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1 BAKGRUND 

Leksands kommun arbetar med framtagandet av en ny detaljplan för ett 
område i Limsjöänget för livsmedelshandel och skrymmande 
sällanköpshandel. I detta uppdrag har en dagvattenutredning utförts för 
framtagandet av en åtgärdsplan gällande dagvattenhantering för 
planområdet.  

En av recipienterna, Limsjön, för området är skyddat av art- och habitat- 
samt fågeldirektivet, dvs ett natura 2000-område. 

Ambitionen i utredningen är att kunna minimera anläggandet av nya 
ledningssystem och istället nyttja öppna diken, fördröjningsdammar 
alternativt fördröjningsmagasin. Öppen avledning av dagvattnet minimerar 
ingreppen i befintlig miljö. 

1.1 SYFTE 
Syftet med denna utredning är att ta fram en åtgärdsplan för planområdet 
genom att utreda förutsättningar för LOD och fördröjning/rening av 
dagvatten. Åtgärder som föreslås får inte ge negativa konsekvenser för 
recipienter och omkringliggande områden eller försvåra möjligheterna att 
exploatera Hjorthagen.  

Utredningen ska även utreda risk och åtgärd för lakvattenspridning samt 
planering av hur ett eventuellt läckage av t ex drivmedel tas om hand så att 
detta inte rinner rakt ut i tilliggande Natura 2000-område. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Planområdet är lokaliserat ca 700 meter nordnordost om Leksands Centrum 
och avgränsas av Leksandsvägen i söder, järnväg i väster och Riksväg 70 i 
öster, se Figur 1. Norr om området finns åkermark. Inom planområdet finns 
en gammal deponi. Deponiområdet är enligt Länsstyrelsens MIFO Fas 1 
klassat som riskklass 2 (Länsstyrelsen Dalarna 2011). 

Planområdet omfattar delar av Noret 2:27, Noret 2:39 och Noret 2:40.  
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Figur 1. Kartbild över Leksand med utmarkerat planområde i Limsjöänget (lila linje) 
samt närliggande exploateringsområde Hjorthagen. 

 

Planområdet är 3,3 ha och utgörs idag av hårdgjorda ytor såsom byggnader 
med tak och asfalterad gator och bilparkering samt oexploaterad mark, se 
Figur 2Figur 2. På fastighet 2:40 ligger en möbelaffär och på fastighet 2:39 
en bilhall. Båda dessa byggdes 2014 med krav på dagvattenhantering enligt 
då gällande detaljplan med följander krav på dagvattenhanteringen; 

”Regnvatten från större hårdgjorda ytor leds via uppsamlingsmagasin och 
sandfilter/oljeavskiljare till befintliga diken.” 

Takavvattning och dagvattenbrunnar avleds via ledningar till stenkrossdiken, 
inga oljeavskiljare har installerats för parkeringsytorna. 

 
Figur 2 Utkast till plankarta daterad 2016-06-07. 

Limsjöänget

Hjorthagen 
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I den västra kanten av området har fornlämningar i form av boplats 
identifierats vid tidigare undersökningar, se Figur 3. Delar av 
fornlämningarna avlägsnades i samband med undersökningen år 2012-2013 
(Riksantikvariatämbetet 2016). Enligt antagen detaljplan för Norra 
riksvägsinfarten (Noret 2:30 m fl) som upprättades september år 2005, skall 
exploatering föregås av arkeologisk huvudundersökning vilket också har 
genomförts för planområdet. 

 

Figur 3. Fornlämningar från boplatser finns i planområdets västra del, här 
prickmarkerat i orange färg (Skogsstyrelsen 2016). 

 

Hjorthagen som ligger söder om planområdet består av ca 5 ha byggbar yta. 
Den dagvattenhantering som föreslås för Limsjöänget får ej bidra till några 
negativa konsekvenser för exploateringen av Hjorthagen.  

2.1 GEOHYDROLOGI 
Både norr och söder om planområdet finns idag risk för översvämningar. 

2.1.1 Geologiska förutsättningar 
Enligt SGUs jordartskarta består jordarterna i området kring Limsjön av 
glacial silt. Även inom utredningsområdet är den huvudsakliga jordarten silt 
(SGU 2016). I Figur 4 syns norr om Limsjöänget också ett område av 
kärrtorv samt ett område av postglacial sand.  
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Figur 4. Jordartskarta över Limsjöänget och Hjorthagen (SGU 2016). Enligt SGUs 
jordartskarta består jordarten i området av glacial silt. Norr om Limsjöänget syns ett 
område av kärrtorv och ett område av postglacial sand. 

  

Limsjöänget har tidigare (ca år 1930-1970) använts som deponi för diverse 
avfall. Området har också använts som upplag av bergkrossmaterial. Ett 
antal geotekniska undersökningar har genomförts i samband med 
exploatering av Limsjöänget. Under 2005 och 2015 har också miljötekniska 
markundersökningar genomförts inom området. Även provtagningar för att 
utreda förekomsten av metangaser från deponin har genomförts (Ramböll 
2005b, Ramböll 2015). För ptovtagning och analys av deponimassor se 
vidare avsnitt 3.2.1 Tidigare utredningar av deponiområdet. 

