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1 Inledning och förutsättningar 

På uppdrag av Krokoms kommun har Lektus gjort en fördjupad 
dagvattenutredning som fokuserar på lösningar till dagvattenhanteringen för 
Hissmoböle 2:84. Detta PM utgår från ”VA- och dagvattenutredning för 
Hissmoböle 2:84 inför planskede, Arctan AB, daterad 2021-09-28.”  

Utredningsområdet är i dag ett industriområde samt grönområde. Detaljplanen är 
inte fastställd utan det finns två förslag, ett förslag inrymmer enbart bostäder och 
det andra förslaget bostäder samt ett centrum. Detta PM kommer utgå från att 
områdets södra del (kvartersmark) bebyggs som tät stadsbebyggelse, en 
blandning av flerfamiljshus- och centrumområde inom en stadskärna. Denna 
markanvändning inkluderar lokalgator. Parkmark och genomfartsgator beräknas 
separat. Övrig kvartersmark antas bebyggas med flerfamiljshus.  

PM:et utgår från Krokoms kommuns dagvattenstrategi (2017-11-30) samt 
beräkningar enligt riktlinjer från Svenskt Vattens publikation P105 och P110. 

• Beräkning av flöde vid ett 20-årsregn samt 100-årsregn med varaktighet 10 
minuter samt klimatfaktor 1,25 

• Öppna dagvattenlösningar förespråkas. Dagvattenanläggningar ska föreslås 
på både allmän platsmark och på kvartersmark med kommunalt 
huvudmannaskap 

• Permeabla material ska väljas framför hårdgjorda för att skapa förutsättningar 
för infiltration  

• Säker dagvattenhantering med hjälp av rätt höjdsättning samt tillräckliga ytor 
för omhändertagande av dagvatten. MKN ska inte försämras. 

Planområdet (2,8 ha) ligger mellan Mittbanan, Offerdalsvägen och Snickerivägen. 
Figur 1 visar planområdet och nedströms recipient Krokomsviken (Storsjön).  

 
Figur 1: Översiktsbild, Lantmäteriet 

Krokomsviken 
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Området är ett flackt område men lutar från nordost +301 m till sydväst +298 m. 
Området enligt SGU utgörs av lera och silt och har låg genomsläpplighet genom 
mark. Området ligger högst upp i ett avrinningsområde och inget dagvatten rinner 
in till området uppströms ifrån.  

En översiktlig miljöteknisk markundersökning har gjorts, Tyréns 2020-11-30. 
Undersökningen har omfattat provtagning av jord och installation av 
grundvattenrör. Resultat från rapporten visar att det är fråga om låga 
föroreningsförekomster i området både i jord och i grundvatten. 

WSP, 2020-10-23, har tagit fram ett geotekniskt PM där det installerades 
grundvattenrör och avläsning skedde en gång. Tabell 1 visar 
grundvattenavläsningen och Figur 2 visar marksammansättning från SGU och 
vart grundvattenrör varit installerade samt befintliga marknivåer från Lantmäteriet. 
Jordsonderingar från geotekniken visar på berg på 4,5–5 meter djup.  

Tabell 1: Grundvattenavläsning, WSP 

Punkt Marknivå GW nivå under mark Datum 

03 +298,5 1,4 m 2020-09-30 

05 +298,6 1,8 m 2020-09-30 

08 +299,4 1,6 m 2020-09-30 

12 +298,9 1,7 m 2020-09-30 

 

 
Figur 2: Jordartskarta från SGU och grundvattenrörs placering samt marknivåer 

Recipienten till planområdet är Krokomsviken (Storsjön). Enligt VISS är 
statusklassningen måttlig ekologisk status samt att den uppnår ej god kemisk 
status.  
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De ämnen som inte uppnår god kemisk status är antracen (ANT), bromerad 
difenyleter (PBDE 47 och PBDE 99), bly, kvicksilver, fluoranten (FLUO), PFOS, 
PAH (BaP och BgP) och tributyltenn föreningar (TBT). De flesta ämnen har en 
tidsfrist till år 2027 med kvalitetskrav god kemisk status. Undantag finns för 
bromerad difenyleter och kvicksilver som överskrider gränsvärdet i alla Sveriges 
ytvattenförekomster. 

