
STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB 

 

 

STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB  |  www.structor.se 
ESKILSTUNA: Bruksgatan 8b, 632 20 Eskilstuna | Tel: 016-10 07 60 
VÄSTERÅS: Norra Källgatan 17, 722 11 Västerås | Tel: 021-81 45 40 
ÖREBRO: Ribbingsgatan 11, 703 63 Örebro | Tel: 019-601 44 55 
Säte i Eskilstuna | Org.nr: 556622-0736 | E-post: fornamn.efternamn@structor.se 

ÖREBRO 2018-12-06 
STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB 
 

 

 

Lovisa Sandström, uppdragsledare Peter Larsson, kvalitetsgranskare 

  

Gustavelund 
Miljöutredning dagvatten 

Uppdragsnummer: 6051-033  
Antal sidor: 9  
Antal bilagor:  1 



 

 

2 

STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB 

Gustavelund Miljöutredning dagvatten 
Uppdragsnummer: 6051-033  

Innehåll 
1 Uppdrag och syfte 3 

1.1 Organisation 3 

2 Objektbeskrivning 3 

3 Bedömningsgrunder 6 
3.1 Miljökvalitetsnormer 6 
3.2 Invallningsföretag 6 

4 Förslag till dagvattenhantering 7 
4.1 Rening 8 
4.2 Vattenverksamhet 8 
4.3 Bedömning miljökvalitetsnormer 8 
4.4 Bedömning invallningsföretag 9 

5 Referenser 9 

Bilagor 

Bil 1 PM dagvatten 
  



3 

STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB 

Gustavelund Miljöutredning dagvatten 
Uppdragsnummer: 6051-033  

1 Uppdrag och syfte 
Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Askersunds kommun utfört en miljöutredning 
gällande dagvattenhanteringen för fastighet Hammar 7:1, Gustavelund inför en detalj-
planeändring. 

Uppdragets syfte är att utreda lämplig hantering av dagvatten inom planområdet. Syftet 
är även att bedöma detaljplanens eventuella påverkan på invallningsföretaget som 
finns inom området och gällande miljökvalitetsnormer för närliggande ytvat-
tenförekomst. 

Denna rapport gäller för detta specifika uppdrag och får endast återges i sin helhet, om 
inte annat skriftligen i förväg överenskommits med aktuell uppdragsledare.  

1.1 Organisation 
I uppdraget har följande företag och personer medverkat: 

Namn Företag Ansvar och uppgifter 

Lovisa Sandström Structor Miljöteknik AB Uppdragsledare, handläggare 
rapportskrivning 

Peter Larsson Structor Miljöteknik AB Kvalitetsgranskning 

Josef Nordlund Structor Vatten&Miljö Uppsala Kvalitetsgranskning 

Fredrik Lindeus VAP VA-projekt AB Handläggare  
dagvattenutredning 

2 Objektbeskrivning 
En ändring av gällande planbestämmelser utreds för delar av fastighet Hammar 7:1, 
Gustavelund i Hammar nära Askersund i Örebro län, figurer 1 och 2. Planområdet är 
tänkt att ställas om till verksamhetsområde för verksamheter med begränsad omgiv-
ningspåverkan. Detta för att möjliggöra att företaget Hasopor AB kan fortsätta sin lag-
ringsverksamhet av skumglasprodukter på platsen. Området består idag av åkermark. 
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Figur 1. Översikt av planområdets lokalisering i Hammar, Askersunds kommun. (Karta: Bing). 

 

Figur 2. Planområdet i Hammar, Askersunds kommun. (Karta: Bing.) 

