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Sammanfattning
Tyréns AB har på uppdrag av Ulricehamns Energi AB genomfört en VA-utredning för Mogden,
Ulricehamns kommun. Utredningen ska gälla som underlag i detaljplaneprocessen för att skapa
en ny detaljplan för området.
Bebyggelsen inom området består idag till övervägande del av sommarstugor. Under senare år
har det varit flera önskemål om avstyckning av fastigheter samt om- och tillbyggnad.
Vattenfrågan i området löses idag genom sommarstugeföreningen som har en allmän anslutning
till vattennätet. Sommarstugeföreningen har ett eget vattenledningsnät inom området.
Rening av spillvatten sker företrädelsevis genom trekammarbrunnar på respektive fastighet. De
flesta av anläggningarna är gamla och en inventering genomfördes i början av 90-talet.
Området föreslås kunna ingå i det allmänna verksamhetsområdet för VA. Detta medför att det
allmänna bygger ut VA inom området och varje fastighet ges en egen förbindelsepunkt för
vatten och spillvatten.
Det är idag problem med regelbundna översvämningar från Mogden inom de strandnära
områdena. Detta problem är svårt att lösa vilket innebär att det måste lämnas plats för detta i
planen. Översvämningsnivåerna ska även vara styrande då bygglov ges för att förhindra
nybyggnad på marker som kan komma att översvämmas.
Spillvattennätet inom området föreslås bli ett LTA-system. Den tyngst vägande anledningen till
detta val är de regelbundet återkommande översvämningarna inom delar av området. Vid
översvämningar kommer ett självfallsystemet på spillvattnet att slås ut då pumpstationer fylls
med sjö och dagvatten. Vidare är det även svårt att hitta riktigt bra platser för placering av
pumpstationerna som kommer att krävas vid ett självfallsystem.
Dagvattenhanteringen bör lösas genom ett lokalt omhändertagande med avledning till öppna
diken som leder bort dagvattnet. Denna lösning ger en naturlig avrinning samt bidrar till att
hålla uppe grundvattennivåerna inom området. De allmänna åtagandena kring dagvattenfrågan
måste dock vara väl genomtänkta så det allmänna VA kollektivet inte tar på sig ett för stort
ansvar då det är stora problem inom delar av området.
Kostnaden för anläggandet av ett nytt vatten- och spillvattennät beräknas till runt elva miljoner.
Intäkterna från anslutningsavgifter beräknas till ungefär fem och en halv miljon. Då
anläggningskostnaden kraftigt överstiger intäkterna medför detta att en särtaxa troligtvis blir
aktuell för området.
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1

Bakgrund

Tyréns AB har på uppdrag av Ulricehamns Energi AB genomfört en VA-utredning för Mogden,
Ulricehamns kommun. Utredningen ska gälla som underlag i detaljplaneprocessen för att skapa
en ny detaljplan för området.
Intentionerna med den nya detaljplanen Mogden är att skapa möjligheter till förtätning och
utökning av året runt boende.

1.1

Problem och syfte

Syftet med utredningen är att klargöra de VA-frågor som är förknippade med bildandet av den
nya detaljplanen för Mogden. Utredningen innehåller även en översiktlig uppskattning av de
kostnader som är förknippade med en VA-utbyggnad.

1.2

Aktualitet

Planarbetet beräknas starta under andra kvartalet -11 med samråd i kvartal tre -11 och
utställning under kvartal 1 -12. Antagande beräknas ske till hösten -12.

1.3

Geografisk avgränsning

Mogden ligger strax nordost om Hökerum samhälle. Området gränsar till sjön Mogden.
Områdesavgränsningen är markerad på karta 1.

Karta 1. Karta över utredningsområdet.
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2

Befintliga förhållanden

2.1

Topografi och geotekniska förutsättningar

Området ligger i en slänt ner mot sjön Mogden. De lägre liggande delarna mot sjön är mycket
flacka. Huvudvägen genom området är i början flack för att sedan stiga i slutet av området.
I de övre delarna av området finns det sanka partier. I de flacka lägre liggande delarna utefter
stranden sker regelbundna översvämningar från sjön. Det är relativt stora områden som
svämmas över, där även tomtmark drabbas. Se bild 1.

Bild 1. Översvämmat område utefter huvudvägen.

De övre delarna av området består ytligt berg för att övergå till sand i de mellersta och lägre
liggande områdena vid sjön. Det finns även moränstråk i de mellersta delarna av området.
Grundvattenytan inom området ligger högt.

2.2

Gator

Vägarna i området tillhör Hökerum-Öndarps vägförening. Huvudvägen är belagda med asfalt
medan de mindre anslutningsvägarna är grusade.