Inom planområdet finns befintliga dagvattenledningar (BTG225) med släppunkt i 
Mittbanans dike och vidare till Polisbäcken nordväst om området, Polisbäcken 
släpper i sin tur till Krokomsviken (Storsjön). Närheten till järnvägsspåret medför 
att den släppunkten bör undvikas efter exploatering för att förhindra eventuella 
framtida översvämningar. Befintliga dagvattenledningar inom planområdet antas 
ligga kvar. Befintliga dagvattenledningar löper även i Offerdalsvägen öster om 
planområdet (BTG225).  

Föreslagna anslutningspunkter från området är belägna i sydöstra hörnet och 
norra hörnet. Dessa anslutningspunkter får användas under förutsättning att 
flödet fördröjs och renas innan påkoppling. Vattengång i sydöstra hörnet är 
+297,22.  

Norr om planområdet finns ett krondike och en bäck som benämns Polisbäcken. 
Figur 3 visar de befintliga dagvattenledningarna med föreslagna släppunkter samt 
krondiket och Polisbäcken.  

 
Figur 3: Karta över befintliga ledningar BTG225 (grön), anslutningspunkter (röda 

cirklar), planområde (lila), krondike och Polisbäcken 
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2 Beräkningar 

Planområdet, 2,8 ha, föreslås från Krokoms kommun (DP 2021-10-20) att 
exploateras enligt Figur 4. Markytorna inom planområdet kommer vara anslutna 
via genomsläppliga renings- och fördröjningsanläggningar mot diken och 
ledningsnät. Kvartersmark kommer delas upp där K1 och K2 antas bebyggas 
med flerfamiljshus och K3 antas bebyggas med tät stadsbebyggelse. K1 och 
Gata1 antas avrinna mot Grönyta 1. K2 och K3 antas avrinna mot Grönyta 2. 
Gata 2 antas avrinna mot Grönyta 3 och Grönyta 4 omhändertar GC-väg i södra 
och sydöstra delen av planområdet.  

Grönyta 4 och GC-väg är idag och efter exploatering samma markanvändning 
och kommer inte justeras.  

 
Figur 4: Föreslagen bebyggelse efter exploatering, Krokoms kommun 2021-10-20 
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Funktionskraven för dagvattensystem vid förtätning och/eller nybyggnation 
sammanfattas i Tabell 2 där dimensioneringskrav för detaljplanen är markerat 
med grått, tät bostadsbebyggelse. 

Tabell 2: Minimikrav för återkomsttider för regn vid dimensionering av nya 

dagvattensystem, Svenskt Vatten P110 

Nya duplikatsystem 

VA-huvudmannens ansvar Kommunens ansvar 

Återkomsttid 
för regn vid 
fylld ledning 

Återkomsttid 
för trycklinje i 

marknivå 

Återkomsttid för 
marköversvämningar med 

skador på byggnader 

Gles bostadsbebyggelse 2 år 10 år >100 år 

Tät bostadsbebyggelse 5 år 20 år >100 år 

Centrum- och affärsområden 10 år 30 år >100 år 

 
En ny detaljplan, exploatering, ombyggnation eller förändrad markanvändning får 
inte bidra till att öka belastningen på berörd recipient Krokomsviken och därmed 
försvåra möjligheten att uppfylla recipientens MKN. Det vill säga området ska inte 
bidra till ytterligare belastning jämfört med idag. 

För att bedöma föroreningsbelastningen och därmed behov av rening används 
Riktvärdesgruppens ”Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp” daterad februari 
2009. Nivåer för rening för detaljplanen är delområde mot mindre sjö, vattendrag 
eller havsvik (2M). Dessa riktvärden redovisas i Tabell 3 nedan.  

Tabell 3: Riktvärden föroreningskoncentrationer (2M) 

Ämne Riktvärde (µg/l) Ämne Riktvärde (µg/l) 

Fosfor (P) 175 Krom (Cr) 15 

Kväve (N) 2 500 Nickel (Ni) 30 

Bly (Pb) 10 Kvicksilver (Hg) 0,07 

Koppar (Cu) 30 Suspenderad substans (SS) 60 000 

Zink (Zn) 90 Oljeindex (Oil) 700 

Kadmium (Cd) 0,50 Benso(a)pyren (BaP) 0,07 

 

Föroreningsberäkningar har utförts med hjälp av modelleringsverktyget StormTac 
(Version 22.2.2), som innehåller schablonvärden för dagvattnets 
föroreningsinnehåll utifrån olika markanvändningstyper. För beräkningar har 601 
mm/år korrigerad årsnederbörd använts. Årsnederbörden används för 
föroreningsberäkning för sammanlänkade moduler för avrinning, 
föroreningstransport och föroreningsreduktion. 

