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1 BAKGRUND OCH SYFTE

WSP har fått i uppdrag av Knappstad Förvaltning AB att genomföra en VA-utredning på Knappstad
2:47, Karlstad. Utredningen ska utgöra underlag till del i detaljplan (Detaljplan för Knappstad 2:47) vars
syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder, lager och serviceverksamhet, samt yta för
naturmark med tillhörande infrastruktur inom planområdet.

Utredningens syfte är att:

- redovisa lämpliga åtgärder för hantering och fördröjning av dagvatten inom planområdet
- redovisa en sammanställning av tekniska lösningar för rening av spillvatten med två olika förslag

på reningsanläggningar
- föreslå en ledningssträckning av VA-ledningar
- föreslå en översiktlig höjdsättning av VA-systemet inom planområdet

2 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

2.1 OMRÅDESBESKRIVNING
Området Knappstad i Karlstad kommun är beläget sydväst om centrala Karlstad och strax norr om
kommungränsen mot Hammarö kommun, se Figur 1. Det aktuella planområdet är cirka 3 ha stort och
utgörs idag till stor del av öppen jordbruksmark, se Figur 2. I planområdet finns två större
ekonomibyggnader, där den södra är belagd med rivningsförbud enligt plankartan. Där ligger idag en
bilverkstad. I närområdet utanför det aktuella planområdet finns bostadshus, gång- och cykelbana och
en bilväg.
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Figur 1. Översiktskarta med planområdet ungefärliga plats markerad i rött (Karlstadkartan, karlstad.se, hämtad: 200122)

Figur 2. Kartbild över området, röd markering visar planområde (Karlstadskartan, karlstad.se; hämtad: 200123)
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2.2 TOPOGRAFI
Marken i planområdet är låglänt och sluttar svagt från norr till söder. I områdets utkanter (undantaget
på åkern) avgränsas det av vägar som ligger högre i plan än åkermarken. Marknivåer inom planområdet
varierar mellan +46.0 och +52.0 meter (samtliga höjder i rapporten är angivna i RH 2000). Marken är
högst inom den nordvästra delen av planområdet där det också finns berg i dagen. I Bilaga 4 finns en
grundkarta som visar höjder i området. Figur 9 illustrerar höjder inom området i relation till varandra som
också kan ge en uppfattning om de topografiska förhållandena.

2.3 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN
Markytan inom området underlagras av leror och i viss mån urberg. Genomsläppligheten är enligt SGU:s
kartinformation låg i stora delar av området1 vilket gör infiltrerande lösningar för avledning av dagvatten
mindre lämpliga.

Figur 3. Bilden visar planområdets jordarter samt markens genomsläpplighet enligt SGU:s kartvisare (SGU.se, hämtad 200123)

1 Sveriges Geologiska Undersöknings kartvisare för genomsläpplighet, (https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-
genomslapplighet.html, hämtad 200123)
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2.4 HYDROLOGI, GRUNDVATTEN OCH HÖGA VATTENSTÅND
Inga kända hydrogeologiska utredningar finns i området. Det kan dock konstateras att grundvattenytan
i området är hög i förhållande till markytan. Området ingår i ett äldre invallningsföretag, se Bilaga 3 med
en anlagd vall som avskiljer området från kringliggande områden. Vatten har tidigare pumpats ut från
området vid en pumpstation söder om området.

Planområdet är beläget i närheten av Knappstadsviken och påverkas därför av höga nivåer i både
Klarälven och i Vänern. Höjdsättning inom området ska enligt planbeskrivningen anpassas för att klara
Karlstad kommuns riktlinjer för planering och bygglov och följande bestämmelser har införts:

• Byggnader ska vara utförda så att naturligt översvämmande vatten upp
till en nivå på + 46,5 meter (RH 2000) inte skadar byggnaderna (gäller ej
garage, förråd och liknande),

• Tekniska installationer så som el och VVS ska översvämningssäkras
för att klara en vattennivå upp till + 46,5 meter (RH 2000)

• Lägsta nivå på gatans körbana ska vara + 46,5 meter (RH 2000)

3 BEFINTLIGA VA-SYSTEM

3.1 DRICKSVATTEN
En dricksvattenledning mellan Karlstad och Hammarö går i nord-sydlig riktning väster om området, se
Figur 4. Inom planområdet går en gemensamhetsanläggning från huvudvattenledningen som förser
fastigheter norr om planområdet med färskvatten. Enligt muntlig uppgift från Karlstad kommun2 kan fler
fastigheter än de som är upptagna i underlaget för anläggningen vara kopplade på
dricksvattenledningen. Enligt uppgift från markägare3 ska GA:2 bestå av två parallella ledningar där den
ena ledningen går till en mindre byggnad som saknas på erhållet underlag och den andra fortsätter
norrut.

2 Telefonsamtal med Peter Engström, Karlstad kommun (200122)
3 Samtal med Christoffer Bramfeldt, 200124 (även vid platsbesök 200127)
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Figur 4. I bilden visas befintliga ledningar inom och i närheten av planområdet.

