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1 Bakgrund 
 Inledning/Syfte 

Krokoms kommun har påbörjat en exploatering av ett naturmarksområde i Ås. 
Inom exploateringsområdet planeras det för byggnation av flertalet bostadshus 
samt ett naturmarksområde som kommer vara tillgänglig för dagvattenhantering. 
Lektus har på uppdrag av Krokoms kommun tagit fram en dagvattenutredning för 
en del av exploateringsområdet, vilket kallas Karl-Anton etapp 2. Utredningen 
inkluderar dagvattenflöde, erforderlig fördröjningsvolym, föroreningsbelastning 
på recipienten Tysjöarna samt lösningsförslag till dagvattenhantering. I bild 1 
visas placering av Karl-Anton etapp 2 samt Tysjöarna i förhållande till Ås. 
Fortsättningsvis kommer planområdet Karl-Anton etapp 2 att benämnas KA2 i 
rapporten. 

 

 
Bild 1. Placering av Karl-Anton etapp 2 och Tysjöarna i förhållande till Ås, 

Krokoms kommun. Bild hämtad från Lantmäteriet. 
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 Underlag och tidigare utredningar 
• Dagvattenutredning – Freja, Karl-Anton och Hektaren i Ås, Krokom 

(AFRY, 2020-12-22) 

• 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. 

• Statusklassificering 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) 
 

• DWG-filer:  
o Plankarta utan andra etapper 
o Ny_Rev_Åsbacken_GK meter 

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

 

 Riktlinjer för dagvattenhantering 
Utredningen utgår från Krokoms kommuns dagvattenstrategi samt beräkningar 
enligt riktlinjer från Svenskt Vattens publikation P110. 

• Beräkning av flöde vid ett 10-årsregn samt 50-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 jämfört med innan då det 
handlar om dagvattenflöde. 
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2 Platsbesök 
Ett platsbesök genomfördes den 11 maj 2021. Medverkande var Karolina 
Söderberg och Erica Thiderström från Lektus samt Thomas Fritiofsson från 
Krokoms kommun. Utredningsområdet KA2 utgörs av naturmark/skog och vid 
platsbesöket hade markarbeten påbörjats. Vid exploateringsområdet för etapp 1 
hade byggnation av hus påbörjats. Vid platsbesöket låg en del snö kvar i skogen 
och det var tjäle i marken. Det observerades att området har en märkbar lutning 
österut mot E14 och inga nämnvärda höjder finns inom området. Skogen består 
till stor del av gran och tall. Utmed Nyhemsvägen går ett dike som idag leder 
dagvatten österut, ner mot E14. Öster om KA2 påträffades ett krondike som går 
österut, det ansluter till vägdiket ca 200 meter från E14. Krondiket ligger ca 20 
meter innanför vägen. Se bild 2. 

 

 
Bild 2. Krondiket ansluter till diket utmed Nyhemsvägen. Bild från platsbesöket. 

 

  

Krondike 

Vägdike 
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3 Förutsättningar för dagvattenhantering 
 Befintlig och planerad markanvändning  

KA2 är beläget i ett naturmarksområde, se bild 3. Området angränsar till 
Nyhemsvägen i norr, åkermark i söder, skog i öster samt tidigare etapper av 
exploateringsområdet i väster. 

 

  
Bild 3. Rödmarkerat område visar Karl-Anton etapp 2 innan exploatering. Bild 

hämtad från Lantmäteriet. 

 

Efter exploatering kommer KA2 omfattas av ett bostadsområde samt ett 
naturmarksområde där dagvattenanläggningar kan anläggas. Bostadsområdet 
planeras att omfatta enfamiljshus, radhus samt mindre förrådsbyggnader. Mellan 
husen förläggs gator, gångvägar och mindre grönytor. Bild 4 illustrerar 
markanvändningen efter exploatering.  
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Bild 4. Karl-Anton etapp 2 efter exploatering med bostadsområde samt ett 

naturmarksområde. Gult visar byggnader, grått visar hårdgjord yta samt grönt är 

grönområde eller skog. 
 