2.1 Flödes- och fördröjningsberäkningar 
Dimensionerande dagvattenflöden har beräknats med rationella metoden enligt 
Svenskt Vattens publikation P110 (2016). En klimatfaktor på 1,25 har adderats till 
det dimensionerande flödet för exploaterat område. 

Tabell 4 och Tabell 5 visar area, avrinningskoefficient (φ), reducerad area och 
flöden för respektive markslag inom detaljplanen för befintlig och framtida 
markanvändning för ett 20-årsregn, varaktigheten 10 min och regnintensitet 287 
l/s×ha. Tabellerna innefattar inga dagvattenåtgärder. Avrinningskoefficienterna är 
hämtade från branschstandard.  
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Markanvändningskoefficienten innan exploatering definieras som gräs (0,1) samt 
schablon för mindre förorenat industriområde som är glesare och inte så 
hårdgjort som normalt (0,5).  

Tabell 4: Beräkning av dimensionerande flöde före exploatering 

Markanvändning Area [m2] φ Red.A [m2] Flöden 20 år [l/s] 

K1 3247 0,10 325 9 

K2 6364 0,50 3182 91 

K3 8196 0,50 4098 118 

Gata 1 2005 0,10 201 6 

Gata 2 3364 0,50 1682 48 

Grönyta 1 1326 0,10 133 4 

Grönyta 2 2903 0,50 1452 42 

Grönyta 3 372 0,50 186 5 

GC-väg/Grönyta 4 149 0,15 22 1 

TOTAL 27 926 0,41* 11 281 324 

* Viktad avrinningskoefficient 

Markanvändningskoefficienten efter exploatering definieras som gator (0,8), gräs 
(0,1), schablon för flerfamiljshusområde (0,45), vilket inkluderar lokalgator, 
mindre parkeringar och grönytor. Markanvändningskoefficienten för tät 
bostadsbebyggelse, också det som schablon, en blandning av bostadshus och 
centrumverksamhet med till stor del hårdgjord yta, med parkeringar och 
lokalgator (0,8). 

Tabell 5: Beräkning av dimensionerande flöde efter exploatering (+1,25) 

Markanvändning Area [m2] φ Red.A [m2] Flöden 20 år [l/s] 

K1 3247 0,45 1461 52 

K2 6364 0,45 2864 103 

K3 8196 0,80 6557 235 

Gata 1 2005 0,80 1604 58 

Gata 2 3364 0,80 2691 97 

Grönyta 1 1326 0,10 133 5 

Grönyta 2 2903 0,10 290 10 

Grönyta 3 372 0,10 37 1 

GC-väg/Grönyta 4 149 0,15 28 1 

TOTAL 27 926 0,56* 15 665 562 

* Viktad avrinningskoefficient 

Total avrinning från området (årsmedel) för befintligt område uppgår till 7 900 
m3/år. Total avrinning från området för framtida förhållanden uppgår till 10 000 
m3/år. Kravet på att inte försämra flödet är således inte uppfyllt utan åtgärder 
behöver vidtas.  
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Ökade dagvattenflöden erhålls för framtida situation då markanvändningen 
ändras och omfördelas samt med hänsyn tagen till tillämpad klimatfaktor i 
beräkningarna. För beräkningarna är inte dagvattenåtgärder (utjämningsvolymer 
och reningsanläggningar) inkluderade. Om dagvattenåtgärder inte fullföljs 
kommer belastningen i nedströms avrinningsområden att öka och därför är 
dagvattenanläggningar av stor vikt. 

Dagvattenflödet ska fördröjas med åtgärdsnivån 20 år på kvarters- och allmän 
platsmark enligt Krokoms kommuns strategi. Resultatet för hela planområdet och 
varje delområde redovisas i Tabell 6. Beräkningar är gjorda med flödesregulator 
med en avbördningskoefficient på 0,95 och beräknat utflöde från systemet. 
Eftersom ledningsnätet är hårt belastat och enbart en viss mängd dagvatten får 
släppas behövs en flödesregulator när dagvattenanläggningarna byggs, detta för 
att få kontroll på utflöde. Grönytorna genererar ingen fördröjningsvolym.  

Tabell 6: Beräkning av erforderliga fördröjningsvolymer för 20-årsregnet 

Markanvändning 20-årsregn [m3] 

K1 28 

K2 2 

K3 40 

Gata 1 43 

Gata 2 17 

Grönyta 1 kommer omhänderta K1 och Gata 1  71 

Grönyta 2 kommer omhänderta K2 och K3 42 

Grönyta 3 som kommer omhänderta Gata 2 17 

TOTAL 130 m3 

 
Grönyta 1 kommer att släppas norrut, 19 l/s före exploatering och 115 l/s efter 
exploatering. (Fördröjningsvolym 71 m3).  