3.2 SPILLVATTEN
Inom planområdet, på ytan E1 där det planeras för reningsanläggning (se Bilaga 6 för plankarta) finns
idag ett enskilt avlopp med servitut tillhörande Knappstad 2:44. Närmaste kommunala
verksamhetsområde för spillvatten finns i Dingelsundet cirka en kilometer västerut.

3.3 DAGVATTEN
Det dagvatten som inte infiltrerar inom området rinner idag diffust över markytan, i riktning söderut mot
det dike som går tvärs över åkermarken söder om området, se Figur 5 och Figur 6. På åkern finns ett
par mindre tydliga diken, se Figur 7, som avleder vatten söderut till ett större dike som avvattnar
området. Mellan dessa diken anas en mindre höjdrygg som delar området i en östlig och en västlig del.
Befintliga vattenvägar illustreras i Figur 9.
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Figur 5. Det avvattnande diket sett från pumpstationen (sydöst
om planområdet). Det har tidigare pumpats vatten vidare ut mot
Vänern, se Bilaga 3.

Figur 6. Det avvattnande diket, sett från gång- och
cykelvägen (syd-väst om planområdet). Nedanför det röda
huset i bakgrunden planeras för reningsanläggningen.

Figur 7. Fotot taget från planområdets norra del, mot dess
södra. Här syns ett av de två dikena som leder vatten söderut.

Figur 8. Bild visar stående vatten norr om planområdet. Bilden
är tagen från grusvägen som utgör det planerade områdets
norra gräns.
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Figur 9. I bilden illustreras höjdförhållanden inom området genom att lägre områden tilldelas en mörkare färg. Man kan ana de
åkerdiken som leder vatten söderut mot det större diket inom dikesföretaget

3.4 OBSERVATIONER VID FÄLTBESÖK
Vid ett fältbesök, 2020-01-28, som föregåtts av en vecka utan nederbörd konstaterades att området
generellt är blött. Detta gäller särskilt området norr om planområdet där stående vatten observerades
vid markytan och i diket längs med vägen, se Figur 8.

Vid besöket pumpades vatten ur diket söder om området och över invallningen strax sydost om
planområdet, se Figur 10. Boende i området mätte vid tidpunkten för besöken vattennivån och
konstaterade att den sjunkit sedan dagen innan.
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Figur 10. Bilden visar hur vatten pumpas över invallningen

3.5 AVRINNINGSOMRÅDE
Utifrån en höjdmodell skapad av laserskanning av området ges en bild av höjdförhållandena i området.
Med höjdmodellen har även avrinningsområden för området tagits fram. I Figur 11 visas det
avrinningsområde till vilket planområdet tillhör. Området avgränsas i söder av ett dike, i väster och norr
av väg och i öster av en markant höjd. Hela avrinningsområdet bedöms avrinna via diket.
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Figur 11. Höjdmodell över planområdet. Avrinningsområdet är markerat med svart streckad linje och diket syns som en blå pil.
Notera i bildens nedre vänsta hörn den gamla invallningen som ett ljusare stråk. Pumpstationens placering visas också – den är
byggd på vallen.



13

3.6 RECIPIENT OCH RECIPIENTSTATUS
Vatten från området rinner till recipienten Klarälven – Dingelsundsådran. Statusklassning enligt
Länsstyrelsens Vatteninformationssystem (VISS)4: Aktuell ekologisk status för recipienten bedöms som
måttlig, främst på grund av dålig konnektivitet som innebär att fisk och annan vandringsbenägen fauna
hindras från att röra sig fritt inom och genom vattenförekomsten. Aktuell kemisk status bedöms som
uppnår ej god till följd av att gränsvärdet för kvicksilver samt polybromerade difenyletrar (PBDE)
överskrids. I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag
och kustvatten och gränsvärdet för PBDE överskrids i samtliga ytvatten.

Strax söder (ca 100 meter) om planområdet ligger området Klarälvsdeltat5 som är ett Natura2000-
område och därigenom skyddat i syfte att främja enskilda arter och livsmiljöer. Klarälvsdeltat omfattas
av Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet. I planbeskrivningen görs bedömningen att den
föreslagna planläggningen inte påtagligt kommer att skada Natura 2000-områdets natur- och
kulturvärden. Utifrån detta bedöms heller inget Natura 2000-tillstånd behövas. Däremot ska en
fågelinventering utföras då skyddade arter har identifierats inom planområdet.

3.7 MARKÄGAREFÖRHÅLLANDEN OCH FÖRETAG
Marken inom planområdet ägs av exploatören.

Av Länsstyrelsens WebbGIS6 framgår att planområdets syd-östra del tangerar ett äldre
avvattningsföretag - Torrläggning medelst invallning Knappstad Dingelsundet, se Figur 12. Som namnet
antyder ingår (bland annat) det dike som går tvärs över åkermarken, söder om planområdet och en vall
som hållit vatten borta från området. Av äldre flygfoton framgår att området syd-ost om planområdet var
vattenfyllt upp mot vallen.