Förutsättningarna för att infiltrera dagvatten i området bedöms vara 
begränsade. Att infiltrera dagvatten i eller i nära anslutning till den gamla 
deponin är inte önskvärt då detta kan leda till att större halter av föreningar 
sprids till grundvatten och vidare till Limsjön. Under fyllnadsmassorna har 
torvmaterial påträffats och silt samt lermaterial underlagrar torven. Enligt 
SGU består jorden i utredningsområdet och runt Limsjön till största del av 
silt. Infiltrationskapaciteten i silt är begränsad.  

2.1.2 Grundvatten 
I den norra delen av Limsjöänget sluttar utrednigsområdet brant ned mot det 
nämnda kärrtorvområdet. Här finns ett dike mellan Limsjöänget och 
kärrområdet som rinner i sydöstlig riktning ned mot Limsjön.  

Från utredningar gjorda i Limsjöänget bedöms grundvattenytan ligga mellan 
3,3-4,1 meter under markytan i det undersökta området (inom fastighet Noret 
2:30, Limsjöänget) (Ramböll 2005b, Ramböll 2015). Genomförda utredningar 
visar at deponimassor påträffas 3-5 meter under markytan, delar av deponin 
ligger alltså under grundvatten.  

Från undersökningarna genomförda under 2015 interpolerades en 
grundvattengradient fram. Resultatet kan ses i Figur 5 nedan. Mätningarna 
visar att grundvattnets flödesriktning i Limsjöänget är ned mot Limsjön  
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Figur 5. Grundvattnets flödesriktning framgår av de röda pilarna (Ramböll 2015b). 

 

I Hjorthagen är marknivån längs järnvägen och Leksandsvägen högre än 
närmare riksväg 70. Inom Hjorthagen har en 4 000 m2 stor våtmark anlagts 
för att rena dagvatten från Noret. I Figur 10 ses lågpunkter, i form av diken, 
som går från västra sidan av Hjorthagen (Noret) ned mot våtmarken och den 
öppna vattenspegeln. Området bedöms vara blött under stora delar av året 
och stå i god förbindelse med Limsjön. I figur 6 ses den öppna vattenspegeln 
som ligger utmed riksväg 70.  

Utifrån utredningen genomförd 2015 kan antas att grundvattenriktningen i 
Hjorthagen är ned mot den öppna vattenspegeln och vidare mot Limsjön. 
Från grundvattenmätningarna framgår att grundvattennivån ligger 2,7-1,6 
meter under markytan i den norra delen av Hjorthagen(Ramböll 2015). I de 
södra delarna av Hjorthagen är det möjligt att grundvattengradienten är i 
riktning ned mot Österdalälven  

 
Figur 6. Vy över Hjorthagen från Limsjöänget. Den öppna vattenspegeln syns i 
figurens högra del. Bortom riksväg 70, som löper längs med Hjorthagen, kan Limsjön 
skönjas mellan träden. 

Limsjön som är ett Natura 2000-område ska inte påverkas negativt av de 
planerade åtgärderna i Limsjöänget och Hjorthagen. Sänkta 
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grundvattennivåer i Limsjön är alltså inte önskvärt. Stora delar av Hjorthagen 
står troligen i god förbindelse med Limsjön. I den anlagda våtmarken i 
Hjorthagen har ett antal häckande fåglar förekommit. Den öppna 
vattenspegeln ger området trevlig karaktär och möjlighet för rekreation. Det 
är därför inte önskvärt att sänka av grundvattennivåerna.  

In- och utströmningsområden 
I dagsläget infiltrerar den mesta av nederbörd som faller på området ned i 
naturmarken och avrinner i diken inom området. Dagvatten från Riksväg 70 
och Leksandsvägen avrinner mot Hjorthagen eller Limsjön.  

Norr om Limsjöänget finns ett kärrtorvområde. Torvområden är vanligtvis 
utströmningsområden. Med tanke på de grundvattenmätningar som gjorts i 
tidigare utredningar är det dock troligare att utströmningsområdet för 
Limsjöänget är mot Limsjön (se Figur 5). Inom Limsjöänget finns troligen ett 
dike som rinner norrut mot kärrområdet och sedan vidare ned mot Limsjön. 
Detta dike kan ses i Figur 10.  

I Hjorthagen finns en vattenspegel som sannolikt står i god förbindelse med 
Limsjön. Denna vattenspegel är troligen utströmningsområde för delar av 
Hjorthagen. För de södra delarna av Hjorthagen är det möjligt att 
Österdalälven är utströmningsområde. 

Behov av att utföra vidare geotekniska/geohydrologiska 
markundersökningar 

Inom Limsjöänget har ett antal geotekniska utredningar genomförts, 
grundvattennivåer har mätts och grundvattenprover har analyserats. Inom 
Hjorthagen har inte lika omfattande utredningar gjorts. I detta skede bedöms 
det inte finnas något behov för fördjupade geotekniska eller geohydrologiska 
utredningar. Vid vidare arbete med exploatering av Limsjöänget och 
Hjorthagen kan det finnas behov av ytterligare geotekniska och 
geohydrologiska utredningar.  

2.2 BEFINTLIG AVVATTNING 

2.2.1 Befintliga dagvattenledningar 
I området för Limsjöänget finns inga befintliga kommunala 
dagvattenledningar. Vatten från Leksandsvägen kan avrinna på 
gräsbeklädda ytor mot Limsjöänget eller Hjorthagen. Mellan Leksandsvägen 
och en nybyggd lokalgata finns ett gräsbeklätt område där en pumpstation 
för spillvatten är belägen. En trumma är förlagd under avfarten till lokalgatan, 
se Figur 7. Vidare leds vattnet under infartsvägen till Limsjöänget och mot 
Riksväg 70. 