Bild 2. Gator och bebyggelse i de norra delarna.
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2.3

Recipient

Recipient för området är sjön Mogden. Mogden är en grund sjö med ett max djup på ungefär tre
meter, dock är sjön till största delen betydligt grundare. Mogden ligger inom primär och
sekundär skyddszon för Mogdens vattenskyddsområde, samt tertiär skyddszon för Öresjöns
vattenskyddsområde. Det har uppmätts höga fosforhalter i Mogden.
Benämning
HHQ100
HHQ50
MHQ
MQ

Karakteristisk vattenföring
Högsta högvattenföring
Högsta högvattenföring
Medelhögvattenföring
Medelvattenföring

Vattennivå
+ 192,84
+ 192,72
+ 191,44
+ 190,16

Tabell 1. Sjönivåer för Mogden. Nivå angiven i RH00 Hökerums lokala höjdsystem. 100 resp. 50 avser beräknad
återkomsttid.

Översvämningsnivåer redovisas i Bilaga 3. Där framgår hur stora områden som påverkas vid
olika vattenstånd.

2.4

Bebyggelse

Majoriteten av bebyggelsen har växt fram under 50- och 60-talet. Det finns dock även nyare
bebyggelse inom området.
Totalt finns det ungefär 65 hushåll inom området och cirka 10 av dessa bebos året runt. Det är
dock ett stort antal övriga fastigheter som har en lång säsong.
Det finns en kommunal badplats ungefär mitt i området som inte har vatten och
avloppsanslutning idag.

2.5

Vatten och spillvatten

Mogden är ansluten till allmänt vatten via sommarstugeföreningen. Området ligger nära
Hökerums vattenverk.
Spillvattenhanteringen inom området sker till övervägande del med trekammarbrunnar av
varierande ålder. Det förekommer även ett antal slutna tankar i området.
I början av 90-talet inventerades avloppen inom området. Vissa fastigheter har åtgärdat
avloppen efter inventeringen. I dag finns ungefär 34 fastigheter som har avlopp anlagda efter
1997, åtta av dessa är tio år eller yngre.
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2.6

Dagvatten

Dagvattenhanteringen inom området sker genom öppna system. Det finns diken av varierande
kvalitet utefter de flesta gatorna. Allt dagvatten från området leds till Mogden. Det förekommer
endast kortare sträckor med dagvattenledningar som främst utgör korsningar med vägar.
Vidare finns det en bäck som avvattnar högre liggande naturmarksområden. Bäcken rinner
genom området och korsar rakt över tomtmark och under ett befintligt hus.
Fastigheterna avvattnas till diken eller till bäcken som rinner genom området. Avvattningen sker
genom ytavrinning alternativt genom ledningar.
Det finns idag problem med att stora markområden översvämmas regelbundet. Strandvägen som
löper närmast sjön läggs ungefär var fjärde år under vatten och de lägre delarna på
Öndarpsvägen översvämmas ungefär var tionde år erfarenhetsmässigt. Detta medför problem
med dagvattenavledningen i de lågt liggande områdena. I bilaga 3 redovisas ungefärliga
översvämningsnivåer.

Bild 3. Befintlig bäck genom området vid översvämning till tomtgräns.
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3

Förutsättningar

3.1

Bebyggelseutveckling

Mogden beräknas få ungefär 20 nya tomter genom avstyckningar. Detta medför att det blir totalt
ungefär 85 hushåll i området då det är fullt utbyggt. Utredningsområdet kan ingå i det allmänna
verksamhetsområde för VA.
Vid en utbyggnad av allmänt VA i området ska badplatsen och idrottsplatsen ges var sin
servisavsättning för spill och vatten.

3.2

Vatten

Området har idag allmänt vatten utbyggt via sommarstugeföreningen. Den allmänna VA
huvudmannen har en anvisad förbindelsepunkt för hela området. Sommarstugeföreningen har
byggt ut vattenledningsnätet inom området. Ledningarna är förlagda på varierande djup inom
området.
Anslutningspunkt till befintligt vattennät se Bilaga 1 och 2.

3.3

Spillvatten

För flera fastigheter är dagens spillvattenhantering undermålig och behöver lösas för att klara
gällande krav. Vid en ökad inflyttning till området kommer kraven på bra spillvattenlösningar
att öka kraftigt. Problem att ordna bra lösningar uppstår speciellt för de fastigheter som
översvämmas regelbundet.
Området kan anslutas till allmänt avlopp. Anslutningspunkt till befintligt spillvattennät se
Bilaga 1 och 2.