Den aktuella ytan för detaljplanen är ca 3 hektar stor och utgörs av lerig silt och fyll-
ning, med ett område i den sydöstra delen bestående av torv, figur 3. 
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Figur 3. Jordartskarta för planområdet. I streckat område består marken av fyllning, gult visar på 
lerig silt och brunt område består av torv (jordartskarta från SGU). 
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3 Bedömningsgrunder 

3.1 Miljökvalitetsnormer 
Den berörda ytvattenförekomsten för aktuell detaljplan är Vättern-Duvfjärden 
(SE651884-144722) som har en area av 26 km2 och utgör en del av huvudavrinnings-
området Motala ström (SE67000). Den ingår i distrikt 4, Södra Östersjön och åtgärds-
området för Vättern, vilket är en del av Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns 
åtgärdsprogram 2015-2021. Vättern är en sjö med miljöproblem med avseende på 
miljögifter samt morfologiska förändringar och kontinuitet. Det finns fastställda 
miljökvalitetsnormer, MKN, för Vättern-Duvfjädern, med statusklassning gällande 
ekologisk och kemisk status.  

Vattenförekomsten klassas idag till måttlig ekologisk status, där styrande parameter ut-
görs av kategorin särskilda förorenande ämnen, på grund av överskridande värden 
gällande halten biotillgänglig zink. Uppmätt halt biotillgänglig zink är 24,6 µg/l, enligt 36 
mätningar mellan 2013 och 2015 och gränsvärdet för zink är 5,5 µg/l (VISS, 2018). 
Även för kategorin hydromorfologiska kvalitetsfaktorer bedöms statusen måttlig på 
grund av att det i anslutning till vattenförekomsten finns vandringshinder. De biologiska 
kvalitetsfaktorerna respektive de allmänna förhållandena (övergödning och försurning) 
har sammantaget god status. 

Gällande kemisk status uppnår förekomsten ej god status och styrande parametrar är 
kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter. Gränsvärdet för kvick-
silver i biota är 20 µg/kg och för bromerad difenyleter 0,0085 µg/kg våtvikt (µg/kg vv), 
enligt EU-direktiv 2008/105/EG samt 2013/39/EU. Idag överstigs gränsvärdena avse-
ende halterna av dessa ämnen i alla Sveriges ytvatten. Kvicksilverundersökningar i fisk 
saknas för vattenförekomsten. 

3.2 Invallningsföretag 
Delar av planområdet ingår i Hammar-Lunna invallningsföretag från 1985. Invallnings-
företagets syfte är att avvattna åkermarken inom området. Avvattningen görs genom 
en pumpanläggning, belägen nordöst om planområdet, som reglerar vattenflödet från 
dikessystemet. 
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Figur 4. Invallningsföretaget Hammar-Lunna. Planområdet inringat med rött. (Källa: Länsstyrel-
sen i Örebro.) 

4 Förslag till dagvattenhantering 
Förslag på lämplig dagvattenhantering för planområdet beskrivs närmare i bilaga 1, 
PM dagvatten. Nedan följer en sammanfattning av de förslag på åtgärder som tagits 
fram. 

Den södra delen av planområdet behålls i den utformning den har idag som kärr-
område. Den östra och södra gränsen av planområdet höjdsätts och anläggs som en 
vall mot diken utanför gränsen så att dagvatten inte kan strömma ut oreglerat från 
planområdet. En dagvattenanläggning med sedimentering, utjämning, oljeavskiljning 
och avstängningsmöjlighet installeras i planområdets nordöstra del, se förslag på dag-
vattenlösning i figur 4. 
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Figur 5. Förslag på utformning av dagvattenlösning (VAP).  

Den del av planområdet som ska användas för omlastning höjdsätts och anläggs så att 
avrinning sker mot dagvattenbrunnar med sedimenteringsfunktion och vidare i täta led-
ningar till dagvattenanläggningen för behandling. 

4.1 Rening 
Partikulärt bundna föroreningar kommer att sedimentera i dagvattenbrunnar där de kan 
omhändertas. En del sediment kommer med tiden att transporteras till dagvattenan-
läggningen i systemets lägsta del. Före utloppet till diket öster om planområdet före-
slås att en större brunn med minst innerdiameter 1500 mm installeras för att på ett en-
kelt och bra sätt kunna kontrollera de sediment som transporteras genom området. I 
brunnen kan sedimenten omhändertas och även provtas. 