4 Vatteninformationssystem Sverige – [VISS] för vattenförekomst Klarälven – Dingelsundsådran
(https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA38187711, hämtad 200128)
5 Vatteninformationssystem Sverige – [VISS] för Klarälvdeltat
(https://viss.lansstyrelsen.se/ProtectedAreas.aspx?protectedAreaEUID=SE0610190, hämtad 200129)
6 Planeringsunderlag Externt webbGIS Länsstyrelsen Värmland, Torrläggning medelst invallning Knappstad
Dingelsundet Dnr: 3_0248_1929_1 (https://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ffef1d636c3f4874bca1adb2be062a55, hämtad 200130)



14

Figur 12. I bilden syns invallningsföretagets utbredning (markerat i transparent blå) i förhållande till planområdet.

3.8  ÖVRIGA UTREDNINGAR
En undersökning om betydande miljöpåverkan är gjord. Där görs bedömningen att ett
plangenomförande inte medför betydande miljöpåverkan. Bedömning görs dock att några utredningar
bör genomföras; lokaliseringsutredning, fågelinventering, bullerutredning avseende buller från
Skoghallsvägen (genomförd), och riskutredning avseende risker kring transporter av farligt gods på
Skoghallsvägen.

Trafikbullerutredningen som är framtagen av WSP föreslår åtgärder i form av anpassad planlösning
inomhus samt lokal skärm alternativt L-formad byggnadskropp.
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4 FRAMTIDA PLANOMRÅDE

Planerat område visas i Figur 13. Inom området planeras för cirka 20 villatomter, en reningsanläggning
för spillvatten samt kontor och lager. Slutgiltig utformning av planområdet och antal tomter är i dagsläget
inte helt bestämd, varför kartan bör ses som preliminär och kan komma att ändras.

Figur 13. Planområde med planerade villatomter (karta från utförd bullerutredning).
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5 BERÄKNINGAR

5.1 DRICKSVATTEN
Dimensionerande flöde för vatten har beräknats utifrån P83 där metod för momentanförbrukning har
använts med ett normflöde för varje fastighet som har summerats samman och gett ett sannolikt flöde.
Som normflöde har 1,6 l/s,villa använts, se Tabell 1.

Tabell 1. Sannolikt flöde från planområde. Beräknad utifrån metod beskriven i Svenskt Vattens publikation P83.

Det beräknade flödet för området är 2,0 l/s, se stycken ovan. För att beräkna dimensioner på ledningsnät
och säkerställa så att även hus på områdets högsta punkt får tillräckligt tryck i kranen behövs uppgifter
om befintligt tryck i ledningsnätet. Då uppgifter om tryck saknas förutsätter utredningen att det finns
erforderligt tryck vid anslutningspunkt för att kunna ansluta området till dricksvattenledningen.
Dimensioner behöver dock beräknas vid ett senare tillfälle – när uppgifter om tryck finns.

5.2 SPILLVATTEN
I P1107 konstateras att i princip allt dricksvatten som levereras till abonnent kommer bilda spillvatten.
Därför har dimensionerande flöde för spillvatten antagits vara det samma som för dricksvatten, 2,0 l/s.

Enligt rekommendation i Svenskt Vattens publikation P110 bör minsta dimension för spillvattenledningar
vara 200 mm. Enligt Colebrook-Whites ekvation klarar en ledning med inre diameter 188 mm och med
5‰ lutning ett flöde på över 25 l/s. En normal ledning i plast med en yttre diameter på 200 mm bedöms
därför i detta fall som lämplig. En minsta lutning om 4,5‰ och ett minsta flöde om 2,5 l/s rekommenderas
för att göra ledningen självrensande.

7 Svenskt Vattens publikation P110, Kap 4.2.1.1 sida 57

Bostadstyp Normflöde (l/s) Antal Summa (l/s)
Villa 1,6 25 40

Sannolikt flöde 2,0 l/s
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5.3 DAGVATTEN
Beräkningar av dagvattenflöden har gjorts utifrån rationella metoden och utgår från Svenskt Vattens
publikation P110. Det planerade området bedöms bestå av gles bostadsbebyggelse och ska därför ha
ett dagvattensystem som klarar ett regn med 10 års återkomsttid. Dagvattenflödet har beräknats både
före och efter exploatering. Vid beräkning av framtida flöden har en klimatfaktor på 1,25 använts för att
ta hänsyn till förändrade nederbördsmönster.

I beräkningarna har avrinningskoefficienter från P110 använts. Befintlig markyta inom området har
tilldelats avrinningskoefficienter utifrån föreslagna koefficienter per yta. Planerade ytor har tilldelats
avrinningskoefficienter utifrån sammanvägda avrinningskoefficienter för olika bebyggelseslag, flacka
områden.

I Tabell 2 sammanställs de förutsättningar som använts för beräkningar av flöden och
fördröjningsvolymer. I Tabell 3 redovisas beräknade flöden från området innan och efter exploatering.

Tabell 2. Förutsättningar för beräkning av flöden. Samma förutsättningar har använts för uträkningar av flöden både före och efter
exploatering.

Förutsättningar
Återkomsttid (år) 10
Regnintensitet (l/s,ha) 181
Klimatfaktor* 1,25
Rinntid (min) 15

* Endast för beräknade framtida flöden.