3.3.1

Spillvattenavledning

Spillvattenavledningen kan lösas på två sätt. Dessa går även att kombinera i varierande grad.
Självfall
Självfallsledningar anläggs för majoriteten av fastigheterna, se bilaga 1. Ledningarna förläggs i
gator och varje fastighet får en förbindelsepunkt. Det finns ett antal fastigheter som inte går att
lösa med självfall då de är lågt liggande. Dessa fastigheter får pumpa upp till förbindelsepunkten och därifrån avledas med självfall.
Då området är utsträckt och flackt kommer det att krävas två gemensamma pumpstationer.
Självfallssystemet är ett robust och enkelt system, det har även ett mindre underhållsbehov
jämfört med LTA-system. Självfallssystemet har även en lång livslängd om det anläggs rätt.
Ett självfallsystem är dock mer komplicerat att ansluta till befintliga fastigheter än ett trycksatt
system. Anledningen är att självfallsledningar oftast ligger lite djupare och inte är lika flexibla
att anpassa till befintliga förhållanden. Exempelvis kan det finnas fastigheter som idag släpper
ut sitt spillvatten till en lågt liggande reningsanläggning på baksidan av huset. Detta medför att
det interna systemet måste byggas om för att få ut spillvattnet i gatan.
Beställare: Ulricehamns Energi AB
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Ytterligare viktiga aspekter är de lågt liggande områden som ofta drabbas av översvämningar.
Vid översvämning fylls delar av spillvattennätet och pumpstationer med sjö- och dagvatten.
Detta kommer att medföra att spillvattnet inte kan pumpas bort från området utan bräddas ut i
Mogden. Det kan även ge problem i reningsverk innan pumpstationen stängs av på grund av
stora flöden in i verket.
Vidare krävs det pumpning för att avleda bräddvatten från pumpstationerna då de är placerade i
lågpunkter. Detta medför ett behov av reservkraft för att pumparna skall fungera även vid
strömavbrott inom området. Det finns ingen reservkraft utbyggd idag till området.
Lätt Tryck Avlopp-system (LTA-System)
Alternativt anläggs ett LTA-system inom området, se bilaga 2. Detta innebär att varje fastighet
får en liten avloppspump som trycker ut på spillvattennätet som är trycksatt. Spillvattnet släpps i
en brunn i anslutning till befintligt spillvattennät för avledning genom självfall.
Tryckavloppsledningar byggs ut för hela området. De ska förläggas frostfritt, vilket kan lösas
med isolering och värmekabel. Detta medför att schakterna minskar. På vissa sträckor kan
ledningen förläggas i grönyta vid sidan om vägen.
Inga gemensamma pumpstationer krävs, då varje fastighet har sin egen pump.
Anslutningen till befintligt spillvattensystem inne på tomtmarken blir enklare än för
självfallsystemet. Anledningen är att pumpbrunnen kan placeras där det passar befintligt system,
även om det är på baksidan av huset.
Dimensionering av LTA-systemet sker med hänsyn till det maximala antalet hushåll som
kommer att anslutas. Systemet fungerar bättre ju fler som ansluter sig. Detta medför att det är
önskvärt att få med så många som möjligt direkt vid starten. Det kan annars uppstå problem
med exempelvis långa uppehållstider i ledningsnätet om endast ett fåtal hushåll av den
dimensionerande mängden ansluter sig.
LTA-systemet ger en ökad säkerhet vid översvämning då det inte kan fyllas av sjö- och
dagvatten och slås ut på samma sätt som självfallsystemet. Anledningen är att tryckledningar
inte påverkas om de skulle översvämmas. Den svaga punkten är fastighetens pumpbrunn. Om
den skulle svämmas över kommer den att slås ut, men detta påverkar inte systemet för övriga
fastigheter som fungerar som vanligt. Ingen bräddledning krävs för denna typ av pumpbrunn
vilket medför att det inte finns något krav på att ordna reservkraft.

3.3.2

Placering av pumpstationer och reningsverk

Vid utbyggnad av ett självfallssytem på spillvattennätet krävs två allmänna pumpstationer.
Föreslagen placering av dessa redovisas i bilaga 1. Det är viktigt att dessa placeras med hänsyn
till översvämningsnivåerna i Mogden så de inte hamnar under vatten vid högvatten.
Pumpstationer ska ges plats i detaljplanen.
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3.4

Dagvatten

Det är viktigt att det föreskrivs i detaljplanen att dagvatten ska fördröjas och i möjligaste mån
omhändertas lokalt inom respektive fastighet, genom infiltration och översilning på grönytor.
Detta för att jämna ut flöden och bidra till att hålla uppe grundvattennivåerna inom området.
Det finns två alternativa lösningar för dagvattenhanteringen. Dessa kan kombineras i olika grad.
Öppen avledning
Allt dagvatten från fastigheter och gator avleds i öppna system. Det anläggs öppna diken utefter
vägar som avleder vattnet från området. Det kan även krävas avrinningsstråk i form av diken
eller svackdiken mellan fastigheter för att få ut allt dagvatten. Öppen avledning ger en naturlig
fördröjning och utjämning av avrinningen.
Sluten avledning
Sluten avledning innebär anläggande av dagvattenledningar inom området. Dagvattenledningar
läggs i gator och respektive fastighet får en förbindelsepunkt att ansluta till. Ledningsnätet
mynnar i befintliga diken alternativt direkt i sjön. Fördröjning på fastigheter är att föredra för att
skapa jämnare flöden och kapa flödestoppar. Gatorna avvattnas antingen via dagvattenbrunnar
eller till diken som avvattnas genom kupolbrunn till dagvattenledning.
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4

Dimensionerande flöden

Området beräknas innehålla 85 hushåll då det är fullt utbyggt. Antas 3,5 personer per hushåll
ger det 298 pe inom området.
Nedanstående dimensioner är endast översiktligt beräknade. Slutlig dimensionering sker vid
detaljprojektering av valda system.

