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KOMPLETTERING DAGVATTENHANTERING LIMSJÖÄNGET 

1. Bakgrund 
I samband med samråd avseende detaljplan för Limsjöänget fastigheterna Noret 2:29, Noret 2:40 samt del 
av Noret 2:27, Leksands Kommun, inkom Trafikverket med synpunkter aveende dagvattenhantering 
(inkommna 2022-02-15). Detta kompletterande PM har upprättats för att besvara Trafikverkets synpynkter. 
Synpunkterna redovisas i kursiv text nedan i PM. Beräkningar i detta PM ska ej användas för projektering då 
de är gjorda med konservativa antaganden.  

2. Synpunkter 
· Vart ska vattnet som kommer att uppstå pga. nya byggnader, tak och parkering, ledas? Planerar 

man att föra det till eller bort från järnvägen? Inget vatten får tillföras järnvägen. Dess 
avvattningssystem är inte dimensionerat för att hantera vatten från andra fastigheter. 

Dagvattnet från fastigheterna inom detaljplanen samlas upp och föreslås ledas under Leksandsvägen till 
Hjorthagen och leds alltså bort från järnvägen. Inget dagvatten kommer tillföras järnvägen. 
Avrinningsvägarna illustreras i Figur 1 med blå pilar. 

· Järnvägens dike ska vara intakt och får inte påverkas negativt av detaljplanen. Diket hör till 
järnvägens anläggning och behövs för dess avvattning. Om avvattningen inte fungerar försämras 
järnvägens stabilitet.  

Järnvägen diken kommer inte påverkas av dagvattenhantering från fastigheterna inom detaljplanen då 
dagvattnet leds bort från järnvägen. Planområdet samlar upp dagvattnet i dagvattenbrunnar som sedan leder 
dagvattnet till Hjorthagen. 
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Figur 1. Kartbild över Leksand med utmarkerat planområde i Limsjöänget (röd linje), Hjorthagen (grön cirkel), fjärrvärmevallen (lila) och 
dagvattnets avrinningsvägar utmärkta med blå pilar, grundkarta från Lantmäteriet. 

· Vi vill att dagvattenutredningen utvecklas. Den beskriver att vägtrummor och att väg 70 påverkas 
men säger inte mer än så. I bilderna ser det ut som att vatten enbart leds till älven. 

· En flödesberäkning måste göras, som hanterar flöden innan och efter exploateringen, för att se 
vilken flödesökningen blir. Man måste räkna på minst 50 års-regn. 

Dagvattenflöden före och efter exploatering har beräknats enligt rationella metoden med 
avrinningskoefficienter enligt Svenskt Vattens publikation P110. I Tabell 1 redovisas dimensionerande flöde 
före exploatering för ett 10 års regn och i Tabell 2 för ett 50 års regn efter exploatering. Klimatfaktor 1,3 har 
använts enligt TRVINFRA-00231. 

Tabell 1. Dimensionerande dagvattenflöde för planområdet före exploatering beräknad utifrån befintlig markanvändning. 

Typ  Area (m2) Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient 

Reducerad 
Area (ha) 

Dim. Flöde 10 års 
regn (l/s) 

Tak 2 116 0,21 0,9 0,19  
Asfalterad väg 8 848 0,88 0,8 0,71  
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Grusplan 2 568 0,26 0,2 0,05  
Grönområde 19 595 1,96 0,1 0,20  
TOTALT 33 127 3,31 0,35 1,15 261 
Klimatfaktor 30%     339,5 

 
Tabell 2. Beräknat dagvattenflöde efter exploatering utifrån markanvändning enligt plankartan för ett 50 års regn. 

Typ  Area 
(m2) 

Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient 

Reducerad 
Area (ha) 

Dim. Flöde 50 
års regn (l/s) 

Tak 5 375 0,54 0,9 0,48  
GC/väg 17 791 1,78 0,8 1,42  
Parkering 9 961 1,00 0,2 0,80  
TOTALT 33 127 3,31 0,82 2,70 1050 
Klimatfaktor 30%     1365,2 

 
 

Erforderlig magasinvolym har beräknats enligt Svenskt Vattens publikation P110, enligt formeln: 

= 0,06 ∙ ( ) ∙ − ∙ ∙ ( − ) +
∙
( ) ∙ ( ∙ ) 

Där 

V magasin = Magasinvolym [m3 ]  

För att magasinera den tillkomna volymen mellan ett 10 års regn som faller på marken innan exploatering 
och ett 50 års regn efter exploateringen krävs en magasineringsvolym på 744,4 m3 för detaljplanen 
Limsjöänget.  