Tabell 3. Area per markanvändningsområde och det sammanvägda flödet från området före respektive efter exploatering, se Bilaga
2 för detaljerad uträkning.

Markanvändning Area [ha]
Avrinnings-
koefficient

Red Area
[ha]

Före exploatering

Tak 0,07 0,9 0,59
Grusväg 0,39 0,4 0,15
Odlad mark 2,69 0,1 0,27
Totalt flöde (l/s) 88

Efter exploatering
Villor, tomter <1000 3,14 0,4 1,25

Totalt flöde (l/s) 283

Av tabellen framgår att det nuvarande flödet från området är 87 l/s. Detta flöde som bör inte överstigas
efter exploatering för att inte öka belastningen på diket. Det beräknade totala flödet efter exploatering
är 283 l/s.

De fördröjande åtgärderna sker förslagsvis med en dagvattendamm per tomtkluster. Anledningen till att
två dammar föreslås är att den höjdrygg på åkern som nämns i stycke 2.6 utgör en svårighet att utan
omfattande insatser samla allt dagvatten till en punkt.
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Planområdet föreslås därför beskrivas som två delområden – ett som benämns Västra och det andra
Östra, se Figur 14. Resultaten från flödesberäkningarna (Tabell 4) visar att en erforderlig
magasinsvolym för område Västra är 83 m3 och för Östra är 44 m3. Sammantaget fördröjningsbehov är
127 m3.

Figur 14. Indelningen i två delområden inom planområdet inför beräkning av magasinsvolym

Tabell 4. Resultat från beräkning av magasinsvolymer inom planområdet

Resultattabell
Dimensionering dammar

Scenario/Område
Indata Enhet Hela Västra Östra
Återkomsttid år 10 10 10
Reducerad area ha 1,24 0,84 0,4
Rinntid min 15 15 15
Konstant avtappning l/s 87 61 26

Resultat
Specifik magasinsvolym m3/ha red 103 99 111
Erforderlig magasinsvolym m3 127 83 44
Tömningstid h 0,4 0,4 0,5

Vid varaktighet min 20 20 30
Med intensitet l/s,ha 189 189 145
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6 FÖRSLAG DAGVATTENHANTERING

Varje tomt bör ha en servisledning för dag- och dränvatten som kopplas till en dagvattenledning i gatan.
Flöden till dagvattenledningar har beräknats utifrån rationella metoden och beräkning av
ledningsdimension utgår från en minsta lutning på 3 ‰.

Marktypen inom planområdet innebär en begränsad möjlighet till infiltration vilket gör att lokalt
omhändertagande av dagvatten som enda lösning är svårt. För att inte öka belastningen till befintligt
avvattningsföretag föreslås fördröjande åtgärder i form av dagvattendammar. Från dammarna leds det
fördröjda vattnet bort via mindre öppna diken eller ledning till diket söder om planområdet. Det utgående
flödet regleras med en strypning så att det sammantaget inte överstiger beräknat flöde från planområdet
som det är idag.

En dagvattendamm har både en fördröjande och en god renande funktion8 och kan samtidigt mycket
väl vara estetiskt tilltalande. En dagvattendamm bedöms passa väl in i landskapsbilden inom
planområdet och är stödjande för ekosystemtjänster9. En damm fungerar genom att partikelbundna
föroreningar sedimenterar i vattenvolymen, se Figur 15.

Figur 15. Principskiss för sedimentation av olika kornfraktioner i en damm (Svensk Vatten, Rapport 2016–05).

Underhållsmässigt är en öppen damm enklare att underhålla än motsvarande lösningar under mark
men det förutsätter en regelbunden tillsyn och tömning för att fungera optimalt. Det föreslås därför att
en skötselplan tas fram för att säkerställa funktionen över tid. Vidare bör sedimentationshastigheten
utvärderas under de första driftåren för att ge en idé om tömningsintervallet (några års tömningsintervall
kan anses normalt).

Konsekvenser av föreslagen dagvattenhantering
Förslaget innebär att utgående flöde från planområdet till åkerdiket vid ett 10-årsregn inte ökar. Genom
att fördröja dagvatten i dammar inom området undviks ett ökat flöde (ut från planområdet) som kan
väntas till följd av snabbare avrinning. Dagvattendammarna har också en renande funktion och kan
gynna ekosystemtjänster i lokalområdet.

8 Godecke-Tobias Blecken, Kunskapssammanställning dagvattenrening, Svenskt Vatten Rapport 2016-05, Svenskt
Vatten AB (PDF hämtad 2020-02-03 från svensktvatten.se)
9 Informationscentrum för hållbart byggande, Guide Ekosystemtjänster – hållbar samverkan med naturen
(https://www.ichb.se/innehall/guider/guide-ekosystemtjanster/, hämtad 2020-01-31)
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6.1 REKOMMENDERAD HÖJDSÄTTNING
Av planbeskrivningen framgår att justeringar av marknivåerna kommer ske vid ett plangenomförande
för att klara Vänerns och Klarälvens översvämningsnivåer. Av plankartan framgår att:

- minsta höjdsättning av vägar inom planområdet ska vara +46,5
- byggnader ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån +46,5 inte skadar

byggnaderna (gäller ej garage, förråd och liknande)

Beställt underlag med markhöjder inom planområdet visar att befintlig väg på de flesta ställen redan
idag är över angiven minsta höjd (+46,5) inom området men att markhöjder för planerade tomter
generellt är lägre än så. Tomter som ska bebyggas i planområdet bör ligga högre än anlagd väg så att
dagvatten kan rinna av från tomtmark mot dike eller ledning i gata och därifrån ledas vidare mot
fördröjning.