4.2 Vattenverksamhet 
Kulvertering eller omgrävning av dike kan komma att föranleda prövning enligt 11 kap. 
miljöbalken. Detta behöver kontrolleras i samband med att detaljprojektering påbörjas. 

4.3 Bedömning miljökvalitetsnormer 
Statusklassningen för vattenförekomsten beskriver zink, kvicksilver och bromerad di-
fenyleter som styrande parametrar avseende vattendragets förmåga att uppnå miljö-
kvalitetsnormerna. Tillkommande verksamhet får inte generera ett ökat utsläpp av 
dessa ämnen, vilket bedöms kunna regleras i föreslagen dagvattenlösning. Den före-
slagna lösningen för dagvattenhantering innebär att provtagning sker av utsläppsvatt-
net från fastigheten och att det finns en avstängningsmöjlighet i utloppet till diket. I di-
ket är vattnet stillastående och pumpas ut, vilket också bedöms ge möjlighet till god 
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kontroll över utsläppsvattnet som går ut i sjön. Verksamheten bedöms, utifrån framta-
gen dagvattenutredning, bilaga 1, inte leda till ökade föroreningshalter jämfört med 
dagsläget. I ovan beskriven brunn bör vattnet regelbundet provtas med avseende på 
styrande parametrar för att säkerställa utsläppshalter under tillåtna gränsvärden. 

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer bedöms inte påverkas av planändringen. 

4.4 Bedömning invallningsföretag 
Avloppen från åkermark i invallningsföretaget är dimensionerade för en avrinning vid 
högvattenföring på ca 200 l/s och km2. Planområdet är ca 3 hektar, 30 000 m2 = 0,03 
km2. Det innebär att utflödet från planområdet får uppgå till max 6 l/s i utloppet till diket 
som leder till pumpen. Vid dimensioneringen av föreslagen dagvattenlösning bedöms 
detta kunna regleras så att utflödet inte överstiger tillåten utsläppsvolym inom invall-
ningsföretaget. Avrinning vid medelvattenföring är enligt invallningsföretaget dimens-
ionerat för 10 l/s och km2 vilket motsvarar ett utflöde på 0,3 l/s i medel. En ökad medel-
vattenföring över året från området leder till ökade pumpkostnader för invallningsföre-
taget. Detta måste beaktas vid tillkommande exploatering.  

Kostnadsfördelningen (som ligger till grund för fördelningen av dikesunderhåll och 
pumpkostnader) kan behöva uppdateras till följd av att fastighetsregleringar skett inom 
invallningsföretagets nyttoområde samt beroende på förändringen av markanvändning 
i tillkommande verksamhet. 

5 Referenser 
Länsstyrelsen i Örebro län, 2018. Handlingar för invallningsföretaget Hammar-Lunna 
1985. 

SGU, 2018. Kartvisaren. https://www.sgu.se/produkter/kartor/kartvisaren/jordkartvi-
sare/jordarter-125-000-1100-000/ [2018-11-23] 

VISS, 2018. Vättern-Duvfjärden. https://viss.lansstyrel-
sen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA38279263 [2018-11-23] 

 

https://www.sgu.se/produkter/kartor/kartvisaren/jordkartvisare/jordarter-125-000-1100-000/
https://www.sgu.se/produkter/kartor/kartvisaren/jordkartvisare/jordarter-125-000-1100-000/
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA38279263
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA38279263
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Allmänt 

Denna PM för dagvattenhantering har tagits fram som underlag till arbetet med 
detaljplan för Gustavelund i Askersunds kommun. 

