
Version 2020-02-06 Bilaga 1 - nivåbedömningsrapport

Rapport från Länsstyrelsens nivåbedömningstjänst

Position, Sweref 99 TM E: 468934
N: 6704411

Tidpunkt 2022-08-14
Observerad nivå 2,15 m under mark



Beräkningsresultat

Snabbreagerande magasin

Dimensionerande grundvattennivå 0,67 m under mark
Bedömd förhöjning 1,48 m
Grundvattensituation
Sammanvägd fyllnadsgrad 31%

Beräkningsunderlag

Övervakningsstation Avstånd till anläggningsplats (mil) Relativ fyllnadsgrad (0-1)
50_11 5 0,3

19_9 10 0,24

23_21 14 0,47

Långsamtreagerande magasin

Dimensionerande grundvattennivå 0,64 m under mark
Bedömd förhöjning 1,51 m
Grundvattensituation
Sammanvägd fyllnadsgrad 40%

Beräkningsunderlag

Övervakningsstation Avstånd till anläggningsplats (mil) Relativ fyllnadsgrad (0-1)
50_6 4 0,38

19_18 10 0,37

58_1 12 0,53

20_1 13 0,33

23_20 14 0,49



Information och tolkningsstöd

Länsstyrelsens nivåbedömningstjänst bygger på den metodik som finns beskriven i Havs- och
vattenmyndighetens (HaVs) vägledning för prövning av avlopp
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/sma-avlopp/provning-av-sma-
avlopp/overgripande-fragor/bestamning-av-dimensionerande-grundvattenniva.html. Tjänsten
bedömer grundvattnets nivå vid höga grundvattenförhållanden (det som i HaVs vägledning
benämns dimensionerande magasinsnivå). Ingen hänsyn tas till den förhöjning som kan uppstå
lokalt på grund av långvarig infiltration av avloppsvatten. Denna bedömning måste ske separat.
Metoden är baserad på statistik från långvarig grundvattenövervakning av Sveriges geologiska
undersökning. Den naturliga variationen i olika miljöer är stor vilket betyder att avvikelserna
mellan beräknad och faktisk högstanivå kan vara betydande. Byggs anläggningen efter den
beräknade dimensionerande grundvattennivån minskar dock risken för att man underskattar
nivåförändringarna på platsen.

Pålitligheten i beräkningarna är bland annat beroende av vilken närhet som finns till representativa
övervakningsstationer. För just denna specifika beräkning framgår avståndet till inkluderade
övervakningsstationer under rubriken beräkningsunderlag i informationen ovan. Generellt gäller
att bedömningen av grundvattensituationen (relativ fyllnadsgrad) blir bättre ju närmare man är en
övervakningsstation. Bedömningen kan sägas vara god om avståndet till någon av de inkluderade
stationerna ligger närmare anläggningsplatsen än 2 mil respektive 5 mil för snabbreagerande
respektive långsamtreagerande grundvattenmagasin. Pålitligheten på bedömningen av
grundvattensituationen försämras gradvis vilket bland annat beror på att klimatet (nederbörd etc.)
inte blir representativt över större regioner. Av denna anledning kan det finnas skäl för att göra en
annan bedömning av grundvattensituationen (fyllnadsgraden) än vad beräkningen fastslår. Speciellt
om man har lokal information som vittnar om att situationen i praktiken är annorlunda. Bifogad
tabell kan användas för att manuellt uppskatta nivåförhöjning vid olika fyllnadsgrader i magasinet.

Den statistiskt baserade beräkningsmodellen förmår inte att ta hänsyn till de många lokala
egenskaper som påverkar nivåvariationens omfattning på en specifik plats. Målsättning är att den
inte skall underskatta nivåförhöjningen vid mer än som mest 25% av fallen. Samtidigt betyder
detta att den i flera fall kommer att överskatta den. Bedömningen blir alltid mer osäker vid låg
fyllnadsgrad. Således kan det rekommenderas att göra avläsningen av grundvattennivån vid hög
fyllnadsgrad. Avläsning vid hög fyllnadsgrad innebär mindre risktagande och högre
tillförlitlighet.Vid fyllnadsgrader över 80% görs inget tillägg för nivåförhöjning i snabbreagerande
magasin. Eventuellt överstigande niåer förväntas då bli begränsade i tid och omfattning .

