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Sammanfattning 
 
Lektus har på uppdrag av Krokoms kommun tagit fram en övergripande 

dagvattenutredning för området som kallas ”Åsbacken” i Ås. Utredningsområdet 

omfattar 40 ha skogsmark och åkermark, varav 7,6 ha planeras exploateras till 

bostadsområde. På grund av exploateringen, och därmed ökad andel hårdgjorda 

ytor, ökar dagvattenflödet.  

Inga problem med befintliga avrinningen har uppdagats vid trumman som utgör 

avrinningsområdets utlopp, vid korsningen Nyhemsvägen/Åskottsvägen. Mot den 

bakgrunden har Lektus föreslagit en dagvattenåtgärd i anslutning till 

exploateringsområdet, i enlighet med LOD, lokalt omhändertagande av 

dagvatten. 

Åtgärden består av ett gräsdike och en översvämningsyta som har utformats och 

gestaltats för att fördröja ett dimensionerande 50-års regn samt för att fungera 

som parkmiljö då den är torr.  

Recipienten Tysjöarna tillhör ett Natura 2000-klassat skyddsområde och därför 

bör extra beaktande tas gällande föroreningsbelastning från 

exploateringsområdet. Föreslagen dagvattenåtgärd renar dagvattnet till nivåer 

under riktvärden för föroreningshalter. På så vis efterföljs EU:s vattendirektiv. 

I rapporten har hänsyn tagits gällande miljömål för inlandsvatten. 

Vid ett 100-års regn bedöms dagvatten ansamlas vid korsningen 

Nyhemsvägen/Åskottsvägen då trumman under Nyhemsvägen överbelastas. 

Överskottsvattnet rinner söderut över Åskottsvägen och sedan vidare längs väg 

E14:s västra sida mot Storsjön utan att passera Tysjöarna.   
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1 Bakgrund 

 Inledning/Syfte 
Lektus har erhållit uppdraget att ta fram en dagvattenutredning för området som 

kallas ”Åsbacken” i Ås, Krokoms kommun. Se utredningsområdets utsträckning i 

bild 1 nedan. Denna utredning har tagits fram genom att sammanställa tidigare 

dagvattenutredningar samt även genom att utreda resterande yta inom 

utredningsområdet. Tidigare dagvattenutredningar för området utreder de tre 

exploateringsområdena Freja, Karl-Anton och Hektaren (Hektaren kallas 

hädanefter Karl-Anton etapp 2 och benämns KA2.) som befinner sig i nordvästra 

delen av utredningsområdet för denna dagvattenutredning, se lila markering i bild 

1 nedan. De ytor som behöver beräknas i denna utredning är åkermarken 

skogsmarken samt exploateringsområdet som utgör cirka 45 %, 36 % respektive 

19 % av utredningsområdet.  

Syftet med denna rapport är att utreda hur effekterna gällande dagvattenflöden 

och dagvattenföroreningar förändras på grund av exploateringen. Jämförelsen 

görs genom att jämföra befintlig markanvändning med planerad markanvändning. 

Planerad markanvändning beräknas med och utan föreslagen dagvattenåtgärd för 

att redovisa dagvattenåtgärdens effekt.  

Länsstyrelsen Jämtlands län är också intresserade av barriäreffekter och 

skyfallskartering för 100-års regn eftersom man inte vill påverka väg E14 

negativt. Detta eftersom utredningsområdets avrinning sker österut mot väg E14. 

 

Bild 1. Orange markering visar utredningsområdets utsträckning. Lila markering 

visar exploateringsområdets utsträckning. 
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 Underlag och tidigare utredningar 

• Dagvattenutredning – Freja, Karl-Anton och Hektaren i Ås, Krokom 

(AFRY, 2020-12-22) 

• Dagvattenutredning Karl-Anton etapp 2, Lektus (2021-06-04) 

• Krokom kommuns dagvattenstrategi, 2017-11-30 

• Markteknisk undersökningsrapport / Geoteknik Åsbacken, Krokom 

(Thyréns, 2017-11-13) 

• Projekteringsunderlag/Geoteknik, PM Åsbacken, (Thyréns, 2017-11-13) 

• Svenskt Vatten, publikation P110, Avledning av dag-, drän- och 

spillvatten, 2016. 

• Statusklassifiering av recipient, VISS, 2021. 

• Beräkningsverktyget StormTac för föroreningsberäkningar 

• Beräkningsverktyget Scalgo, för visualisering av flöde och 

översvämningsrisk 

• Svenskt Vatten, Utformning och dimensionering av anläggningar för 

rening och flödesutjämning av dagvatten, Thomas Larm och Godecke 

Blecken, Rapport nr 2019-20 

• Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, Riktvärdesgruppen (2009) 

• Grundkarta DWG-fil: Ny_Rev_Åsbacken_GK meter  

• Miljömålsuppföljning 2020, Länsstyrelsen Jämtlands län (2020:36) 

• Avvattning, dimensionering och utformning, Trafikverket, Krav med 

rådstext, 2021-04-01 

• Riksantikvarieämbetet Fornsök, hämtad 2021-06-29. 
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 Riktlinjer för dagvattenhantering 
Utredningen utgår från Krokoms kommuns dagvattenstrategi samt beräkningar 

enligt riktlinjer från Svenskt Vattens publikation P110 och Trafikverkets rapport 

”KRAV med RÅDSTEXT” (2021-04-01). 

• Beräkning av flöde vid ett 50 och 100-årsregn med varaktighet 10 

minuter samt klimatfaktor 1,25. 

• Öppna dagvattenlösningar förespråkas. 

• Vattenkvalitén i recipienten får inte försämras. 