Grönyta 2 och Grönyta 3 kommer att anslutas mot anslutningspunkt i sydöstra 
hörnet, 305 l/s före exploatering och 447 l/s efter exploatering. 
(Fördröjningsvolym 59 m3).   
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2.2 Föroreningsberäkningar före rening 
Antagande om markanvändning som använts i beräkningar har varit desamma 
som för flödesberäkningarna (Tabell 4 och Tabell 5). Tabell 7 visar beräknade 
föroreningshalter i µg/l samt föroreningsmängder i kg/år före och efter 
exploatering. Gråmarkerade celler visar när föroreningshalten överskrider 
riktvärden för utsläpp av dagvatten och därmed är i behov av rening.  

Ingen data finns för reningseffekten av PFOS, därav finns den inte med i 
beräkningarna.  

Tabell 7: Beräknade föroreningshalter och föroreningsmängder  

utan dagvattenåtgärder före och efter exploatering 

Ämne 
Riktvärde 

(µg/l) 

Halt  
före 
(µg/l) 

Halt  
efter 
(µg/l) 

Mängd  
före 

(kg/år) 

Mängd  
efter 

(kg/år) 

P 175 240 240 1,9 2,4 

N 2 500 1 500 1 700 12 18 

Pb 10 20 23 0,2 0,2 

Cu 30 29 33 0,2 0,3 

Zn 90 180 97 1,4 1,0 

Cd 0,50 0,9 0,7 0,007 0,007 

Cr 15 7,9 8,6 0,06 0,09 

Ni 30 10 8,1 0,08 0,08 

Hg 0,07 0,05 0,07 0,0004 0,0007 

SS 60 000 67 000 110 000 530 1 100 

Oil 700 1 400 860 11 8,8 

BaP 0,07 0,09 0,05 0,0007 0,0005 

BgP - 0,054 0,044 0,00043 0,00045 

ANT - 0,0083 0,0072 0,000066 0,000074 

FLUO - 0,12 0,07 0,00095 0,00072 

PBDE 47 - 0,00017 0,00018 0,0000014 0,0000019 

PBDE 99 - 0,00022 0,00023 0,0000017 0,0000023 

TBT - 0,1000 0,0018 0,00081 0,000019 

 
Beräkningar visar att föroreningsbelastningen är högre än riktvärden mot 
recipient redan idag och kommer öka efter exploatering för flertalet halter och 
ämnen.  
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2.3 Föroreningsberäkningar efter rening 
Tabell 8 redovisar beräknade halter samt mängder efter exploatering och efter 
rening. Reningsanläggningar som har gjorts i beräkningarna visas i Tabell 9.  

Tabell 8: Beräknade halter och mängder med dagvattenåtgärder efter rening. 

Rödmarkerade värden anger högre halt/mängd än jämfört med befintlig situation 

Ämne 
Riktvärde 

(µg/l) 
Halt efter rening 

(µg/l) 
Mängd efter rening 

(kg/år) 

P 175 200 2,1 

N 2 500 1 500 16 

Pb 10 8,1 0,08 

Cu 30 27 0,3 

Zn 90 38 0,4 

Cd 0,50 0,20 0,002 

Cr 15 5,5 0,06 

Ni 30 2,8 0,03 

Hg 0,07 0,05 0,0005 

SS 60 000 46 000 470 

Oil 700 400 4,1 

BaP 0,07 0,02 0,0002 

BgP - 0,029 0,00029 

ANT - 0,0047 0,000048 

FLUO - 0,046 0,00047 

PBDE 47 - 0,00012 0,0000012 

PBDE 99 - 0,00015 0,0000015 

TBT - 0,0012 0,000012 

Efter rening enligt föreslagna dagvattenåtgärder hamnar alla halter under 
riktvärdet med undantag för fosfor som fortsatt ligger över riktvärdet. Fosfor 
kommer att minska jämfört med befintliga förhållanden, vilket gör att 
utredningsområdet inte bidrar till att MKN försämras i recipienten.  
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Sammanställning av föroreningsberäkningar redovisas i Tabell 9 med anläggning, 
reningsvolymer och fördröjningsvolymer. Markerad cell visar vilken volym som är 
dimensionerande. Det är viktigt att ytorna planeras så att det finns plats i de lägre 
delarna av delområdena och att byggnader förläggs på högre höjd. På detta sätt 
skyddas byggnader och anläggningar från skada på grund av regn.  

