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 Sammanfattning 

Rubricerad utredning beskriver möjlig dagvattenhantering för Ås båthamn i Ås, Krokoms kommun.  

Förslaget till dagvattenlösning är framtaget utifrån kommunens dagvattenstrategi och gällande 
branschstandard samt erhållna underlag för den aktuella planen. Utredningsarbetet har utförts genom 
genomgång och hantering av underlag, utredning och beräkningar samt i dialog med Krokoms kommun. 

Förväntade dagvattenflöden har studerats för ett 20-årsregn. För efterläget har en klimatfaktor på 1,25 
ansatts. Förväntade reningsgrader har beräknats och visar på att föroreningshalter för nuläget kan 
bibehållas och i vissa avseenden förbättras. Som en följd av den planerade exploateringen ökar 
dagvattenflödena för 20-årsregnet från 250 l/s till 920 l/s. 

Erforderliga fördröjningsvolymer har beräknats för fördröjning av 20-årsregnet ned till de flöden som 
beräknats för nuläget. 
 
De genererade flödena och den förväntade föroreningstransporten föreslås i huvudsak hanteras i 
planerade grönytor i planområdets sydvästra del. Detta kan kombineras med växtbäddar, trädrader med 
skelettjord och magasin om önskan finns att sprida ut dagvattenanläggningarna. Den erforderliga 
fördröjningsvolymen för planen som helhet med hänsyn till det maximala utflödet motsvarande nuläget 
uppgår till 470 m3 (våtvolym). 
 
Föroreningsberäkningar visar att reningskraven uppnås utifrån föroreningsneutralitet motsvarande 
nuläge genom att utnyttja delar av naturmarken för översilning, om detta dessutom kombineras med 
fördröjning i damm eller multifunktionell yta reduceras föroreningshalterna ytterligare. 
 
Ett ställningstagande bör göras ang. om flödesneutralitet är en prioritet med hänsyn till planens närhet 
till recipient och avsaknad av nedströms liggande bebyggelse. 
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1. Inledning 

 1.1 Bakgrund och Syfte 

Kommunen arbetar med att ta fram en ny detaljplan för Ås båthamn med syfte att möjliggöra att 
området omvandlas till ett område med rad- och flerbostadshus med tillhörande parkeringar och gator.  

Med bakgrund av detta har Arctan AB på uppdrag av Krokoms kommun tagit fram rubricerad 
dagvattenutredning vilken ska fungera som underlag och planeringsverktyg för det fortsatta arbetet med 
planen. 

I den rubricerade utredningen presenteras de, av kommunen framtagna, övergripande principerna som 
ska gälla för dagvattenhanteringen. Dessa principer har i utredningen använts som kravställanden för 
dagvattenhanteringen.  

I analysen har nuvarande och planerad markanvändning översiktligt studerats för att se hur 
avrinningsmönstret inom planområdet förändras som en följd av planerad exploatering och vilka 
dagvattenflöden som kan förväntas genereras. Utifrån detta har sedan erforderliga fördröjningsvolymer 
beräknats. Vid val av de dagvattenhanterande åtgärdsförslagen har hänsyn tagits utifrån de givna 
platsspecifika förutsättningarna samt av kommunen framarbetade riktlinjer. 
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 1.2 Förutsättningar 

 1.2.1 Allmänt om dagvatten 

Dagvatten är tillfälliga flöden som uppträder vid exempelvis regn, snösmältning eller tillfälligt 
framträngande grundvatten. Dagvattnets sammansättning och flöden avspeglas av det aktuella områdets 
markanvändning och terrängförhållanden. Hårdgjorda branta ytor ger en snabb och plötslig 
dagvattenavrinning medan flacka och vegetationsrika områden ger upphov till trög avrinning. Vid en 
exploatering förändras dagvattnets avrinningsmönster och plötsligare flödestoppar kan bli resultatet om 
andelen hårdgjorda ytor ökar. Uppförande av exempelvis fler byggnader, anläggande av nya vägar och 
parkeringsytor samt eventuella förändringar av naturliga avrinningsstråk (diken och bäckar) med mera 
påverkar också hur dagvattnet rinner av från området. 
 
Dagvattenflödet kan på sin väg orsaka problem som dämning, översvämning och erosionsskador. 
Dagvattnet kan även utgöra en miljörisk i och med att föroreningar och sediment riskerar att följa med 
dagvattnet ut i recipienten. Det föreligger också en större risk för transport av sediment innan den 
nyanlagda marken hunnit ”sätta sig” och vegetation etablerats. 
 
För att minimera risken för påverkan på recipient, dämning och/eller markskada ska därför en robust och 
uthållig platsspecifik dagvattenhantering framarbetas. 

 1.2.2 Riktlinjer, dagvatten 

Kommunen har framarbetat en dagvattenstrategi1. Nedan punktas huvuddragen översiktligt upp från 
dagvattenstrategin tillsamman med de aspekter som kommunen specifikt önskar ska lyftas upp i denna 
utredning. 