• Dagvattenhanteringen ska anpassas efter rådande klimatförändringar och 

således kunna hantera framtidens större regnmängder. 

• Säker dagvattenhantering med hjälp av rätt höjdsättning samt tillräckliga 

ytor för omhändertagande av dagvatten. 

• Krav på att situationen inte får försämras avseende dagvattenflöde, 

jämfört med innan exploatering. 
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2 Förutsättningar för dagvattenhantering 

 Befintlig och planerad markanvändning  
Åsbacken är belägen mellan vägarna Nyhemsvägen, Åskottsvägen och Åsvägen. 

Området består i dagsläget av skog, åkermark och innefattar bland annat 

bostadsområdet Freja. Se gulmarkerat område i bild 1. 

Ett exploateringsområde planeras i den nordvästra delen och kommer omfatta 

flertalet bostadshus, vägar, gångvägar samt grönytor. En bit naturmark finns 

tillgänglig för en dagvattenåtgärd. Exploateringsområdets omfattning visas med 

lila markering i bild 1. 

 

 Topografiska förutsättningar  
Inom utredningsområdet varierar höjderna mellan ca 352 möh och 388 möh, med 

den högsta punkten i nordväst. Den ytliga avrinningen sker österut mot vägdiken 

som därefter leder vatten mot E14, se bild 2. På östra sidan av E14 lutar marken 

mot sydost. 

 

 

Bild 2. Höjdkarta med dagvattnets rinnvägar inom utredningsområdet (vit prickad 

linje), där röd färg illustrerar den högsta höjden och grön/gul illustrerar den lägsta 

höjden. 
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 Recipient 
Dagvatten från utredningsområdet rinner öst/sydöst mot Tysjöarna som ingår i 

Tysjöarnas naturreservat och är ett Natura 2000-område. Det innebär att det är ett 

extra skyddsvärt och känsligt område. Vattnet leds vidare i Semsån för att sedan 

mynna ut i Storsjön. Enligt VISS är statusklassningen i Tysjöarna, Semsån och 

Storsjön följande: 

• Tysjöarna: 

Ekologisk status: måttlig, det beror på att kvalitetsfaktorn näringsämnen visar på 

otillfredsställande status. Påverkanskällan är främst jordbruk. 

Kemisk status: uppnår ej god kemisk status gällande kvicksilver och bromerad 

difenyleter. Dessa ämnen överskrider gränsvärdet i alla svenska 

vattenförekomster. Undantag har satts för dessa, med mindre stränga krav, då det 

bedöms tekniskt omöjligt att sänka halterna. Dock får halterna inte öka. 

• Semsån: 

Ekologisk status: otillfredsställande, det beror på att kvalitetsfaktorn 

näringsämnen visar på otillfredsställande status. Påverkanskällan är främst 

jordbruk.  

Kemisk status: uppnår ej god kemisk status gällande kvicksilver och bromerad 

difenyleter. Dessa ämnen överskrider gränsvärdet i alla svenska 

vattenförekomster. Undantag har satt för dessa med mindre stränga krav då det 

bedöms tekniskt omöjligt att sänka halterna. Dock får halterna inte öka. 

• Storsjön: 

Ekologisk status: måttlig, det beror på att för höga halter koppar har uppvisats på 

vissa provtagningar och överskrider riktvärdet.  

Kemisk status: uppnår ej god kemisk status gällande antracen, bly, PAH:er, 

PFOS, flouranten, kvicksilver och bromerad difenyleter. Kvicksilver och 

bromerad difenyleter överskrider gränsvärdet i alla svenska vattenförekomster. 

Undantag har satt för dessa med mindre stränga krav då det bedöms tekniskt 

omöjligt att sänka halterna. Dock får halterna inte öka. 

 

 Geoteknik/markförutsättningar 
En markteknisk undersökning har utförts på delar av utredningsområdet, se bild 

3. Markundersökningen påvisade att jorden till stor del består av sandig lermorän, 

vilket innebär att infiltration i marken är begränsad. Marken är av 

tjälfarlighetsklass 3, det innebär att hårdgjord yta bör frostskyddas för att undvika 

tjällyftning. 

Undersökningen omfattades av tre grundvattenrör. Ett av grundvattenrören 

påvisade inget vatten, i de andra två uppmättes nivåer på 1 meter och 2,4 meter 

under markytan, mätning genomfördes ner till 2,5 meter under markytan. En 

grundvattensänkning anses ej nödvändig enligt den marktekniska 

undersökningen. Undersökningen utfördes 2017-11-13, således bör en ny 
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mätning av grundvattennivåer utföras för att erhålla aktuella nivåer och 

nivåvariationer. 

 

 

Bild 3. Området där den marktekniska undersökningen har utförts markeras med 

röd linje och skraffering.  

 

 Natur och kulturvärden 
I föregående dagvattenutredningar (Afry 2020-12-22 och Lektus 2021-06-04) 

samt remissvar från Länsstyrelsen, görs bedömningen att en 

naturvärdesinventering bör utföras.  

Enligt Länsstyrelsen är sannolikheten liten att det ska finnas okända 

fornlämningar inom exploateringsområdet, inga arkeologiska åtgärder krävs. I de 

västra delarna av Åsbacken ligger en fyndplats för kulturhistorisk lämning, en 

pilspets av järn. Inga ytterligare fynd har påträffats på platsen, området är 

definierat som fyndplats för enstaka föremål. Antalet föremål som hittats på 

platsen är för få för att klassa den som boplats.  