Tabell 9: Erforderliga volymer * Tillgänglig total utjämningsvolym 

 
Anläggning [m2] 

Anläggningsdjup 1m 

Reningsvolymer  

* [m3] 

Fördröjningsvolymer  

[m3] 

K1 Växtbäddar [56 m2] 8 28 

K2 Växtbäddar [30 m2] 15 2 

K3 Växtbäddar [80 m2] 35 40 

Gata 1 Mot grönyta 1 - 43 

Gata 2 Mot grönyta 3 - 17 

Grönyta 1 Översilningsyta 200 m2 0 

Grönyta 2 Torr damm [240 m2] 220 0 

Grönyta 3 Torr damm [68 m2] 56 0 

TOTAL 674 m2 334 m3 130 m3 
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3 Dagvattenhantering 

Områdets ändrade markanvändning med ökad hårdgjord yta fodrar en 
dagvattenlösning som magasinerar och renar överskottsvattnet. Öppna 
dagvattenlösningar är att föredra som metod då systemen blir mer robusta och 
fördröjning och rening av dagvatten sker via infiltration och sedimentation. Figur 5 
(avvattningsplan) visar föreslagen dagvattenhantering. Skissen över planering av 
framtida byggnation är i ett tidigt skede där byggnader inte är fastställda. Detta 
innebär att det är svårt att ta fram exakt placering av anläggningar inom 
kvartersmark. Beräkningarna utgår dock från att allt dagvatten från framtida 
markanvändningar kan avledas till anläggningar för hantering av dagvatten och 
bedömningen i denna utredning är att behov av anläggningar på kvartersmark 
föreligger. 

Figur 5: Föreslagen dagvattenhantering inom planområdet. Blåa pilar visar den ytliga 

avrinningen och svarta pilar visar markförlagd avledning mot anslutning/släppunkt 

Placering av dagvattenanläggningar inom kvartersmark är ospecificerade och 
behöver utredas vidare i fortsatt projektering av området. 
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Kvartersmarken (K1, K2 och K3) föreslås anläggas med växtbäddar som kan 
bräddas till intilliggande grönytor. Växtbäddarna kan vara nedsänkta i marken 
eller upphöjda beroende på var de placeras. Figur 6 visar den generella 
tvärsektionen för växtbäddarna som använts i beräkningarna.  

 
Figur 6: Tvärsektion för växtbädd (K1, K2 och K3) StormTac 

Inom planområdets två södra grönytor finns möjlighet till nedsänkta ytor (torra 
dammar), vilka tillåts fyllas även vid skyfall. Dessa lågpunkter kan fördröja 
vattenmängder motsvarande ett 100-årsregn och omhändertar således även 
skyfall från planområdet.  

Från de två torra dammarna leds dagvattnet vidare i dagvattenledning till 
anslutningspunkten i sydost, dessa dagvattenledningars lutning blir ungefär 3,5–4 
promille vid föreslaget djup på dagvattenanläggningarna. Anläggningarna renar 
och fördröjer dagvatten med stryp utlopp så befintligt ledningsnät inte belastas 
mer än jämfört med nuvarande situation. Tömningstid för de två torra dammarna 
har beräknats till cirka 20 minuter per damm. Figur 7 visar den generella 
tvärsektionen för torra dammar som använts i beräkningarna.  

 
Figur 7: Tvärsektion för torr damm (Grönyta 2 och Grönyta 3) StormTac 

Släntlutning 1:3 
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Översilningsytan i norra delen av området renar dagvattnet innan det släpps i 
naturmarken norr om planområdet. Därifrån sker en ytlig avrinning mot krondiket 
och vidare till Polisbäcken innan det mynnar ut i Krokomsviken. En motionsslinga 
finns belägen i naturområdet men vid noggrann placering av släppunkt bör inte 
dagvattnet påverka spårets funktion då dagvattnets utflöde kontrolleras med en 
uppsamlingsbrunn och strypt utlopp. Figur 8 visar en illustration för 
översilningsyta.  

 
Figur 8: Illustration för översilningsyta (Grönyta 1) Rickard Olofsson Arctan AB 

Grundvattennivåerna inom planområdet är relativt höga vilket innebär att 
dagvattenlösningarna bör hållas grunda, maximalt 1,2 meter.   