• 10-minutersregn är dimensionerande om inte omständigheterna är sådana att en längre 
varaktighet ger högre toppflöden. Dagvattenåtgärder ska som lägst dimensioneras för ett 20-
årsregn. Klimatfaktor 1,25 ska användas vid dimensionering av nya dagvattensystem. 

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

• Föroreningar ska minimeras och materialval ska tillämpas för att minimera urlakning av skadliga 
ämnen. 

• Öppna dagvattenlösningar ska prioriteras framför slutna och ”end of pipe” -lösningar. 
Undantag gäller för svårt förorenat dagvatten som kräver särskilda reningsprocesser. 

• Vid all nybyggnation där geotekniken tillåter ska LOD-system användas inom tomtmark. 

• Dag- och dränvatten ska aldrig kopplas till spill. 

• Planerad höjdsättning utifrån ett skyfallsperspektiv. 100-årsregnet ska vara dimensionerande 
för att avgöra platsens lämplighet.  

• Varje plans unika platsgivna förutsättningar såsom exempelvis geoteknik, geohydrologi och 
eventuella markföroreningar samt status på recipient ska vara vägledande.  

 
1 Dagvattenstrategi Krokoms kommun, 2017-11-30. 
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• Ytor för snöhantering ska planeras in utifrån ett dagvattenperspektiv. 

• Tillfälliga dagvattenåtgärder vid byggskedet ska upprättas.’ 

• Oljeavskiljande åtgärder ska upprättas för dagvatten som innehåller mer än obetydliga 
mängder petroleumprodukter, slam eller fast partiklar enligt SS-EN 858. 

• Dokumentet Vattenplan för Storsjön, Jämtlands län 2016 gäller som utgångspunkt för 

dagvattenhanteringen. 

• Dagvatten får ej tillföras till groddammen i planens södra del.  

 1.2.3 Skyddade områden och allmän beskrivning av miljökvalitetsnormer 

Det hanterade dagvattnet kommer via öppen avledning avrinna till Storsjön som därigenom utgör 
planområdets recipient. Storsjön är en vattenförekomst och omfattas därför av miljökvalitetsnormer. 
 
Sveriges länsstyrelser statusklassificerar Sveriges sjöar och vattendrag med avseende på ekologisk och 
kemisk status. Dessa normer anger vilken status vattenförekomsten ska ha och när det senast ska ha 
uppnåtts. 
 
Den ekologiska statusen bedöms utifrån en femgradig skala som hög, god, måttlig, otillfredsställande 
eller dålig. Kemisk status klassas som god eller uppnår ej god. Gällande den kemiska statusklassningen 
finns undantag för kvicksilver, kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter då gränsvärdet för dessa 
ämnen överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster. 
 
I det webbaserade verktyget VISS2 (VatteninformationsSystem Sverige) finns dessa klassningar och kartor 
över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Alla större vatten är indelade i 
enheter som benämns som vattenförekomster. Storsjön är uppförd i VISS som en vattenförekomst med 
identifikation SE702172-143255. 
 
Förutom ekologisk status och kemisk ytvattenstatus gällande miljökvalitetsnormer så är Storsjön en 
dricksvattentäkt. Nedanstående text är hämtad från den framtagna vattenplanen för Storsjön3. 
 
Kommunerna och Länsstyrelsen ska genomföra bedömningar av dricksvattenkvalitet och andra 
ekologiska aspekter. Miljökvalitetsnormer enligt vattendirektivet medför högre krav på vattenkvalitet än 
vad som ofta gäller för dricksvattenkvalitet för enskild förbrukning. 
 
Vattendirektivet har två huvudfokus 

- att värna ett naturligt växt- och djurliv i våra vatten, samt 

- säkerställa tillgången till rent vatten för dricksvattenproduktion. 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som används för att ange den kvalitet som ett vatten ska 
ha utifrån dessa två huvudfokus. Normerna tar sikte på tillståndet i miljön och vad den tål och ska därför 
avspegla den lägsta godtagbara miljökvaliteten eller önskat miljötillstånd för att skydda eller avhjälpa 

 
2 viss.lansstyrelsen.se 
3 Vattenplan för Storsjön, Jämtlands län 2016 
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skador på växt- och djurlivet eller människors hälsa. Det akvatiska ekosystemet är ofta känsligare för 
störningar än vad människan är och därför ställer miljökvalitetsnormerna i många fall högre krav på 
vattnets kvalitet än vad som ställs utifrån ett dricksvattenperspektiv.  

I tabell 1 har en sammanställning gjorts för statusklassningen av Storsjön utifrån VISS. Sammanställningen 
redovisar beslutad klassning 2017-02-23 (förvaltningscykel 2 2010-2016) och för risk 2020-03-19 
(förvaltningscykel 3 2017-2021). 

Tabell 1. Sammanställning av nuvarande statusklassning för Storsjön, senast beslutade miljökvalitetsnorm att uppnå 
samt bedömd risk att MKN inte uppfylls. 
Storsjön  
 

Ekologisk status Kemisk status Risk 

Bedömd status Måttlig  Uppnår ej god status  En bedömd risk 
föreligger för att 
MKN för ekologisk 
status och kemisk 
status samt 
morfologiska 
förändringar inte 
ska kunna uppnås 
till 2027 

Senast beslutade 
miljökvalitetsnorm att 
uppnå 

God ekologisk status 
2021 

God kemisk 
ytvattenstatus 
undantag (mindre 
strängt krav) för 
kvick-silver och 
PBDE.  