 Topografi  
Planområdet har en lutning åt öster och inga nämnvärda höjder finns inom 
området. Inga instängda områden har noterats. Inom området varierar höjderna 
mellan ca 373 möh och 378 möh, med den högsta punkten i sydväst. Den ytliga 
avrinningen sker österut mot ett dike som därefter leder vattnet mot E14.  

 

 Recipient 
Dagvatten från KA2 rinner österut mot Tysjöarna, som är recipient och ingår i 
Tysjöarnas naturreservat samt är ett Natura 2000-område. Det innebär att det är 
ett extra skyddsvärt och känsligt område. Rinnvägen från KA2 bort till Tysjöarna 
är ca 2,5 km. Enligt VISS är statusklassningen i Tysjöarna följande: 

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 satt för dessa med mindre stränga krav då det 
bedöms tekniskt omöjligt att sänka halterna. Dock får halterna inte öka. 
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 Geoteknik/markförutsättningar 
Markundersökningar påvisar att jorden till stor del består av sandig lermorän, 
vilket innebär att infiltration i marken är begränsad. Tidigare dagvattenutredning 
har gjort bedömningen att infiltration i marken är god med utgångspunkt från 
SGU:s jordartskarta som påvisar morän. Markundersökningarna bedöms dock 
mer sanningsenliga, det vill säga begränsad infiltration i marken. Marken är av 
tjälfarlighetsklass 3, vilket innebär att tjällyftningar kan förekomma på 
hårdgjorda ytor som inte frostskyddas. 

Grundvattennivån ligger på ca 1 meter under markytan. Enligt den marktekniska 
undersökningen finns inget behov av en grundvattensänkning. 

 

 Avrinning 
3.5.1 Befintlig avrinning 

För den befintliga situationen har den ytliga avrinningen av dagvatten en 
flödesriktning österut. Dagvattnet rinner till ett dike utmed Nyhemsvägen och 
fortsätter vidare mot trumman under E14. Flödesriktningen har identifierats 
genom höjddata samt ett platsbesök. Det är relativt flackt med mindre lokala 
höjder som kan påverka rinnvägarna något.  

Avrinningsområdet uppströms avgränsas av Åsvägen i väster. Vägen ligger på en 
höjdrygg och agerar vattendelare, se bild 5. Avvattning inom planområdet sker 
endast ytligt i befintlig situation. Det finns en befintlig dagvattenledning för 
uppströms exploateringsområde. 

 
Bild 5. Ytlig avrinning (blåa pilar), vattendelare (blå streckad linje), 

avrinningsområde (gul linje) samt planområdet för KA2 (röd linje). Bild hämtad 

från Scalgo. 
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3.5.2 Planerad avrinning 
Efter exploatering kommer en dagvattenledning för exploateringsområdets 
tidigare etapper förläggas utmed Nyhemsvägen, för att sedan mynna ut i skogen 
öster om KA2, se bild 6. Enligt Krokoms kommun kan KA2 vid eventuellt behov 
utnyttja den ledningen alternativt leda dagvattnet i eget system för att sedan 
släppa i samma punkt i skogen. Ingen information om den framtida 
höjdsättningen för exploateringsområdet har funnits tillgänglig. Dock bedöms och 
rekommenderas den ytliga avrinningen fortsatt ha en riktning österut, vilket 
möjliggör att dagvattnet leds mot naturmarken. I naturmarksområdet planeras för 
en dagvattenlösning som kan ta emot dagvatten från KA2.  

 
 

 
Bild 6. Illustration från Krokoms kommun. Rödmarkerad linje visar 

dagvattenledning för tidigare etapper av exploateringsområdet. Grön prick visar 

dagvattnets släppunkt i skogen. Blåa pilar visar flödesriktningen.  
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4 Flödesberäkningar 
Dagvattenåtgärden dimensioneras att fördröja ett 50-årsregn. 

