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1. Bakgrund 

Vatten och Samhällsteknik AB har fått i uppdrag av Älmhults kommun att göra 

en dagvattenutredning som ska vara underlag till detaljplan för Froafälle 12:1. 

Planområdets lokalisering framgår av Figur 1. Syftet med detaljplanen är att pröva 

markens lämplighet för industri, verksamheter och handel i enlighet med 

kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26, § 124. 

Planområdet är belägen söder om Södra Ringvägen i anslutning till befintlig 

industrimark. Området begränsas av väg 23 i öster och järnvägen i väster. En del 

av planområdet omfattas av befintlig detaljplan ”Gamla Slätthultsvägen 2003”, se 

figur 1. Detaljplaneområdet som ligger inom planområdet är inte utbyggt och 

avses upphävas.  

Redovisad planområdesgräns enligt aktuellt planförslag från Älmhults kommun. 

Samtliga höjder är i RH2000 om inte annat anges. 

 
Figur 1. Planområdet och område med befintlig detaljplan väster om Skånevägen 

  

väg 23 

 

järnväg 
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2. Befintliga förhållanden 

2.1. Markförhållanden 

Planområdet är 38 ha stort och utgörs i dagsläget av skogs- och naturmark. 

Skånevägen passerar området i nord-sydlig riktning. Det finns även ett vägområde 

i tvärgående riktning från Skånevägen mot riksväg 23. Detta vägområde är 

nedlagd sedan ett antal år tillbaka, se figur 2. 

 
Figur 2. Jordartskarta från SGU och aktuellt planområde. Ljusblå area = morän, grön 
area = isälvssediment, brun area = torv 

Enligt SGU:s jordartskarta består marken huvudsakligen av morän. I väster 

förekommer enligt jordartskartan en remsa isälvsediment som är en del av 

Älmhultsåsen. I moränområdet förkommer områden med organiska jordar (torv).  

En geoteknisk undersökning av planområdet öster om Skånevägen har 

genomförts av Sweco år 2022. Här framkom att moränjorden huvudsakligen är av 

siltig karaktär med inslag av sten och block. Det finns ett antal ytligt försumpade 

områden med torv fördelat över hela området. Torvens mäktighet varierar och 

ligger främst mellan 0,2 – 0,5 m. I den södra delen är torvmäktigheten ca 1 m. 

För planområdet väster om Skånevägen gjorde Scandiaconsult AB en geoteknisk 

utredning år 1985. Även här förekommer organiska jordar med en mäktighet från 
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0,5 m till 1,7 m. Moränen är siltig-sandig eller grusig-sandig och anges vara 

storblockig. För de sonderingar som gjordes öster om järnvägen dvs inom det 

området där SGU:s jordsartskarta utvisar isälvssediment (grön area) anges grusig 

(sandig) morän. Detta tyder på att isälvsavlagningens utbredning skiljer sig något 

från jordartskarten.  

2.1. Topografi 

Området är relativt flackt med något högre partier i den norra och centrala delen. 

Marknivån ligger här mellan +146 m ö h och +147 m ö h. I söder ansluter lägre 

områden med höjdnivåer på +145 m ö h och +144 m ö h. De lägsta områdena 

anträffas vid planområdets yttre gränser i väster vid järnvägen och öster vid väg 

23. Här faller marknivån ner mot +144/143 m ö h.   

 
Figur 3. Höjdnivåkarta över planområdet  

 

2.2. Hydrologiska och geohydrologiska förhållanden 

Avrinningsförhållanden för exploateringen visas i figur 4 nedan. Avrinningen 

styrs av topografin, befintliga diken och befintligt vägnät. De centrala delarna 

höger och väster om Skånevägen avrinner åt söder där det finns ett dikessystem 

som avvattnar västerut mot järnvägen och vidare till Getabäcken, se även figur 5. 

Även området längst i väst avrinner mot järnvägen. Vid järnvägen finns flera 
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trummor varav en med dimension 1000 mm. Denna ligger vid planområdet 

sydvästra gräns.  

Den östra delen avrinner mot väg 23 vid planområdets östra gräns. Det finns två 

trummor under vägen som avleder vattnet från den östra delen av området vidare 

mot Driveån, se figur 5. Den nedlagda vägen som löper tvärs igenom 

planområdet hindrar avrinningen från området norr om denna och det oklart hur 

avrinningen exakt sker dvs vilka trummor som fortfarande fungerar. Området kan 

ha försumpats något på grund av inställt underhåll av vägdiken och trummor.  