 

    

 

Riskbedömningen baseras på en analys per miljöproblem av betydande påverkandekällor och dess 
förväntade utveckling samt klassificering av status av relevanta kvalitetsfaktorer, dess tillförlitlighet och 
säkerhet.  

Gällande den kemiska statusklassningen finns undantag för kvicksilver, kvicksilverföreningar samt 
bromerad difenyleter då gränsvärdet för dessa ämnen överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster. 
Men statusklassningen grundar sig också på att det finns mätvärden för detta i den aktuella 
vattenförekomsten. Riskbedömningen baseras på att det finns en risk att god status inte uppnås till 2027. 
Även för PFOS finns en risk att god status inte uppnås till 2027.  

Kända påverkandekällor för Storsjön är punktkällor såsom reningsverk, industri, transport och 
infrastruktur, gammal industrimark och atmosfärisk deposition. 

Påverkan från diffusa källor från urban markanvändning är inte klassad i VISS men närheten till 
Östersunds stad medför en risk för påverkan av föroreningar ibland annat dagvatten. Detta är också känt 
utifrån nuvarande kunskapsläge gällande föroreningar i dagvatten. Rening av dagvatten blir också särskilt 
viktigt med tanke på att Storsjön är en dricksvattentäkt.       
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 1.3 Underlag 

 
Följande underlag har använts vid upprättande av denna rapport: 

• Dagvattenstrategi, Krokoms kommun, 2017-11-30. 

• Plankarta Krokoms kommun, 2020-01-14. 

• Projekterings PM/Geoteknik. Ramböll 2018-04-27. 

• Grundkarta över Ås Båthamn Krokoms kommun. 

• Avrop för det rubricerade uppdraget. Beskrivning krav för dagvatten och flödesbegränsning. 

• Ortofoto Ås Båthamn. Krokoms kommun. 

• Vatteninformationssystem Sverige (VISS), webbaserat verktyg (viss.lansstyrelsen.se). 

• Vattenplan för Storsjön, Jämtlands län 2016. 

• Avledning av dag-drän- och spillvatten. Svenskt Vatten publikation P110, januari 2016. 

• Hållbar dag- och dränvattenhantering. Svenskt Vatten publikation P105, augusti 2011. 

• Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. Regionala dagvattennätverket i Stockholms län. 
Riktvärdesgruppen februari 2009. 

• Scalgo Live 

• StormTac Web v20.2.2 
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2. Befintliga förhållanden 

 2.1 Områdesbeskrivning 

Planen är ca 8,8 ha eller ca 6,2 ha om delar av Storsjön räknas bort. Området är beläget i Ås i Krokoms 
kommun. Ås båthamn består i dagsläget till största delen av oexploaterad skogs- och ängsmark. I nordöst 
finns två befintliga hus som avgränsas av en väg genom området och i sydvästra delen av området finns 
ett befintligt reningsverk som är tänkt att rivas och ersättas med en pumpstation. Marken sluttar med 
förhållandevis jämn lutning mot Storsjön i sydväst. För orientering se figur 1. 
 

 
Figur 1. Orientering Ås båthamn med plangränsen illustrerad med gul linje. 
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 2.2 Geoteknik och grundvatten 

En geoteknisk undersökning för planområdet har utförts av Ramböll 2018-04-27. 
Området består av mulljord på torv på grusig sanding lermorän på berg. Mulljordens mäktighet varierar 
mellan 0,1-0,3 m. Torvens mäktighet varierar mellan 0,2-0,6 m. Lermoränens mäktighet varierar mellan 
1-1,5m. Ett tunt lager av skiffergrus har anträffats i lagret närmast berget i norra och södra delen av 
området. Berg finns ca 2-2,5 m under befintlig markyta. Inga sprickor i berget har påträffats.  

Grundvattennivån har uppmätts till markytan i den övre delen av området. Den nivån beror på 
snösmältningen som pågick inom området och marken har därmed vattenmättats enligt rapporten.  
Grundvattennivån för området bedöms i nivå med överkant berg eller lägre. 

Den geotekniska undersökningen visar att marken inom planområdet har generellt låg permeabilitet och 
ej lämpar sig för lokalt omhändertagande av dagvatten genom infiltration (som huvudåtgärd) i befintlig 
mark på grund av förekommande siltig lerig morän. De höga grundvattennivåerna behöver också beaktas 
vid val av de dagvattenhanterande åtgärderna för området.  

 2.3 Befintlig avvattning 

Inom planområdet har två större avrinningsstråk identifierats som leder dagvattnet till recipienten 
storsjön. Figur 2 visar översiktlig avrinning och identifierade utsläppspunkter i Storsjön är numrerade. 
 

 
Figur 2. Nuvarande avrinningsområde för Ås Båthamn (Scalgo). 