Höjdsättning och massbalans för planområdet behöver utredas vidare i samband 
med fortsatt framtagande av detaljplanen.  

3.1 Dagvatten under byggskedet 
Dagvattenåtgärder behöver upprättas både för bygg-, etablerings- och för 
driftskedet. I samband med att markarbeten utförs så ökar risken för ökad 
transport av lös jord och föroreningar i dagvattnet. Dagvattnet leds till 
ledningsnätet och risk finns att jorden orsakar igensättningar eller avlagringar i 
ledningarna. Det finns också en risk för spill av olja och drivmedel relaterat till 
arbetsfordon. 

Skador kan förebyggas genom att tillse att entreprenören har en arbetsmiljöplan 
där den typen av frågor hanteras. Det kan innefatta daglig kontroll av 
arbetsfordon, rutiner för uppsamling av spill och att erforderligt material alltid finns 
till hands för att snabbt kunna minimera spill vid händelser av en olycka. 

Förslag på hur dagvatten kan omhändertas under byggskedet är: 

• Att anlägga tillfälliga dagvattenåtgärder i början av byggskedet, exempelvis 
sedimentationsfällor eller mobila vattenreningssystem, som sedan ersätts med 
permanenta lösningar 

• Att anlägga de permanenta dagvattenåtgärderna först så att dagvatten kan 
omhändertas från början. För att undvika att dagvattenåtgärderna sätts igen 
under byggskedet kan åtgärderna göras nästan färdiga i början av byggskedet 
och färdigställas efteråt 

Provtagning av utgående vatten kan vara aktuellt för att säkerställa att 
vattenkvaliteten är tillräckligt bra och ytterligare åtgärder kan vidtas vid behov. Att 
ta i beaktning under byggskedet är hur nederbördsmängden varierar under året 
och anpassa dagvattenhanteringen efter hur stort dagvattenflöde som väntas. 

Viktigt är att i slutet av byggskedet färdigställa de permanenta 
dagvattenanläggningarna och eventuella tillfälliga lösningar tas bort. Behov av 
rensning bör ses över och restprodukter ska omhändertas på ett lämpligt sätt 
utifrån föroreningsgrad. 
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4 Skyfallshantering 

Klimatet förändras och i framtiden väntas kraftigare skyfall som kan orsaka 
översvämningar, framför allt i ett tätbebyggt område, och där kan riskerna 
betraktas som störst för materiella skador och störningar i infrastruktur. Vid ett 
skyfall hinner inte de föreslagna dagvattenanläggningarna eller ledningsnätet ta 
hand om allt dagvatten, i stället sker en ytlig avrinning. Sekundära 
avrinningsvägar ser till att dagvattnet kan flöda fritt på marken utan att orsaka 
översvämning.  

I dagsläget har dagvattnet inom den nordligaste delen av planområdet en ytlig 
flödesriktning norrut medan övrigt område har en riktning söderut. Dagvattnet når 
slutligen samma recipient, Krokomsviken. Inom planområdet finns även 
lågpunkter där dagvatten ansamlas vid kraftigare regn, Figur 9.  

Vid exploatering bör höjdsättningen beaktas så dagvatten från ett skyfall rinner 
bort från byggnader samt att det inte skapas instängda områden. Sekundära 
avrinningsvägar bör skapas i riktning mot de torra dammarna (grönyta 2 och 
grönyta 3) som kan hantera ett 100-årsregn. Då detaljplanen ännu inte är 
fastställd och marknivåer inte bestämda kan inte en exakt placering av 
avrinningsvägar markeras.  

En lågpunkt förekommer precis väster om planområdet, nära järnvägsspåret. För 
att undvika översvämningar som kan utgöra en risk/störning för tågtrafiken bör 
någon form av barriär anläggas utmed den planerade Gata 2. Exempelvis 
kantsten eller dike som leder vattnet mot den torra dammen i sydväst  
(Grönyta 3). 

Eftersom de båda planerade torra dammarna kan omhänderta 100-årsregn är 
påverkan på nedströms områden och järnvägen inte förekommande för 
planområdet.  

 
Figur 9: Rinnvägar (blåa linjer) och lågpunkter (blåa områden) inom planområdet (lila) 

före exploatering. Den kritiska lågpunkten mellan planområdet och järnvägen är 

markerat med röd cirkel 
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5 Kostnadsuppskattning för dagvattenanläggningar 

En enklare kostnadsuppskattning för dagvattenanläggningar presenteras i Tabell 
10. À-pris innefattar material, maskiner, arbete, indexreglering och gemensamma 
kostnader. Kostnader har inte tagits med för VA-ledningar, VA-brunnar, 
bräddfunktioner eller geotextil. Totalsumman för dagvattenanläggningar hamnar 
enligt kostnadsuppskattningen på cirka 1 900 000 SEK.   

