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Dimensioneringsförutsättningar CUL 5  
Det saknas en kommunal dagvattenstrategi i Leksand därför har dimensioneringsförutsättningar för CUL 5 

tagits fram baserat på rekommendationer från branschorganisationen Svenskt Vatten samt lagstiftning 

gällande miljökvalitetsnormer(MKN). 

• Dimensionerande regn: 10-årsregn inkl. klimatfaktor 1,25 

• Möjligheterna att uppnå MKN för recipient Dalälven för inte försämras 

Dagvattenflöden befintlig situation 
Arbetsområdesgränsen för etapp 5 i centrumutvecklingen för Leksand utgör totalt ca 7200 m2.  

Dagvattenflödet från området för etapp 5 uppgår idag till drygt 120 l/s vid ett dimensionerande 10-

årsregn, se Tabell 1.  

Återkomsttid: 120 månader  Varaktighet: 10 minuter  

Regnintensitet: 227,9 l/s, ha  Klimatfaktor: 1,25 

Tabell 1. Beräknade flöden etapp 5 vid befintlig situation 

Yta Area 
[m2] 

Φ  
[-] 

AreaRed 
[m2] 

Q 10 år 
[l/s] 

Q 10 år inkl. 
klimatfaktor 1,25 [l/s] 

TORGET 
     

Parkering  4220 0,8 3376 76,9 96,2 

Tak 215 0,9 193,5 4,4 5,5 

Plantering 485 0,1 48,5 1,1 1,4 

Delsumma 4920 0,74 3 618,0 82,5 103,1 

GATOR 
     

Hårdgjord yta 2260 0,8 1808 41,2 51,5 

Totalt 7180 0,76 5 426,0 123,7 154,6 

 

Om etapp 5 inte skulle genomföras och ett s.k. ”nollalternativ” infaller skulle de förväntade ökade flödena 

i och med klimatförändringar innebära att flödet från arbetsområdet kommer uppgå till ca 155 l/s. 

Inga åtgärder för rening eller fördröjning av dagvatten är kända inom området idag. 

Dagvattenflöden efter omexploatering etapp 5 
I och med den planerade omexploatering av etapp 5 planeras torgytan och dess avvattning att göras om 

samt avsmalnande av angränsande Leksandsvägen och Bygatan. 

Dagvattenflödet från området för etapp 5 beräknas efter omexploateringen att öka med ca 10 l/s till 

totalt ca 130 l/s vid ett dimensionerande 10-årsregn. Ökningen beror att den nya utformningen innefattar 

något mindre planteringsytor än befintlig situation. I framtiden beräknas flödet från etapp 5 med ny 

utformning uppgå till ca 170 l/s vid en dimensionerande 10-årsregn inkl. klimatfaktor 1,25. 
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Tabell 2. Beräknade flöden etapp 5 vid framtida situation. 

Yta Area 
[m2] 

Φ  
[-] 

AreaRed 
[m2] 

Q 10 år 
[l/s] 

Q 10 år inkl.  
klimatfaktor 1,25 [l/s] 

TORGET 
     

Parkering/hårdgjord yta 1785 0,8 1428 32,5 40,7 

Tak 2150 0,9 1935 44,1 55,1 

Plantering 165 0,1 16,5 0,4 0,5 

Delsumma 4100 0,82 3379,5 77,0 96,3 

GATOR 
     

Körbaryta 2340 0,8 1872 42,7 53,3 

Skate 700 0,7 490 11,2 14,0 

Plantering 40 0,1 4 0,1 0,1 

Totalt 7180 0,80 5745,5 130,9 163,7 

 

Dagvattenhantering ny situation 
Generell beskrivning av hur dagvattenhanteringen planeras inom Etapp 5 beskriv nedan.  

 

Figur 1. Planbeskrivning av trädplanteringar CUL5. Definierat område för torgytan markerad med blå skaffering och definierad yta 
för skateområde/gångstråk markerad med orange skraffering. 
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Torgytan 

I och med omexploateringen av Etapp 5 kan  dagvattenhanteringen från torgytan utformas på ett bättre 

och mer hållbart vis som tillgodoser både fördröjning och rening av dagvatten. Den hårdgjorda torgytan 

avvattnas till dagvattenbrunnar som leder dagvattnet till anslutande trädgropar runt torgytan. Dagvatten 

sprids i trädplanteringarna med dräneringsledningar och fördelningsbrunnar tillgodoser bräddmöjlighet 

till ledningsnätet vid stora flöden.  

I den nya utformningen kommer torget omgärdas av träd. Trädgropar med blå markering i Figur 1 

utformas med 10 m3 skelettjord med 30 % porositet. Träd med röd markering i Figur 1 utformas med 

växtjord med beräknad porositet på ca 15 %. 