Rekommenderad höjdsättning redovisas i form av en karta i Bilaga 1. Kartan visar befintlig marknivå,
rekommenderad minsta framtida marknivå samt ledningsdragningar med föreslagna vattengångar.

7 RENINGSANLÄGGNING

Förutsättningar för att bygga en reningsanläggning för spillvatten från de planerade bostäderna har
undersökts. I utredningen har höjd tagits för att ytterligare några hushåll i närområdet ska kunna kopplas
till anläggningen.

Ansökningsblankett för ansökan om tillstånd för anordnande av avloppsanläggning finns att hitta på
Karlstad kommuns hemsida.

7.1 KRAV OCH TILLSTÅND
För enskilda avlopp finns funktionskrav gällande reningsanläggningar för enskilda avlopp. Kraven
baseras på skyddsnivåer avseende dels miljöskydd, dels hälsoskydd och delas in i två nivåer – normal
respektive hög skyddsnivå. Kraven som ställs är platsberoende och en bedömning görs i varje enskilt
fall. Frågan om rådande skyddsnivåer i planområdet har ställts till Miljöförvaltningen på Karlstads
kommun och svaret blev att normal skyddsnivå gäller både avseende miljöskydd och hälsoskydd10.
Detta prövas dock slutgiltigt först vid en ansökan om tillstånd.

10 Claes Andersson Miljöförvaltningen Karlstads kommun, mail daterat 2020-01-22
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7.2 TVÅ HUVUDALTERNATIV
Offerter från två olika reningsanläggningsleverantörer has samlats in. Se sammanfattad
sammanställning i Tabell 5. Där presenteras de två bäst jämförbara alternativen. BAGA har lämnat
förslag på några olika utföranden som presenteras i Bilaga 5. Uppgifter är hämtade från respektive
leverantör. Tillkommande är frakt- och installationskostnader för båda alternativen.

Tabell 5. Sammanställning av de två huvudalternativen. Storleken (Strl m2) är den yta verken tar i anspråk ovan jord. För BAGA:s
verk är det bäddens storlek.

Anläggnin
g

Pris inköp Driftskostnader/
år

Strl
m2

Skydds
-nivå

Övrigt

BAGA Easy
30 hh

475 000 64 000 240+ Hög Användande av
flockningsmedel ger längre
livslängd på bädden

WSB Clean
100 PE

460 000 33 000 75+ Hög 20 års garanti på
reningsresultat

7.3 REKOMMENDATIONER RENINGSANLÄGGNING
De två presenterade alternativen klarar båda kraven för hög skyddsnivå trots att kravet sannolikt är
lägre. WSB:s anläggning klarar kraven i standardutförande medan BAGA erbjuder en annan anläggning
som är något billigare som klarar kraven för normal men inte hög skyddsnivå. Rekommendationen blir
att ändå välja mellan de två ovan nämnda reningsanläggningen (eller motsvarade, ej undersökt), då
tillsatsen av flockningsmedel ger större livslängd på markbädden som vid för hög belastning riskerar
sätta igen med stora kostnader som följd.

Anläggningarna är ungefär likvärdiga gällande inköpspris och redovisad reningseffekt. WSB:s verk har
lägre löpande kostnader och lämnar en 20 års garanti på reningseffekten under förutsättningar att
förslitningsdelar byts ut. Båda tillverkarna är stora aktörer på marknaden.

Oavsett val måste yta med plats och bärighet för slamtömning av tankbil finnas i anslutning till
brunnarna.

Anläggningen för avlopp bör anläggas på en sådan nivå i plan att det vid höga vattenstånd inte sker en
renspolning med utsläpp av orenat avloppsvatten som följd. Det kan eventuellt vara påkallat att på
teknisk väg säkerställa att det inte sker oaktat höjdsättning genom exempelvis en backventil.

Det relativt stora reningsanläggningets inverkan avseende luftkvalitet (främst lukt) på närliggande
bostäder borde beaktas innan byggnation, särskilt gäller detta för de planerade tomterna närmast
anläggningen samt för befintligt hus på Knappstad 2:44. Vindriktningen är generellt syd-västlig11.

11 Baserat på historiska mätdata från SMHI:s mätstation Karlstad Aut, (https://www.smhi.se/data/meteorologi/ladda-
ner-meteorologiska-observationer/#param=wind,stations=all,stationid=93230, hämtad 2020-02-12)
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8 AVSLUTANDE REKOMMENDATIONER

Lokalt omhändertagande av dagvatten genom infiltration är på stora delar av området inte möjligt på
grund av markens låga genomsläpplighet.