 
Figur 4. Avrinningsförhållanden före exploatering 

Norr om planområdet och söder om Södra Ringvägen finns bebyggda områden 

som åtminstone delvis avvattnar mot planområdet. Huvuddelen är industrimark, 

ett mindre område i nordväst utgörs av ett villaområde. Vid dimensionering av 

dagvattenanläggningen måste hänsyn tas till tillkommande flöden från dessa 

områden. Industriområdet norr om Södra Ringvägen avvattnar inte mot 
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planområdet med undantag för bebyggelsen vid gamla Slätthultsvägen som 

avvattnar mot järnvägen och ovan nämnd trumma1.  

Enligt Swecos geotekniska undersökning har området en flack grundvatten-

gradient och grundvattennivån sammanfaller i de låglänta delarna med markytan. I 

övrigt bedöms grundvattennivån ligga ca 1 - 2 meter under markytan. I nordöstra 

delen där det förekommer höjdpartier med fyllning har djupet till 

grundvattennivån uppmätts till ca 2 - 3 meter under markytan. Nivåmätning 

gjordes i april när nivåerna normalt bör vara höga. Även i den geotekniska 

undersökningen som gjordes av Scandiaconsult 1985 anges att grundvattennivån i 

de låga partierna ligger i nivå med eller strax under markytan. De uppmätta 

nivåerna ligger i övrigt mellan 0,5 och 1 meter undermarkytan, mätningar gjordes i 

december och januari.  

För områden med höga grundvattennivåer och jordarten morän med siltig 

karaktär bedöms att det saknas förutsättningar för infiltration av dagvatten. 

2.3. Recipient 

EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom Förordningen om förvaltning 

av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660). I enlighet med denna förordning har 

Vattenmyndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt 

åtgärdsprogram för i princip alla vattenförekomster, såväl yt- som grundvatten. I 

detta fall berörs två vattenförekomster där sådana miljökvalitetsnormer utfärdats: 

• Driveån (vattendrag), SE626000-139355 

• Älmhultsåsen, Älmhult söder (grundvatten), SE646424-44940 

Läget av vattenförekomster framgår av figur 5. För Driveån anges den ekologiska 

statusen med ”måttlig” på grund av dålig status för fisk som påverkas av 

försurning och vattendragets otillfredsställande konnektivitet och morfologi. Den 

kemiska statusen anges med ”uppnår ej god” på grund av bromerade difenyleter 

(PBDE) och kvicksilver och kvicksilverföreningar. Båda parametrarna är 

undantagna (mindre stränga krav) från miljökvalitetsnormerna.  

Älmhultsåsen uppnår ”god kvantitativ status” enligt vattenmyndighetens senaste 

statusbedömning 2021. Den kemiska statusen anges med ”otillfredsställande” där 

bedömningen grundas på höga halter av klorid baserad på tre analyser 

 

1 Enligt uppgift från Älmhults kommun, VA-avdelning 
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genomförda 2017 och 2018. Som påverkanskälla anges väg 23 och saltgivorna 

under vintersäsongen.  

 
Figur 5. Recipienter och vattenförekomster samt dikningsföretag 

Det förväntas att samtliga verksamheter och samhällssektorer i förhållande till sina 

respektive belastningar medverkar till att god status uppnås. Detta är särskilt 

lämpligt att beakta i samband med framtagande av en detaljplan. En exploatering 

förutsätter att den inte bryter mot det s k icke försämringskravet inom aktuella 

vattenförekomster och försvårar att god status kan uppnås och vidmakthållas.  

Planområdet omfattas inte av något dikningsföretag. För mottagande recipient i 

väster, Getabäcken, finns ett dikningsföretag från 1905. På den östra sidan ligger 

befintliga dikningsföretag uppströms diket som tar upp flödet från det östra 

planområdet, se figur 5.  
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3. Dagvattenflöden 

Dagvattenavrinningens storlek bestäms främst av nederbördens intensitet och 

varaktighet, avdunstning, markytans beskaffenhet samt avrinningsområdets 

storlek, form och lutning. När naturområden bebyggs förändras den naturliga 

vattenomsättningen. Vegetationen och de betydelsefulla ytliga marklagren tas bort 

och ersätts av täckande, vattentäta konstruktioner som byggnader, vägar och 

parkeringsplatser.  

SMHI har gjort klimatscenarier för perioden 1961–2100 för Sveriges samtliga län. 