Före exploatering:    
    
Markanvändning Avr. koef. Area (ha) Area (ha red) 

Flack skogsmark 0,1 1,97 0,197 

    
10-årsregn: 
Area (ha red) * Regnintensitet = 0,197 * 228  45 l/s 
 
50-årsregn: 
Area (ha red) * Regnintensitet =  0,197 * 388 76 l/s 

    

    
Efter exploatering: 

   
    
Markanvändning Avr. koef. Area (ha) Area (ha red) 

Takyta 0,9 0,25 0,23 

Gräsyta 0,1 0,80 0,08 

Väg/Parkering 0,8 0,29 0,23 

Parkmark 0,1 0,63 0,06 

Total 0,3*  1,97 0,60 
*viktad avrinningskoefficient 
     
10-årsregn:    
Area (ha red) * Regnintensitet = 0,60 * 228 = 137 l/s 

Inklusive klimatfaktor (1,25) =  134 * 1,25 =  171 l/s 
 
50-årsregn: 
Area (ha red) * Regnintensitet =  0,60 * 388 =                232 l/s 

Inklusive klimatfaktor (1,25) = 227 * 1,25 =                291 l/s 
 

Dimensionerande flöde för planerad exploatering är 291 l/s. Eftersom recipienten 
Tysjöarnas status inte får försämras enligt EU:s vattendirektiv så måste flödet till 
recipient vara < 45 l/s. Detta uppnås genom att skapa en fördröjning i 
dagvattenåtgärden. 
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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. 

 

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

Föroreningshalt µg/l 

 

Summa belastning kg/år 

 

 
  

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Oil BaP 

Nuvarande 
markanvändning 

16 360 4.0 5.6 13 0.14 2.6 4.1 22000 120 0.0066 

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

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Oil BaP 

Nuvarande 
mark-
användning 

0.045 1.0 0.011 0.015 0.036 0.00037 0.0071 0.011 60 0.33 0.000018 
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 Föroreningar efter exploatering 
I nedanstående tabeller redogörs för föroreningsbelastning efter exploatering. 
Dagvattenåtgärden renar samtliga studerade ämnen. Endast suspenderad substans 
(SS) befinner sig ovanför riktvärdet, om ingen dagvattenåtgärd skulle utföras. 
Dock fyller dagvattenåtgärden främst det andra viktiga syftet att fördröja flödena 
på grund av tillkommande hårdgjorda ytor i planområdet. 

Föroreningshalt µg/l  

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Oil BaP 

Exploatering 
med rening 

99 740 1.2 7.7 12 0.15 1.5 1.8 8300 25 0.0050 

Exploatering 
utan rening 

140 1400 4.0 13 24 0.39 4.3 4.0 41000 300 0.0099 

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

 

Summa belastning kg/år 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Oil BaP 

Exploatering 
med rening 

0.44 3.3 0.0053 0.034 0.054 0.00067 0.0067 0.0080 37 0.11 0.000022 

Exploatering 
utan rening 

0.64 6.2 0.018 0.058 0.11 0.0017 0.019 0.018 180 1.3 0.000044 

 

 

 

6 Förslag till dagvattenhantering 
Förslag till dagvattenhantering är att använda naturmarken och förlägga gräsdike 
och översvämningsyta som tar hand om allt dagvatten från KA2. Bostadsområdet 
som höjdmässigt ligger högre upp än naturmarken bör, likt dagens situation, ha 
en lutning österut för att kunna leda vattnet till den öppna ytan och vidare mot 
skogsområdet och släppunkten. Höjdsättningen och placering av byggnader bör 
beaktas för att inte skapa instängda områden.  

Inom bostadsområdet förläggs tio brunnar utmed vägarna för att kunna avleda 
dagvattnet. Förslag på placering av brunnarna visas i bild 7. 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. Bild 7 illustrerar 
dagvattenhanteringen. 
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Bild 7. Principskiss för föreslagen dagvattenhantering, blåa pilar visar 

flödesriktning, grönt streck visar dike, röda kryss visar möjlig placering på brunnar 

och röd cirkel visar översvämningsytan. 

 

En översvämningsyta, även kallad torr damm eller dämningsyta, kan användas 
för att tillfälligt fördröja skyfall och kan även rena 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 som 
fördröjer dagvattnet så avtappas översvämningsytan över tid med ett flöde som 
motsvarar avrinningen från planområdet före exploatering. Det krävs även ett 
bräddutlopp för de eventuella skyfall som överstiger dimensioneringen av 
översvämningsytan. Översvämningsytan 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. Se bild 9 principskiss för 
överdämningsyta/torr damm nedan.  