I södra delen av Hjorthagen finns ett dagvattenledningsnät med utlopp i 
Österdalälven, se Figur 8, ledningsnätet ansluter från ett område på västra 
sidan av Stationsgatan. För norra delen av området leds dagvattnet via 
trummor och diken till en våtmark i Hjorthagen för sedimentation innan det 
når Limsjön.  
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Figur 8 Ledningskarta. Dagvattenledningsnät med utlopp i Österdalälven i orange. 
Dagvattenledningsnät med utlopp i Hjorthagen i grönt. 

Trumma under lokalgata,  
utlopp mot Leksandsvägen 

Figur 7 Trumma under lokalgatan. 
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2.2.2 Avrinningsområden 
Enligt VISS och SMHIs vattenwebb är avrinningsområdet ”Utloppet av 
Limsjön”, som utredningsområdet tillhör, 679 ha stort. Avrinningsområdet kan 
ses i Figur 9. Utredningsområdet Limsjöänget ligger i den södra delen av 
avrinningsområdet. 

Utifrån Figur 10 kan lågpunkter urskiljas. Där ses ett lågstråk som leds ut 
från utredningsområdet i norr och sedan vidare mot Limsjön i sydöstlig 
riktning. För vidare bedömning av områden med översvämningsrisk har en 
modellering utförts. 

 

 
Figur 9. Kartbild med avrinningsområdet "utloppet av Limsjön" utmarkerat. 

 

 
Figur 10. Lågpunkter i terrängen ses som ljusblå streck i figuren. Lågpunkterna är 
troliga rinnvägar för ytligt avrinnande nederbörd (Skogsstyrelsen 2016). 



 

 12 | 10236717  • Åtgärdsplan dagvattenhantering Limsjöänget 

 
Figur 11. Modell med lågstråk och instängda områden där det finns risk för 
översvämning. Då modellen ej tar hänsyn av vägtrummor påvisar modellen vissa 
felaktigheter. 

 

Utifrån den utförda modelleringen i ArcGIS (se Figur 11) ses ett lågstråk 
(järnvägen) till vänster om utredningsområdet. Det kan även urskiljas ett 
lågstråk (ett dike) norr om utredningsområdet som sträcker sig från 
järnvägen i nordöstlig riktning mot riksväg 70. Detta leder till antagandet att 
avrinningsområdet för det specifika planområdet begränsas av tidigare 
nämnda lågstråk, riksväg 70 i öster samt Leksandsvägen i söder.  

I sydöstra delen av planområdet ses ett instängt område där det finns risk för 
översvämmning. Lika så hittas ett instängt område på norra delen av 
Hjorthagen. 

2.2.3 Recipienter 
Dagvattnet från planområdet rinner i östlig riktning mot recipienten Limsjön, 
vars vattenspegels area är på ca 25 ha. På grund av  den artrika 
undervattensvegetation och fågellokal är sjön ett befintligt Natura 2000-
område. Sjön får därav inte påverkas negativt samtidigt som det finns risk för 
övergödning.  Utloppet av sjön är fördämt för att vattenspegel ska behållas 
och för att undvika igenväxning. Medeldjupet i sjön är uppskattat till 0,6 m 
och 0,3 på vissa delar. Genom sjön flödar Leksbodaån som mynnar ut i 
Österdalälven. I norra delen av Limsjön ansluts även Vargnäsån.  

Det befintliga dagvattennätet för närområdet av utredningsområdet leds ut till 
recipienten Österdalälven nedanför utloppet från Siljan. Älven strömmar 
genom insjön och ca 30 km nedströms Siljan går den ihop med 
Västerdalälven till Dalälven.  
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Figur 12. Kartbild med recipienterna Limjön och Österdalälven utmarkerade. 

2.3 KRAV/RIKTLINJER 
Vattenmyndigheten beslutade i december 2009 om miljökvalitetsnormer för 
varje ytvattenförekomst samt för många grundvattenförekomster och 
skyddade områden i distriktet. Miljökvalitetsnormerna är en del av 
genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten. 

Miljökvalitetsnormer anger den tidpunkt där lägsta godtagbara miljökvalitet 
ska vara uppnådd. Den grundläggande målsättningen med MKN är att alla 
vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status fram till 2015. 
I de fall där detta ansetts omöjligt har längre dispens getts. Sådant är fallet 
för Österdalälven där dispens har getts till 2021 för att uppnå god ekologisk 
status, se Tabell 1. Gemensamt för alla vattenförekomster är även att den 
befintliga statusen ej får försämras. 

Enligt länsstyrelsens informationssytem VISS uppnådde Limsjön både god 
ekologisk och kemisk status år 2009 till skillnad från Österdalälven med 
måttlig ekologisk status. Orsaker till att Österdalälven bedömts att ej uppnå 
god ekologisk status är på grund av de flödersregleringar och 
kontinuitetsförändringar som sker i vattendraget både uppströms och 
nedströms.  

Det är av vikt att poängtera att dagvattenhanteringen inom planområdet inte 
får försämra miljökvalitetsnormen för recipienterna. 