Årsmedelnederbörden i Kronobergs län beräknas öka med 10–20 % till slutet av 

seklet, med den största ökningen under vinter och vår med upp till 30 %2. För att 

kunna möta de större flödena har en klimatfaktor på 1,25 använts.  

3.1.  Flödesberäkning 

För att bedöma dagvattenflöden och fördröjningsbehovet har beräkning av 

dagvattenflöde utförts med rationella metoden. Det har antagits att 24 ha av 

planområdet omvandlas till hårdgjorda ytor (industrimark), övriga ytor (14 ha) 

antas vara naturmark, se figur 6.  

Planområdet begränsas i öster och väster av väg 23 och järnvägen och dagvattnet 

behöver avledas via trummor. Med dessa förhållanden har utgångspunkten varit 

att det framtida exploaterade planområdet inte får avbörda mer dagvatten till 

trummorna och anslutande diken än vad som kommer om planområdet bestod av 

endast natur- och skogsmark. Området nedströms järnvägen ska enligt uppgifter 

från Älmhults kommun inte belastas med större flöden än vid nuvarande 

förhållanden. Utjämning måste således ske och med tanke på de stora volymer 

som är att förvänta föreslås öppna dagvattendammar. 

Flödesberäkningen gjorts med utgångspunkt att ca 9 ha av den blivande 

industrimarken avvattnas åt väster och järnvägen och ca 15 ha åt öster mot väg 

23. Tillkommande flöden från området norr om planområdet har fördelats på 

respektive område, se figur 6. 

 

2 G. Berglöv et al. (2015). Framtidsklimat i Kronobergs län – enligt RCP-scenarier.  
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Figur 6. Översiktskarta med delavrinningsområden och tillkommande flöden för 
flödesberäkningen  

Avrinningen före exploateringen har beräknats enligt Svenskt Vattens publikation 

P110 - Avledning av dag-, drän- och spillvatten, avsnitt naturmarksavrinning. 

Beräkningen har gjorts för respektive delområde. Den naturliga avrinningen från 

naturmarken ca 17 l/s*ha. För delområde väst är flödet före exploatering ca 350 

l/s för och för delområde öst ca 300 l/s beräknat för ett 20 års regn. Även om 

större delen av delområde väst idag avvattnar mot diket söder om planområdet 

och inte belastar trumman under järnvägen särskilt mycket har ytan inkluderats i 

beräkningen av flödet före exploatering. Trumman bedöms ha tillräcklig ”ledig” 

kapacitet och utjämningsbehovet skulle annars bli orimlig stort, se även avsnitt 3.2 

om fördröjning. Utöver det förenas diket i söder och diket från järnvägstrumman 

strax nedströms järnvägen. 

I Tabell 1 redovisas storlek (inklusive tillkommande area utanför planområdet), 

rinntid och beräknade flöden för båda delområdena. Rinntiden har för båda 

delområdena beräknats till 20 min med en bedömd rinnsträcka på 700 m och en 

flödeshastighet på 0,5 m/s.  
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Tabell 1. Dimensionerande flöden efter exploatering, yta inklusive tillkommande 
utanför planområdet, beräknat med klimatfaktor 1,25 

Ytslag Yta 
(ha) 

Avrinnings-
koeffcient 

Reducerad 
area (ha) 

Rinntid 
(min) 

Dim. 
flöde 10 år 
(l/s) 

Dim. flöde 
20 år (l/s) 

Industrimark 
väst 

17 0,7 11,9 20 2 200 2 800 

Industrimark 
öst 

24 0,7 16,8 20 3 200 4 000 

 

Teoretiskt kommer flödet att öka till 2 800 l/s respektive 4 000 l/s för ett regn 

med 20 års återkomsttid utan fördröjning. I Tabell 2 nedan sammanställs flöden 

före och efter exploatering. 

Tabell 2. Flöden före och efter exploatering, beräknad med klimatfaktor 1,25 

Delområde Innan exploatering Efter exploatering 

 Naturmarksavrinning 20-års regn, 20 min varaktighet, 

klimatfaktor 1,25 

Planområde väst 350 l/s 2 800 l/s 

Planområde öst 300 l/s 4 000 l/s 

 

3.2. Beräkning av fördröjningsvolymer 

Utgångspunkten för beräkning av fördröjningsvolymen har varit att avrinningen            

från planområdet ska motsvara avrinningen före exploateringen. Detta med 

hänsyn till trummorna kapacitet och för att motverka problem i nedströms 

belägna områden som delvis omfattas av dikningsföretag. För planområdet här 

innebär det att utloppsflödet från delområde väst sätts till 350 l/s och från 

delområde öst till 300 l/s. Dessa utflöden är förslag och inte strikta krav. 