Gräsdiket begränsar möjligheten att röra sig mellan bostadsområdet och den 
föreslagna grönytan (översvämningsytan). Därför föreslås att anlägga gångbroar 
över gräsdiket som gör grönytan mer tillgänglig. Exempel på hur en sådan 
gångbro kan se ut visas i bild 8 nedan. 
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Bild 8. Illustrationsbild för hur en gångbro över gräsdiket kan se ut. Bild hämtad 

från www.freerangestock.com, 2021-06-23. 

 

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 ett park- och lekområde eller en fotbollsplan. 

Det rekommenderas dock inte att anlägga en fotbollsplan med gräs eller 
konstgräs, som översvämningsyta då mängden föroreningar ökar i samband med 
underhåll av dessa planer. Exempelvis vid gödsling eller granulat som sprids i 
naturen. Vid anläggning av en vanlig gräsyta är möjligheten stor att välja hur 
grönytan ska användas samt att underhållet blir enklare och medför mindre 
mängder föroreningar i dagvattnet.  

Översvämningsytan bör vara placerad vid en lågpunkt dit vatten kan rinna 
naturligt. Naturmarken ligger höjdmässigt redan lägre än bostadsområdet och 
bedöms kunna fungera som en lågpunkt, dit dagvatten kan rinna och ansamlas vid 
regn eller skyfall. Bild 9 visar hur en översvämningsyta kan se ut och bild 10 
illustrerar en principskiss för översvämningsyta. 

Översvämningsytan behöver utformas med en reglervolym om 240 m3 med ett 
strypt utflöde 45 l/s för att klara ett dimensionerande regn.  
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Bild 9. Översvämningsyta med bottenbrunn. Bild hämtad från Dagvattenguiden. 

 

 
Bild 10. Principskiss för översvämningsyta. Bild hämtad från WRS. 

 

7 Skyfallshantering 
Vid ett skyfall rinner vattnet främst via gatorna och ner mot naturmarken där det 
fångas upp av ett gräsdike som leder vattnet mot översvämningsytan. På 
översvämningsytan kan vatten fördröjas tillfälligt utan att skada byggnader eller 
infrastruktur. Vid flöden högre än dimensionerande 10-årsregn bräddas 
dagvattnet ut mot skogen. Bild 11 illustrerar ytliga rinnvägar vid skyfall efter 
exploatering. 

Uppströms exploateringsområden tillför ett ökat dagvattenflöde på grund av ökad 
andel hårdgjord yta. Det bör beaktas ur ett större perspektiv för att undvika att 
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ytligt dagvatten från uppströms områden inte rinner in på KA2. Exempelvis kan 
ett avskärande dike anläggas väster om KA2. 

För att undvika översvämningar bör markens lutning utformas så vattnet rinner 
bort från byggnader samt att byggnader placeras på ett sådant sätt att inga 
instängda områden tillskapas. Vid skyfallsflöden bör sekundära rinnvägar 
utformas där ytligt vatten kan rinna utan hinder mot gräsdiket eftersom 
dagvattenbrunnarna kommer att överbelastas då dessa och tillhörande ledningsnät 
inte är dimensionerande för skyfallsflöden. 

 

  
Bild 11. Ytliga rinnvägar vid skyfall visas med blåa linjer, flödesriktning visas med 

blåa pilar och utredningsområdet visas med lila linje. Bild hämtad från Scalgo. 
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8 Recipientpåverkan och miljömålens uppfyllnad 
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 planområdet. 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 12 nedan. 

 

 
Bild 12, grönt område visar naturskyddsområdet, röd markering inom 

naturskyddsområdet visar fågelskyddsområdets utsträckning. Brunmarkerade 

områden är skogligt biotopskyddsområde. Nordväst om naturskyddsområdet visar 

röd rektangel det för denna utredning aktuella planområdet. 
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 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 planområdet fann man inga indikationer på att 
förorenade massor förekommer inom planområdet för denna utredning, 
Projekteringsunderlag/Geoteknik, PM Åsbacken, (Thyréns, 2017-11-13). 

  

 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. Riktvärden för näringsämnena fosfor och kväve i 
dagvattenutsläpp (som är de huvudsakliga näringsämnena som bidrar till 
övergödning) finns inte i Krokom idag.  

