inom det planerade verksamhetsområdet. 

I dagsläget är marken planterad med skog eller kalhygge och har därför 

samma avrinningskoefficient. Rinntiden är cirka 90 minuter, beräknad för 

avrinning på mark. 

Avrinnings-

område 

Avrinnings-

områdets 

area [km2] 

HQ50 [m3/s] Kapacitet 

[m3/s] med 

fylld ledning 

Kapacitet 

[m3/s] med 

överdjup 

och 85% 

fyllnadsgrad 

A4 0,60 0,54 0,64  0,3 

A5-A6  1,68 1,01 1,21  0,51  
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Tabell 5. Flödesberäkningar för befintlig markanvändning för de två identifierade 
avrinningsområdena. Återkomsttid 50 år, rinntid 90 minuter. Beräkningar enligt den rationella 
metoden. 

Befintlig  

markanvändning 

Area 

(ha) 

ϕ Ared 

(ha) 

Flöde  

50 år (l/s)  

Område 2 (B4) 22 0,1 2,2 250 

Område 3 (B5-B6) 53 0,1 5,3 600 

Totalt 75 0,1 7,5 850 

 
I Tabell 6 nedan redovisas hur det planerade verksamhetsområdet bidrar till 

det totala avrinningsområdenas naturflöden innan exploatering enligt 

Trafikverkets föreskrifter. Vid en jämförelse av tabell 5 och tabell 6 ses att 

flödet enligt tabell 6 bör sättas som begränsande flöde ut från 

verksamhetsområdet för att inte ytterligare belasta vägtrummorna under 

väg 68.  

 

Tabell 6. Flödesberäkningar för verksamhetsområdets bidrag till naturmarksavrinning innan 
exploatering. Beräkningar enligt Trafikverkets föreskrifter. 

Befintlig  

markanvändning 

Area 

verksamhets-

område (ha) 

Andel av 

delavrinnings-

område 

HQ50 [m3/s] 

delavrinnings-

område 

HQ50 [l/s]  

verksamhets- 

område 

Område 2 (B4) 22 37 % 0,54 200 

Område 3 (B5-B6) 53 32 % 1,01 320 

Totalt 75   520 

 

För markanvändning i det exploaterade verksamhetsområdet har värden 

enligt Tabell 7 ansatts. 

Tabell 7. Scenarios för markanvändning för det exploaterade området för beräkning av 
dagvattenflöden. 

Markanvändning Del av 
verksamhetsområde 

Hektar  

Byggnad/Tak 30 % 23 

Asfalt/Parkering/Väg 15 % 11,5 

Grusad yta 15 % 11,5 

Gräsyta 40 % 30 

Totalt 100 % 76 
 

Befintliga och framtida dagvattenflöden som teoretiskt sett kan genereras 
inom verksamhetsområdet vid 30- och 50-årsregn har beräknats med den 
rationella metoden enligt Svenskt Vatten, P110. Varaktigheten är satt till 
10 minuter då det förutsätts att avledning av dagvatten sker i ledningar inom 
verksamhetsområdet. Planområdet har delats in i område B4 samt B5-B6 för 
att motsvara delavrinningsområdena som de ligger inom enligt Figur 4 ovan. 
Flödesberäkningarna redovisas i tabell 8 och tabell 9 nedan.  
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Tabell 8. Framtida markanvändning, ytor och flöden för verksamhetsområdesdel B4 vid 
återkomsttid 30 och 50 år med varaktighet om 10 minuter (inklusive klimatfaktor 1,25). 

Mark-
användning 

Del av 
verksamhets- 

område 

Area  
(ha) 

Avrinnings-
koefficient 

Reducerad 
area (ha) 

Flöde  
30 år (l/s) 

Flöde  
50 år (l/s) 

Byggnad 30 % 6,6 0,9 5,9 2 435 2 884 

Asfalt 15 % 3,3 0,8 2,6 1 082 1 282 

Gräsmark 15 % 3,3 0,1 0,3 135 160 

Grusad yta 40 % 8,8 0,3 2,6 1 082 1 282 

SUMMA 100 % 22   12 4 734 5 608 

 
Tabell 9. Framtida markanvändning, ytor och flöden för verksamhetsområdesdel B5-B6 vid 
återkomsttid 30 och 50 år med varaktighet 10 minuter (inklusive klimatfaktor 1,25). 

