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Allmänt 

Denna PM för dagvattenhantering har tagits fram som underlag till arbetet med detaljplan för 

Norra kärra 5:47 i Askersunds kommun. 

Följande parametrar har studerats: 

• Geologiska, hydrologiska och topografiska förhållanden inom fastigheten 

• Vegetation inom fastigheten 

• Dagvattenavrinning före respektive efter exploatering 

• Markanvändning inom fastigheten 

• Föroreningspåverkan på grund av detaljplanens genomförande 

Dessa parametrar beaktas i följande kapitel. 
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Geologiska, hydrologiska och topografiska förhållanden inom 

planområdet 

Markanvändning 

 

Bild 1 - Ortofoto 

Planområdets består av mycket kuperad skogsmark med stora delar berg i dagen. I västra delen 

finns en stor och hög brant med berg i dagen. Centralt i området finns några flacka lite blöta 

områden.  

Från området leder fyra mindre diken, till dessa diken föreslås dagvatten ledas med reglerat 

utflöde från planområdets olika delar. Se ritning 22050-DV1 för mer information.  

Genom planområdet leder en befintlig grusväg, Kärrabergsvägen, som är en enskild väg och som 

ska behållas i ursprungligt skick efter planens genomförande. Vägen fungerar som tillfartsväg till 

ett antal fastigheter sydväst om planområdet. Vägen leder även till ett antal mindre 

bostadsområden söder om planområdet som har huvudtillfart från Kärravägen och 

Styrmansvägen. Vid planens genomförande när man behöver gräva i Kärrabergsvägen kan man 

sannolikt leda trafiken tillfälligt från söder. 
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Geologi 

 

Bild 2 – Jordartskarta och topografi 

En tolkning av jordartskartan (bild 2) klargör att jordlagren i de delar av planområdet som inte 

utgörs av berg i dagen i huvudsak utgörs av sandig morän med ett skattat jorddjup på 1 – 3 meter. 

I västra delen av planområdet finns ett område som sannolikt består av silt där det är föreslaget 

ett utjämningsmagasin för dagvatten. Se ritningar 22050 – DV1 och DV3 för mer information. 

Marken i planområdet lutar uppåt från väst och syd mot nordost (bild 2). Planområdet har sin 

lägsta punkt på cirka +104 möh vid siltområdet i västra delen av planområdet. Det finns 

ytterligare tre lågpunkter längs den befintliga grusvägen där det finns dagvattentrummor. Se 

ritning 22050-DV1 för mer information. Planområdets högsta punkt finns i den sydöstra delen 

och den är cirka +135 möh, utanför byggbar mark är marken i den delen cirka +137 möh. 

Samtliga höjdangivelser i RH2000.  
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Grundvatten 

Det finns inget känt grundvattenmagasin i eller i närheten av planområdet. 

 

Bild 3 – Grundvattenmagasin planområdet 

Utanför planområdets västra del på fastigheten 5:125 finns en befintlig borrad brunn (SGU 

919532745 1) vid den gröna rutan (bild 4) för uttag av vatten från berget. Enligt SGU används 

brunnen som energibrunn. I informationsbladet för brunnen beskrivs att jorddjupet till berg vid 

brunnen är 3 meter. 

 
1 https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-grundvattenmagasin.html 
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Slutsatser gällande grundläggning 

Innan höjdsättning fastställs erfordras en geoteknisk undersökning för att klargöra 

grundläggningsförhållandena framför allt i området med sandig morän och silt. När den 

geotekniska undersökningen har utförts kan man ge rekommendationer för hur grundläggning 

för anläggningar ska utföras inom planområdet samt hur dagvattenanläggningar kan utformas.  

I samband med den geotekniska undersökningen måste grundvattennivåer inom och i 

planområdets närmaste omgivning undersökas.  

I de delar av planområdet med i huvudsak sandig morän kan man förvänta sig viss infiltration 

beroende på djupet till berg och hur förutsättningarna för grundvattenströmningar ovan berget 

fungerar. I instängda områden kan marken bli blöt om inte dränerande förutsättningar finns. 

Anläggandet av VA-ledningar i området kan skapa förutsättningar för dränering av instängda 

områden.  

Dagvattenavrinning före exploatering 

Det dagvatten inom planområdet som inte tas upp av växtlighet eller infiltrerar avrinner via fyra 

stycken diken. Se ritning 22050-DV1 för mer information om avrinningsvägar. Samtliga diken 

leder dagvattnet mot Kärrafjärden som är en del av norra Vättern. 