4.1

Vatten

Det dimensionerande flödet för hushållsförbrukningen, enligt figur 7.2.2.1 VAV P83, ger ca 5,3
l/s. Detta flöde är dock högt räknat då det även innehåller en viss allmänförbrukning.
Allmänförbrukningen inom området måste betraktas som mycket ringa då det inte finns någon
annan verksamhet där.
Dimensioner på vattenledningsnätet kommer att ligga mellan PE 63 och PE 110. Vid
kostnadsuppskattningen har dimension PE 75 antagits som dimension på huvudledning och PE
32 på serviser.
Exakt hur ledningar dimensioneras beror bl.a. på val av ledningssträckning, pumpkapaciteter
och trycknivåer. Då detta inte är bestämt är en exakt dimensionering inte befogad i detta skede.

4.2

Spillvatten

Dimensionerande spillvattenflöde för hela området uppgår till ungefär 6 l/s enligt figur 4.2 i
Svenskt Vatten P90. Dimension på spillvattenledning blir överlag PP 200. För serviser har
dimension PVC 160 valts.
På LTA-systemet har en dimension PE 75 valts för både huvudledning och servisledning.
Dimensionering av LTA-systemet har inte ingått i uppdraget och är inte befogad i detta skede,
utan genomförs i en eventuell detaljprojektering.

4.3

Dagvatten

För dagvatten har inga dimensionerande flöden räknats fram. Målet är att dagvattnet ska
omhändertas lokalt i så stor omfattning som möjligt. Vid detaljprojektering dimensioneras
trummor och eventuella kortare ledningssträckor. Trummor inom området bör inte ges
dimensioner mindre än PP 315 för att minska risken för igensättning.
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5

Kostnader och intäkter

5.1

Inledning

I uppdraget ingår att utföra en översiktlig kostnadsuppskattning. Se resultatet i bilaga 3.
Kostnadsuppskattningen har gjorts för både självfallsystem och LTA-system för att jämföra
anläggningskostnaden mellan dessa båda.
Några kommentarer till resultatet i kostnadsuppskattningen:
• Avledningen av spillvatten inne på fastigheten har antagits ske genom en 15 m lång
servisledning per fastighet. Detta oberoende av den befintliga anläggningens placering.
Det har identifierats ett antal lågt liggande fastigheter som inte kommer att kunna
avleda sitt spillvatten med självfall. För dessa har en pumpkostnad tagits med i
kostnadsuppskattningen. Ytterligare någon fastighet som kräver pumpning kan
tillkomma vid detaljprojekteringen. I den del där kostnadsuppskattningen gäller LTAsystem så har en pump per fastighet antagits utöver 15 m servisledning.
•

Ledningarna har lagts i gatorna. Vid anläggande av ett LTA-system så kan möjligheten
finnas att lägga ledningarna bredvid gatan på vissa sträckor då dessa schakter är mindre.
Detta minskar kostnaden för bl.a. återställning.

•

Kostnaden för en LTA-enhet har i de fall den är aktuell lyfts upp till
huvudledningsnätet, då den utgör en betydande del av den totala anläggningskostnaden.

•

En schablonsumma om 7% av anläggningskostnaden har satts för projekteringskostnad
samt 10% för oförutsedda kostnader.

•

Inlösenkostnad av befintlig infiltrationsanläggning med trekammarbrunn har utgått från
en uppskattad anläggningskostnad om 60 000 kr. Avskrivningstiden har satts till 10 år
vilket ger en värdeminskning med 6000 kr per år. Total inlösenkostnad beräknas till
66 000 kr.

Övriga antaganden redovisas i bilaga 4.
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5.2

Resultat från kostnadsuppskattningen

Resultatet från kostnadsuppskattningen redovisas i bilaga 4 i sin helhet. I tabell 2 nedan, finns
en översiktlig jämförelse mellan de två olika systemen.
Observera att detta är en översiktlig uppskattning av kostnaderna. Kostnaderna kan variera
mycket och påverkas även av hur mycket arbete som den framtida samfälligheten utför själva.
Kostnaden för en utbyggnad av reservkraft har inte tagits med för alternativet självfallsystem,
denna tillkommer.