1 

2 
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3. Beräknade flöden för nuläget 

 3.1 Markanvändning  

Som det omnämnts tidigare under avsnitt ”Områdesbeskrivning” består området idag till största delen av 
oexploaterad skogs- och ängsmark.  

 
De nuvarande förhållandena har översiktligt studerats utifrån kartbilder och grundkarta. I tabell 2 
redovisas karterade markanvändningar, avrinningskoefficienter och yta för respektive markanvändning 
för nulägessituationen för planområdet. 

 
Tabell 2. Nuvarande markanvändning inom planområdet med avrinningskoefficienter och yta per markanvändning.  

Markanvändning  Avrinningskoefficient m2 

Skogs- och ängsmark 0,12 54866 

Takyta 0,90 920 

Grusyta 0,40 6381 

Totalt  0,16 62167 

 

 3.2 Flödesberäkning 

För beräkningar av förväntade flöden för nuläget har den webbaserade recipient- och dagvattenmodellen 
StormTac Web (v20.2.2) använts. Ytorna för respektive markanvändning har i modellen bearbetats 
tillsammans med dimensionerande regn. För flödesberäkningen har ett 20 års regn med 10 min 
varaktighet använts. För att ett skyfallsperspektiv har även ett 100-årsregn redovisats. Nedan anges 
beräknade flöden för nuläget, se tabell 3. 

Tabell 3. Beräknat dimensionerande flöden för delområden och hela planen för nuläget. 

Område Flöde nuläge 20-årsregn 

(l/s) (exkl. klimatfaktor) 

Flöde nuläge 100-årsregn  

(l/s) (exkl. klimatfaktor) 

Ås båthamn 250 450 
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 4. Framtida förhållanden 

 4.1 Markanvändning 

Planförslaget möjliggör för byggnation av fyra större bostadsområden med tillhörande parkeringsplatser i 
planens nordöstra del. Befintlig grusväg planeras att hårdgöras och breddas samt en gång- och cykelbana 
föreslås att anslutas mellan området med bostäder och hamnen. Se figur 3 för aktuellt planförslag. 

 
Figur 3. Aktuellt planförslag från Krokoms kommun 2020-01-14. 

Den planerade exploateringen har karterats utifrån erhållet underlagsmaterial såsom framtagna 
illustrationer och cad-underlag, se figur 4. Bostadsområden har beräknats med antagen hårdgöringsgrad 
20% samt takytor utifrån största tillåtna byggnadsarea från planförslaget. 
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Figur 4. Markanvändning efterläge. Ljusgrå yta är asfalt och grus, brun yta är takytor, ljusgrön yta är ängsmark och 
mörkgul yta är bostadsområden.  

I tabell 5 redovisas karterade markanvändningar, avrinningskoefficienter och yta för respektive 
markanvändning för efterläget. 

 
Tabell 5. Framtida markanvändning inom planområdet med avrinningskoefficienter och yta per markanvändning. 

Markanvändning  Avrinningskoefficient m2 

Ängsmark 0,10 20232 

Asfalt 0,80 4383 

Väg 0,80 11561 

Parkering 0,80 5339 

Tak 0,90 4911 

Gräsyta 0,10 13990 

Grusyta 0,40 1751 

Totalt  0,41 62167 
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 4.2 Flödesberäkningar 

För att beräkna framtida flöden och erforderliga fördröjningsvolymer har motsvarande metod som för 
nulägessituationen använts. Hänsyn har tagits till förväntade klimatförändringar för efterläget genom att 
dimensionerande flöden räknats upp med en klimatfaktor på 1,25. För att ett skyfallsperspektiv har även 
ett 100-årsregn redovisats. I tabell 6 anges beräknade flöden före och efter exploatering. 

Tabell 6. Beräknat dimensionerande flöde för planområdet efter exploatering. 

Område Flöde efterläge 20-årsregn 
(l/s) (inkl. klimatfaktor) 

Flöde efterläge 100-årsregn 
(l/s) (inkl. klimatfaktor) 

Ås båthamn 920 1600 

 4.3 Fördröjningsvolymer 

I tabell 7 har erforderliga fördröjningsvolymer redovisats för kvartersmark och för allmän platsmark. 
Dessa volymer krävs för att en flödesneutralitet ska uppnås motsvarande nulägessituationen. I den första 
kolumnen i tabellerna är en våtvolym redovisad där hela volymen finns tillgänglig i magasinet. 
Fördröjningsmagasinens utformning ska dock ta hänsyn av vilket material magasinet fylls med. I andra 
kolumnen i tabellerna har ett ytanspråk redovisats i ett scenario där magasinen anläggs med ett 
krossmaterial med en porvolym på 40% samt ett djup på 1 m. Detta för att påvisa anläggningens 
ytanspråk. 
 
Tabell 7. Erforderliga volym för fördröjning av 20-års regn. 

Område Magasinsbehov (m3) Magasinsbehov (m2). Antaget en porvolym på 40% samt 
1 m djupt magasin. 

Ås Båthamn 470 1200 
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 4.4 Flödeskarta 

I figur 5 finns lämpliga flödesvägar för 20-årsregn samt skyfall föreslagna. Blå pilar illustrerar rinnvägar vid 
de dimensionerande regnen.  