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/sma-avlopp/provning-av-sma-avlopp/overgripande-fragor/bestamning-av-dimensionerande-grundvattenniva.html


Version 2020-02-06 Bilaga 1 - nivåbedömningsrapport

Rapport från Länsstyrelsens nivåbedömningstjänst

Position, Sweref 99 TM E: 468934
N: 6704411

Tidpunkt 2022-07-22
Observerad nivå 2 m under mark



Beräkningsresultat

Snabbreagerande magasin

Dimensionerande grundvattennivå 0,64 m under mark
Bedömd förhöjning 1,36 m
Grundvattensituation
Sammanvägd fyllnadsgrad 35%

Beräkningsunderlag

Övervakningsstation Avstånd till anläggningsplats (mil) Relativ fyllnadsgrad (0-1)
50_11 5 0,32

19_9 10 0,33

89_7 11 0,41

23_21 14 0,51

Långsamtreagerande magasin

Dimensionerande grundvattennivå 0,62 m under mark
Bedömd förhöjning 1,38 m
Grundvattensituation
Sammanvägd fyllnadsgrad 45%

Beräkningsunderlag

Övervakningsstation Avstånd till anläggningsplats (mil) Relativ fyllnadsgrad (0-1)
50_6 4 0,44

19_18 10 0,42

58_1 12 0,56

20_1 13 0,37

23_20 14 0,55



Information och tolkningsstöd

Länsstyrelsens nivåbedömningstjänst bygger på den metodik som finns beskriven i Havs- och
vattenmyndighetens (HaVs) vägledning för prövning av avlopp
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/sma-avlopp/provning-av-sma-
avlopp/overgripande-fragor/bestamning-av-dimensionerande-grundvattenniva.html. Tjänsten
bedömer grundvattnets nivå vid höga grundvattenförhållanden (det som i HaVs vägledning
benämns dimensionerande magasinsnivå). Ingen hänsyn tas till den förhöjning som kan uppstå
lokalt på grund av långvarig infiltration av avloppsvatten. Denna bedömning måste ske separat.
Metoden är baserad på statistik från långvarig grundvattenövervakning av Sveriges geologiska
undersökning. Den naturliga variationen i olika miljöer är stor vilket betyder att avvikelserna
mellan beräknad och faktisk högstanivå kan vara betydande. Byggs anläggningen efter den
beräknade dimensionerande grundvattennivån minskar dock risken för att man underskattar
nivåförändringarna på platsen.

Pålitligheten i beräkningarna är bland annat beroende av vilken närhet som finns till representativa
övervakningsstationer. För just denna specifika beräkning framgår avståndet till inkluderade
övervakningsstationer under rubriken beräkningsunderlag i informationen ovan. Generellt gäller
att bedömningen av grundvattensituationen (relativ fyllnadsgrad) blir bättre ju närmare man är en
övervakningsstation. Bedömningen kan sägas vara god om avståndet till någon av de inkluderade
stationerna ligger närmare anläggningsplatsen än 2 mil respektive 5 mil för snabbreagerande
respektive långsamtreagerande grundvattenmagasin. Pålitligheten på bedömningen av
grundvattensituationen försämras gradvis vilket bland annat beror på att klimatet (nederbörd etc.)
inte blir representativt över större regioner. Av denna anledning kan det finnas skäl för att göra en
annan bedömning av grundvattensituationen (fyllnadsgraden) än vad beräkningen fastslår. Speciellt
om man har lokal information som vittnar om att situationen i praktiken är annorlunda. Bifogad
tabell kan användas för att manuellt uppskatta nivåförhöjning vid olika fyllnadsgrader i magasinet.

Den statistiskt baserade beräkningsmodellen förmår inte att ta hänsyn till de många lokala
egenskaper som påverkar nivåvariationens omfattning på en specifik plats. Målsättning är att den
inte skall underskatta nivåförhöjningen vid mer än som mest 25% av fallen. Samtidigt betyder
detta att den i flera fall kommer att överskatta den. Bedömningen blir alltid mer osäker vid låg
fyllnadsgrad. Således kan det rekommenderas att göra avläsningen av grundvattennivån vid hög
fyllnadsgrad. Avläsning vid hög fyllnadsgrad innebär mindre risktagande och högre
tillförlitlighet.Vid fyllnadsgrader över 80% görs inget tillägg för nivåförhöjning i snabbreagerande
magasin. Eventuellt överstigande niåer förväntas då bli begränsade i tid och omfattning .