 

 

 

Limsjön 

Österdalälven 



 

 14 | 10236717  • Åtgärdsplan dagvattenhantering Limsjöänget 

Tabell 1. Statusklassning och MKN för utredningsområdets recipient (VISS. 2016). 

Recipient Beslutad Status (2009) MKN (Beslutad 2009) Kommentar 

Limsjön God ekologisk status  

God kemisk status 

God ekologisk status 2015 

God Kemisk status 2015 

Natura 2000 
område 

Österdalälven Måttlig ekologisk status 

God kemisk status 

God ekologisk status 2021 

God kemisk status 2015 

 

3 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 

3.1 FLÖDEN FÖRE OCH EFTER EXPLOATERING 
Översiktliga beräkningar av dimensionerande dagvattenflöden har utförts för 
utredningsområdet. Beräkningarna har gjorts för både nuvarande och 
planerad markanvändning.  

För att beräkning av dimensionerande dagvattenflöde från området har 
rationella metoden nyttjats.  

q d dim = A * φ * i(tr) 

där  

q d dim  = dimensionerande flöde (l/s) 

A  = avrinningsområdets area (ha) 

φ  = avrinningskoefficient  

i(tr)  = dimensionerande nederbördsintensitet (l/s, ha) 

tr  = regnets varaktighet 

Det dimensionerande dagvattenflödet beräknades för en återkomsttid av 10 
år och med en varaktighet på 10 min. Enligt Dahlström (2010) är då 
regnintensiteten 228 l/s, ha. Avrinningskoefficienter för ytorna samt en 
klimatfaktor på 25 % är hämtade från Svenskt Vattens publikation P110.  

För planområdet presenteras flödesberäkningarna i Tabell 2 och Tabell 3.  

Tabell 2. Dimensionerande dagvattenflöden för planområdet före exploatering 
beräknade utifrån befintlig markanvändning. 

Typ  Area 
(m2) 

Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient 

Reducerad 
Area (ha) 

Dim. Flöde 
10års regn 
(l/s) 

Grusplan 2568 0,26 0,4 0,10 23 
Asfalterad väg 8848 0,88 0,8 0,71 161 
Tak 2116 0,21 0,9 0,19 43 
Grönområde 19595 1,96 0,1 0,20 45 
TOTALT 33127 3,31 0,36 1,20 273 
Klimatfaktor 
25% 

    341 
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Tabell 3. Beräknade dagvattenflöden efter exploatering beräknade utifrån 
markanvändning enligt illustration för området och utan fördröjning. 

Typ Area 
(m2) 

Area 
(ha) 

Avrinnings- 
koefficient 

Reducerad 
Area (ha) 

Dim. Flöde 
10års regn 
(l/s) 

Tak 5375 0,54 0,9 0,48 110 
Gc/väg 16299 1,63 0,8 1,3 297 
Parkering 8469 0,85 0,8 0,68 154 
Grönområde 2984 0,30 0,1 0,03 7 
TOTALT 33127 3,31 0,75 2,66 569 
Klimatfaktor 
25% 

    711 

 

Dagvattenflödet kan förväntas öka med ca 100 procent efter exploatering.  

Innan exploateringen påbörjades utgjordes samtliga ytor av naturmark och 
det dimensionerande flödet var ca 95 l/s från området. 

3.2 FÖRORENINGAR FÖRE OCH EFTER 
EXPLOATERING 

Föroreningshalter i dagvattnet som kan väntas från planområdet beror på 
markanvändningen. Markanvändningen ska enligt förslag till detaljplan bestå 
av handel och idag finns inom området både bensinstation, bilhall, 
bilverkstad, återvinningsstation och möbelaffär. Schablonhalter för dagvatten 
från de olika marktyperna är hämtade från StormTac och sammanställda i 
Tabell 4. Halterna jämförs med förslag till riktvärden för dagvatten framtagna 
av Regionala dagvattennätverket i Stockholms län (2009). Riktvärdena kan 
användas som en indikation på om dagvatten från en viss markanvändning 
kan ha behov av dagvattenrening. Riktvärdesklass 1M och 2M har använts 
vilket motsvarar riktvärde för utsläpp direkt till respektive till utsläppspunkt 
uppströms en mindre recipient. 2M rekommenderas t.ex. för kommunal 
planläggning, nyexploatering eller förtätningar där fler fastigheter bör ha en 
gemensam lösning men närheten till recipienten Limsjön gör att 
riktvärdesklass 1M är mer relevant i detta fall. 

Tabell 4. Riktvärden för Schablonhalter av föroreningar i dagvattenutsläpp. Nivå 1: 
direkt utsläpp till recipient. Ninå 2: delområden. Nivå 3: verksamhetsutövare. 