På grund av befintligt invallningsföretag är det olämpligt att öka flödet från planområdet till diket som
ingår i detta varför fördröjande åtgärder av dagvatten bedöms som lämpliga. Områdets topografi och
utformning gör det svårt att samla allt vatten på en plats. Det föreslås två öppna lösningar i form av
dagvattendammar - en i den västra samt en i den östra delen av planområdet.

För att säkerställa försörjning av dricksvatten till planerade bostäder rekommenderas en samordning
med ägare till den befintliga vattenledningen inom området – GA:2. Först när detta är gjort kan beslut
fattas om insatser som behövs och om kapacitet finns i befintlig ledning. Om en gemensam lösning blir
aktuell rekommenderas att en skriftlig överenskommelse upprättas mellan inblandade parter som
reglerar skyldigheter och rättigheter avseende gemensamhetsanläggningen. Mest lämplig sträckning
för en ny vattenledning är i gata där detta är möjligt för att säkerställa tillgänglighet för underhåll även i
framtiden.

Föreslagna ledningsdragningar redovisas i karta, Bilaga 1.

Flera planerade åtgärder är att beakta som vattenverksamhet, enligt 11 kap. 3 § miljöbalken och
behöver därför anmälas till Länsstyrelsen eller tillståndsprövas för Mark- och miljödomstolen.
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VI ÄR WSP

WSP Sverige AB
Box 117
651 04 Karlstad
Besök: Lagergrens gata 8

T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com

WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader med
stöd av global expertis. Som tekniska experter och strategiska
rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, naturvetare,
planerare, utredare och miljöspecialister liksom professionella
projektörer, konstruktörer och projektledare. Vi erbjuder
hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport &
Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000
medarbetare. wsp.com



GA:1
G

A:
2

sv

sv

sv

sv

FS:26

GA:2

S:8

S:9

2:1

2:1
2:1

2:1

2:1

2:47

S:23

2:48

2:34

2:29

2:47

2:33

2:32

2:31

S:24

S:10

2:31

S:12

S:11

2:29

2:38

S:14

2:44

2:47

S:13

2:29

2:29

S:15

S:15

2:1
KNAPPSTAD

KNAPPSTAD

KNAPPSTAD

KNAPPSTAD

KNAPPSTAD

Sv
Sv

Sv

Sv

Dingelsundet

46

47

49

45

52

53

54

55

56

57

47

51

51

45

48

54

55

50

48

53

46

47

48

46

46

46

51

50

49

52

47

46

46

49

47

53

53

57

52

48

56

54

47

56

53

4 9

51

49

49

53

50

47

47

48

48

49

47

5 4

52,2

47,8

B

B

B

vall

GATA

GATA

GATA

E

+46,5

+4
6,

5

+46,5

B

1

GÅNG OCH CYKEL

Ä



Bilaga 2

Magasinsberäkning – Erforderlig magasinsvolym
Beräkning av magasinsvolym och regnintensiteter enligt Dahlström (2010)

Uppdragsnamn: Uppdragsnummer: Ansvarig: Beställare: Datum:

Knappstad 2:47 Daniel Erolsson Knappstad Förv AB

Före exploatering Efter exploatering

Antagen

Tak 0,9 0,9 661 594,9 0 0

Grusväg, starkt lutande bergigt parkområde utan nämnvärd vegetation0,4 0,4 3855 1542 0 0