Under platsbesöket 21-05-11 observerades att en milstolpe var placerad vid 

Nyhemsvägen, öster om exploateringsområdet, se bild 4. Den finns registrerad 

hos Riksantikvarieämbetet. Fyndplatsen för pilspetsen och milstolpen ligger inte 

inom exploateringsområdet, se bild 5. 

 

 



 

11 (31) 

Rapport 
2022-03-04 

Dagvattenutredning Åsbacken            

 

 

 

 
Bild 4. En milstolpe vid Nyhemsvägen observerades under platsbesöket. 

 

 
Bild 5. Milstolpe och kulturhistorisk lämning som upptäckts inom området 

Åsbacken. 
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 Befintlig avrinning 
För den befintliga situationen har dagvattnet en ytlig avrinning med 

flödesriktning österut. Dagvattnet rinner över naturmark samt via diken mot 

trumman (BTG 500, se bilder 6a och 6b nedan) i vägkorsningen 

Nyhemsvägen/Åskottsvägen. Flödesriktningen har identifierats genom höjddata 

samt ett platsbesök. 

Avrinningsområdet uppströms avgränsas av Åsvägen. Vägen ligger på en 

höjdrygg och utgör vattendelare. Nyhemsvägen och Åskottsvägen utgör också 

vattendelare till utredningsområdet. Avvattning inom Åsbacken sker till stor del 

ytligt, endast de befintliga husen har dagvattenledningar.  

Efter att vattnet runnit genom trumman (BTG 500), se bilder 6a och 6b, under 

Nyhemsvägen leds det därefter vidare mot trumman (PE 400) under den mindre 

väg som är belägen mellan Nyhemsvägen och väg E14. Därefter leds vattnet 

vidare mot en trumma (BTG 800) under väg E14. 

Öster om E14 rinner dagvattnet vidare via en trumma (PE 400) under den 

enskilda väg som löper längs väg E14:s östra sida. Vattnet rinner vidare längs 

Åskottsvägens norra sida för att sedan genom trumma (BTG 600) korsa 

Åskottsvägen och vidare in i skogsområdet med sydostlig riktning mot Tysjöarna. 

Vid platsbesöket observerades att trumman under Åskottsvägen delvis var torr 

med mindre mängd sediment. Bild 7 visar läge och dimensioner för trummorna 

som leder vattnet mot recipient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6a (vänster) och 6b (höger). Bilder från platsbesöket, bild 6a visar inlopp och 

bild 6b visar insida av trumman (BTG 500) under Nyhemsvägen. 
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Bild 7. visar läge och dimensioner för trummorna som leder vattnet (i numrerad 

ordning) mot recipient. 

Dagvattnet bedöms till viss del infiltreras i marken innan det når Tysjöarna. 

Beroende på vattenspegelns storlek i Tysjörna, kan resterande dagvatten rinna 

igenom våtmarken och fortsätta söderut mot Semsån, utan att nå sjön. En 

simulering av rinnvägar i Scalgo visar att vatten från Tysjöarna rinner vidare till 

Semsån för att slutligen mynna ut i Storsjön, se bild 8. 
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Bild 8. Ytlig avrinning öster om E14. Simulering från Scalgo. 
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3 Flödesberäkningar 

Flödesberäkningar har utförts enligt avsnitt 11.2.5 i Trafikverkets rapport ”KRAV 

med RÅDSTEXT” (2021-04-01). Andelen hårdgjord yta överstiger 5 % av 

avrinningsområdet, således beräknas flödet enligt P110, avsnitt 4.4.1.7 

”Förenklad beräkning av naturmarksavrinning”. Enligt P110, avsnitt 4.4.1.7, ska 

två metoder jämföras och det högsta värdet ska användas. Metoderna beskrivs 

nedan. 

Metod 1: Rationella metoden används för både exploateringsområde samt 

naturmark. Avrinningskoefficienten för naturmark sätts låg för att närmast 

uppströms ytor, i första hand, sannolikt bidrar med flöde. 

Metod 2: Flödet från exploateringsområdet beräknas med rationella metoden. 

Flödet från naturmarksområdet beräknas med hjälp av fig 4.4 i P110, se bild 9. 

 
Bild 9. Figur 4.4 från Svenskt Vattens publikation P110. Figuren visar en grafisk 

representation av formeln för beräkning av naturmarksavrinning för olika typiska 

dimensionerande regn. 
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 Indata 
Flödena för exploateringsområdet har beräknats utifrån tidigare 

dagvattenutredningar (Afry 2020-12-22 och Lektus 2021-06-04). Givet den totala 

arean och reducerade arean har en viktad avrinningskoefficient beräknats se tabell 

1 och 2. Exploateringsområdet har en rinntid på 25 minuter före exploatering och 

15 minuter efter exploatering. Hela områdets rinntid, från väst till öst, är ca 50 

min. 

 

Tabell 1. Area och reducerad area (ha) från tidigare utredningar före exploatering 

  

Dagvattenutredning 

Afry  

Dagvattenutedning 

Lektus  

 

Områdesbenämning Freja KarlAnton BoNorr KA2 Total 

Viktad 

avrinningskoefficient 

Area (ha) 1,50 1,96 2,17 1,97 7,60 0,1342 

red. Area (ha) 0,37 0,23 0,22 0,20 1,02  

 

Tabell 2. Area och reducerad area (ha) från tidigare utredningar efter exploatering 

  
Dagvattenutredning 

Afry  
Dagvattenutredning 

Lektus  
 

Områdesbenämning Freja KarlAnton BoNorr KA2 Total 
Viktad 

avrinningskoefficient 

Area (ha) 1,50 1,96 2,17 1,97 7,60 0,3803 

red. Area (ha) 0,68 0,75 0,86 0,60 2,89 
 

 

I tabell 3 nedan visas de värden som tillämpas i beräkningar av flödet. Arean har 

avrundats till 40 ha för hela området och 7,6 ha för exploateringsområdet. 