 Nivå Mindre  Sjöar, 
vattendrag och 
havsvikar 

Större sjöar 
och hav 

Verksamhets-
utövare 

Ämne Enhet 1M 2M 1S 2S 3VU 

P µg/l 160 175 200 250 250 

N mg/l 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 

Pb µg/l 8 10 10 15 15 

Cu µg/l 18 30 30 40 40 

Zn µg/l 75 90 90 125 150 

Cd µg/l 0,4 0,5 0,45 0,5 0,5 

Cr µg/l 10 15 15 25 25 
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Ni µg/l 15 30 20 30 30 

Hg mg/l 0,03 0,07 0,05 0,07 0,1 

Olja mg/l 0,4 0,7 0,5 0,7 1,0 

BaP µg/l 0,03 0,07 0,05 0,07 0,1 

 

I Tabell 5 redovisas resultatet från beräkningarna i StormTac. I en jämförelse 
mellan en exploaterad och en ej exploaterad markanvändning är samtliga 
halter förhöjda. I en vidare jämförelse av föroreningshalterna och riktvärdena 
är halterna förhöjda av metallerna bly, koppar och kvicksilver samt av både 
SS (suspenderat material) och av olja. Orsaken till de förhöjda halterna av 
föroreningarna är framförallt en effekt från anläggandet av vägar och 
parkeringar. Dagvattnet i både den befintliga och exploaterade 
markanvändningen kräver på så vis rening för att uppnå riktvärdet för 
direktutsläpp till en mindre sjö, vattendrag eller havsvik (1M). Erforderlig 
procentuell reduktion av föroreningar för att uppnå riktvärdet kan ses i Tabell 
5. Österdalälven skulle kunna klassas som en större recipent (1S) med 
hänsyn till utspädningsgrad och omsättning, reningsbehovet kvarstår dock 
med avseende på kvicksilver, SS och olja. 

Tabell 5. Föroreningshalter beräknade i StormTac utifrån markanvändning och 
reningsbehov.  

Mark-
användning 

P 
ug/l 

N 
mg/l 

Pb 
ug/l 

Cu 
ug/l 

Zn 
ug/l 

Cd 
ug/l 

Cr 
ug/l 

Ni 
ug/l 

Hg 
ug/l 

SS 
mg/l 

Olja 
ug/l 

PAH16 
ug/l 

BaP 
ug/l 

Ej exploaterad 32 0,72 2,4 4,8 12 0,08 0,43 0,5 0,004 11 79 0 0 

Befintlig 130 1,9 3 16 31 0,29 5,2 3,3 0,048 46 460 0,13 0,007 

Exploaterad 120 2 8,2 22 53 0,36 7,9 4 0,058 70 610 0,47 0,019 

Riktvärde 1M* 160 2 8 18 75 0,4 10 15 0,03 40 400   0,03 
Riktvärde 1S* 200 2,5 10 30 90 0,45 15 20 0,05 50 500  0,05 
Reningsbehov 
för att uppnå 
1M 

  2% 18%     48% 43% 34%   

* Förslag till riktvärden framtagna av Stockholm läns landsting; 1M (direktutsläpp 
mindre sjö, vattendrag eller havsvik ) och 1S (direktutsläpp större sjö och hav), 
(Riktvärdesgruppen, 2009). 

Risk för utsläpp 
Inom Limsjöänget finns en bensinstation. Området ligger också nära riksväg 
70. Risk för utsläpp som kan förorena dagvatten finns från bensinstationen 
och från farligt gods. Inom bensinstationens tomtområde förutsätts att det 
finns möjligheter att hantera olyckor så som utsläpp. För den tänkta 
utvecklingen av Limsjöänget kommer stora parkeringsytor att anläggs. 
Parkeringsytorna kan ge upphov till oljeförorenat dagvatten från oljespill. 
Föroreningsberäkningarna visar att dagvattnet behöver renas före utsläpp till 
recipient. Skulle framtida verksamheter i området omfattas av verksamhet 
som kan tänkas utgöra risk för utsläpp bör detta tas i beaktande vid planering 
av dagvatten, speciellt med tanke på områdets närhet till Limsjön.  

3.2.1 Tidigare utredningar av deponiområdet 
Ett antal geotekniska undersökningar har genomförts i samband med 
exploatering av Limsjöänget. Under 2005 och 2015 har också miljötekniska 
markundersökningar genomförts inom området. Även provtagningar för att 
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utreda förekomsten av metangaser från deponin har genomförts (Ramböll 
2005b, Ramböll 2015).  

Enbart deponins ungefärliga utbredning är kartlagd. Den största delen av 
deponin tros ligga under fastighet Noret 2:30 utifrån genomförda utredningar 
inom fastigheten (Ramböll 2005a, 2005b). Från genomförda utredningar 
2005 framgår det att deponirester hittats med mäktighet 3-5 meter under 
markytan i anslutning till fastighet Noret 2:30 (Ramböll 2005b). De påträffade 
deponiresterna bestod främst av jord (sten, grus, sand och silt) samt 
hushållssopor och rivningsavfall (tegel, trä mm). Deponins utbredning enligt 
Scandiaconsults geotekniska udersökning 1985 kan ses i Figur 13. 

 

Figur 13 Tippområde (Scandiaconsult 1985) 

I en geoteknisk utredning utförd 2009 genomfördes geotekniska 
provtagningar i sektioner i nordsydlig riktning inom planområdet. 
Fyllnadsmaterial med en mäktighet på ca 2 meter identifierades i en av 
sektionerna inom fastighet 2:39 (Ramböll 2009). Inga markanalyser med 
avseende på föroreningar genomfördes inom ramen för utredningen.  

Vid undersökningar av planområdet år 2015 påträffades fyllnadsmaterial 
med mäktigheten 3 meter under markytan i det markerade området i Figur 
14. I punkt RAM11 påträffas zink i en halt över MKM från uttaget 
fyllnadsmaterial. Generellt var dock halten av föroreningar låga jämfört med 
använda bedömningsgrunder (Ramböll 2015).  
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Figur 14. Provtagningspunkter från den miljötekniska markundersökning som 
Ramböll genomfört i Limsjöänget under 2015. I det inringade cirkulära området 
påträffades fyllnadsmassor med en mäktighet av ca 3 meter (Ramböll 2015b). De 
röda prickarna markerar grundvattenrör som sattes i samband med utredningen 
2015.  