Huvudledningsnät
Inkl. p-stn/LTA-enhet
Diken
Inlösen
Projektering/oförutsedda kost.
SUMMA KOSTNADER

Självfallsystem (kr)
9 300 697

LTA (kr)
9 205 601

90 000
66 000
1 581 117
11 037 814

90 000
66 000
1 564 952
10 926 553

Tabell 2. Kostnadsjämförelse huvudledninganät

Ur tabell 2 framgår att de två olika systemlösningarna beräknas kosta nästan lika mycket i
anläggningskostnad.
Om man delar summorna för respektive system på det beräknade antalet fastigheter, 85 st, blir
kostnaden per fastighet för självfallsystemet 129 856 kr och för LTA-systemet 128 548 kr.
Varje fastighet bekostar erforderliga ledningsarbeten för servisledning fram till förbindelsepunkt
inne på tomtmark.
I tabell 3 redovisas de beräknade kostnaderna för anläggande av servisledningar inne på
fastigheterna. Även dessa kostnader blir i princip lika stora. Här kan det dock skilja en del i
verkligheten beroende på hur mycket fastighetsägaren själv gör istället för att anlita en
entreprenör. Ytterligare en faktor som påverkar är var spillvattnet leds inne på tomten idag samt
om det är långt avstånd till huvudledningen.

Serviser på fastigheter

Självfallsystem (kr)
1 895 000

Tabell 3. Kostnadsjämförelse servisledningar
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5.3

Intäkter

Då det byggs ut allmänt VA i området och fastigheterna får förbindelse punkt för VA kan
anslutningsavgifter tas ut.
Då fastigheterna sedan tidigare fått brukningsrätten till allmänt vatten genom
sommarstugeföreningens anslutning kan inte full anläggningsavgift för vatten tas ut.
Detta innebär följande avgiftsuttag enligt 2011-års va-taxa:
Idag är 65 fastigheter anslutna till allmänna vattenanläggningen via gemensam förbindelsepunkt
för området. Respektive fastighets tomtyta antas till 900 m2.
65 x 900 = 58 500 m2
Det beräknas tillkomma 20 stycken fastigheter inom området med den nya detaljplanen.
Reducering av anslutningskostnad för de som idag är anslutna till allmänt vatten.
De har betalt för sin anslutning, omräknat till nuvarande taxa:
5.1 a) 27 300 x 0,7 =
19 110: - kronor
5.1 b) 25 200 x 0,3 =
7 560: - kronor
5.1 c) Tomtyteavg. begr. regeln
235 320: - kronor
5.1 d) lgh avg. 10 700 x 0,3 x 65 =
208 650: - kronor
Summa
470 640: - kronor
Moms
25%
117 660: kronor
TOTALT
588 300: kronor
Att ta ut enl taxa vid framdragning vatten och spillvatten:
5.1 a) 85 x 27 300 x 0,85 =
5.1 b) 85 x 25 200 x 0,8 =
5.1 c) 85 x 900 x 25,6 x 0,8 =
5.1 d) 65 x 10 700 x 0,8 =
Avgår tidigare erlagt
Summa
Moms
25%
TOTALT
Tillkommer vid byggnation av 20 tomter
5.1 d) 20 x 10 700 x 0,8 =
Moms
25%
Total intäkt vid V+S exkl. moms 5 510 050 kronor.
Intäkt per fastighet 64 824 kr exkl. moms.
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1 972 425 kronor
1 713 600 kronor
1 566 720 kronor
556 400 kronor
- 470 640 kronor
5 338 850 kronor
1 334 626 kronor
6 673 476 kronor

171 200 kronor
42 800 kronor
214 000 kronor

15 (19)

VA-Utredning Mogden

2011-03-22, Rev. 2011-05-18

Motsvarande intäkter om dagvatten ingår:
5.1 a) 85 x 27 300 x 0,85 =
5.1 b) 85 x 25 200 x 0,8 =
5.1 c) 85 x 900 x 25,6 =
5.1 d) 65 x 10 700 =
5.1 e) 85 x 5 040 =
Avgår tidigare erlagt
Summa
Moms
25%
TOTALT
Tillkommer vid byggnation av 20 tomter
5.1 d) 20 x 10 700 =
Moms
25%

1 972 425 kronor
1 713 600 kronor
1 958 400 kronor
695 500 kronor
428 400 kronor
- 470 640 kronor
6 297 685 kronor
1 574 421 kronor
7 872 106 kronor

214 000 kronor
53 500 kronor
267 500 kronor

Total intäkt vid V+S +D exkl. moms 6 511 685 kronor.
Intäkt per fastighet 76 608 kr exkl. moms.

5.4

Sammanställning

En jämförelse mellan kostnader och intäkter ger:
Självfallsystem (kr)
Intäkter anslutningsavgifter (S, V)
5 510 050
Kostnader för utbyggnad
11 037 814
Differens
-5 527 764

LTA (kr)
5 510 050
10 926 553
-5 416 503

Tabell 4. Jämförelse mellan kostnader och intäkter.