 
Figur 5. Översiktlig illustration över lämpliga avrinningsvägar inom planområdet.  

 

  



                     
         

P:\2021\21031\09ARBETSMATERIAL_DOC\Dagvattenutredning Ås båthamn.doc 

 
      Sidan 16 av 23 

 4.5 Föroreningsberäkning 

Även föroreningsberäkningarna har modellerats i den webbaserade recipient- och dagvattenmodellen 
StormTac Web (v20.2.2). I modellen finns statistiskt underlag för respektive markanvändnings förväntade 
föroreningstransport. Förväntad reducering av föroreningar har i StormTac modellerats genom att 
möjliga dagvattenåtgärder för området lagts in i modellen.   

Observera att anläggningarna som ingår i beräkningarna är valda för att i möjligaste mån efterlikna de 
dagvattenåtgärder som beskrivits under avsnitt ”Föreslagna dagvattenåtgärder” och dessa åtgärder (eller 
motsvarande) antas i utredningsarbetet implementeras i området. Dagvattenåtgärderna kan vara 
benämnda annorlunda i beräkningsunderlaget. Detta eftersom antalet reningsanläggningar där 
reningseffekten går att modellera i StormTac är begränsat.  

Anläggningar som lagts in i beräkningarna bedöms motsvara en övergripande bild av förväntade 
reningseffekter.  

Resultaten i StormTac ska ej betraktas som absoluta utan dessa ger en översiktlig bild av områdets 
föroreningssituation då underliggande data är schablonmässiga och karteringar har gjorts utifrån erhållna 
illustrationer.   

Reningssteg som ingår i beräkningarna är översilningsyta (diffust utsläpp i naturmark) > torr damm 
(fördröjningsdamm). Beräkningarna av områdets förväntade föroreningssituation är gjorda för ett 20-års 
regn och efterläget med klimatfaktor 1,25. Se tabell 8, 9 och 10 för förväntad föroreningstransport med 
och utan rening samt förväntad reduceringsgrad. 

Tabell 8. Föroreningshalter (µg/l) (dagvatten+basflöde) utan rening. 
 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Nuläge 96 1200 3.4 10 27 0.25 2.2 1.6 23000 0.0071 

Efterläge 130 1700 6.9 19 37 0.35 6.3 5.5 55000 0.018 

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

* Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp4 

 

Tabell 9. Summa föroreningshalt µg/l efter rening. 
 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Nuläge 96 1200 3.4 10 27 0.25 2.2 1.6 23000 0.0071 

Efterläge 69 750 2.0 6.6 12 0.15 1.8 1.8 7900 0.0050 

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

* Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp 

 
Tabell 10. Förväntad reduceringsgrad (jämförelse av föroreningshalter för efterläget utan rening och efterläget med 
rening). 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Förväntad reduceringsgrad (%) 45 55 71 65 67 57 71 67 86 72 

 

 
4 Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. Regionala dagvattennätverket i Stockholms län. Riktvärdesgruppen februari 2009 
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Beräknade dagvattenanläggning visar på goda reningseffekter. Reningskravet (motsvarande nuläget) för 
alla undersökta ämnen minskar i anläggningarna som omhändertar 20-års regn.  
 
Ett reningsscenario där bara översilning används har också beräknats, se tabell 11. Även där visar 
beräkningar goda reningseffekter där reningskravet (motsvarande nuläget) för alla undersökta ämnen 
förutom krom och nickel minskar.  
 
Tabell 11. Föroreningshalter (µg/l) (dagvatten+basflöde) efter rening genom endast översilning. 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Nuläge 96 1200 3.4 10 27 0.25 2.2 1.6 23000 0.0071 

Efterläge 82 800 2.9 7.2 14 0.17 2.6 2.3 12000 0.005 

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

* Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp5 

 
Beräknade halter av krom och nickel bedöms ligga inom felmarginal för beräkningar och är dessutom 
långt under föreslagna riktvärden. 

 5. Dagvattenhantering 

Val av dagvattenåtgärder för den aktuella planen har valts och anpassats utifrån givna platsspecifika 
förutsättningar, planerad struktur på byggnader samt uppställda krav från kommunen. 
Något som bör beaktas är att den aktuella planen går från en stor del oexploaterad skogs/ängsmark till 
exploaterad som ställer höga krav på fördröjning för att uppnå flödesneutralitet. 
Det krävs en stor total volym för att fördröja dagvattnet till flöden för nulägessituationen. 
 
Den mottagande recipienten Storsjön är klassad som en vattenförekomst med en fastställd klassning 
enligt MKN vilket ändå ställer krav på en god dagvattenhantering vad gäller föroreningar. 
Planområdet ligger i direkt anknytning till recipienten och ingen risk för skada av nedanförliggande 
bebyggelse till följd av förhöjda flöden existerar.  
Med bakgrund av ovanstående bör det tas ställning till om krav på fördröjning till nuläget är rimligt och 
huruvida ett ökat flöde till recipienten skulle medföra någon påverkan, eller om fokus bör ligga på att 
uppnå tillfredställande rening av dagvattnet innan släpp i recipienten. 
 