Mark-
användning 

Del av 
verksamhets-

område 

Area  
(ha) 

Avrinnings-
koefficient 

Reducerad 
area (ha) 

Flöde  
30 år (l/s) 

Flöde  
50 år (l/s) 

Byggnad 30 % 15,9 0,9 14,3 5 865 6 948 

Asfalt 15 % 8,0 0,8 6,4 2 607 3 088 

Gräsmark 15 % 8,0 0,1 0,8 326 386 

Grusad yta 40 % 21,2 0,3 6,4 2 607 3 088 

SUMMA 100 % 53   28 11 405 13 509 

 

5.2 MAGASINSBERÄKNINGAR  

Erforderlig magasinsvolym har beräknats enligt Svenskt vattens publikation 

P110: 

𝑉𝑚𝑎𝑔𝑎𝑠𝑖𝑛 = 0,06 ∙ ⌊𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑡𝑟 −
𝐾

(𝐴 ∙ 𝜑)
∙ (𝑡𝑟 − 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛) +

𝐾2 ∙ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛
𝑖(𝑡𝑟)

⌋ ∙ (𝐴 ∙ 𝜑) 

 

𝑉𝑚𝑎𝑔𝑎𝑠𝑖𝑛= Magasinvolym [m3] 

𝑖(𝑡𝑟)  = dimensionerande nederbördsintensitet [l/s,hektar] 

𝑡𝑟  = regnets varaktighet [min] 

𝐾  = avtappning från magasinet [l/s] 

𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛  = rinntid [min]. 

Magasinsberäkningar utfördes för 30- samt 50-årsregn med en rinntid om 
10 minuter för olika varaktigheter där den varaktighet som ger störst volym är 
dimensionerande. För avtappningen användes tidigare beräknade värden på 
avrinningen för nuvarande markanvändning, se Tabell 6. Beräkningarna 
redovisas i tabell 10 nedan. För område B4 nåddes den maximala volymen 
efter cirka 2,5 timmar för 30-årsregnet och efter cirka 3 timmar för 
50-årsregnet. För område B5-B6 var motsvarande tider cirka 4 timmar 
respektive 4,5 timmar.  
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Tabell 10. Erforderlig magasinsvolym. 

Delområde 
Avtappning 

[l/s] 

Erforderlig 
magasinsvolym 
30-årsregn [m3] 

Erforderlig 
magasinsvolym 
50-årsregn [m3] 

Område B4  200 5 119 6 384 

Område B5-
B6  

320 13 615 16 879 

Total 520 Cirka 18 000 Cirka 23 300  

 

I figur 9 som visar verksamhetsområdets planerade utformning, finns två ytor 

för dagvattendammar markerade. Dessa ytor har en area om 16 520 m2 

samt 13 280 m2. För att dammarna ska fungera som fördröjande magasin 

måste området höjdsättas på ett sådant sätt att dagvatten leds till och 

fördelas mellan de två dammarna. Dammarnas totala ytbehov ökar med 

inloppsledningens djup. En ledning som kommer in på 2 meters djup ger ett 

ökat ytbehov på 6 meter runt om hela dammen om släntlutning 1:3 väljs. Om 

ledningen istället kommer in på 6 meters djup ökar ytbehovet till 18 meter 

runt hela dammen med samma släntlutning.  

Den beräknade fördröjningsvolymen för ett 30-årsregn kommer vid ett 

50-årsregn att fyllas upp på cirka 30 minuter. Detta innebär att 50-årsregn 

med längre varaktighet inte kommer att fördröjas i dammen utan rinna 

ofördröjt vidare mot väg 68 och vägtrummorna. Det ofördröjda flödet kan 

uppgå till 7-8 m3/s. För att inte riskera att dagvatten dämmer upp vid 

trummorna under väg 68 bör magasinet dimensioneras efter 50-årsregn 

enligt tabellen ovan.  

5.3 FÖRORENINGSFÖRHÅLLANDE 

Det kommer att vara lite trafik inom verksamhetsområdet med ett fåtal fordon 

och tunga lastbilar verksamma inom området för den dagliga driften. 

Föroreningsbelastningen från området kommer dock att öka då exempelvis 

slitage, korrosion och urlakning kommer att bidra till en ökad 

föroreningssituation, trots att det är lite trafik inom verksamhetsområdet. De 

föreslagna dagvattenlösningarna som ska fungera för att fördröja dagvatten 

kommer också att ha en renande effekt som bedöms vara tillräcklig för 

området. För att förhindra utsläpp av förorenat vatten vid olycka kan 

avstängningsanordningar anläggas i anslutning till dagvattendammarna för 

att undvika att exempelvis oljeutsläpp eller släckvatten leds till recipient.    