Odlad mark, gräsyta, ängsmark m.m. 0-0.1 0,1 26851 2685,1 0 0

Villor, tomter <1000 m2 0.35-0.45 0,4 0 0 31367 12546,8

Summerad avrinningskoefficient: 0,15 0,40

Total, ha: 3,1367 0,4822 3,1367 1,25468

Före exploatering Efter exploatering

Indata: 10års regn10års regn20års regn 30års regn 100års regn

fc = Klimatfaktor (1–1.3) fc = 1 1,25 1,25 1,25 1,25

T = Återkomsttid T = 10 10 20 30 100 år

T = Återkomsttid T = 120 120 240 360 1200 mån

tr = Rinntid trinn = 15 15 15 15 15 min

Q = Dim flöde 87,1 283,3 356,1 407,1 606,6 L/s

fQred = Tömningsfaktor Normalt fQred = 0,67 0,67 0,67 0,67

Qout = Dim. avtappning Qout = 87,1 87,1 87,1 87,1 L/s

Qout = 69,4 69,4 69,4 69,4 L/s/ha

Efter exploatering

Resultat: 10års regn20års regn 30års regn 100års regn

Ared = Reducerad area Ared = 1,25468 1,25468 1,25468 1,25468 ha

ϕ = Dim. avrinningskoefficient ϕ = 0,400 0,400 0,400 0,400

iregn  = Regnintensitet iregn  = 225,8 283,8 324,5 483,5 L/s/ha

Q'out = Dim. medelutflöde Qout = 46,3 46,3 46,3 46,3 L/s/ha

Qout = 58,1 58,1 58,1 58,1 L/s

Vdmax = Specifik volym Vdmax = 149,5 218,0 269,1 486,3 m
3
/hared

Vd = Erforderlig magasinsvolym Vd = 187,6 273,5 337,7 610,1 m
3

tr max = Max dim. tr tr max = 35 45 50 70 min

0,58 0,75 0,83 1,17 tim

10289667 2020-03-02

Area,     Red. area, Area,     Red. area, 

10års regn: 149,5

20års regn: 218

30års regn: 269,1

100års regn: 486,3

0

100

200

300

400

500

600

0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900

Regnvaraktighet, min

Specifik volym

m
3
/h

a
re

d

10års regn: 187,6

20års regn: 273,5

30års regn: 337,7

100års regn: 610,1

0

100

200

300

400

500

600

700

0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900

Regnvaraktighet, min

Total magasinvolym

m
3





G
A

:1

G

A

:

2

s
v

s

v

GA:2

S:9

2:1

2:1

2:47

2:48

2:33

2:32

S:12

2:29

2:38

2:44

2:47

S:13

S:15

S:15

2:1
KNAPPSTAD

KNAPPSTAD

KNAPPSTAD

KNAPPSTAD

Sv
Sv

Sv

Sv

46

47

49

52

53

54

55

56

57

47

51

51

50

46

47

48

46

46

46

51

52

46

47

53

57

48

56

54

47

56

49

51

49

49

53

50

47

47

48

49

47

52,2

47,8

KNAPPSTAD 2:47 

Karlstad kommun, Värmlands län

Grundkarta för

planchef

Jonas Zetterberg  

N
O

R
R

100 m9080706040 50302010

1:1000 (A1)

Klara Ågren 

planeringsarkitekt FPR/MSA

Kartunderlag

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30
Koordinatsystem i höjd: RH 2000

 Fastighetsredovisning från registerkartan
Kommunens baskarta, 2018-06-25

Lantmäteriavdelningen Karlstads kommun

Fastighetsgräns
Traktgräns

Fastighetsbeteckning
Staket-stängsel

Träd
Nivåkurvor
Avvägd höjd

Lyktstolpe

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takkonturer redovisade

Grundkartans beteckningar

AutoCAD SHX Text
2, 1:1

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
00.0



Bilaga 5 

 

Här följer en mer detaljerad sammanställning av de två jämförda reningsanläggningarna. 

 

  



Bilaga 5 

Leverantör: BAGA 

  25 hushåll 30 hushåll 

BAGA Easy 

Pris inköp 

(ex moms) 

433 000 474 500 

Driftskostnader/år 

(uppskattning) 

Totalt: 64 000 

Flockningsmedel 30 000 

Serviceavtal 17 500 

El 1500 

Slamtömning 15000 

Storlek m2 192 240 

Mått 
B8 L24 

B12xL16 

B12xL20 

Skyddsnivå Hög Hög 

Kommentarer 

• Det är möjligt att lägga 

bädden ovan mark. Detta 

kan ge bättre förutsättningar 

för att avleda vattnet. 

BAGA 

Effektiv 

Pris inköp) 393 000 434 500 

Driftskostnader/år (från lev) 

Totalt: 16 500 

El 1500 

Slamtömning 15000  

Skyddsnivå Normal 
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WSB Clean 100 PE 

 25 hushåll 

Pris inköp 
460 000 

Driftskostnader/år (uppskattning) 

Totalt: 32 500 

Serviceavtal ink. flockningsmedel 17 500 

El 3000 

Slamtömning 12000 

Storlek m2 75 

Skyddsnivå Hög 

Kommentarer 
• 20 års garanti på reningsresultat från 

installationsdatum 
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SAMRÅDSHANDLING

Karlstad kommun, Värmlands län

Detaljplan för

planchef

Jonas Zetterberg  
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående

inom hela planområdet. Endast angiven användning 

och utformning är tillåten.

beteckningar. Bestämmelser utan beteckning gäller

100 m9080706040 50302010

1:1000 (A1)

4 kap. 16 § 3 p. PBL

Skydd av kulturvärden

Rivningsförbud

q

1

r

Kulturhistoriskt särskilt värdefull

byggnad.

Byggnaden får inte rivas

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

GRÄNSER

ANVÄNDNINGEN AV ALLMÄNNA

PLATSER

GATA

GÅNG OCH CYKEL

Gata

Gång- och cykelväg

NATUR Natur

4 kap. 5 § 3 p. PBL

ANVÄNDNINGEN AV

KVARTERSMARK

B Bostäder

K Kontor

4 kap. 5 § 1 p. PBL

4 kap. 5 § 1 p. PBL

4 kap. 5 § 1 p. PBL

4 kap. 8 § 2 p. PBL

4 kap. 5 § 3 p. PBL

4 kap. 5 § 2 p. PBL

4 kap. 5 § 2 p. PBL

4 kap. 7 § PBL

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap för allmänna platser

Genomförandetid

Planens genomförandetid är femton (15) år från den dag

planen vinner laga kraft
4 kap. 21 § PBL

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Höjd på byggnader

Högsta byggnadshöjd i meter

0,0

4 kap. 11 § 1 p. PBL

4 kap. 11 § 1 p. PBL

Högsta byggnadshöjd i meter för komplementbyggnader

är 5 meter

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea för friliggande enbostadshus i en

våning är 180 m

2

. Största byggnadsarea för

enbostadshus i två våningar är 120 m

2

Placering

Parhus får sammanbyggas i fastighetsgräns

Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från

fastighetsgräns om inte annat anges. Komplement-

byggander får placeras 2 meter från fastighetsgräns.