Genom att nyttja de stora partierna med naturmark och skapa en diffus översilning över dessa uppnås en 
trög avledning och tillfredställande rening av dagvattnet. 
 
Valet av de dagvattenhanterande åtgärder i nedanförliggande avsnitt och omfattningen av dessa har 
valts utifrån aspekterna beskrivna i detta avsnitt ej strikt utifrån flödesneutralitet. Det är även viktigt att 
beakta vilka föroreningar det bör fokuseras på utifrån ett recipientperspektiv. En rimlighet har vägts in 
mellan miljönytta/reducerad mängd förorening, investeringskostnader samt drift- och skötselaspekter 
över längre sikt.  
 

 

 
5 Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. Regionala dagvattennätverket i Stockholms län. Riktvärdesgruppen februari 2009 
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 5.1 Föreslagna åtgärder 

De identifierade dagvattenlösningarna i följande avsnitt har beskrivits översiktligt. Åtgärderna är också 
illustrerade i figur 6, detta för att få en bild av lämpliga placeringar.  
 

 

Figur 6. Översiktlig illustration av placeringar av föreslagna dagvattenåtgärder. Cyan linje är växtbäddar, streckade 
linjer öppen avledning i vegetationstäckta diken, gröna linjer symboliserar översilning. Även fördröjningåtgärd i 
parken och släppunkter 1 och 2 av hanterat dagvatten är illustrerade.   

 
Slutligt val med detaljerad utformning och exakta placeringar av dagvattenåtgärder och 
anslutningspunkter mm måste bestämmas i samband med kommande detaljprojekteringar. Detta när 
exempelvis slutgiltig höjdsättning, utformning av vägar samt när generell utformning och gestaltning av 
planområdet som helhet tagits fram. Texten med föreslagna åtgärder läses med fördel tillsamman med 
figur 6.   
 
För beskrivning av flödessituationen för efterläget och bakgrund till val av systemlösning se avsnitt 
”Flödesberäkningar” för framtida förhållanden. 
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5.1.1 Översilning 
En översilningsyta är en svagt sluttande växtbeklädd yta som vatten kan flöda över jämt och långsamt. 
Översilningsytor bidrar främst med rening genom att partiklar fastnar och föroreningar tas upp av 
växtligheten. Den kan också möjliggöra viss infiltration genom att vattnet infiltreras i de översta 
marklagren. Beroende av varierande permeabiliteten i jorden, vilket är begränsat i området, infiltreras 
vattnet olika lätt inom planen. 
 
Med den generösa andel grönytor som planeras för Ås båthamn är översilning en huvudåtgärd för att 
hantera dagvattnet. Tillämpning av översilning som åtgärd kan ske på samtliga angränsande 
naturområden.  
Översilningsytor kan anläggas i anslutning till större asfalterade ytor, såsom parkeringsytor.  
Att vattnet rinner ut på översilningsytan på bred front är en förutsättning för att reningsförmågan ska 
kunna utnyttjas på bästa sätt. För att sprida dagvattnet anläggs därför en fördelningsanordning i gränsen 
ut mot grönytan. Exempelvis ett makadamfyllt mindre dike/fåra. Efter fördelningsanordningen avrinner 
vattnet vidare över vegetationsytorna, se illustration i figur 7. 
 

 
Figur 7. Illustration översilning, illustration Rickard Olofsson. 

  

5.1.2 Växtbäddar 
Växtbäddar är ett samlingsnamn för dagvattenåtgärd i kombination med växtlighet som också kan 
benämnas som raingardens eller biofilter. I växtbäddar uppnås både fördröjning och rening. Den 
vanligaste lösningen är trädgropar i kombination med skelettjord. Dessa kan utformas flexibelt och 
anpassas till området strukturer och anläggas förslagsvis i anknytning till hårdgjorda ytor såsom 
parkeringar, vägar eller gångstråk. 

En god funktion dagvatten- och växtmässigt ställer höga krav på att växtbädden blir rätt utformad. Det 
viktiga med en växtbäddslösning är att goda betingelser även skapas för vegetationen (ex. träd, buskar, 
perenner) man tänker sig ska användas. Det får ej bli stående vatten över längre tid i växtjorden och det 
ska finnas ett effektivt syrgasutbyte. Vald vegetation ska snarare vara tålig mot uttorkning än att den är 
vattentålig då anläggningen genom valda material blir dränerande. Men materialet i växtbädden måste 
väljas omsorgsfullt med egenskaper som god dränering men också i viss mån vätskehållande egenskaper 
samt bidra till viss uppehållstid. 

Detta kan exempelvis anordnas med luftningsbrunnar, luftigt bärlager och uppsamlande dränering till 
utloppsledning och utloppsbrunn. Ingående brunnar kan kombineras för att förutom ha en funktion som 
intagsbrunn eller utloppsbrunn också fungera som luftningsbrunn och/eller brunn med bräddfunktion. 

Intag till växtbädden kan exempelvis anläggas via ränndalar eller genom urtag/sidobrunnar i kantsten. En 
planerad höjdsättning ser till att dagvattnet når anläggningen. För exempel på växtbädd intill parkering se 
figur 8. 
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Figur 8. Exempel på växtbädd med urtag i kantsten, Sweco. 