I sammanställningen ovan framgår att det blir en stor differens mellan intäkter och kostnader
som inte är rimlig att det allmänna skall stå för om inte särskilda skäl föreligger. Därför kommer
det troligtvis att krävas särtaxa för området.
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6

Föreslagna åtgärder

6.1

Allmänt

Utredningsområdet ska ingå i det allmänna verksamhetsområdet för VA. Varje fastighet får en
egen förbindelsepunkt för spillvatten och vatten. De allmänna åtagandena kring dagvattenfrågan
måste vara väl genomtänkta så det allmänna VA kollektivet inte tar på sig ett för stort ansvar då
det är stora problem inom delar av området.

6.2

Vatten

För att säkerställa en god och säker vattenförsörjning föreslås att man bygger ut ett helt nytt
vattenledningsnät inom området. Vattenledningsnätet är kopplat till det allmänna vattenverket
likt idag. Varje fastighet får sin egen förbindelsepunkt och vattenmätare. I de fall det inte går att
placera vattenmätare i ett frostfritt utrymme, placeras den i en mätarbrunn vid fastighetsgränsen.
Om det är praktiskt möjligt kan flera fastigheter dela på en mätarbrunn, dock har varje fastighet
sin egen mätare. Vattenmätarna utrustas med fjärravläsning.

6.3

Spillvatten

Avledningen av spillvatten föreslås ske genom utbyggnad av ett LTA-system inom området. Att
göra valet av system är inte helt självklart då både LTA- och självfallssystemet har för- och
nackdelar.
Studeras kostnadsberäkningen så framgår att de olika systemen kostar i princip lika mycket att
anlägga.
Anledningen till att valet faller på ett LTA-system beror till stor del på översvämningsproblematiken. Detta då det med säkerhet kommer att ske översvämning av områden där det
ligger självfallsledningar som kommer att fyllas och slås ut.
Det är även svårt att placera pumpstationerna på säkra nivåer. Vidare krävs även en utbyggnad
av reservkraft för att säkerställa pumpningen av bräddvatten från pumpstationerna. Denna
kostnad är inte med i kostnadsbedömningen.
Det kommer att krävas LTA-pumpar för ett antal fastigheter även om man väljer
självfallsystemet. Anledningen till detta är att det blir komplicerat att klara dessa fastigheter
utan pumpning då de ligger lågt.
Det är viktigt att beräknade dämningsnivåer skrivs in i exempelvis nybyggnadskartor för att
förhindra framtida skadeståndskrav från fastighetsägare.
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6.4

Dagvatten

Dagvattensituationen inom området är mycket besvärlig. Detta innebär att det är av största vikt
att VA huvudmannen pratar med fastighetsägarna om situationen och får deras syn på hur det
fungerar och bör lösas.
Om VA huvudmannen tar ut avgifter för dagvatten gata måste man vara på det klara med vad
det innebär rent juridiskt. Det är ytterst tveksamt om det allmänna ska ta på sig detta ansvar för
delar av området, då det är så problematiskt och problemen finns inom området idag. VA
huvudmannen kan exempelvis endast ta ut dagvatten avgift för högre liggande delar för att på så
sätt friskriva sig från ansvar i de lägre områdena.
Dagvattenhanteringen inom området föreslås lösas med öppen dagvattenhantering. Det är den
lösning som används idag. Det är en billigare och enklare lösning än sluten dagvattenhantering
vilken kräver bl.a. större ledningsschakter. Förslagsvis utförs diken utefter gatorna. Dikena kan
antingen vara öppna eller fyllda med makadam och en dränledning i botten. Vissa diken kan
även utformas som grundare svackdiken vilka smälter in på ett naturligt sätt. Denna typ av
diken lämpar sig dock inte för avledning av stora mängder dagvatten.
Det kommer krävas en utbyggnad av dikessystemet och upprustning av befintliga diken.
Tillkommande dike kan även behövas i fastighetsgränser mellan befintliga fastigheter för att
skapa goda möjligheter till avledning av dagvatten i framtiden. Detta gäller främst i de norra och
mellersta delarna av området där det sluttar brant och fastigheterna ligger tätt. Det är viktigt att
det lämnas plats för diken i detaljplanen.
En viktig del i dagvattenhanteringen är att man i detaljplanen ger möjlighet för områden att
svämmas över vid höga sjönivåer och stora dagvattenflöden utan att egendom skadas. Ett sätt att
säkerställa detta kan vara att föreskriva lägsta tillåtna golvnivåer i nybyggnadskartor vid
bygglov.
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Bilagor
1.
2.
3.
4.