Föroreningshalter och föroreningsmängder i planområdet före och efter 

exploatering har beräknats i beräkningsverktyget StormTac (version 19.3.1). 

Uppgift om en årlig nederbörd om 617,9 mm/år har hämtats från SMHI för 

mätstation Avesta (nr. 10607). Indata till beräkningen är markanvändning 

enligt  
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Tabell 8 och Tabell 9. I beräkningsverktyget StormTac används schabloner 

för föroreningshalter och mängder per markanvändning. Det är viktigt att 

belysa osäkerheten i beräkningarna vid användning av schablonhalter. 

Trafikintensiteten för schablonen väg i StormTac är satt till 100 fordon/dygn 

vilket troligtvis är högre än den lokalgata som planeras i planområdet, vilket 

gör att beräkningarna troligtvis visar högre värden för metaller och 

oljeprodukter från planområdet än vad det i verkligheten kommer att vara. 

Däremot ger beräkningarna en anvisning om skillnaden mellan nuvarande 

och planerad bebyggelse. 

I tabell 11 redovisas beräknade föroreningshalter i dagvatten för nuvarande 

och framtida planerad markanvändning. Halterna jämförs med riktvärden 

framtagna av Riktvärdesgruppen (2009) där riktvärde 1M står för 

direktutsläpp till recipient. Detta riktvärde säger inget om vilka halter 

recipienten tål men ger en grov fingervisning om hur halterna förhåller sig till 

ett ”normalt” dagvatten. Halterna efter exploatering av området är mindre 

eller ungefär lika stora som riktvärdena. 

Beräknad föroreningsmängd för nuvarande markanvändning och framtida 

planerad markanvändning anges i Tabell 12. Enligt beräkningarna ökar 

generellt föroreningshalterna och mängderna från planområdet efter 

planerad exploatering. Även om halterna i dagvattnet är små kommer 

belastningen av föroreningar (kg/år) att öka. Som jämförvärde finns 

belastning av kväve och fosfor från hela delavrinningsområdet (Utloppet av 

Rossen) redovisat i tabellen (SMHI, 2019).  

 

Tabell 11. Resultat från beräkning i StormTac avseende föroreningshalter och riktvärden (µg/l), 
före och efter exploatering. Halter som överskrider eller tangerar riktvärdena är markerade med 
fet text.  

  P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja 

  µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

Nuvarande 
markanvändning 

16 280 2,2 4,7 11 0,077 1,4 2,1 0,006 10000 92 

Planerad 
markanvändning 

140 1500 2,6 13 21 0,43 4,4 4 0,032 39000 290 

Riktvärde 1M 160 2000 8 18 75 0,4 10 15 0,03 40000 400 

 

Tabell 12. Resultat från beräkning i StormTac avseende föroreningsmängd (kg/år), före och efter 
exploatering. Alla siffror i kg/år. 

 

 

 

  P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja 

             

Nuvarande 
markanvändning 

1,3 24 0,19 0,4 0,97 0,007 0,12 0,18 0,0005 890 7,9 

Planerad 
markanvändning 

45 490 0,88 4,2 7 0,14 1,5 1,3 0,011 13000 98 

Belastning från 
delavrinningsområde 

122 6480          
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För att minimera exploateringens påverkan på föroreningsmängder till 

recipienten behövs någon typ av rening för att avskilja metaller och olja. De 

ytor som i utformningsförslaget är reserverade för dagvattenhantering kan 

utformas som dagvattendammar. Dagvattendammars reningseffekt kan 

skiljas åt beroende på dammens uppbyggnad och utformning. Nedan 

redovisas beräknad generell reningseffekt (%) för våt damm, se Tabell 13. 

Data är hämtad från StormTac (2019).  

Tabell 13. Beräknad generell reningseffekt (%) av våt damm utifrån StormTac (2019). 

  P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja 

Våt damm 55 35 75 60 60 50 75 50 30 80 80 

 

Om höjdsättning av planområdet tillåter kan även diken längs vägarna 

anläggas för avledning av dagvatten. Dikena bidrar till fördröjning och rening, 

se Tabell 14. Dikena kan även användas för snölagring vintertid.  

Tabell 14. Beräknad generell reningseffekt (%) av gräsdike, öppet dike, vägdike utifrån 
StormTac (2019). 