𝑆𝑘𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑡𝑗𝑜𝑟𝑑 (𝑏𝑙å): 8 × 10 𝑚3  × 0,3 = 24 𝑚3  

𝑉ä𝑥𝑡𝑗𝑜𝑟𝑑 (𝑟ö𝑑): 12 × 10 𝑚3  × 0,15 = 18 𝑚3  

Totalt beräknas ca 10 mm nederbörd från torgytan kunna avledas mot rening och fördröjning i 

trädplanteringar innan bräddning till det kommunala ledningsnätet sker. Omhändertagande av 10 mm 

nederbörd innebär att ca 75 % av den totala regnvolymen fångas upp med fördröjningsanläggningar 

utformade för en uppehållstid på 12 timmar, se Figur 2.  

 

Figur 2. Andel av total årlig regnvolym som fångas. Uppehållstid i fördröjnings- och reningsanläggningar är 12 timmar. 

Skateområde/gångstråk 

Skateområdet/gångstråket öster om torget utformas med en ytbeläggning av stensattyta med fogar. Ytan 

höjdsätts så att ytledes avrinning sker mot nedsänkta trädplanteringar längs med Leksandsvägen, se Figur 

1. Avledning kan även ske via rännstensbrunn och dräneringsledning till träd med skelettjord (blå 

markering i Figur 1) inom skateområdet/gångstråket.  

Trädplanteringarna antas kunna sänkas ner minst 5 cm, vilket leder till att en total volym på 2 m3 kommer 

kunna fördröjas ovan växtjorden i trädplanteringarna som uppgår till en yta på 40 m2. Skelettjorden 

utformas enligt beskrivning ovan.  

𝑁𝑒𝑑𝑠ä𝑛𝑘𝑡 𝑡𝑟ä𝑑𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 (𝑔𝑟ö𝑛): 40 𝑚2  × 0,05 = 2 𝑚3  

𝑆𝑘𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑡𝑗𝑜𝑟𝑑 (𝑏𝑙å): 1 × 10 𝑚3  × 0,3 = 3 𝑚3 
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Totalt beräknas ca 7 mm nederbörd från skateområdet/gångstråket kunna avledas mot rening och 

fördröjning i trädplanteringar innan bräddning till det kommunala ledningsnätet sker. Omhändertagande 

av 7 mm nederbörd innebär att ca 65 % av den totala regnvolymen fångas upp med 

fördröjningsanläggningar utformade för en uppehållstid på 12 timmar, se Figur 3.  

 

Figur 3. Andel av total årlig regnvolym som fångas. Uppehållstid i fördröjnings- och reningsanläggningar är 12 timmar. 

Föroreningar och MKN 
Recipient Dalälven är enligt Vatteninformationssystem Sverige statusklassad med måttlig ekologisk status 

och Uppnår ej god kemisk status, se Figur 4. Föroreningsbelastningen till recipienten bör därmed minska i 

och med om- och nyexploatering inom avrinningsområdet.  

 

Figur 4. Utklipp från VISS enligt den senaste bedömningen. 

Beräkningar av föroreningsbelastningen före och efter planerade åtgärder i och med Etapp 5 genomförs 

när utformningsförslagen är mer fastställda.  
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Möjliga insatser för att ökaåtgärdsnivån 
Ovan beskrivning av dagvattenhantering är baserad på kända beslut i dagsläget. Nedan listas förslag på 

åtgärder som kan öka fördröjnings- och reningsåtgärderna inom Etapp 5. 

Avvattning Leksandsvägen 

Avvattningen från Leksandsvägen som idag planeras ske enligt befintlig lösning med avvattning till 

rännstensbrunnar som är direkt anslutna till det kommunala ledningsnätet kan utformas på samma vis 

som dagvattenbrunnar på torgytan och då i förstahand avleda dagvatten till närliggande skelettjord och 

trädplanteringar. 

Takvatten Thaikiosken 

Takvatten från Thaikiosken sker idag med slutna stuprör som antas vara direktanslutna till det kommunala 

ledningsnätet. Vid omexploatering av torgytan kan de slutna stuprören ledas om och även de ledas till 

skelettjord och trädplanteringar för rening och fördröjning. 

 

 

För att upprätthålla eller förbättra beräknad åtgärdsnivå om ytterligare ytor avleds mot skelettjord och 

trädplanteringar bör volymen krossmassor utökas. Förslagsvis binds planerade nya trädgropar ihop med 

sammanhängande makadamfyllning i nord-sydlig riktning. 
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