 5.1.3 Vegetation och genomsläppliga material 
Beräknade och föreslagna fördröjningsvolymer måste tillskapas för att klara de uppställda 
dagvattenkraven avseende erforderliga fördröjningsvolymer och rening. Men utöver detta är det också 
viktigt att eftersträva trög och ren avrinning i området som helhet istället för snabbt och smutsig 
avrinning. Genom detta skapas också många positiva mervärden genom att så långt som möjligt bibehålla 
nuvarande vegetation samt uppmuntra till nya gröna ytor och genomsläppliga material framför 
hårdgjorda ytor. Detta är positivt både ur ett dagvattenperspektiv men också för trivsel, lekytor samt 
rekreation. 

Eftersom området har begränsade infiltrationsegenskaper går det inte att se infiltration som en 
huvudåtgärd men större andel vegetation skapar möjliggörande till viss infiltration, lägre avrinning, 
bättre rening samt ett robustare system.  

Exempelvis så kan parkeringsytor helt eller delvis anläggas med genomsläppligt material som tillåter viss 
infiltration och i förlängningen en lägre avrinningsfaktor för att bidra till en minimering av flödena inom 
området. Om andelen hårdgjorda ytor minimeras i större uträckning kan även de erforderliga 
fördröjningsvolymerna minskas och bättre marginaler skapas efter exploatering.   

 5.1.3 Öppna diken 
Öppna diken är en enkel och robust lösning. Diken anses vara lättare ur drift- och skötselseende samt 
säkrare mot olika flödessituationer än en ledning med tillhörande kupolbrunnar. Ett dike skapar också 
förutsättningar för viss infiltration och fastläggning av föroreningar och sediment.  
 
Dikets utformning måste studeras noggrant vid framtida detaljprojektering.  
Slänter får exempelvis inte inkräkta på varken områden för bostäder eller vägområdet. Samtidigt måste 
det fungera ur ett driftperspektiv. För branta slänter försvårar exempelvis gräsklippning medan flackare 
slänter kräver ett bredare dike och tar mer plats. 
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Öppna diken är ytterligare ett sätt att skapa en trög avrinning inom området. 

 5.1.3 Dagvattenmagasin 
För att uppnå flödesneutralitet kan all eller en del av fördröjningsvolymen skapas i parkmarken i planens 
sydvästra del. Erforderlig volym kan tillskapas som en öppen damm alternativt en multifunktionell yta. 
Ingen begränsning finns i utformningen av en eventuell damm men den måste förses med en 
utloppsledning mot Storsjön som är strypt till beräknat flöde för nuläget. 
 
Parkmarken kan också utformas som en multifunktionell yta med en försänkning i grönytan där vatten 
kan fyllas och magasineras vid större dagvattenflöden. En dräneringsbrunn kan då placeras i 
försänkningens lågpunkt som tömmer ytan på vatten med ett flöde som motsvarar nuläget. 
Det är viktigt att definiera en högsta dämningsnivå för ytan för att säkerställa att ingen risk för skada på 
närliggande bebyggelse uppstår. 
 
Planens ytor med naturmark som identifierats för dagvattenåtgärder bedöms som tillräckliga för att 
skapa erforderliga fördröjningsvolymer. Naturmarksytorna i planområdets sydvästra del uppgår till ca 
11000 m². 

 5.1.4 Magasin under parkeringar 
Under parkeringar inom planen finns det möjlighet att skapa kross- eller kassettmagasin. 
Dessa kan dimensioneras för att omhänderta och fördröja dagvattenflöden som uppstår inom ytorna 
med hjälp av uppsamlande brunnar och planerad höjdsättning. Ofördröjt dagvatten från närliggande 
områden kan också ledas till magasinen med hjälp av dagvattenledningar om önskan finns att ska större 
fördröjningslösningar i parkeringsytorna. 

 5.1.5 Fördröjning inom kvartersmark 
Dagvattenlösningar som omhändertar och fördröjer dagvattnet till flöden motsvarande nuläget kan 
skapas inom kvartersmark. Krav ställs då på exploatören att utforma lösningar inom fastigheten för att 
omhänderta dagvatten som uppstår och fördröja dessa till flöden motsvarande nuläget. Om denna 
lösning väljs är det viktigt att ansvar för drift och skötsel fastställs. 

 5.2 Påverkan på recipient och grundvatten 

Vid föroreningsberäkningarna för dimensionerande 20-års regn uppnås en rening som motsvarar 
nulägessituationen eller bättre. Genom detta bedöms inte möjligheten att uppnå de uppsatta 
miljökvalitetsmålen enligt MKN påverkas negativt som en följd av den planerade exploateringen. 
 
Inga dagvattenåtgärder syftar till att infiltrera dagvatten inom planen och därför bedöms inte heller 
grundvattnets status påverkas negativt. 