Följande parametrar har studerats: 

 Geologiska, hydrologiska och topografiska förhållanden inom planområdet 
 Vegetation inom planområdet 
 Dagvattenavrinning före respektive efter exploatering 
 Markanvändning inom planområdet 

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

Planområdets västra del består av åkermark. Planområdets norra delar har börjat 
fyllas upp av Hasopor för att marken ska kunna användas som omlastningsyta. 
Kartan är inte helt uppdaterad då ett större område än det som visas är fyllt. De södra 
och sydöstra delarna av planområdet består av våt ängsmark. 
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En tolkning av jordartskartan klargör att jordlagren under åkermarken i 
planområdets västra del utgörs av lera och silt. I de sydöstra delarna av planområdet 
består jordlagren under ängsmarken av torv. Jordlagren under fyllningsmassorna i 
norra delen av planområdet utgörs sannolikt av lera, silt och torv. För att kunna 
avgöra lerans, siltens och torvens beskaffenhet bör en geoteknisk undersökning 
utföras. 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 bör även grundvattennivåer inom 
och i planområdets närmaste omgivning. Vättern, som har medelvattenståndsnivå 
+89,05 (RH2000), ligger cirka 100 m norr om planområdet.  

På grund av markens beskaffenhet kan man inte förvänta sig någon infiltration inom 
planområdet, detta i kombination med den låga kapaciteten på avledning i dikena 
innebär att under perioder med mycket nederbörd blir marken vattensjuk i ytan. 

Marken lutar från syd mot nord. 
Utanför planområdets östra gräns finns ett stort dike som avvattnar markerna söder 
om planområdet. I dikets norra ände finns en pump som reglerar dagvattennivån 
innanför invallningen mot Vättern. 

Vegetation inom planområdet 

Planområdet består av åker- och ängsmark. 
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Dagvattenavrinning före exploatering 

Planområdet avvattnas mot nordost till ett krondike som leder ut i Vättern. 
Avrinningen är sannolikt trög då ytvattnet leds över flack ängs- och kärrmark. 
Troligen stannar den största delen av ytvattnet i växtligheten i området. När marken 
är mättad vid stora mängder regn eller när marken är frusen leds vattnet på ytan 
direkt till krondiket.  

Markanvändning inom planområdet 

Befintlig markanvändning 

Planområdet är cirka 28500 m² stort. 
Planområdets västra del används som jordbruksmark, cirka 6000 m². Marken lutar 
brant nedåt från väster mot öster. 
Den nordöstra delen har börjat fyllas ut av Hasopor och används redan nu som 
omlastningsyta, cirka 6000 m². 
Den sydöstra delen består av ängs- och kärrmark, cirka 6500 m², som underlagras av 
torv med okänd mäktighet och karaktär. 
Övriga 10000 m² består av ängs- och slyområden. 

Framtida markanvändning 

 Bruttoyta Korr.faktor Reducerad yta 

Jordbruksmark 6 000 m² 0,1 600 m² 

Omlastningsyta 13 000 m² 0,9 11 700 m² 

Ängs-, kärr- och 
dagvattenyta 

9 500 m² 0,1 950 m² 

Totalt 28 500 m²  13 250 m² 

 
Dimensionering 

Tillåtet utflöde 

Enligt invallningsföretaget är tillåtet utflöde från planområdet 6 l/s.  
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Förslag till dagvattenhantering 

Den sydöstra delen av planområdet behålls i den utformning den har idag som 
kärrområde. 
Den östra och södra gränsen av planområdet höjdsätts och anläggs som en vall mot 
diken utanför gränsen så att dagvatten inte kan strömma ut oreglerat från 
planområdet. En dagvattenanläggning med sedimentering, utjämning, oljeavskiljning 
och avstängningsmöjlighet installeras i planområdets nordöstra del. 
Utjämningsmagasinet dimensioneras för ett tioårsregn med tio minuters varaktighet 
och ett utflöde på 6 l/s. Vid större regn än dimensionerande föreslås att bräddning 
utförs på ytan i planområdets nordöstra del så att det bräddade dagvattnet når 
recipienten direkt utanför invallningen utan att belasta dikningsföretagets 
pumpanläggning innanför invallningen. 

Den del av planområdet som ska användas för omlastning höjdsätts och anläggs med 
avrinning mot dagvattenbrunnar med sedimenteringsfunktion och vidare i täta 
ledningar till dagvattenanläggningen för behandling. 