Tabell 7. Kostnadsuppskattning från schabloner för dagvattenanläggningar, 

StormTac 

Anläggning Mängd Kronor/enhet Kostnad 

Växtbädd K1 56 m2 10 000 560 000 

Växtbädd K2 30 m2 10 000 300 000 

Växtbädd K3 80 m2 10 000 800 000 

Översilningsyta grönyta 1 200 m2 110 22 000 

Torr damm grönyta 2 220 m3 700 154 000 

Torr damm grönyta 3 56 m3 700 39 200 

Flödesregulator 3 st 14 400 43 200 

Kupolbrunn 3 st 6 100 18 300 

6 Slutsats 

De dagvattenflöden och föroreningar som uppkommer inom planområdet till följd 
av nya hårdgjorda ytor underskrider satta riktvärden och befintliga värden för 
samtliga halter efter rening. Efter utbyggnad kommer det finnas grönytor i både 
de södra och norra delarna med plats för fördröjande och renande 
dagvattenanläggningar. Tömningstid för de två torra dammarna har beräknats till 
cirka 20 minuter per damm. 

I Krokoms dagvattenstrategi framkommer att permeabla material ska väljas 
framför hårdgjorda, detta kommer minska hårdgörandegraden inom områdets 
kvartersmark och göra så att mer dagvatten infiltrerar. Det är viktigt att marken i 
anslutning till föreslagna dagvattenanläggningar utformas så att dagvatten rinner 
mot dessa och att dagvatten från byggnader avrinner mot lägre belägna ytor. 

Med föreslagna dagvattenanläggningar lever detaljplanen upp till intentionerna i 
Krokoms kommuns dagvattenstrategi samt Svenskt Vattens riktlinjer. Med 
föreslagna dagvattenanläggningar försämras inte MKN i recipient Krokomsviken 
(Storsjön) efter exploatering och rening för Hissmoböle 2:84. De torra dammarna 
(grönyta 2 och grönyta 3) är dimensionerande för skyfall (100-årsregnet) och 
kommer inte orsaka översvämning för järnvägen i anslutning till planområdet.  



Sida 1

Bilaga 1 
Gestaltningsförslag 

Hissmoböle 2:84



Sida 2

Bakgrund
Lektus har erhållit uppdraget att ta fram ett 
dagvatten PM för ett utredningsområde som 
idag är ett industriområde samt grönområde 
i Krokoms kommun. Detaljplanen är inte 
fastställd, det finns två förslag, ett förslag 
inrymmer enbart bostäder och det andra 
förslaget bostäder samt ett centrum. I 
PM:et föreslås två översvämningsytor samt 
en översilningsyta som dagvattenåtgärd. 
På kvartersmark föreslås växtbäddar som 
dagvattenanläggning. I denna bilaga redogörs 
för hur en översvämningsyta (torr damm) kan 
utformas för att kunna uppfylla fler syften än 
bara dagvattenfördröjning/rening. Bilagan visar 
även på en grov höjdsättning som möjliggör 
att vattnet rinner till de delar av området där 
dagvattnet kan samlas upp. 
Förslagen i det här dokumentet är en översiktlig 
gestaltning och höjdsättning och en mer 
detaljerad projektering måste ske innan 
eventuell byggnation. 
Även höjdsättningen på kvartersmark är viktig 
för att nyttja växtbäddarna till rening och 
infiltration av dagvatten. Se inspirationsbilder 
på upphöjda och nedsänkta planteringsytor på 
sida 5. 

Torr damm
Eftersom planområdet är flackt blir 
en planerad höjdsättning särskilt viktig 
ur ett dagvattenperspektiv samt ur ett 
skyfallsperspektiv. Det flacka området ger en 
begränsad möjlighet för diken och ledningar 
längs långa sträckor. Dessa måste sektioneras 
eftersom det annars skulle resultera i djupa 
diken och ledningsgravar.
Förslagen i det här dokumentet är en översiktlig 
gestaltning och höjdsättning och en mer 
detaljerad projektering måste ske innan 
eventuell byggnation. 