Fyllnadsmaterialet som påträffades inom fastighet 2:39 under 2009 liknar de 
massor som påträffades i undersökningen 2015. Inga jordprover 
analyserades i den geotekniska utredningen 2009.  

Grundvattenprover från Limsjöänget har analyserats inom ramen för de två 
miljötekniska markundersökningar genomförda av Ramböll 2005 och 2015. 
Under 2005 analyserades grundvattenprover från 5 st provtagningspunkter i 
anslutning till fastighet Noret 2:30. Från provtagningen 2005 framkom att 
halten av zink och bly var måttligt allvarlig enligt Naturvårdsverkets indelning 
av tillstånd för förorenat grundvatten. Spår av oljeföroreningar påvisades 
men föroreningen misstänktes ha sitt ursprung från en annan 
föroreningskälla än deponin (Ramböll 2005b,  

Under 2015 analyserades grundvatten med avseende på metaller, organiska 
ämnen samt kem-fysparameterar 6 st provtagningspunkter i anslutning till 
planområdet, ses i Figur 14. Generellt var halten föroreningar låga jämfört 
med använda bedömningsgrunder. Resultaten indikerar att viss utlakning av 
metaller tycks ske ifrån Limsjöänget. Dock har ingen analys av lakbarhet från 
material i området genomförts. Halter av zink påträffats i samtliga provtagna 
grundvattenrör men även bly har uppmäts över Naturvårdsverkets riktvärden 
i rör Ga:1 (Ramböll 2015). Då grundvattnet blandas med ytvatten, i 
exempelvis Limsjön, kommer dessa halter dock att spädas.  

Inför tidigare exploatering av utredningsområdet undersöktes förekomsten av 
deponigas i marken. Metangashalter mellan 8-40% uppmättes och 
byggnader som uppfördes försågs med gasdränrör (Ramböll 2005b). 
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Om planområdet exploateras kan området utformas så att inget vatten 
infiltrerar naturligt ner i marken. Detta skulle troligen minska 
föroreningsspridningen från lakning av deponimassor mot Limsjöänget. En 
sådan exploatering kan dock försvåra eventuella åtgärder gällande sanering 
av deponiområdet.  

3.2.2 Dimensionering av reningsanläggning 
Vid dimensionering av reningssystem måste hänsyn tas till first flusch (den 
föreoreningsmängd som spolas av i början av regnet) eftersom 
föroreningsmängden minskar med regnets varaktighet. Målet med rening är 
att rena så stor del som möjligt av den årliga nederbörden. 

Tabell 6. Volymbaserad nederbörd beräknas utifrån nederbördsdata från station Mora 
A. 

Genomsnittlig nederbörd:  590,3286 mm per år 
Nederbördsintensitet % av total nederbördsmängd 
0,2 mm/h eller mindre 9,6 % 
0,4 mm/h eller mindre 19,4 % 
0,6 mm/h eller mindre 28,5 % 
0,8 mm/h eller mindre 36,4 % 
1 mm/h eller mindre 43,9 % 
2 mm/h eller mindre 67,3 % 
4 mm/h eller mindre 85,8 % 
6 mm/h eller mindre 92,5 % 
 

Tabell 6 visar att drygt 92 % av den totala årsnederbörden tillkommer i regn 
som har en lägre intensitet av 6 mm/timme och att ca 44 % av 
årsnederbörden genereras vid regn med intensiteten 1 mm/timme eller 
mindre.  

Detta visar på att en reningsanläggning som är dimensionerad för att rena 
flöden från de mindre regnen kommer att rena en stor del av den årliga 
avrinningen. Vilket visar på att det ej är ekonomiskt försvarsbart att rena 
större flöden. Reningsanläggningen måste dock konstrueras för regn med 
högre flöden utan att föroreningar spolas ut eller att anläggningen på något 
sätt skadas. 

4 FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

Tre alternativa åtgärdsförslag utreds: 

· Lokalt omhändertagande 
· Avledning till Hjorthagsdammen 
· Avledning till Österdalälven 

Gemensamt för samtliga alternativ är att takavvattningen (ej förorenad 
dagvatten) inte avleds från området utan tillåts infiltreras. Detta för att behålla 
grundvattennivåerna i området i nivån som var vid täckning av området. Om 
grundvattennivåerna sänks så riskerar organiskt material i deponin att 
oxideras och därmed påskynda urlakningen. 
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4.1 LOKALT OMHÄNDERTAGANDE 
Förutsättningarna för lokalt omhändertagande begränsas av den gamla 
deponin. Utbredningen på deponin är inte helt kartlagd, det har t.ex. 
återfunnits fyllnadsmaterial norr om deponiområdet (Ramböll 2015) som 
angivits i Scandiakonsults utredning (Scandiakonsult 1985).  

Av årsavrinningen kan man anta att 50 procent av årsnederbörden infiltrerar 
till grundvatten. Vid exploatering kommer andelen hårdgjord yta att öka med 
ca 120 procent. Det innebär att om allt dagvatten infiltrerar kommer 
grundvattenbildningen att öka och även risken för urlakningen av 
deponimassorna.  