 

Tabell 3. Area, reducerad area (ha) samt avrinningskoefficient före och efter 

exploatering. 
  Före 

exploatering 
 Efter 

exploatering 
 

Marktyp Area 
(ha) 

Viktad 
koefficient 

Reducerad 
area (ha) 

Viktad 
koefficient 

Reducerad 
area (ha) 

Exploateringsområde 7,60 0,1342 1,02 0,3803 2,89 

Naturmark 32,40 0,05 1,62 0,05 1,62 

Total 40,00 0,07 2,64 0,11 4,51 
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 Flöde 
Nedan följer flödesberäkningar för de två beräkningsmetoderna. Se tabell 4-7. 

Metod 1: 

Tabell 4. Flöde före exploatering. 
Marktyp Flöde 10 år (l/s) Flöde 50 år (l/s) Flöde 100 år (l/s)  

Exploateringsområde 133 227 285 

Naturmark 132 223 280 

Total 265 450 565 

 

Tabell 5. Flöde efter exploatering. 
Marktyp Flöde 10 år kf 

1.25 (l/s) 
Flöde 50 år kf 
1.25 (l/s) 

Flöde 100 år kf 
1.25 (l/s) 

Exploateringsområde 653 1111 1397 

Naturmark 165 279 350 

Total 818 1390 1747 

 

Metod 2: 

Tabell 6. Flöde före exploatering. 
Marktyp Flöde 10 år (l/s) Flöde 50 år (l/s) Flöde 100 år (l/s) 

Exploateringsområde 133 227 285 

Naturmark 359 651 846 

Total 492 878 1131 

 

Tabell 7. Flöde efter exploatering. 
Marktyp Flöde 10 år kf 

1,25 (l/s) 
Flöde 50 år kf 
1,25 (l/s) 

Flöde 100 år kf 
1,25 (l/s) 

Exploateringsområde 653 1111 1397 

Naturmark 449 814 1058 

Total 1102 1925 2455 

 

Metod 2 har de högsta totala värdena, vilket innebär att dessa gäller enligt TRV.  

Dimensionerande flöde för planerad exploatering är 1111 l/s. Eftersom 

recipienten Tysjöarnas status inte får försämras enligt EU:s vattendirektiv så 

behöver flödet från exploateringsområdet vara 227 l/s vid ett 50-års regn efter 

exploatering. På så vis förändras inte flödet till trumman vid korsningen 

Nyhemsvägen/Åskottsvägen som leder vattnet vidare från Åsbacken jämfört med 

om ingen exploatering gjordes. Detta uppnås genom att skapa en fördröjning i 

dagvattenåtgärden. 
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4 Förslag till dagvattenhantering 

Framtidens ökande regnmängder, bidrar till ökat dagvattenflöde i 

exploateringsområdet. För att minska risken för översvämningar i områden 

nedströms exploateringsområdet kan förslagsvis en fördröjningsåtgärd anläggas 

för hantering av ökade flöden. I dagsläget finns inga uppgifter om problem med 

översvämning vid E14. 

Denna utredning föreslår en översvämningsyta som omhändertar dagvatten från 

hela exploateringsområdet och fördröjer ett dimensionerande 50-årsregn. Med en 

översvämningsyta i anslutning till exploateringsområdet, omhändertas och renas 

dagvattnet direkt, utan att förorenat dagvatten riskerar att rinna ut över 

skogsområdet. 

Naturmarken är höjdmässigt placerad lägre än exploateringsområdet, vilket 

möjliggör att dagvatten rinner österut mot den föreslagna dagvattenåtgärden. 

Inom bostadsområdena bör placering av byggnader beaktas för att inte skapa 

instängda områden. I gestaltningsförslaget av översvämningsytan har hänsyn 

tagits till markens lutning samt även masshantering, se bilaga 1 

Gestaltningsförslag översvämningsyta Åsbacken. 

Dagvattnet leds via ledningssystem till gräsdiket och översvämningsytan. Inom 

området närmast dagvattenåtgärden, KA2, förläggs brunnar utmed vägarna för att 

kunna avleda dagvattnet. Från brunnarna leds vattnet via ledningssystem vidare 

till ett gräsdike som placeras i gränsen mellan bostadsområdet och naturmarken. 

Dagvattnet fortsätter att rinna i diket och ner över översvämningsytan fram till 

bottenbrunnen. För områdena väster om KA2 finns idag en befintlig 

dagvattenledning som mynnar ut i släpppunkten. Förslaget innebär att den 

befintliga ledningen pluggas i det nordöstra hörnet av KA2 och istället leds  

dagvattnet till översvämningsytan tillsammans med dagvattnet från KA2. Bild 10 

visar en grov översiktlig systemlösning för KA2 samt inkommande 

dagvattenledning från de övriga fastigheterna inom exploateringsområdet. 
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Bild 10. Visar grov systemlösning för KA2 med inkommande dagvattenledning från 

de övriga fastigheterna inom exploateringsområdet. Gråa streckade linjer 

representerar ledningar inom utredningsområdet.  