Det finns inga kända markavvattningsföretag inom planområdet eller i planområdets närhet. 
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Recipientens status 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Inom vattenförvaltningen används miljökvalitetsnormer (MKN) för att ange krav på vattnets 

kvalitet vid en viss tidpunkt. Till grund för dessa normer ligger miljöbalkens kapitel 5 – 

Miljökvalitetsnormer (MKN), förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön  

(SFS 2004:660).  

Utdrag ur förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660): 

 

 

4 kap. Miljökvalitetsnormer  

Krav för ytvatten 

4 § Kvalitetskraven för ytvatten ska 

1. fastställas så att ytvattenförekomsterna senast den 22 december 2015 uppnår en sådan god 

ytvattenstatus som enligt bilaga V till direktiv 2000/60/EG samt artiklarna 3, 4 och 6 i och bilaga 

I till direktiv 2008/105/EG ska ha nåtts vid den tidpunkten, 

2. senast den 22 december 2015 fastställas så att ytvattenförekomsterna i fråga om ämnena 2, 5, 

15, 20, 22, 23 och 28 i del A i bilaga I till direktiv 2008/105/EG senast den 22 december 2021 

uppnår en sådan god kemisk ytvattenstatus som enligt direktivet ska ha nåtts vid den tidpunkten, 

och 

3. senast den 22 december 2018 fastställas så att ytvattenförekomsterna i fråga om ämnena 34-45 

i del A i bilaga I till direktiv 2008/105/EG senast den 22 december 2027 uppnår en sådan god 

kemisk ytvattenstatus som enligt direktivet ska ha nåtts vid den tidpunkten. 

Första stycket 1 gäller inte ytvattenförekomster som har förklarats som konstgjorda eller kraftigt 

modifierade. Förordning (2015:516). 

 

Grundkravet var alltså att god status skulle nås 2015. Undantag från grundkravet (god status 

2015) var motiverat om det var tekniskt omöjligt, orimligt dyrt att vidta åtgärder eller att det 

fanns naturliga skäl som gjorde det omöjligt att nå god status 2015. Alternativt kunde därför 

tidpunkten då god status ska uppnås förlängas, till exempel till 2027. Vattenmyndigheten har 

beslutat om sådana undantag i stor utsträckning, framför allt i form av tidsfrister för att uppnå 

god status eller god potential. 

Ekologisk status/Ekologisk potential 

Ekologisk status är en bedömning av kvaliteten på förekomsten av växt- och djurarter. Om 

ytvattenförekomsten är naturlig används begreppet ”status” och om den är konstgjord eller 

kraftigt modifierad används begreppet ”potential”. 
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Kemisk status 

Kemisk status bestäms genom att mäta halterna av bestämda "prioriterade" förorenande ämnen 

och jämföra dem mot gränsvärden i bedömningsgrunder. Mätningar görs både på naturliga och 

konstgjorda och kraftigt modifierade ytvattenförekomster samt i grundvattenförekomster. 

Kemisk status utan överallt överskridande ämnen 

Gränsvärden för kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids i alla Sveriges 

ytvattenförekomster pga. atmosfärisk deposition. Detta medför att samtliga ytvatten i Sverige 

klassificeras till uppnår ej god kemisk status med avseende på kvicksilver och PBDE. För att 

problem med andra prioriterade ämnen inte ska överskuggas av de överallt överskridande 

ämnena presenteras kemisk status exklusive dessa ämnen. Den kemiska statusen exklusive de 

överallt överskridande ämnena är en status skapad av Vattenmyndigheterna just i ovan syfte och 

har inget EU-rapporteringskrav kopplat till sig. 

  

Bild 4 – Karta från VISS 

Planområdet 
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VISS (Vatteninformationssystem Sverige) 

VISS är ett system för att hantera information om svenska vattenförekomster samt metadata för 

övervakningsdata utifrån behov hos svensk vattenförvaltning, och rapporteringskrav till EU. 

Målet med VISS är att denna inte bara ska fungera som stöd för Vattenmyndigheternas 

rapportering till EU, utan även vara en plattform för samverkan med allmänheten samt skapa en 

transparens av Vattenmyndigheternas arbete. 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA55495445  

Enligt VISS har Kärrafjärden måttlig ekologisk status. Sjöns ekologiska status har bedömts 

som måttlig. Det är växtplankton (alger) och bottenfauna (bottenlevande djur) som ligger till 

grund för bedömningen. Fisk har god status. Klassificeringarna för näringsämnen och försurning 

visar hög status. Det förekommer vandringshinder i anslutning till vattenförekomsten. Särskilda 

förorenande ämnen har bedömts som måttlig på grund av förhöjda halter av zink och koppar.. 