Lokalt omhändertagande inom planeområdet föreslås därför utföras med tät 
botten och dränering. Syftet med lokalt omhändertagande är att rena 
dagvattnet före utsläpp till Limsjön.  

Möjliga alternativ är översilningsytor, svackdiken, skelettjordar, krossdiken, 
parkeringsytor med permeabel asfalt och våt damm. En gemensam våt 
damm för hela planområdet skulle ha  en permanentarea på  ca 400 m2 och 
med reglerhöjden 0,5 m skulle det ge en total area på ca 520 m2. Dammen 
kan placeras i naturmarken vid infarten till Limsjöänget mellan lokalgatan och 
Leksandsvägen, se Figur 15. Avledning från fastigheterna kan ske rörbundet 
eller med diken. Anläggs diken på allmän platsmark kan rening sker genom 
filtrering och fastläggning i gräsbeklädda vägdiken och krossdiken. 
Oljeföroreningar bryts ner av solljus och biologiska processer. Diken utförs 
med täta jordar 

 

Figur 15 Föreslagen placering våt damm. 
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Efter rening och ev fördröjning  avleds vattnet via ledningar eller diken och 
trummor mot Limsjön under Riksväg 70. 

Kostnaderna för alternativet kan antingen läggas på 
fastighetsägaren/exploatören eller så anläggs en damm av kommunen eller 
VA-huvudmannen.  

Kostnaden för en gemensam damm vid infarten bedöms till 700 000 kr.  

Ingen kostnadsbedömning har gjorts för åtgärder inne på fastighetsmark. 
Kostnaden för permeabel asfalt innebär en kostnadsökning på ca 10 procent. 
Till det tillkommer tät terass och dräneringsledningar. För att permeabel 
asfalt ska behålla sin funktion krävs dock ett årligt underhåll i form av 
damsugning. Översilningsytor, svackdiken, skelettjordar och krossdiken är 
därför att föredra före permeabel asfalt om utrymme finns. 

4.2 AVLEDNING TILL HJORTHAGSDAMMEN 
Hjorthagsdammen ligger söder om planområdet. Dammen är en 4000 m2 

våtmark. Konstgjorda våtmarker för dagvattenrening dimensioneras normalt 
för 300 m2/hårdgjord ha. Det skulle innebära att 13 ha hårdgjorda ytor kan 
anslutas till dammen. I dagsläget är dagvatten från delar av Noret , ca 5,7 
ha, anslutet till Hjorthagsdammen. Hårdgörningsgraden är mindre än 50 
procent vilket ger mindre än 2,85 ha ansluten hårdgjord yta. Dammen har 
därmed överkapacitet för rening av dagvatten. 

Planeområdet kommer efter exploatering att ha ca 2,67 ha hårdgjorda ytor 
och bebyggelsen öster om detaljplanen (Noret 2:30 och 2:31) är ca 1,14 ha. 

Planerad bebyggelse i Hjorthagen är 5 ha, beroende på markanvändning 
kan avrinningskoefficienten variera från 0,25-0,7. För worst case så antas 
avrinningskoefficienten 0,7 vilket ger ett tillskott på 3,5 ha hårdgjorda ytor.  

I Tabell 7 kan en sammanställning av de hårdgjorda ytorna ses. 

Tabell 7 Sammanställning av hårdgjorda ytor till Hjorthagsdammen. 

Område Reducerad hårdgjord area (ha) 

Noret 2,85 

Detaljplanen 2,67 

Noret 2:30 och 2:31 1,14 

Planerad bebyggelse Hjorthagen 3,5 

Totalt 10,17 

Kapacitet Hjorthagsdammen 13 

Differens 2,83 

 

Dagvattendammen i Hjorthagen har kapcacitet att ta emot både dagvatten 
från Limsjöänget och den eventuella exploatering av Hjorthagen. 

Om dammen belastas ytterligare bör dock några åtgärder vidtas för att 
säkerställa våtmarkens funktion, se Figur 17: 

· Utloppet däms med en munkbrunn för att förhindra att 
oljeföroreningar leds ut i Limsjön. 
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· En försedimentering, 400 m2, grävs ur för att underlätta skötseln så 
att det grövsta sedimentet kan sedimentera innan dagvattnet renas i 
våtmarken. 

 
Figur 16 Föreslagna dagvattenåtgärder för alternativet avledning av dagvatten till 
Hjorthagen. 

Dagvattenåtgärderna för dammen bedöms kosta ca 650 000 kr. 

Skulle Hjorthagsdammen behöva minskas t ex vid exploatering så kan man 
gräva ur våtmarken och anlägga en våt damm med ett större vattendjup >1,5 
m. En våt damm har ungefär halva ytbehovet. 

4.3 AVLEDNING TILL ÖSTERDALÄLVEN 
Dagvattnet behöver renas från suspenderat material och olja före avledning 
till dagvattenledning. De metaller som överskrider riktvärdet är i stor 
utsträckning bundet till partiklar vilket gör att även dessa halter minskar. 
Möjliga alternativ för rening är de samma som för lokalt omhändertagande se 
kapitel 4.1. Reningen föreslås ske inne på respektive fastighet. Med tanke på 
de stora hårdgjorda ytorna är det alternativen oljeavskiljare och permeabel 
asfalt som i första hand är möjliga. Permeabel asfalt utförs med 
uppsamlande dräneringsledningar på terass som görs tät för att förhindra 
infiltration. För mindre parkeringsytor kan översilningsytor anläggas genom 
att höjdsätta parkeringen med avrinning ut mot sidorna och låta dagvattnet 
rinna över gräsbeklädda ytor med bredden minst 3 m för att uppnå önskad 
rening. 