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.  

 

 Levande sjöar och vattendrag  
Exploateringen av planområdet 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. Det kan vara så att vid 
mycket höga flöden sker avrinning delvis ytledes via den skogsmark som 
befinner sig mellan E14 och Tysjöarna, se bild 11. 
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 Grundvatten av god kvalitet 
I tidigare dagvattenutredning (Dagvattenutredning – Freja, Karl-Anton och 
Hektaren i Ås, Krokom (AFRY, 2020-12-22)) för området 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 
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) att grundvattensänkning inte 
bedöms påverkas exploateringen. Eventuellt kan det vara aktuellt med 
länspumpning vid grundläggningsarbete. Sammantaget bedöms inte grundvattnet 
påverkas negativt. 
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9 Slutsats 
Exploateringen av KA2 leder till ökat dagvattenflöde i samband med att andelen 
hårdgjorda ytor ökar. Enligt EU:s vattendirektiv får inte vattenkvaliteten i 
recipienten försämras varför en dagvattenhantering med fördröjning krävs. I 
denna utredning föreslås att naturmarken öster om bostadsområdet omvandlas till 
en grönyta. Grönytan utformas på så vis att den utgör en översvämningsyta vid 
regn och skyfall. Översvämningsytan omhändertar allt dagvatten från KA2 som 
sedan med strypt utloppsflöde släpps i skogen öster om planområdet. 

Fördelar med en översvämningsyta är att den kan utnyttjas för andra ändamål 
mellan regnen och kan vara estetiskt tilltalande beroende på hur ytan utformas. 

Tysjöarna är recipient till KA2 och tillhör ett naturreservat samt är ett Natura 
2000-område vilket innebär att området är extra känsligt. Övergödning är den 
bidragande orsaken till de höga halterna av fosfor. Det är främst jordbruk från 
andra avrinningsområden som bidrar till övergödningen, alltså inte berört 
planområde. 

Försurning är ett bekräftat problem i Jämtlands län och man har sedan 2019 
spridit kalk över sjöar, vattendrag och våtmarker. Koldioxid är den främsta 
orsaken till försurningen och kommer från atmosfär, nedfall och skogsbruk. I viss 
mån renas dagvattnet från försurande ämnen av den föreslagna dagvattenåtgärden 
genom att vattnet rinner över gräsbeklädda ytor men försurningen i recipienten 
bedöms inte bero på exploateringsområdets utformning. 

De riktvärden som använts (Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, 
Riktvärdesgruppen, 2009) överskrids inte om föreslagen dagvattenåtgärd byggs. 
Däremot skulle riktvärdet för suspenderad substans överskridas om ingen 
fördröjning sker med hjälp av dagvattenåtgärd. Föreslagen dagvattenhantering har 
som främsta syfte att fördröja höga flöden men renar även föroreningar från 
vattnet. Då kommunerna i Jämtlands län har vissa svårigheter att uppnå de 
nationellt antagna miljömålen så är ändå rening av föroreningar en viktig funktion 
vid exploatering. 

Nedströms dagvattenåtgärden har vattnet en rinnsträcka på ca 2,5 km där viss 
infiltration samt rening av vattnet sker innan det når Tysjöarna. Dagvattnet från 
KA2 bedöms inte försämra MKN för recipienten Tysjöarna.  

 



Bilaga 1 

Gestaltningsförslag 

översvämningsyta 

Karl-Anton etapp 2



Bakgrund
Krokoms kommun har påbörjat exploatering 
av området som kallas ”Åsbacken” i Ås. 
Med anledning av den nya bebyggelsen i 
området, där Karl-Anton etapp 2 är en av 
fastigheterna, minskar ytan där infiltration kan 
ske naturligt och trycket på recipienten ökar. 
Lektus har erhållit uppdraget att ta fram en 
dagvattenutredning för området och föreslagit 
en översvämningsyta som dagvattenåtgärd i 
direkt anslutning till Karl-Anton. I denna bilaga 
redogörs för hur en översvämningsyta kan 
utformas för att kunna uppfylla fler syften än 
bara dagvattenfördröjning/rening.