 

En översvämningsyta, även kallad torr damm eller dämningsyta, kan användas 

för att tillfälligt fördröja häftiga regn och renar dagvatten. Utformningen av 

översvämningsytan är en nedsänkt grönyta där vattnet infiltrerar ner i marken 

eller leds bort via dike eller bottenbrunn med stypt utlopp. Översvämningsytan 

bör utformas så att den är torr mellan regnen. Genom att ha ett strypt utlopp 

avtappas översvämningsytan över tid med ett beräknat dimensionerande flöde 

som motsvarar avrinningen från planområdet före exploatering. Det krävs även 

ett bräddutlopp för de eventuella skyfall som överstiger dimensioneringen av 

översvämningsytan. Översvämningsytan som föreslås i denna utredning 

dimensioneras för att kunna fördröja ett 50-årsregn. Eftersom det bedöms vara 

dålig infiltration i området så utformas åtgärden för att klara hela flödet, utan 

infiltration. Utloppsledningen från översvämningsytan är grovt beräknad till 

innerdimension 400 mm. Släppunkten beläggs med stenar för att minska 

erosionsrisk. 

Bild 11 visar planerad avrinning och placering av dagvattenåtgärd. Bilderna 12 

och 15 visar hur en översvämningsyta kan se ut och bild 13 illustrerar en 

principskiss för översvämningsyta. 
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Bild 11. Områdesbild av planerad avrinning och dagvattenhanteringen efter 

exploatering. Orange linje visar placering av exploateringsområdet, blåa pilar visar 

flödesriktning. Bild hämtad från Lantmäteriet. 

 

Översvämningsytan behöver utformas med en reglervolym om 980 m3 med ett 

strypt utflöde om 227 l/s för att klara ett 50-års regn.  
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Bild 12. Översvämningsyta med bottenbrunn. Bild hämtad från Dagvattenguiden. 

 

Bild 13. Principskiss för översvämningsyta. Bild hämtad från WRS. 

 

 

 Dagvattenåtgärd med merväde 
En fördel med den här typen av öppna fördröjningsmagasin är att ytan kan 

utnyttjas till andra ändamål stora delar av året. Beroende på utformning kan den 

ge ett mervärde och vara estetiskt tilltalande för människor i närområdet. 

Exempelvis kan den utformas som ett park- och lekområde. Gräsdiket begränsar 

möjligheten att röra sig mellan bostadsområdet och den föreslagna grönytan 

(översvämningsytan). Gångbroar föreslås därför anläggas över gräsdiket vilket 

gör grönytan mer tillgänglig. Exempel på hur en sådan gångbro kan se ut visas i 

bild 14 nedan. 

 

 

Bild 14. Illustrationsbild för hur en gångbro över gräsdiket kan se ut. Bild hämtad 

från www.freerangestock.com (2021-06-23). 
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Bild 15. Översvämningsyta som utformats med perspektiv på mervärdesskapande. 

Fotograf: Malin Aldén (2021-06-30) 

 

 Dagvatten under byggskedet 
Under byggskedet ökar risken för transport av lös jord och föroreningar i 

dagvattnet, vilket kan orsaka igensättning av det kommunala ledningsnätet samt 

grumling kan ske i vattendrag och påverka djurlivet negativt. För att upprätthålla 

en hållbar dagvattenhantering bör dagvatten omhändertas under byggskedet. 

Förslag på åtgärder:  

• Tillfälliga dagvattenåtgärder anläggs i början av byggskedet, exempelvis 

sedimentationsfällor eller mobila vattenreningssystem, som sedan ersätts med 

permanenta lösningar.  

• De permanenta dagvattenåtgärderna anläggs tidigt i byggskedet så att 

dagvatten kan omhändertas i dessa redan från början.  

Under byggskedet finns risk för spill av exempelvis olja och drivmedel relaterat 

till arbetsfordon. Dessa typer av skador kan förebyggas genom att entreprenören 

har en miljöplan som innefattar exempelvis daglig kontroll av arbetsfordon och 

rutiner för uppsamling av spill. 

Provtagning av utgående vatten kan vara aktuellt för att säkerställa att 

vattenkvaliteten är tillräckligt bra och att 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. 
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 Snöupplag och smältvatten 
Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från exempelvis vägar, 

parkeringsplatser och gräsytor. Mängden dagvatten som bildas beror bland annat 

på mängden nederbörd och på markytans egenskaper och förmåga att infiltrera. 

Flödet som uppkommer i samband med snösmältning är litet jämfört med ett 50-

årsregn, vilket den föreslagna dagvattenanläggningen kan omhänderta. Risken är 

således mycket liten att orenat smältvatten från exploateringsområdet inte 

hanteras i anläggningen. Föroreningsrisken för recipienten bedöms som mycket 

liten på grund av avståndet och omfattning av naturmark. 

Resultat från projektet ” Hållbar snöhantering i urbana miljöer” vid Luleå 

Tekniska Universitet (Ny forskning och teknik, Nr 10, november 2021), visar att 

det inte finns någon nämnvärd skillnad i koncentrationsnivåerna av föroreningar 

mellan snö och dagvatten. Undersökningen gjordes i Frihamnen i Stockholm. 

Andra undersökningar som redovisas i samma artikel, visar att många ämnen 

stannar kvar i sediment på marken medan några följer med smältvattnet. 

Andelen föroreningar i snön antas främst komma ifrån grus och sand från plogade 

vägar, biltrafiken samt hur länge snöhögarna får ligga kvar på området. Om snön 

ligger kvar hela vintern ackumuleras mängden föroreningar. Snöhantering inom 

utredningsområdet omfattas endast av snö från området, snö från andra områden 

ska inte läggas upp på utredningsområdet. Förslagsvis kan upplogade snöhögar 

inom området fraktas bort till ett större centralt snöupplag. Således hinner inte 

föroreningarna ackumuleras i snön och risken för hög andel föroreningar i 

smältvattnet minskar.   
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5 Föroreningar 

Föroreningarna är beräknade med StormTac som beräknar föroreningshalter och 

föroreningsmängder med hjälp av schablonhalter för olika typer av 

markanvändning. I föroreningsberäkningarna används ett genomsnittligt värde för 

årsmedelnederbörden, vilket inkluderar både regn- och smältvatten.  