De ansluta ytorna till dammen i Hjorthagen antas vara: detaljplaneområdet Limsjöängen, delar av Noret samt 
fastigheterna Noret 2:30 och 2:31 (öster om aktuellt detaljplaneområde). De hårdgjorda ytorna samt deras 
antagna fördröjningsbehov redovisas i Tabell 3.  

Tabell 3. Sammanställning av hårdgjorda ytor till Hjorthagsdammen samt dess fördröjningsbehov. 

Område  Reducerad 
hårdgjord area (ha) 

Fördröjningsbehov 
(m3)  

Detaljplanen 2,70 744 
Noret 2,85 786 
Noret 2:30 och 2:31 1,14 314 
TOTALT 6,69 1844 
Kapacitet 
Hjorthagsdammen 

13 2562 

Differens 6,31 718 
 
Mellan väg 70 och Hjorthagsdammen finns en vall som uppkommit när fjärrvärme grävts ner längs väg 70, 
se Figur 1. I vallen finns en vägtrumma som i dagsläget förbinder Hjorthagsdammen med Limsjön med en 
vägtrummatrumma som ligger under väg 70. För att säkerhetsställa att väg 70 inte påverkas av ett ökat 
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tillflöde av dagvatten till Hjorthagen har den befintliga fördröjningsvolymen för Hjorthagsdammen innanför 
vallen tagits fram. Fördröjningsvolymen för Hjorthagsdammen är framtagen från SCALGO Live som den 
maximala volymen innan dammen svämmar över fjärrvärmevallen, illustrerat i Figur 2. Volymen i är cirka 
2560 m3. SCALGO Live är ett modelleringsprogram som utgår ifrån Lantmäteriets höjddata. SCALGO Live 
tar inte hänsyn till infiltration eller befintliga ledningsnät eller vägtrummor. Utifrån Tabell 3 kan man alltså 
utgå ifrån att Hjorthagsdammen skulle klara av det beräknade flödet vid ett 50 års regn utan att vatten 
kommer att rinna över vallen och vidare till vägdiket längs väg 70. 

 

Figur 2. Fördröjningsvolym på 2562, 44 m3 i Hjorthagen innan dammen svämmar över fjärrvärmevallen, figur från SCALGO Live. 
Föreslagen ledning under Leksandsvägen illustrerade med streckad svart linje i övre del av figuren. 
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· Hur ska vatten fördröjas och ledas till väg 70? 
· Kommer vatten från sumpmarken ledas till väg 70? Det framgår inte. 

Dagvattnet kan fördröjas i befintlig våtmark i Hjorthagen, innanför fjärrvärmevallen, om trumman i vallen tas 
bort. Utloppet från dammen föreslås istället ske med munkbrunn och strypt utlopp. Dagvattnet kan sedan 
ledas till en ny dagvattenledning under väg 70, eller till befintlig vägtrumma. Hur mycket vatten som ska 
tillåtas leda från munkbrunnen kan regleras i munkbrunnen genom att göra en håltagning som inte medger 
att mer vatten än tillåtet kan passera. För principutförande se Figur 3.  

 
Figur 3. Munkbrunn (Uponor) 

· Kommer sumpmarken att fungera som fördröjningsmagasin? Det kan innebära att vattenytan höjs 
och därmed påverkar väg 70. Om ytan höjs kan det ge stående vatten längs väg 70 och blötare 
mark vid väg 70. Detta påverkar i sin tur vägens stabilitet och kan ge erosion av väg 70. 

Ja, våtmarken i Hjorthagen kommer fungera som fördröjningsmagasin, se resonemang ovan. Dammen i 
Hjorthagen kan enligt SCALGO Live fördröja cirka 2560 m3 innan dammen svämmar över fjärrvärmevallen 
och kommer i kontakt med vägdiket längs väg 70.  