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/sma-avlopp/provning-av-sma-avlopp/overgripande-fragor/bestamning-av-dimensionerande-grundvattenniva.html


Version 2020-02-06 Bilaga 1 - nivåbedömningsrapport

Rapport från Länsstyrelsens nivåbedömningstjänst

Position, Sweref 99 TM E: 468934
N: 6704411

Tidpunkt 2022-07-06
Observerad nivå 1,9 m under mark



Beräkningsresultat

Snabbreagerande magasin

Dimensionerande grundvattennivå 0,68 m under mark
Bedömd förhöjning 1,22 m
Grundvattensituation
Sammanvägd fyllnadsgrad 39%

Beräkningsunderlag

Övervakningsstation Avstånd till anläggningsplats (mil) Relativ fyllnadsgrad (0-1)
50_11 5 0,37

19_9 10 0,39

89_7 11 0,42

23_21 14 0,58

Långsamtreagerande magasin

Dimensionerande grundvattennivå 0,65 m under mark
Bedömd förhöjning 1,25 m
Grundvattensituation
Sammanvägd fyllnadsgrad 50%

Beräkningsunderlag

Övervakningsstation Avstånd till anläggningsplats (mil) Relativ fyllnadsgrad (0-1)
50_6 4 0,5

19_18 10 0,43

58_1 12 0,6

20_1 13 0,4

23_20 14 0,56



Information och tolkningsstöd

Länsstyrelsens nivåbedömningstjänst bygger på den metodik som finns beskriven i Havs- och
vattenmyndighetens (HaVs) vägledning för prövning av avlopp
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/sma-avlopp/provning-av-sma-
avlopp/overgripande-fragor/bestamning-av-dimensionerande-grundvattenniva.html. Tjänsten
bedömer grundvattnets nivå vid höga grundvattenförhållanden (det som i HaVs vägledning
benämns dimensionerande magasinsnivå). Ingen hänsyn tas till den förhöjning som kan uppstå
lokalt på grund av långvarig infiltration av avloppsvatten. Denna bedömning måste ske separat.
Metoden är baserad på statistik från långvarig grundvattenövervakning av Sveriges geologiska
undersökning. Den naturliga variationen i olika miljöer är stor vilket betyder att avvikelserna
mellan beräknad och faktisk högstanivå kan vara betydande. Byggs anläggningen efter den
beräknade dimensionerande grundvattennivån minskar dock risken för att man underskattar
nivåförändringarna på platsen.

Pålitligheten i beräkningarna är bland annat beroende av vilken närhet som finns till representativa
övervakningsstationer. För just denna specifika beräkning framgår avståndet till inkluderade
övervakningsstationer under rubriken beräkningsunderlag i informationen ovan. Generellt gäller
att bedömningen av grundvattensituationen (relativ fyllnadsgrad) blir bättre ju närmare man är en
övervakningsstation. Bedömningen kan sägas vara god om avståndet till någon av de inkluderade
stationerna ligger närmare anläggningsplatsen än 2 mil respektive 5 mil för snabbreagerande
respektive långsamtreagerande grundvattenmagasin. Pålitligheten på bedömningen av
grundvattensituationen försämras gradvis vilket bland annat beror på att klimatet (nederbörd etc.)
inte blir representativt över större regioner. Av denna anledning kan det finnas skäl för att göra en
annan bedömning av grundvattensituationen (fyllnadsgraden) än vad beräkningen fastslår. Speciellt
om man har lokal information som vittnar om att situationen i praktiken är annorlunda. Bifogad
tabell kan användas för att manuellt uppskatta nivåförhöjning vid olika fyllnadsgrader i magasinet.

Den statistiskt baserade beräkningsmodellen förmår inte att ta hänsyn till de många lokala
egenskaper som påverkar nivåvariationens omfattning på en specifik plats. Målsättning är att den
inte skall underskatta nivåförhöjningen vid mer än som mest 25% av fallen. Samtidigt betyder
detta att den i flera fall kommer att överskatta den. Bedömningen blir alltid mer osäker vid låg
fyllnadsgrad. Således kan det rekommenderas att göra avläsningen av grundvattennivån vid hög
fyllnadsgrad. Avläsning vid hög fyllnadsgrad innebär mindre risktagande och högre
tillförlitlighet.Vid fyllnadsgrader över 80% görs inget tillägg för nivåförhöjning i snabbreagerande
magasin. Eventuellt överstigande niåer förväntas då bli begränsade i tid och omfattning .

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/sma-avlopp/provning-av-sma-avlopp/overgripande-fragor/bestamning-av-dimensionerande-grundvattenniva.html
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