 5.3 Skyfallshantering 

Vid extrema regn blir det generellt sett svårt för dagvattensystem av att hantera de flöden som uppstår. I 
scenarion när marken blir mättad, ledningar går fulla och anläggningar svämmar över, så avrinner istället 
dagvattnet ytligt på mark. För att undvika risk för skador vid sådana situationer krävs att marken planeras 
höjdmässigt så att avledning av dagvatten kan ske på ett säkert sätt. För Ås båthamn innebär det 
exempelvis att höjdsättningen närmast byggnader ska anpassas så att ytavrinnande dagvatten rinner bort 
från byggnader. Instängda områden får inte tillskapas genom lågpunkter där okontrollerade 
dämningssituationer kan uppstå. Diken och trummor ska hållas rensade och öppna för att skapa 
förutsättningar för dagvattnet säkert tar sig igenom området och till recipienten. Sett till planens 
utformning och läge i förhållande till omkringliggande bebyggelse bedöms planen vara lämplig ur ett 
skyfallsperspektiv.  
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6. Bedömning av den föreslagna dagvattenhanteringen 

Genom den analys som gjorts av området utifrån ett dagvattenperspektiv, föreslagna dagvattenåtgärder 
och redovisade beräkningar bedöms att en god dagvattenhantering uppnås för det aktuella området.  
 
I och med att planen avrinner direkt till recipienten och ingen risk för skador på bebyggelse nedströms 
planområdet finns. Bör ett ställningstagande göras över huruvida flödesneutralitet är en prioritet för den 
aktuella planen. 
Tillfredställande rening kan uppnås med relativt små medel. Den fördröjningslösning som krävs för att 
uppnå flödesneutralitet erfordrar en stor total volym vilket medför ett stort ingrepp i planerad parkmark. 
Fördröjningsvolymen går dock att sprida och mindre anläggningar i anknytning till källan kan uppföras. 
Exempelvis kan mindre magasin byggas under parkeringsplatser och olika typer av växtbäddar kan 
anordnas i anknytning till vägar och parkeringar. Utöver detta kan dagvatten som uppstår inom 
kvartersmark fördröjas och renas i anläggningar inom fastigheten. 
 
Det är viktigt att dagvattenhanteringen utreds och arbetas in i ett så tidigt skede som möjligt för den 
fortsatta konkretiseringen av åtgärderna. Dagvattenhantering kan regleras på olika sätt i en detaljplan 
och är bland annat beroende av vilken markanvändning som är tillåten enligt planen. Nedan följer en 
allmän text för detta för kvartersmark och allmän platsmark. 
 
- På kvartersmark för bostäder kan egenskapsbestämmelser läggas ut exempelvis om att 

dagvattenmagasin ska anordnas vilket kan vara lämpligt i delar av denna plan. Bestämmelsen kan 
samexistera med övriga egenskapsbestämmelser så länge de är förenlig med varandra och fyller 
PBL:s övriga regler såsom tydlighetskravet och att bestämmelsen med hänsyn till planens syfte 
behövs. Ett exempel på en sådan samexistens av egenskaper är att egenskapsbestämmelser för 
parkering och dagvattenmagasin kan inrymmas inom ett och samma område. Genom vidare 
egenskaper kan det säkerställas i planen att avrinning från parkeringsytor sker till angränsande 
vegetation exempelvis genom att använda plushöjder eller bestämmelse om att marken ska 
höjdsättas på ett visst sätt.   

 
- Inom allmän platsmark såsom natur- eller parkmark innebär själva användningen att denna kan 

användas för dagvattenhantering. Även inom allmän platsmark kan egenskapsbestämmelser 
användas för att tydliggöra eller reglera en viss fråga exempelvis att avrinning ska ske till en viss 
punkt. Ska en dagvattendamm anläggas som ska vara tillgänglig för allmänheten kan den med 
fördel ligga inom allmän platsmark. Ska dagvattendammen eller någon annan typ av anläggning för 
dagvattenhantering inte vara tillgänglig för allmänheten kan den planläggas som kvartersmark 
under lämplig användning inom tekniska anläggningar.  

 

 6.2 Omhändertagande av dagvatten under byggtiden 

Det är viktigt att upprätta dagvattenåtgärder både för bygg- och för driftskedet. I samband med att 
markarbeten utförs så ökar risken för ökad sedimentationstransport. Under bygg- och etableringsfasen 
skall därför tillfälliga lokala sedimenteringsfällor anordnas inom planområdet.  Dessa kan exempelvis 
samordnas med länshållning av schaktgropar. Om risk för föroreningstransport från ev. markföroreningar 
föreligger i samband med schaktarbeten ska även åtgärder för att minimera risken för denna spridning 
framarbetas. 
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 6.3 Drift och skötsel 

Det är positivt ur ett längre perspektiv om drift- och skötselanvisningar arbetas fram för de 
dagvattenanläggningar som slutligen byggs i området. Detta skapar förutsättningar för god funktion över 
tid. I denna handling kan också rutiner för släckvatten dokumenteras. 

7. Slutsats 

Planen bedöms ha goda förutsättningar för att uppnå båda flödes- och reningskrav utifrån krav om 
flödesneutralitet och att inte öka föroreningsbelastningen från området. 

 8. Bilagor 
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