Riktvärdesgruppen bildades år 2008 (inom det regionala dagvattennätverket i 

Stockholms län) mot bakgrunden att det inte fanns några riktvärden nationellt. 

Det finns ännu inte fastställda riktvärden nationellt. Eftersom Krokoms kommun 

inte har några lokalt fastställda riktvärden att förhålla sig till så används 

Riktvärdesgruppens förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp i denna utredning. 

PBDE 47 och 99 representerar bromerad difenyleter. 

 

 Föroreningar nuvarande markanvändning 
Inga riktvärden överskrids i dagvattnet från nuvarande markanvändning. 

Tabell 8. Föroreningshalt µg/l 

 

Tabell 9. Summa belastning kg/år 

 

 

 

 

 

 

  

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Oil BaP Hg PBDE47 PBDE99 

Nuvarande 
markanvändning 

32 470 3.7 6.2 17 0.14 2.5 3.5 21000 120 0.0073 0.0075 0.00013 0.00016 

 Riktvärden 160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15 40000 400 0.030 0.030 - - 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Oil BaP Hg PBDE47 PBDE99 

Nuvarande 
mark-
användning 

1.5 22 0.17 0.29 0.78 0.0065 0.12 0.16 980 5.5 0.00034 0.00035 0.0000060 0.0000073 
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 Föroreningar efter exploatering 
I nedanstående tabeller redogörs för föroreningsbelastning efter exploatering av 

Freja, BoNorr, Karl-Anton och Karl-Anton etapp 2, med och utan rening. 

Dagvattenåtgärden renar samtliga studerade ämnen. Dock fyller 

dagvattenåtgärden främst det andra viktiga syftet att fördröja flödena på grund av 

tillkommande hårdgjorda ytor i planområdet. 

 

Tabell 10. Föroreningshalt µg/l  

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Oil BaP Hg PBDE47 PBDE99 

Åsbacken 
inkl. 
exploatering 
med rening 

60 550 3.5 8.4 24 0.16 2.5 3.3 18000 77 0.0092 0.011 0.00010 0.00013 

Åsbacken 
inkl. 
exploatering 
utan rening 

73 750 5.5 11 32 0.24 4.1 4.6 30000 240 0.016 0.013 0.00014 0.00017 

 Riktvärde 160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15 40000 400 0.030 0.030 - - 

 

Tabell 11. Summa belastning kg/år 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Oil BaP Hg PBDE47 PBDE99 

Åsbacken 
inkl. 
exploatering 
med rening 

3.3 30 0.19 0.46 1.3 0.0089 0.14 0.18 970 4.2 0.00050 0.00059 0.0000056 0.0000068 

Åsbacken 
inkl. 
exploatering 
utan rening 

3.9 41 0.30 0.59 1.7 0.013 0.22 0.25 1600 13 0.00084 0.00071 0.0000077 0.0000094 
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6 Skyfallshantering 

 50-årsregn 
Föreslagen översvämningsyta fördröjer ett 50-årsregn från hela 

exploateringsområdet och avtappas med samma hastighet som flödet hade innan 

exploatering. Det medför att flödet i områden nedströms inte kommer att 

påverkas av exploateringsområdet vid ett 50-årsregn. Dagvattnet har en rinnväg 

på ca 450 meter från utsläppspunkten fram till trumman i korsningen 

Nyhemsvägen/Åskottsvägen, en viss del av vattnet infiltreras i marken under den 

sträckan. Därmed bedöms exploateringsområdet inte medföra en flödesökning vid 

korsningen Nyhemsvägen/Åskottsvägen vid ett 50-årsregn. Kraftigare regn 

bräddas ut mot skogen. 

En naturmark har större ytmagasin och infiltrationskapacitet jämfört med ett 

bebyggt område. I samband med större regnmängder kan en naturmark bli 

vattenmättad, vilket medför ökad avrinning. 

 

 100-årsregn 
Med dagens och framtidens klimatförändringar ökar risken för skyfall, med 

översvämningar som följd. Lågpunkter bör undvikas för att dagvatten inte ska bli 

stående, med risk för skada på byggnader och infrastruktur. Vid ett 100-årsregn 

rinner stora delar av dagvattnet ytledes, då det inte hinner tas upp av marken. 

Mängden vatten motsvarande ett 50-årsregn samlas upp av översvämningsytan 

och leds vidare via ett strypt utlopp. Överskottet samt resterande vatten från 

utredningsområdet rinner vidare mot korsningen Nyhemsvägen/Åskottsvägen där 

dagvattnet enligt höjddata ansamlas på båda sidor om Nyhemsvägen där den 

ansluter mot Åskottsvägen. Trumman under Nyhemsvägen är idag inte 

dimensionerad för att hantera skyfall. Det innebär att vägen mellan Nyhemsvägen 

och E14 utgör en barriär för dagvattnets avrinning. En simulering i Scalgo 

illustrerar att vid en översvämning leds vattnet över Åskottsvägen och vidare 

söderut utmed vägdiket väster om E14. Vattnet kommer därifrån ledas via 

vägdiket mot Semsån och mynna ut i Storsjön. Se simulering från Scalgo, bild 16 

och 17.  

För att förhindra barriäreffekt mellan Nyhemsvägen och E14 förläggs en trumma 

under Åskottsvägen. Dimension och utförande för förläggandet detaljprojekteras 

vid senare skede. 