Utjämningsmagasin beräknas utifrån den dimensionerande återkomsttiden 20 år 

vilket motsvarar ett regn som statistisk sett inträffar en gång vart 20:e år eller 5 

gånger under en 100 års period. Magasinen kan inte ges en volym som klarar alla 

regn då de skulle bli orimlig stora. Volymen beräknas för olika varaktigheter för 

att se vilken varaktighet som ger den största volymen vatten. 

I Tabell 3 nedan redovisas erforderliga utjämningsvolymer för ett regn med 

återkomsttid 20 år för planområdet efter exploateringen. Den största volymen 

uppkommer vid en regnvaraktighet på 75 minuter för område väst och 120 

minuter för område öst. 
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Tabell 3. Erforderlig utjämningsvolym, klimatfaktor 1,25 

Delområde Flöde från 

planområdet (l/s) 

Utloppsflöde 

magasin (l/s) 

Erforderlig 

utjämningsvolym 

(m3) 

Planområde väst 2 800 350 3 600 

Planområde öst 4 000 300 6 000 
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4. Förordad dagvattenhantering 

Det krävs både rening och fördröjning för att inte påverkar recipienten (Driveån) 

negativt och för att inte hydrauliskt överbelasta nedströms liggande vattendrag vid 

kraftiga regn. För att avleda dagvattnet från planområdet föreslås att två 

huvudstråk anläggs längs med befintlig väg (Skånevägen) och längs med 

tillkommande väg i öster, se figur 7.  

 
Figur 7. Förslag dagvattenhantering 

Dagvattenstråken kan utformas som öppna system (dagvattendike) eller slutna 

system med ledningar. Tillkommande industrifastigheter ansluter via 

konventionellt slutet system till dike eller ledning.  

Ett öppet dagvattendike kräver större yta men leder samtidigt till mindre 

flödeshastigheter, så kallas trög avledning. I figur 8 nedan redovisas en typsektion 

för föreslaget dike vid Skånevägen. Sektionen är framtagen utifrån befintligt 

underlag och behöver revideras efter höjdsättningen av planområdet. I detta 

exempel är diket ca 10 m brett.  
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Figur 8. Typsektion dagvattendike vid Skånevägen 

Alternativt kan ett dubbelt system dvs dagvattenledning och svackdike anläggas, 

se figur 9. Ett svackdike är ett grund öppet avrinningsstråk med flacka slänter. 

Svackdiket tar vid normala regn enbart emot vatten från vägen och cykelvägen, 

intilliggande fastigheter ansluter till dagvattenledning. Vid stora regn som inte tas 

upp av ledningssystemet kan svackdiket ta emot överskottet så att omgivningen 

skyddas från översvämning.  

 
Figur 9. Typsektion svackdike och ledning vis Skånevägen 

Då planområdets jordart i stora delar består av morän med siltig karaktär bedöms 

möjligheten för infiltration av dagvatten via genomsläppliga beläggningar eller 

permeabel asfalt som begränsad.  

Tillkommande dagvatten från bebyggelsen norr om planområdet leds till 

respektive dagvattenstråk, se figur 7. Dikena som tillkommer från norr i den östra 

delen ansluts till det östra stråket. Beroende på höjdsättningen av området kan 

dessa diken även avledas rakt österut och anslutas till vägdiket från väg 23. Det 

befintliga delvis kulverterade diket i den västra delen bör kulverteras helt och 

anslutas till det västra stråket.  
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4.1. Dammar 

Eftersom det både krävs rening och fördröjning föreslås att dagvattendammar 

anläggs på naturmarken söder om industriområdet, se figur 7. Rening i dammar 

ger normalt god effekt och kan även utnyttjas för utjämning vid högvattenflöde. 

Utformning av dammarna bör göras med tanke på såväl reningseffekt, 

utjämningsbehov samt den karaktär på området som önskas. 

För att underlätta framtida underhåll föreslås att sedimentationsdammar anläggs 

för sig, en så kallad fördamm, och att erforderlig fördröjningsvolym skapas i 

anslutning. Höga flöden bör ledas förbi sedimentationsdammen för att undvika 

sedimentflykt.  