Inom planområdet finns dels deponirester och dels organiskt material i form 
av torv som när det bryts ner dels bildar deponigaser och dels kan skapa 
sättningar. Självfallsledningar i mark bör därför utföras med stumsvetsade 
PE-rör för att förhindra inläckage av deponigaser samt förläggas med minst 
10 promilles lutning så att mindre lokala sättningar kan tas upp utan att 
skapa bakfall.  
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En dagvattenledning med dimensionen 600 mm krävs för att avleda flödet 
600 l/s.  

Från lågpunkten vid lokalgatan är det ca 750 m till Österdalälven. Ledningen 
behöver dels passera Leksandsvägen och dels Tibble Sågmyravägen, se 
Figur 17. Korsning av vägar kan göras med schaktfria metoder eller genom 
avgrävning av vägen. 

Lägsta grundläggningsnivå är enligt förslaget till planbestämmelse +165 m 
med hänsyn till grundvattennivåer i området. Marknivån är ca +167 m inom 
planområdet och marknivån vid Österdalälven är +163 m.  

 

Figur 17 Föreslagen sträckning dagvattenledning. 

Läggningsdjup 2,0 m är antaget i kostnadsbedömningen vilket ger lutningen 
5 promille med utloppsnivån +163 m. Ledningsdimensionen behöver därmed 
öka till 800 mm.  

Markprofilen längs föreslagen sträckning, se Figur 18, har en högsta 
marknivå på ca +168 m och lägsta på ca +165,5. Det kommer att krävas att 
marken delvis fylls ut för att få tillräcklig täckning på ledningen. 
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Figur 18 Profil över föreslagen sträckning för dagvattenledning. Utfyllda områden i 
brunt. 

Kostnaden för föreslaget alternativ bedöms till ca 6 miljoner kronor. 

4.4 FÖRVÄNTAD RENING 
I databasen för beräkningsprogrammet Stormtac för dagvatten kan 
förväntade rening för olika typer av anläggningar ses. En sammanställning 
av aktuella anläggningar kan visas i Tabell 1. 

Tabell 8 Reningsgrad (%)  för dagvattenanläggningar (Stormtac 2015). 

Anläggning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH16 BaP 
Lamelloljeavskiljare   5 15 10 10 10       15 80     
Skelettjord 55 37,5 77,5 70 80 70 47,5 65 47,5 85 75 72,5 72,5 
Översilningsyta 30 25 70 50 50 50 65 60 20 80 80 70 70 
Svackdike 30 40 75 70 60 65 60 50 15 70 85 60 60 
Krossdike 60 50 75 80 85 60 70 55 45 90 90 60 60 
Permeabel asfalt 60 75 70 75 95 65 60 50 45 90 85 75 75 
Våt damm 55 35 75 65 50 80 60 85 30 80 80 70 75 
Konstruerad våtmark 50 25 75 70 70 80 65 10 60 75 95     

 

Av de parametrar som överskrids enligt föroreningsberäkningarna i Tabell 5 
är det bara konstruerad våtmark som klarar att rena kvicksilver ner till nivån 
för riktvärdet. Reningsgraden för kvicksilver behöver uppgå till 48 procent för 
att riktvärdet inte ska överskridas. 

5 SAMMANFATTNING OCH 
REKOMMENDATIONER 

För den aktuella planen rekommenderas att dagvattnet avleds till våtmarken i 
Hjorthagen dels för att nyttja den befintliga anläggningens kapacitet och i 
samband med det förbättra dess funktion och dels för att nivåerna i Limsjön 
inte ska sänkas p g a att dagvattnet avleds till annan recipient. 

För att behålla grundvattenbalansen inom planområdet rekommenderas att 
infiltrera takavvattningen som är ett rent dagvatten. 

Dagvattnet inom området föreslås avledas i diken för att minska 
schaktbehovet. Diken utförs med täta jordar för att minimera risken för 
infiltration. Utrymmesbehovet för diken bedöms vara ca 1,5-2,5 m om 
släntluningen är 1:2,5. För att kunna avleda dagvattnet behöver diken kunna 
anläggas längs lokalgatorna och huvudgatan samt i ett genomgående stråk 
mellan fastigheterna, se Figur 19. 
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Figur 19 Föreslagna dikesstråk. 

5.1 FORTSATTA ARBETEN 
Behov av inmätning av befintligt utlopp från Hjorthagsdammen och lodning.  

Provtagning av sediment i Hjorthagsdammen för bedömning av behov av 
tömning. 

Om alternativet med lokalt omhändertagande inom planeområdet ska 
utredas vidare behöver trummor från infarten till Limsjöänget och ut till 
Limsjön under Riksväg 70 inventeras och mätas in. Dessa ha inte 
observerats vid platsbesök utan finns enligt muntlig uppgift (NCC 2016). 

Föreslagna dagvattenåtgärder i utredningen utgår från att urlakningen av 
deponimassorna inte ska öka. En separat lakvattenutredning föreslås för att 
ta fram åtgärder för att om möligt minska urlakningen och/eller rena 
lakvattnet. 
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