Rening 

Partikulärt bundna föroreningar kommer att sedimentera i dagvattenbrunnar där de 
kan omhändertas. En del sediment kommer med tiden att transporteras till 
dagvattenanläggningen i systemets lägsta del. Före utloppet till diket öster om 
planområdet föreslås att en större brunn med minst innerdiameter 1500 mm 
installeras för att på ett enkelt och bra sätt kunna kontrollera de sediment som 
transporteras genom området. I brunnen kan man omhänderta sedimenten och även 
provta dem. 

Vattenverksamhet 

Kulvertering eller omgrävning av dike kan komma att föranleda prövning enligt 
kapitel 11 miljöbalken, detta behöver kontrolleras i samband med att 
detaljprojektering påbörjas. 
 
______________ 
2018-11-16 
 
Fredrik Lindeus 
VAP VA-Projekt AB  





Sidan 1 av 2
Objekt:

Sign Uppdragsnr Datum Rev.datum

F Lindeus 18126 2108‐12‐04

Beskrivning

Kostnadsuppskattning enligt delaktiviteter på nästa sida
Summa

Dagvattenanläggning 663 000

Summa 663 000
Tillägg oförutsett 20% 132 600

Entreprenadkostnad 795 600

Projektering 10% 66 300
Byggledning 10% 66 300

Totalkostnad 928 200

Delaktiviteter

Gustavelund
Dagvattenanläggning

Ribbingsgatan 11, 703 63 Örebro
Tel. 019 - 17 52 00

E-post: förnamn.efternamn@vap.se

Kostnaden för föreslagna åtgärder har uppskattats som en entreprenadsumma inkl. normala 
tilläggskostnader (ÄTA-arbeten) år 2018 för utbyggnad av mark- och VA-ledningar. 
 
Alla kostnader är beräknade exklusive mervärdesskatt. 
 
Förutsättningar: 

- Att marken där utjämningsmagasinet ska anläggas är tät och består av lera eller torv. Ingen 
möjlighet till infiltration föreligger. Anläggningen kommer att vara ett torrt magasin som 
endast innehåller dagvatten vid regn större än dimensionerande. 

- Att befintlig marknivå behålls i läget för magasin och bräddningsdike vilket innebär att 
endast diverse små jordschakter tas med i kostnadsuppskattningen.  

- Att marken inte är förorenad och att schaktmassor hanteras som Fall A-massor och används 
för att bygga vall för invallning av området.  

- Att jordmassor Fall B för uppbyggnad av vall för invallning finns inom rimligt avstånd och 
uppfyller materialkraven för att skapa en tät vall. 

- Att avtagen vegetation används för att klä in vallen. 
- Eventuellt tätskikt för att skapa en tät vall ingår inte i kostnadsuppskattningen. 

U:\Va\18\18126\Projektering\03 Dokument\18126 Kostnadsuppskattning.xlsx
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Arbete Mängd Enhet Á-pris Summa
Utjämningsmagasin

800 m³ 100 80 000
300 m³ 100 30 000
20 m² 150 3 000

3200 m² 25 80 000

1 st 100000 100 000
3200 m³ 150 480 000

Summa 663 000

Årlig driftkostnad

Anläggningsdel Mängd Enhet Á-pris Summa
Röjning dike och vall 1600 m² 10 16 000
Slamsugning regleringsbrunn 2 ggr/år 5000 10 000

Summa 26 000

Vegetationsavtagning 320 m á 2,5 m3 - Fall A
Diverse jordschakt - Fall A
Erosionsskydd vid inlopp och utlopp, tjl=500 mm
Växtetablering
Reglering med avstängningsanordning,
sedimenteringsfunktion och ledningar
Uppbyggnad av vall 320 m á 10 m3 - Fall B

U:\Va\18\18126\Projektering\03 Dokument\18126 Kostnadsuppskattning.xlsx
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