Sedimentationsdammar är beräknade enligt area- och volymmetoden3 för att 

erhålla tillfredställande rening. Sedimentationsdammars permanenta vattenvolym 

behöver uppgå till 2 000 m3 (damm väst) och 2 600 m3 (damm öst) räknat för ett 

medeldjup om 1 m och ett areaförhållande på 250 m2 damm per hektar reducerad 

area. Utifrån befintliga uppgifter om grundvattnets läge kommer dammarna 

troligen delvis ligga under grundvattennivån vilket gör att en permanent vattenyta 

kan hållas även under torrperioder. Således behövs ingen tätning för att 

upprätthålla en permanent vattennivå. Risk för förorening av grundvattnet 

bedöms som liten då partikelbundna föroreningar sedimenterar i dammen och det 

snabbt bildas ett bottensediment med låg genomsläpplighet. Även omgivande 

mark har låg genomsläpplighet (siltig morän). Det är efter nyanläggningen av 

dammen och borttagning av sediment som viss hydraulisk kontakt kan 

förekomma. Grundvattnets strömningsriktning vid dammen kan utifrån 

topografin antas vara riktad mot diket i söder.  

För att ytterligare förbättra reningen kan dammarna förses med en oljeskärm eller 

-avskiljare vid inloppen. Utöver det kan utloppsanordningar förses med 

avstängningsmöjlighet för att förhindra spridning av föroreningar vid olyckor. 

Utjämningsvolymer har beräknats i avsnitt 3.2 och uppgår till 3 600 m3 respektive 

6 000 m3. Sedimentationsdammarna har en fördröjningsvolym på 2 000 m3 

respektive 2600 m3 om reglerhöjden uppgår till 1 m över permanent vattennivå. 

Det krävs ytterligare fördröjningsvolymer på 1 600 m3 respektive 3 400 m3. Dessa 

volymer föreslås anläggas i anslutning till sedimentationsdammarna. Dammarna 

förses med strypt utlopp motsvarande det flödet som får avledas till respektive 

trumma. 

 

3 Larm, T., Blecken, G. (2019). Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och 
flödesutjämning av dagvatten. Svenskt Vatten Utveckling. [Rapport] Nr. 2019-20 
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Dammarna bör utformas med lämplig längd/breddförhållande (långsmal) så att 

sedimentation av även fina partiklar kan ske. För att uppnå rening av löst fosfor 

och andra lösta ämnen kan dammarna förses med grunda, våtmarksliknande delar 

med lämplig växlighet. Fördröjningsdammarna kan utformas som torrdammar 

eller våta dammar. För att underlätta framtida underhållsåtgärder (tömning) bör 

ytor för tillfartsväg och avvattning av sediment finnas. Exempel på damm ses i 

figur 10. 

 
Figur 10. Exempel på damm, Björnökärr i Kalmar 

4.2. Hantering av höga flöden och skyfall 

Ledningsnätet kan inte dimensioneras för att klara de stora flödena som uppstår i 

samband med skyfall. Dagvattnet kommer då under korta tider att ansamlas som 

ytvatten. Det är då viktigt att vid höjdsättningen eftersträva att dagvatten styrs 

mot vägar och dagvattenstråken så att bebyggda områden inte översvämmas på ett 

oönskat sätt. 

Regn som överstiger utjämningsvolymerna; dvs regn med en återkomsttid> 20 år 

avrinner mot naturmarken och dammarna i den södra delen av planområdet. På så 

sätt finns goda förutsättningar för avledning av extrema regn utan skador på 

bebyggelse. Dammarna anläggs med tillräckligt avstånd (ca 100 m) från väg och 

järnväg så att risk för skada av dessa minimeras.  
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5. Föroreningsberäkning 

1.1 Beräkningsförutsättningar 

Föroreningsberäkningar har gjorts med yt- och dagvattenmodellen StormTac. 

Beräkningar är baserade på schablonvärden och visar storleksordning på 

föroreningsbelastningen. Föroreningshalter och -mängder har beräknats för 

nuläget och förhållandena efter exploatering med och utan rening.  

Markanvändningstyper som har använts är ”skogsmark” för nuvarande situation. 

För framtida förhållanden har marktyp ”industriområde” använts. I förorenings-

beräkningen ingår inte de områden som ligger norr om planområdet och som kan 

komma att avvattna till planområdet. Om dagvattnet från dessa områden avleds 

till planområdet kommer rening även av dessa dagvattenflöden ske.  