  P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja 

Gräsdike, öppet 
dike, vägdike 

30 20 40 20 55 35 35 50 10 65 85 
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6 FÖRSLAG TILL 
DAGVATTENHANTERING 

6.1 ÅTGÄRDER UTANFÖR PLANOMRÅDET 

Enligt GIS-analysen ligger en stor del av verksamhetsområdet nedströms 

den naturliga flödesriktningen. För delavrinningsområde A5 ligger en 

betydande del av avrinningsområdet uppströms verksamhetsområdet vilket 

troligen kan leda till att markavrinnande kommer att rinna in i 

verksamhetsområdet från den ovanliggande marken. Vid vidare utredning 

och höjdsättning av området bör det ses över vilka åtgärder som krävs för att 

avrinnande vatten inte ska riskera att översvämma verksamhetsområdet. 

Vatten från ovanliggande mark kan hanteras olika beroende på höjdsättning 

av verksamhetsområdet. Vatten kan ledas genom området i diken och 

kulvertar och ledas under området, eller ledas om i diken kring 

verksamhetsområdet. Dessa flöden bör inte ledas genom 

fördröjningsanläggningarna/dagvattendammarna.  

6.2 GENERELL UTFORMNING INOM PLANOMRÅDET  

Då stora ytor av planområdet kommer att vara hårdgjorda, i jämförelse med 

nuvarande läge, kommer dagvattenflödet från området att öka. Att fördröja 

dagvatten blir den primära dagvattenfrågan för området. För utredningen har 

antagits att dagvatten leds till dagvattenbrunnar och ledning vidare mot 

dagvattendammar för fördröjning. Detta kan ses som ett worst case scenario 

där även andra alternativ med öppna dagvattenlösningar skulle vara möjligt. 

Exempelvis kan diken anläggas längs körytor för att fördröja och rena 

dagvatten och samtidigt leda vattnet mot dagvattendammarna. Om diken kan 

anläggas eller ej beror delvis på hur verksamhetsområdet höjdsätts.  

Föroreningsbelastningen från området kommer att vara liten men 

föroreningar från exempelvis slitage, korrosion och urlakning kommer att 

bidra till en ökad föroreningssituation, trots att trafiken inom 

verksamhetsområdet är liten. För att minska belastningen av föroreningar 

som uppstår vid exploatering skulle dagvattenmängderna som avleds 

behöva minskas genom att exempelvis infiltrera dagvattnet i grönytor och ha 

genomsläpplig beläggning på körytor och parkeringar.  

Takdagvatten får enligt planbeskrivningen lov att släppas direkt till recipient. 

Flöden från taken behöver dock fördröjas för att inte överbelasta trummorna 

under riksväg 68.  

Från verksamhetsområdet leds dagvatten till trummor som går under väg 68 

och vidare ut i Rossen. Trummor och diken måste rensas för att funktionen 

ska upprätthållas.  

Dagvattendammarna som planeras på området används för att fördröja 

dagvatten. Dessa dammar bör anläggas tidigt i exploateringen för ta hand 

om partiklar och sediment som sköljs bort från marken vid stora regn redan 

vid starten av områdets utbyggnad.   

För utformning av dagvattenanläggningar är det viktigt att beakta 

möjligheterna till avledning av extrema regn. Vid höjdsättning av området bör 

hänsyn tas till detta genom att skapa flödesvägar som leder vatten bort från 
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kritiska områden vid stora nederbördsmängder då 

dagvattensystemet/ledningsnätet är mättat. Lokala instängda områden som 

kan innebära översvämningsrisk bör undvikas. Lämpliga flödesvägar är 

t.ex. längs gator eller över grönytor.  

6.3 DAGVATTENHANTERING VID SKYFALL 

Vid skyfall, som överskrider det dimensionerande 30-årsregnet, föreligger 

risk att byggnader kan ta skada om höjdsättningen är felaktig. Det är därför 

viktigt att skapa marklutningar bort från byggnader och leda dagvattnet ut 

mot gator och diken.  

Vid höjdsättning av verksamhetsområdet är det viktigt att byggnader 

placeras högre än omkringliggande mark så att dagvatten inte rinner mot 

byggnaderna samt 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. Då 

ledningsnätet dimensioneras för ett 30-årsregn måste det finnas ytliga 

flödesvägar som leder vatten bort från byggnader vid större nederbörd.  