Bedömningsgrunder i föreskrift har tillämpats, bortsett från kvalitetsfaktorn bottenfauna och 

växtplankton som klassats som expertbedömning.  

Enligt VISS uppnår Kärrafjärden ej god kemisk status på grund av höga halter av bly, 

kadmium, kvicksilver, nickel och PBDE (Bromerade difenyletrar). I Sverige idag överstiger 

kvicksilver och PBDE (Polybromerade difenyletrar) gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, 

vattendrag och kustvatten.  

Kärrafjärden ska uppnå god ekologisk status 2033 enligt VISS.  

 

Kärrafjärden är recipient för de diken som leder dagvattnet från planområdet. 

  

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA55495445
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Vegetation inom planområdet 

Planområdet består av skogsmark.  

Markanvändning inom planområdet 

Se ritning 22050-DV1 för markanvändning. 

Höjdsättning 

Som förutsättning för höjdsättning av markytor hänvisas till Ritning 22050-DV1 i bilaga 2. Mark- 

och körytor ska höjdsättas så att dagvatten kan ledas dels på ytan dels via dagvattenledningar till 

dagvattenanläggningar. 

Dimensionering 

Se ritning 22050-DV1 för dimensionering. 

Princip dagvattenbehandling 

Se ritning 22050-DV1 för dagvattenbehandling. 

Förslag till dagvattenhantering 

Se ritning 22050-DV1 för dagvattenhantering. 

 

Beräkningar 

Se ritning 22050-DV1 för beräkningar. 
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Föroreningsberäkning 

Föroreningsberäkningar har utförts med hjälp av StormTacs webbapplikation (version v 20.2.2). 

Årsmedelnederbörd 592 mm/år, som är angivet i Stormtac och är korrigerad nederbördsmängd 

för mellersta Sverige, har använts som indata för nederbörden. 

De ämnen som har beräknats föroreningsinnehåll för är näringsämnena kväve (N) och fosfor (P), 

tungmetaller (Pb, Cu, Zn, Cd, Cr, Ni, Hg), suspenderad substans (SS), oljeindex, PAH16 samt 

BaP. Även kvicksilver och PBDE (Polybromerade difenyletrar) har tagits med i beräkningarna då 

de är speciellt utpekade i MKN. 

Föroreningshalter 

I bild 12 redovisas tabell med riktvärde samt beräknade föroreningshalter (µg/l) i det avrinnande 

dagvattnet för planområdet efter exploatering utan och med rening.  

Samtliga värden redovisas inklusive basflöde. 

 

 
Bild 5 – Tabell föroreningshalter 
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Resultatet av beräkningarna ska ses som en information om vilka teoretiska halter dagvattnet har. 

Den nya dagvattenanläggningen kommer att innebära en väsentlig förbättring för recipienten 

genom att föroreningar kommer att transporteras bort och omhändertas. 

 

Riktvärde 

Riktvärden är satta enligt ”1M” från Riktvärdesgruppen (2009) som är defaultvärden i Stormtac. 

1M står för gräns låga halter. Se bild 12 som är en tabell ur ”Förslag till riktvärden för 

dagvattenutsläpp” Riktvärdesgruppen (2009) för förtydligande av olika gränser för halter. 
 

 
Bild 6 – Riktvärden 
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Föroreningsmängder 

Dagvattenanläggningens utformning kommer att innebära rening av dagvattnet. Tabellen i bild 7 

visar vilken reningseffekt man kan anta att den föreslagna anläggningen kommer att få för 

föroreningsmängder (kg/år). 

 

 
Bild 7 – Föroreningsmängder 
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Rening 

Se ritning 22050-DV1 för rening.  

Förslag på egenskapsbestämmelse för kvartersmark 

n1 Utgående dagvattenflöde från planområdet ska utjämnas med en total volym av minst 38 

m3 per hektar mark samt ett maximalt utflöde på 25 l/s per hektar kvartersmark. 

b Byggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till minst 0,3 meter över 

omgivande tomtmark inte orsakar skada på byggnaden. 

Fortsatt arbete 

• För att kunna detaljprojektera en lösning för dagvattenhanteringen samt i detalj höjdsätta 

ytorna måste en geoteknisk undersökning utföras, grundvattenrör bör sättas och marken 

behöver detaljmätas inom vissa delar.  

 

• Nivåer i befintliga diken måste säkerställas innan höjdsättning av gator och 

dagvattenanläggningar kan fastställas. 

 

 

______________ 
 
Fredrik Lindeus 
VAP VA-Projekt AB  