Dagvattnet föreslås avledas vidare från planområdet i ledning under Leksandsvägen för att sedan fördröjas i 
befintlig våtmark i Hjorthagen. Från Hjorthagsdammen avleds dagvatten via t.ex. en munkbrunn med strypt 
utlopp till Limsjön Detta kan ske via en ny ledning under väg 70 eller via befintlig vägtrumma. Flödet till 
vägtrumman måste då begränsas så att det inte är större än i dagsläget. Flödesvägar och möjlig placering av 
munkbrunnen är illustrerade i Figur 4. 
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Figur 4. Avrinningsvägar från planområdet utmärkt med blå pilar, placering av munkbrunn för att strypa utloppet från Hjorthagen utmärkt 
med grön cirkel, grundkarta från Lantmäteriet. 

· Om kommunen/exploatören vill leda vatten till väg 70 måste vägtrummorna inventeras samt det ska 
göras flödesberäkning på minst 50-årsregn, på trummor för flöde innan och efter exploateringen. Det 
är inte tillåtet att släppa mer vatten eller vatten med snabbare hastighet, än idag genom 
vägtrummorna. 

För magasinering av tillkommande dagvatten från planområdet se resonemang och beräkningar ovan.  

Om man vill leda dagvattnet till befintlig vägtrumma under väg 70 ska flödet till trumman regleras så att inte 
mer vatten än i dag leds genom trumman. Men detaljplanen kan också genomföras utan att vägtrumman 
används genom anläggning av separat dagvattenledning som avleder dagvatten från Hjorthagen till Limsjön. 
En mer detaljerad utredning bör göras i detaljprojektering av Hjorthagsdammen där man även tar hänsyn till 
om dagvatten från andra bebyggda områden än de som tagits med i detta PM ska avledas till 
Hjorthagsdammen i framtiden.  

En inventering av trummorna har genomförts. I Figur 5 visas fotografier på trumman under fjärrvärmevallen 
och i Figur 6 trumman under väg 70. I Tabell 4 visas en sammanställning av data från inventeringen. 
Beräknad kapacitet för trummorna utgår från manings formel och förutsätter att trummorna har ett överdjup 
på 15 cm, en fyllnadsgrad på 85% samt att trumman under väg 70 är rensad från slam. 
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Figur 5. Trumma under fjärrvärmevallen. T.v visas inloppet, t.h visas utloppet från trumman samt inloppet till trumman under väg 70. 

 
Figur 6. Trumma under väg 70. T.v visas inloppet, i mitten visas utloppet. Bilden till höger visar vy ut över utloppet mot Limsjön. 
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Tabell 4. Data från inventering av trummor 

Trumma Under fjärrvärmevall Under väg 70 

Dimension (mm) 500 600 

Längd (m) 7,64 27,19 

Inloppshöjd 162,52 162,2 

Utloppshöjd 162,4 162,07 

Lutning 1,57% 0,48% 

Material Plast Betong 

Skick Bra Bra 

Funktion Bra Borde åtgärdas 

Vattenföring Lugnt vid inlopp, sakta vid 
utlopp 

Lugnt/Sakta 

Beräknad 
kapacitet  

280 l/s 220 l/s 

 

3. Sammanfattning 
Dagvatten föreslås avledas från detaljplaneområdet Limsjöänget, under Leksandsvägen, och vidare till 
befintlig våtmark i Hjorthagen där dagvatten fördröjs och renas. Den fjärrvärmevall som finns mellan väg 70 
och Hjorthagsdammen förhindrar att dammen och vägdiket längs väg 70 står i direkt förbindelse, om 
trumman som nu ligger i vallen tas bort. Dagvattnet från Hjorthagsdammen föreslås ledas till Limsjön via ett 
strypt utlopp, där utflödet kan regleras, vidare till en ny ledning som anläggs under väg 70 eller via befintlig 
trumma under väg 70.  

Denna dagvattenhantering förväntas inte ha någon negativ inverkan på järnvägen då dagvattnet leds bort 
från järnvägen.  

Vägtrumman under väg 70 behöver rensas om alternativet att använda den för avledning väljs. 

Falun 2022-04-21 

 

WSP Sverige AB 

 

Eva Gustafsson 

Uppdaterad 2022-04-21 av Ebba Ramel 