Vid ett 100-årsregn beräknas dagvatten med ett flöde på ca 300 l/s lämna 

exploateringsområdet (med dagvattenåtgärd), vilket motsvarar flödet vid ett 100-

årsregn från en naturmark, utan bebyggelse. 

Diken bör underhållas för att undvika hinder och underlätta dagvattnets rinnväg, 

framför allt utmed E14. 
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Bild 16. Simulering från Scalgo som visar rinnvägar vid ett skyfall. Röd pil visar 

rinnvägens riktning, blå linjer rinnvägar och blåa områden visar lågpunkter. 

 

 
Bild 17. Avrinning väster om E14 ner till Storsjön. Grönt område visar 

avrinningsområde till E14. Blå markör visar var korsningen E14/Åskottsvägen är 

belägen. 
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7 Recipientpåverkan och miljömålens uppfyllnad 

Innehållet i detta kapitel och dess tillhörande underkapitel är till stor del hämtat 

från tidigare utredning ”Dagvattenutredning Karl-Anton etapp 2”, Lektus (2021-

06-24). Den föreslagna dagvattenåtgärden i denna utredning är en uppskalad 

version av föreslagna dagvattenåtgärden i ovan nämnda utredning, varför 

innehållet i detta kapitel och dess underkapitel endast justerats för denna 

utredning. 

År 2000 antogs EU:s ramdirektiv för vatten och innebär att alla vatten i landet ska 

nå god ekologisk och kemisk status senast 2015. Sverige hade redan 15 antagna 

miljömål (1999) men genom antagandet av EU:s ramdirektiv erhöll landet alltså 

ytterligare miljömål gällande vattenkvalitet. Berörda miljömålen för inlandsvatten 

är ”Bara naturlig försurning”, ”Giftfri miljö”, ”Ingen övergödning”, ”Levande 

sjöar och vattendrag” samt ”Grundvatten av god kvalitet”. För att vara säker på 

att inte viktiga naturvärden påverkas negativt rekommenderas en översiktlig 

naturvärdesinventering för utredningsområdet. En översiktlig 

naturvärdesinventering rekommenderar även Länsstyrelsen för Jämtlands län i sitt 

remissvar ”Undersökningssamråd om betydande miljöpåverkan för detaljplan för 

del av Rösta 2:6 – Ås-ängar etapp 2, i Krokoms kommun”, Länsstyrelsen 

Jämtlands län, (2020-11-13). 

Recipienten Tysjöarna är ett ytvatten med kringliggande våtmark som är ett 

fågelskyddsområde samt även ett Natura 2000-klassat naturskyddsområde. 

Naturskyddsområdets utsträckning kan ses i bild 18 nedan. 

 

 

Bild 18, grönt skrafferat område visar naturskyddsområdet, röd markering inom 

naturskyddsområdet visar fågelskyddsområdets utsträckning. Brunmarkerade 

områden är skogligt biotopskyddsområde. Nordväst om naturskyddsområdet visar 

lila markering det för denna utredning aktuella utredningsområdet. 



 

29 (31) 

Rapport 
2022-03-04 

Dagvattenutredning Åsbacken            

 

 

 

 Bara naturlig försurning 
Det är främst koldioxid, i atmosfären och nedfall samt från skogsbruk, som bidrar 

till försurningen i länet. För att motverka försurning som är ett bekräftat problem 

i länet har man sedan 2019 spridit kalk över sjöar, våtmarker och vattendrag med 

syfte att motverka effekterna av försurningen. Dock har minskade anslagspengar 

för kalkspridning gjort att försurningen inte kunnat motverkas i samma 

utsträckning sedan 2020. Den planerade dagvattenåtgärden renar i viss mån 

dagvattnet från försurande ämnen genom att vattnet rinner genom gräsbeklädda 

ytor men försurningen i recipienten bedöms inte bero på exploateringsområdets 

utformning. För ytterligare information om försurningen av sjöar, vattendrag och 

våtmarker se ”Miljömålsuppföljning 2020, 2020:36, Länsstyrelsen Jämtlands 

län”. 

 

 Giftfri miljö 
I tidigare geoteknisk utredning för del av utredningsområdet fann man inga 

indikationer på att förorenade massor förekommer inom planområdet för denna 

utredning, Projekteringsunderlag/Geoteknik, PM Åsbacken, (Thyréns, 2017-11-

13). En miljöteknisk utredning rekommenderas för de delar av utredningsområdet 

(för denna utredning) som inte ingår i den tidigare utförda geotekniska 

undersökningen, se bild 3. 

  

 Ingen övergödning 
Många ytvatten i Jämtlands län är naturligt näringsfattiga och övergödning kan då 

utgöra ett större problem än i naturligt näringsrika ytvatten. Därför måste 

dagvatten från exploateringsområdet renas från näringsämnen innan det når 

recipienten Tysjöarna.  

Med föreslagen dagvattenåtgärd överskrids inga riktvärden för övergödning. 

 

 Levande sjöar och vattendrag  
Exploateringen av planområdet inom utredningsområdet för denna utredning 

bedöms inte påverka Tysjöarna negativt med hänsyn till detta miljömål eftersom 

föreslagen dagvattenåtgärd omhändertar höga flöden samt renar dagvattnet. 

Dessutom är det sannolikt så att vattnet inte ytledes tar sig till recipienten, vilket 

då också sannolikt renar vattnet ytterligare till recipientens fördel. 