Ledningsplan självfallsystem
Ledningsplan LTA-system
Översvämningsnivåer
Uppskattad anläggningskostnad
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Överslagskalkyl VA

Mogden
Ulricehamns Energi AB
Borlänge 2011-03-22
Reviderad 2011-05-18

Uppdragsnummer: 226024

Upprättad av: Patrik Andersson
Tyréns AB

Granskad av: Erik Carlsson
Tyréns AB

Förutsättningar
Samtliga priser avser utförandepris inkl arbetsledning.
Samtliga priser är exkl mervärdesskatt.
I kostnaden för ledningsgravarna förutsätts borttransport av överskottsmassor till ett
avstånd av max 4km.
Ledningarna ligger i typsektion enligt AMA.
Djupet på ledningsgravarna har grovt uppskattats efter profilritningen. Om inget läggningsdjup är angivet
läggs uk isolering på nivån 1 m under mark och ledningarna ligger under isolering i sektion enligt AMA.
Behov av vattenmätarbrunn har antagits för 1/3 av fastigheterna. Möjlighet finns även för fastigheter att dela på brunn.
Ev länshållning är ej medräknad i priserna.
Enhetspriser är hämtade från KP-system samt Ahlsell.

Sida 1

Alternativ 1
Ledningsgrav med vattenledning 75 PE, självfallsledning 200 PP, tryckledning 75 PE för spillvatten. Inget berg
2
Isolering 5 cm hästskoformad till ovanstående rörgrav, 2,8 m /m
Rivning asfalt 100 ABT 16 för ovanstående ledningsgrav 4,1 m2/m
Återställning väg inkl läggning av asfalt 100 ABT 16. 4,1 m2/m
Ledningsgrav med vattenledning 75 PE, självfallsledning 200 PP för spillvatten. Inget berg
2
Isolering 5 cm hästskoformad till ovanstående rörgrav, 2,6 m /m
Rivning asfalt 100 ABT 16 för ovanstående ledningsgrav 3,7 m2/m
Återställning väg inkl läggning av asfalt 100 ABT 16. 3,7 m2/m
2
Återställning väg inkl läggning av grusslitlager. 3,7 m /m
Ledningsgrav med vattenledning 75 PE, självfallsledning 200 PP för spillvatten. 1 m till berg
Isolering 5 cm hästskoformad till ovanstående rörgrav, 2,6 m2/m
Rivning asfalt 100 ABT 16 för ovanstående ledningsgrav 3,8 m2/m
Återställning väg inkl läggning av asfalt 100 ABT 16. 3,8 m2/m
2
Återställning väg inkl läggning grusslitlager. 3,8 m /m
Ledningsgrav med vattenledning 75PE, tryckledning 75PE för spillvatten. Inget berg. LTA-system
Isolering 5 cm hästskoformad till ovanstående rörgrav, 2,0 m2/m
Rivning asfalt 100 ABT 16 för ovanstående ledningsgrav 3,6 m2/m
Återställning väg inkl läggning av grusslitlager. 3,6 m2/m
Ledningsgrav med vattenledning 75PE, tryckledning 75PE för spillvatten. Inget berg
Isolering 5 cm hästskoformad till ovanstående rörgrav, 2,0 m2/m
2
Rivning asfalt 100 ABT 16 för ovanstående ledningsgrav 3,6 m /m
2
Återställning väg inkl läggning av asfalt 100 ABT 16. 3,6 m /m
Ledningsgrav med tryckledning 75 PE för spillvatten. Inget berg
2
Isolering 5 cm hästskoformad till ovanstående rörgrav, 1,5 m /m
Rivning asfalt 100 ABT 16 för ovanstående ledningsgrav 3,4 m2/m
Återställning väg inkl läggning av asfalt 100 ABT 16. 3,4 m2/m
Ledningsgrav med självfallsledning 200 PP för spillvatten. Inget Berg
Isolering 5 cm hästskoformad till ovanstående rörgrav, 1,9 m2/m
Rivning asfalt 100 ABT 16 för ovanstående ledningsgrav 3,6 m2/m
Återställning väg inkl läggning av asfalt 100 ABT 16. 3,6 m2/m
Värmekabel 10W/m
Anavslutningssats till värmekabel var 100 m
Nedstigningsbrunnar PP
Pumpstation
Vattenmätarbrunn
Fjärravläsning
LTA-pump
Delsumma
Projektering
Oförutsedda utgifter
Summa

Enhet Mängd A-pris
Totalt
m
47
1731
m
47
347
m
47
217
m
47
1259
m
567
1400
m
567
322
m
170
196
m
170
1136
m
397
766
m
728
1575
m
728
322
m
445
201
m
445
1166
m
283
786
m
359
910
m
359
248
m
359
191
m
359
745
m
261
910
m
261
248
m
261
191
m
261
1105
m
480
634
m
480
174
m
480
180
m
480
1044
m
110
949
m
110
236
m
110
191
m
110
1105
m
2552
37
st
25
96
st
42
12670
st
2
400000
st
27
10000
st
85
2300
st
22
40000
%
%
SEK