På marken får endast uthus och

garage placeras

Klara Ågren 

planeringsarkitekt FPR/MSA

Skydd mot störningar

Varje bostad ska ha tillgång till minst

en uteplats, gemensam eller privat,

där den maximala ljudnivån inte

överstiger 70 dBA

4 kap. 16 § 1 p. PBL

Utförande

a

1

Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen

Byggnader ska utföras så att naturligt översvämmande

vatten upp till nivån +46,5 (RH2000) inte skadar

byggnaderna (gäller ej garage, förråd och liknande)

Utrymningsväg ska finnas åt österb

1

Källare får inte finnas

Tekniska installationer såsom el och VVS ska översväm-

ningssäkras för att klara en vattennivå upp till +46,5

meter (RH2000)

4 kap. 16 § 1 p. PBL

4 kap. 16 § 1 p. PBL

4 kap. 16 § 1 p. PBL

4 kap. 16 § 1 p. PBL

4 kap. 16 § 1 p. PBL

m

1

Minst hälften av bostadsrummen i

bostaden ska vara vända mot en

sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå

inte överskrids vid fasad

4 kap. 12 § PBL

4 kap. 12 § PBL

4 kap. 10 § PBL

Markens anordnande och vegetation

Minst 30 procent av fastighetsarean ska vara genom-

släpplig och får inte hårdgöras

4 kap. 11 § 1 p. PBL

Kartunderlag

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30
Koordinatsystem i höjd: RH 2000

 Fastighetsredovisning från registerkartan
Kommunens baskarta, 2018-06-25

Lantmäteriavdelningen Karlstads kommun

Fastighetsgräns
Traktgräns

Fastighetsbeteckning
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Avvägd höjd

Lyktstolpe

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takkonturer redovisade

Grundkartans beteckningar

n

1

Träd får endast fällas om det är sjukt

eller utgör en säkerhetsrisk

m

2

Högsta ljudnivå från verksamhet får

vid bostadsfasad inte överstiga 50

dBA ekvivalent ljudnivå vardagar

06.00-18.00 (dagtid), 45 dBA ekvi-

valent ljudnivå övriga tider, samt 55

dBA maximal ljudnivå 22.00-06.00

(nattetid) 4 kap. 12 § PBL

4 kap. 5 § 3 p. PBL

Z

1

Lager och serviceverksamhet

E

1

Reningsverk

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

ALLMÄNNA PLATSER

Mark och vegetation

Träd får endast fällas om det är sjukt

eller utgör en säkerhetsrisk

träd

4 kap. 8 § 2 p. PBL

Skydd mot störningar

Skyddsvall ska finnas för buller och

farligt gods

vall

4 kap. 8 § 2 p. PBL 

+0,0
Lägsta nivå på gatans körbana

(RH2000) 4 kap. 8 § 2 p. PBL 

4 kap. 5 § 3 p. PBL

m

3

Bullerplank till en minsta höjd av 1,6

meter ska finnas
4 kap. 12 § PBL

Största byggnadsarea i procent av

fastighetsarea

e

1

 00

4 kap. 11 § 1 p. PBL

4 kap. 11 § 1 p. PBL

4 kap. 10 § PBL

Bygglov får inte ges för bostäder

förrän bullerplank har uppförts

Villkor för lov

a

2

Bygglov får inte ges för bostäder

förrän skyddsvall har uppförts

UPPLYSNINGAR

Övriga handlingar:

- planbeskrivning

- samrådsredogörelse (tillkommer efter samråd)

- granskningsutlåtande (tillkommer efter granskning)

- fastighetsförteckning

- undersökning om betydande miljöpåverkan

- grundkarta (separat kartblad)

Friluftsintag ska placeras så att de

vetter mot öster.

b

2

4 kap. 16 § 1 p. PBL

0

4 kap. 16 § 2 p. PBL

Varsamhet

k

1

De karaktärsdrag och värden som

särskilt ska beaktas är byggnadens

volym och läge, den slamfärgade

stående träpanelen i faluröd kulör,

det plåttäckta taket, portarna i svart

och röd kulör samt den i norr

vitputsade fasaden.

4 kap. 16 § 3 p. PBL

4 kap. 16 § 1 p. PBL

Utformning

f

1

Ny bebyggelse ska utformas med

slamfärgad faluröd träpanel.

4 kap. 16 § 1 p. PBL

f

2

Ny bebyggelse ska utformas med

träpanel i dov kulör med vita

snickerier. Takbeläggning ska vara

av rött lertegel eller bandtäckt plåt.
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