Översvämningsyta 
Genom att skapa en nedsänkt gräsyta skapas 
möjlighet att samla upp och fördröja vatten 
vid stora nederbördsmängder. Som skydd 
mot erodering och som utsmyckning anläggs 
en stenrad vid utlopp och i botten av den 
nedsänkta ytan. Grundvattennivån kan ligga 
relativt högt på den här platsen och därför kan 
ytan inte grävas så djup, ytan blir därför nedsänt 
ca 0.5m. Ytan är ca2000m2 och rymmer 
därför ca 1000m3 vatten runt den nedsänkta 
ytan går en gångväg som ger en rundslinga 
på 225m. Stigen är tillräckligt bred att ge god 
framkomlighet för rullstolar, barnvagnar och 
rullatorer. Över diket som slingar sig fram och 
funderar som uppsamling från bebyggelsens 
dagvatten byggs fyra stycken broar över 
diket för att underlätta framkomligheten. 
Gångarna ansluter till bostadsområdet och är 
placerade för att ge ett naturligt rörelsemönster 
för boende i området. Centralt och nära 
bebyggelsen anläggs en samlingsplats med 
bord, bänkar och grillplats. Detta blir en 
naturlig mötesplats för de som bor i området. 

Titel: Bilaga 1 
Gestaltningsförslag 

översvämningsyta 
Karl-Anton etapp 2

Lektus 
Kontaktperson Krokoms kommun 

Thomas Fritiofsson 
thomas.fritiofsson@krokom.se 

Projektledare: Karolina Söderberg
Handläggare: Agnes Djurberg Datum 
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Illustration: The New Division/Boverket

Träd och ekosystemtjänster
Runt dike och nedsänkt gräsyta placeras 
träd som bidrar med skugga, uppsamling av 
dagvatten och som gynnar biologisk mångfald. 
Exempel på tänkbara träd är 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 
översvämningsyta på de delar som inte klipps 
regelbundet. 
Ytan kan komma att bidra med minst 
nio stycken ekosystmetjänster. 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

Inspirationsbilder översvämningsyta
Foto: Malin Aldén 

Underhåll av grönytor
Gräsytorna bör klippas längst med kanterna 
av gångstråken, i översvämningsyta 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. Diket bör underhål-
las så att det inte växer igen och förlorar sin 
funktion av att leda vatten till översvämnings-
yta. Det är viktigt att trimma bort gräset runt 
broarna och bänkar 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. 
Under tiden träden etablerar sig ska man sträva 
efter att hålla gräsfritt 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 gnags-
kydd kan med fördel användas under trädens 
etablering. 

Tillgänglighet 
Gångarna anläggs i ett tillgänglighetsanpassat 
material till exempel stenmjöl. Gångarna och 
broarna anläggs 150 cm breda för att man 
enkelt ska kunna mötas. Broarna anläggs på 
stålbalkar med en gångyta av trä och som gärna 
täcks med putsnät för att minska risken för 
halka. Broarna har handledare på båda sidor 
som är 90cm höga. Handledarna tillverkas av 
till exempel plattstål och lackas i en färg som 
matchar parkbänkarna. 



LEPUS serien från Tress

Snitt A-a skal 1:200 (A3)

Inspirationsbild bro med stålräcken i natrumiljö  Foto: Agnes Djurberg

LEPUS serien från Tress

Inspirationsbild bro med stålräcken i natrumiljö Foto: Agnes Djurberg

Inspirationsbild grillplats på grusyta Foto: Agnes Djurberg 

Förslag på parkbelysning Vivita med dekorring/skärm 
från Fagerhult

Bro över dike Översvämningsyta Stensträng Gångväg med stenmjölTräd

1:3

Möblering
För att parkbänkar ska ha god komfort och 
tillgängligt 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 att ha möjlighet att 
slå sig ner på både i skugga och i sol. Pappers-
korgar i lämpligt antal bör placeras i anslutning 
till grillplatsen för att undvika nedskräpning. 

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 käns-
lan av trygghet och skapa stämningsfulla mil-
jöer. 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 och broräcken an-
passas 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. 

Putsnät på träspänger och broar minskar halkrisken 
Foto: Agnes Djurberg
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