0,07
0,1

9300697
9300697

81357
16309
10199
59173
793800
182574
33320
193120
304102
1146600
234416
89445
518870
222438
326690
89032
68569
267455
237510
64728
49851
288405
304320
83520
86400
501120
104390
25960
21010
121550
94424
2400
532140
800000
270000
195500
880000
9300697
651048,79
930069,7
10881815

Serviser till alternativ 1
Serviser med V50PE, S160PP samt servisventil. Servislängd 15 m. Inget berg
Serviser med V50PE, S160PP samt servisventil. Servislängd 15 m. 1 m till berg
Isolering 5 cm hästskoformad till ovanstående serviser 15 m, 2,2 m2/m
Serviser med V50PE, TS75PE samt servisventil. Servislängd 15 m. Inget berg LTA system
Isolering 5 cm hästskoformad till ovanstående serviser 15 m, 1,9 m2/m
Värmekabel 10W/m 15m
Anavslutningssats till värmekabel för varje servis
Delsumma
Projektering
Oförutsedda utgifter
Summa

Enhet Mängd A-pris
Totalt
st
20
24359
st
22
24670
st
42
4092
st
15
21867
st
st
st
%
%
SEK

15
57
57

3534
555
96

0,07
0,1

1619906
1619906

Alternativ 1 Summa ledningsgrav samt serviser

487180
542740
171864
328005
53010
31635
5472
1619906
113393,42
161990,6
1895290
12777106

Sida 2

Sida 3

Alternativ 2 - LTA system
Enhet Mängd A-pris
m
1049

Ledningsgrav med vattenledning 75 PE samt tryckledning 75 PE för spillvatten. Inget berg
Isolering 5 cm hästskoformad till ovanstående rörgrav, 1,7 m2/m

m

Rivning asfalt 100 ABT 16 för ovanstående ledningsgrav 3,5 m2/m
Återställning väg inkl läggning av asfalt 100 ABT 16.

2

3,5 m /m

Totalt
1000

1049000

1049

194

203506

m

478

186

88908

m

478

1075

513850

Återställning väg inkl läggning av grusslitlager. 3,5 m2/m
Ledningsgrav med vattenledning 75 PE samt tryckledning 75 PE för spillvatten. 1 m till berg

m
m

571
728

725
1172

413975
853216

Isolering 5 cm hästskoformad till ovanstående rörgrav, 1,7 m2/m
2
Rivning asfalt 100 ABT 16 för ovanstående ledningsgrav 3,6 m /m

m
m

728
445

194
191

141232
84995

2
3,6 m /m

m

445

1105

491725

2

m
m
m
m
m
m
st
st
st
st

283
590
590
590
590
2367
25
85
27
85

745
634
174
180
1044
37
96
40000
10000
2300

%
%
SEK

0,07
0,1

9205601
9205601

210835
374060
102660
106200
615960
87579
2400
3400000
270000
195500
9205601
644392,07
920560,1
10770553

Återställning väg inkl läggning av asfalt 100 ABT 16.

Återställning väg inkl läggning av grusslitlager. 3,6 m /m
Ledningsgrav med tryckledning 75 PE för spillvatten. Inget berg
Isolering 5 cm hästskoformad till ovanstående rörgrav, 1,5 m2/m
Rivning asfalt 100 ABT 16 för ovanstående ledningsgrav 3,4 m2/m
Återställning väg inkl läggning av asfalt 100 ABT 16. 3,4 m2/m
Värmekabel 10W/m
Anavslutningssats till värmekabel var 100 m
LTA-pump
Vattenmätarbrunn
Fjärravläsning
Delsumma
Projektering
Oförutsedda utgifter
Summa
Serviser till alternativ 2
Serviser med V50PE, TS75PE samt servisventil. Servislängd 15 m. Inget berg
Serviser med V50PE, TS75PE samt servisventil. Servislängd 15 m. 1 m till berg
Isolering 5 cm hästskoformad till ovanstående serviser 15 m, 1,9 m2/m
Värmekabel 10W/m 15m
Anavslutningssats till värmekabel för varje servis
Delsumma
Projektering
Oförutsedda utgifter
Summa

Enhet Mängd A-pris
Totalt
st
35
26515
st
22
22290
st
57
3534
st
57
555
st
57
96
%
%
SEK

0,07
0,1

1656950
1656950

Alternativ 2 Summa ledningsgrav samt serviser

928025
490380
201438
31635
5472
1656950
115986,5
165695
1938632
12709185

Dike
Diken: 0,25 m bred botten, 0,5 m djup, 1 m bred i markplan. Borttransport max 4 km ingår

m

1500

60

90000

Intäkter
Intäkter från anslutningsavgifter

st

64824

85

5510040

Sida 4