Beräkningen har gjorts med reningsanläggningstyp ”våt damm” med ett area-

förhållande på 250 m2/hektar reducerad area vilket motsvarar 2,5 % av hårdgjord 

area.  

1.2 Beräkningsresultat  

I tabell 4 redovisas beräknade föroreningshalter för nuläget, efter exploatering 

före rening och med rening. Halterna jämförs med riktvärden som har tagits fram 

av Riktvärdesgruppen 20094. Riktvärden som överskrids anges med gråmarkerade 

rutor.  

Tabell 4. Beräknade halter (µg/l) för nuläge och efter exploatering, hela planområdet 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Olja 

Nuläge 16 320 2,8 18 12 0,097 1,9 3,0 15 000 84 

Framtida innan 

rening 
260 1600 22 31 190 0,93 8,4 11 69 000 1400 

Framtida efter 

rening 
100 1200 6,1 12 60 0,4 1,8 3,9 16 000 220 

RiktvärdeFel! B

okmärket är inte definierat. 

160 2000 8 18 75 0,4 10 15 40 000 400 

 

Beräkningen visar att reningsanläggningen förväntas ha effekt och halterna efter 

reningen klara de riktvärden som har tagits fram av riktvärdesgruppen.  

 

4 Riktvärdesgruppen – Stockholms läns landsting. 2009. Förslag till riktvärden för 
dagvattenutsläpp. 
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I Tabell 5 nedan redovisas beräknade mängder per år för situationen före och 

efter exploatering med och utan rening. Föroreningsbelastningen kommer att öka 

för samtliga parameter. Belastningen är beräknad för den arean som kommer att 

omvandlas till industrimark dvs 26 ha. Övrig mark inom planområdet kommer 

som i dagsläget att vara skogsmark och föroreningsbelastningen från dessa delar 

är lika före och efter exploateringen.   

Tabell 5. Beräknade mängder (kg/år) nuläge och efter exploatering  
 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Olja 

Nuläge 1,1 22 0,19 0,33 0,83 0,0067 0,13 0,2 1100 5,8 

Framtida 
innan rening 

36 230 3,1 4,4 27 0,13 1,2 1,6 9800 200 

Framtida 
efter rening 

12 160 0,71 1,5 6,9 0,052 0,18 0,44 1700 31 

 

I beräkningen har inte tagits hänsyn till lokala dagvattenanläggningar som svack-

diken och öppna dagvattenstråk vilket bör minska föroreningshalter ytterligare.  
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6. Påverkan på miljökvalitetsnormer 

Recipient för dagvattnet från planområdet är Driveån. Exploateringen kommer att 

medföra att föroreningsbelastningen ökar jämfört med nuvarande belastning. En 

viss ökning av föroreningar till recipienterna erhålls ofrånkomligen vid 

exploatering, men kvantiteter och föroreningshalter i utgående dagvatten är 

förhållandevis låga och bedöms ej riskera negativ påverkan på recipienten. Vid 

anläggande av föreslagna dagvattenanläggningar kommer inget dagvatten att 

lämna planområdet orenat, med reservation för exceptionella regn. 

Exploateringsområdet berör grundvattenförekomsten ”Älmhultsåsen söder”. 

Vattenförekomsten är starkt påverkad av bebyggda områden och trafik och 

används inte som allmän vattentäkt. Den planerade industrimarken ligger utanför 

själva vattenförekomsten. En del av området ligger dock inom tillrinningsområdet 

för vattenförekomsten. När ytor hårdgörs och dagvattnet avleds minskar 

grundvattenbildningen. I detta fall bedöms minskningen dock vara mycket liten då 

området utgör en mycket liten andel av vattenförekomstens totala 

nybildningsområde. Även under naturliga förhållanden avrinner merparten av 

grundvattnet som bildas inom planområdet mot diket i söder och vidare till 

vattendragen. Den kvantitativa statusen bedöms därför inte påverkas negativt. 

Vattenförekomstens kvalitativa status bedöms inte påverkas negativt då allt 

dagvatten renas i dammar och ingen infiltration av orenat dagvatten sker. Risken 

för föroreningsspridning från sedimentationsdamm väst bedöms som liten då 

dammen ligger utanför vattenförekomsten (isälvsanlagringen) och det 

förekommer ingen direkt hydraulisk kontakt. Grundvattnets strömningsriktning 

vid dammen kan utifrån topografin antas vara riktad mot diket i söder. 

 

 

Kalmar den 10 oktober 2022 
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