Bilaga 1 Gestaltningsförslag
 

Kontaktperson Krokoms kommun 
Thomas Fritiofsson 

thomas.fritiofsson@krokom.se 
Uppdragsledare Lektus: Erica Thiderström 

Handläggare: Agnes Djurberg 
Datum: 2021-11-25



Sida 3

Plan skala 1:1000 (A3)

Snitt A-a skala 1:1000(A3)
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Sida 4

Plan skala 1:200 (A3)

Nedsänkt gräsyta
ca 1m djup

Slänt 1:3

GRÖNYTA 2
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Sida 5

INSPERATIONSBILDER UPPHÖJDA OCH NEDSÄNKTA PLANTERINGSYTOR 

Inspirationsbilder planteringsytor, samtliga bilder på sidan Foto: Agnes Djurberg 



Sida 6Ekosystemtjänster
Illustration: The New Division/Boverket

Träd och ekosystemtjänster
Runt den planerade torra dammen (grönyta 
2) placeras träd som bidrar med skugga, 
uppsamling av dagvatten och som gynnar 
biologisk mångfald. Exempel på tänkbara 
träd att plantera är fler tallar för att få en god 
succession av barrträd i området. Körsbärsträd 
som bidrar med blomning på våren, nektar 
till insekter och bär till de boende i området. 
Sälg, som ger bin och humlor den livsviktiga 
första maten på våren och lönnar bidrar med 
sprakande höstfärger. 
Tåliga högväxande perenner kan planteras 
i torr dammen på de delar som inte klipps 
regelbundet. 
Ytan kan komma att bidra med minst 
nio ekosystemtjänster. Många av 
ekosystemtjänsterna är kopplade till skötsel och 
att träd planteras. 
 
STÖDJANDE TJÄNSTER 
Biologisk mångfald 
Livsmiljöer 
REGLERANDE TJÄNSTER
Pollinering 
Erosionsskydd
Rening och reglering av vatten
Luftrening
KULTURELLA TJÄNSTER
Fysisk hälsa
Mentalt välbefinnande
Social interaktion

Underhåll av grönytor
Gräsytorna bör klippas längst med kanterna 
av gångstråken, i torr damm är det inte möjligt 
att klippa gräset längst in mot stenarna och här 
kan det gärna få växa sig högt till fördel för 
bland annat insekter. Det är viktigt att trimma 
bort gräset runt bänkar och balansbana för att 
området ska se omhändertaget ut. Övriga ytor 
kan med fördel slås mer sällan för att gynna 
den biologiska mångfalden, dock minst en gång 
per år. 
Brunnar, trummor och dagvattenanläggningar 
kan kräva visst underhåll för att bibehålla sin 

funktion. 
Under tiden träden etablerar sig ska man sträva 
efter att hålla gräs fritt runt trädets stam i en 
radie på ca 1m. Bevattningssäckar placeras vid 
varje nyplanterat träd och bör fyllas regelbundet 
under växtsäsong minst en gång i veckan 
under trädens första 2 år. Även trädstöd och 
gnagskydd kan med fördel användas under 
trädens etablering. 

Tillgänglighet 
Gångarna anläggs i ett tillgänglighetsanpassat 
material med till exempel stenmjöl. Gångarna 
anläggs 150 cm breda för att man enkelt ska 
kunna mötas. Rundslingan i grönyta 2 är ca 
160m lång. 

Möblering
För att parkbänkar ska ha god komfort och 
tillgänglighet för människor i alla åldrar bör 
de ha både ryggstöd och armstöd. Bänkar 
och bord lackas i en nyans som fungerar 
tillsammans med bebyggelsen och naturen runt 
omkring. Det är viktigt med flera olika ytor 
med sittplatser som ger möjlighet att slå sig 
ner på både i skugga och i sol. Papperskorgar 
i lämpligt antal bör placeras ut längst med 
parkstråket. 

Belysning 
Belysning är nödvändig vid orientering under 
dygnets mörka timmar. Den har även en stor 
påverkan på hur vi upplever en plats. En väl 
fungerande ljussättning bidrar till att öka 
känslan av trygghet och skapa stämningsfulla 
miljöer. Ur ett underhållsperspektiv kan 
det vara fördelaktigt att välja samma typ av 
belysning som redan finns i liknande miljöer 
(parkstråk) i kommunen. 

Färgsättning 
Färgsättningen av möbler anpassas till 
bebyggelsen i området samt att de ska smälta 
ihop fint med de naturliga färgerna i området 
runt omkring. En unik färgsättning ger området 
en egen identitet och gör att området känns 
omhändertaget. 

Inspirationsbilder torr damm
Foto: Malin Aldén 

LEPUS serien från Tress
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