6.4 KONSEKVENSER VID VERKSAMHETENS 
GENOMFÖRANDE 

Exploatering av befintligt skogsområde medför ökat dagvattenflöde i och 

med att ytor hårdgörs och infiltrationen minskar. Om inga 

fördröjningsåtgärder vidtas innebär exploateringen ökad belastning på 

vattendrag och ytvattenförekomster. Fördröjning av dagvatten inom 

verksamhetsområdet bidrar till minskad risk för att dagvattenflödet ut från 

området ska överbelasta befintlig infrastruktur så som vägtrummor.   

De fördröjande åtgärderna har även en renande effekt. Föroreningshalter 

och mängder ökar, dock är dessa halter små jämfört med riktvärden. De 

fördröjande dagvattenlösningarna som föreslagits i denna rapport ska även 

fungera som renande dagvattenlösningar för att minska 

verksamhetsområdets belastning på recipienten. Även om belastningen från 

området ökar så är det en liten ökning i jämförelse med hela 

delavrinningsområdet. Recipienten har i dagsläget inte problem med de 

föroreningar som kan härröra från förorenat dagvatten. Föreslagna 

dagvattenlösningar med renande effekt anses därför vara tillräckliga för 

rening av dagvatten från verksamhetsområdet.  

För att upprätta skyddsanordningar och förhindra utsläpp av förorenat vatten 

vid olycka kan avstängningsanordningar anläggas i anslutning till 

dagvattendammarna för att undvika att exempelvis oljeutsläpp eller 

släckvatten leds till recipient.    
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7 VIDARE UTREDNING 

Inför denna dagvattenutredning fanns ingen höjdsatt plan att tillgå för 

verksamhetsområdet. Enligt planbeskedet bör renat och fördröjt dagvatten 

om möjligt infiltrera i eller i närheten av verksamhetsområdet. Inom 

verksamhetsområdet finns i dagsläget stora höjdskillnader i naturen och 

grundvattennivåerna är mycket marknära. Vid val av dagvattenlösningar för 

området måste den marknära grundvattennivån tas i beaktande då vatten ej 

kan infiltrera i områden med högt stående grundvatten. Dammar och diken 

kan också behöva anläggas med tät botten för att förhindra vatteninträngning 

från grundvatten. Ett ytterligare alternativ för utformning av 

verksamhetsområdet kan vara att fylla ut områden med massor. Att infiltrera 

vatten i fyllnadsmassor kan påverka risken för skred. Vilken typ av 

dagvattenlösning som väljs för området måste ses över i ett senare skede i 

samspel med anläggande och utformning av marken.  

Dagvattendammarnas djup och storlek är även de delvis beroende av 

höjdsättning av verksamhetsområdet. Dammarnas totala ytbehov ökar med 

inloppsledningens djup. En ledning som kommer in på 2 meters djup ger ett 

ökat ytbehov på 6 meter runt om hela dammen om släntlutning 1:3 väljs. Om 

ledningen istället kommer in på 6 meters djup ökar ytbehovet till 18 meter 

runt hela dammen med samma släntlutning. Med djupt liggande ledningar 

kan det också bli problematiskt att få ut dagvattnet ur dammarna med 

självfall. Detta kan i så fall lösas genom att pumpa ut vattnet ur 

dagvattendammarna. Om andra dagvattenlösningar än de som föreslagits i 

denna rapport anläggs, exempelvis öppna diken istället för avledning direkt 

till dagvattenbrunn och ledning, bör beräkningar ses över då exempelvis 

rinntiden kommer att öka. Detta kan leda till att fördröjningsvolymen för 

verksamhetsområdet blir mindre.  

I utredningen föreslås att dagvattendammarna dimensioneras efter 

50-årsregn som en extra säkerhet. Dammarnas storlek kan eventuellt 

minskas om en konsekvensanalys vid överbelastning av de befintliga 

trummorna under väg 68 görs. Om överbelastningen bedöms utgöra en liten 

risk för vägkonstruktionen och omgivande mark så kan fördröjningsvolymen 

troligen minskas till den som beräknats för 30-årsregnet. Även 

avrinningsvägar från verksamhetsområdet mot väg 68 bör kontrolleras så att 

de antaganden avseende flödesvägar och naturmarksavrinning från 

verksamhetsområdet som gjorts i denna rapport stämmer, det gäller speciellt 

för diffusa avrinningsvägar från delavrinningsområde A5-A6. För att kunna 

göra en konsekvensanalys behöver fler inmätningar av trummor och 

intilliggande mark göras. Hur vatten från uppströms belägen naturmark ska 

tas om hand är också beroende av verksamhetsområdets höjdsättning vilket 

måste tas med i vidare utredning.  
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