 

 Grundvatten av god kvalitet 
I tidigare dagvattenutredning (Dagvattenutredning – Freja, Karl-Anton och 

Hektaren i Ås, Krokom (AFRY, 2020-12-22)) för planområdet har man gjort 

bedömningen att infiltrationsförmågan i marken är god. Geoteknisk bedömning 

utförd i denna utredning ger att det inte är god infiltrationsförmåga i 

planområdets mark. Bedömningen för denna utredning är gjord utifrån tidigare 
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utförda geotekniska undersökningar Markteknisk undersökningsrapport / 

Geoteknik Åsbacken, Krokom (Thyréns, 2017-11-13) och 

Projekteringsunderlag/Geoteknik, PM Åsbacken, (Thyréns, 2017-11-13). 

Föreslagen dagvattenåtgärd omhändertar och avleder höga flöden. Grundvattnet 

befinner sig på sådant djup (1 m under markyta vid föreslagen dagvattenåtgärd) 

att grundvattennivån inte bedöms påverkas av exploateringen. Eventuellt kan det 

vara aktuellt med länspumpning vid grundläggningsarbete. Sammantaget bedöms 

inte grundvattnet påverkas negativt. Utredningsområdet innefattar inte något 

vattenskyddsområde. 

 

 Spridning av näringsämnen, kvicksilver och bromerad 
difenyleter 
Den föreslagna dagvattenanläggningen är väl tilltagen och kan fördröja och rena 

ett 50-årsregn, därefter släpps vattnet ut i skogsområdet. I anläggningen fastläggs 

partikelbundna föroreningar och dagvattnet renas enligt tabellerna för 

föroreningar i kapitel 5. Halten för näringsämnen samt kvicksilver ligger med 

marginal under riktvärdena. För bromerad difenyleter finns inget gränsvärde för 

recipienten eller riktvärden avseende halter för dagvattenutsläpp.  

Kvicksilver är en lättflyktig förorening som kan spridas långa sträckor via luften 

och det kvicksilver som faller ner på marken i Sverige kommer i stor utsträckning 

från andra länder, således kan inte mängden kvicksilver inom Sverige påverkas. 

När kvicksilver faller ner till marken lagras det vanligtvis i mark och växter och 

kan vid tillfällen frigöras och spridas till vattendrag. 

Dagvattnet färdas en lång sträcka från exploateringsområdet och bort till 

Tysjöarna och Storsjön, ca 2 respektive 5 km, via skogsområden och diken. 

Under den sträckan sker ytterligare fastläggning av föroreningar, delvis genom 

infiltration i marken samt avdunstning av vattnet. Det vatten som möjligen når 

ända fram till recipienten bedöms inte påverka MKN negativt då ytterligare 

rening av dagvattnet har skett efter dagvattenanläggningen.  

Vid extrema skyfall kan vatten rinna med höga hastigheter, men skogsområdena 

har en utjämningseffekt och minskar flödets volym och hastighet. Dessutom 

bidrar den långa sträckan till Tysjöarna och Storsjön att dagvattnet troligtvis inte 

når ända fram till recipienten ytledes. 
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8 Slutsats 

Inom utredningsområdet är det endast exploateringsområdet som kommer 

förändras enligt detaljplanerna för utredningsområdet. Exploateringar leder oftast 

till ökad andel hårdgjorda ytor vilket ger ett ökat flöde. Det ökade flödet riskerar 

att bidra till sämre vattenstatus i recipient om det inte begränsas med någon form 

av åtgärd. 

I utredningsområdet för denna utredning finns det förutsättningar att utforma 

dagvattenåtgärden med en öppen lösning, en översvämningsyta. När öppna 

dagvattenåtgärder byggs finns det ofta tillfälle att skapa mervärde. Mervärdet i 

denna öppna lösning består i att en parkmiljö skapas som folk kan nyttja. 

Dagvattenhantering ska utformas så att den är ekonomiskt och tekniskt försvarbar 

i förhållande till de funktionskrav som ställs. 

Åtgärden är utformad för att fördröja ett 50-års regn samt för att rena dagvattnet 

innan det leds vidare. På så vis ökar inte flödet från utredningsområdet jämfört 

med om ingen exploatering görs. Åtgärden är placerad i anslutning till 

exploateringsområdet vilket utgör ett lokalt omhändertagande av dagvattnet 

(LOD). Fördelarna med LOD är många vad gäller hushållande av vattenresurser, 

miljö (rening) och ekonomi.  

Föroreningar i dagvattnet renas genom att vattnet rinner över gräsytor samt 

genom att föroreningar sedimenterar i översvämningsytan. Med den föreslagna 

utformningen av dagvattenåtgärden överskrids inga riktvärden för föroreningar. 

Således försämras inte recipientens status i enlighet med EU:s vattendirektiv. 

Eftersom vattnet från släppunkten uppströms till recipienten i största mån 

kommer rinna genom skogsmark utan definierade diken antas en betydande 

mängd vatten infiltrera i marken innan det når recipienten. Genom att vattnet 

infiltrerar uppnås ytterligare rening till fördel för recipienten. 

Då ett regn häftigare än det regn som dagvattenåtgärden dimensionerats för faller 

så kommer översvämningsytan svämma över och ledningsystem gå fulla vilket 

gör att vatten också rinner ytledes. Utredningsområdet har en tydlig lutning vilket 

ger att vattenmassor som svämmar över fortsatt rinner mot korsningen 

Nyhemsvägen/Åskottsvägen. Vid ett sådant regn utgör vägen mellan 

Nyhemsvägen och väg E14 en barriär och dagvattnet bedöms då i stor 

utsträckning rinna söder ut längs väg E14:s västra sida för att slutligen hamna i 

Storsjön utan att passera Tysjöarna. 

 

 

 

 


