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SAMMANFATTNING 

I dagsläget finns en trend inom Sveriges kommunala vatten- och avloppsförsörjning att bygga 

överföringsledningar och ansluta fler personer till större och färre vatten- och 

avloppsreningsverk. Malung-Sälens kommun har beslutat att utreda den framtida 

dricksvatten- och spillvattenförsörjningen i Malungsfors. I detta examensarbete har 

begränsningar gjorts till att studera spillvattenförsörjningen. Här står valet mellan att bygga 

om det befintliga avloppsreningsverket i Malungsfors mot att förbinda Malungsfors till 

centrala Malung genom överföringsledningar för att utnyttja Malungs stora 

avloppsreningsverk (Tällbyn). 

Detta examensarbete syftar till att utreda ledningsdragningen av spillvattenledningar mellan 

Malungsfors och Malung. Arbetet delas in i en teoridel, en övergripande förstudie och 

detaljerad förstudie. I den teoretiska delen sammanställs allmän information inom 

ledningsnätet, anläggning, material och dimensioneringsmetoder.  Förstudien belyser olika 

ledningsdragningsalternativ och utgör ett beslutsunderlag för val av sträckning. Här beaktas 

lokala områdesförutsättningar och anslutningsmöjligheter vid nyskapande av VA-

verksamhetsområden i byarna Gärdås, Jägra och Vallerås. Den detaljerade förstudien utreder 

det bästa alternativet och ger förutsättningar för val av teknisk lösning gällande 

ledningsdimensioner och pumpkapaciteter. 

Tre ledningsdragningsalternativ har studerats: 

Alternativ A: Dykarledning i Västerdalsälven, pumpstation i mellersta Vallerås och 

fortsatt dykarledning till förbindelsepunkt mot Malungs VA-nät i 

Idbäck. 

Alternativ B: Markförlagd tryckledning norr om Västerdalsälven vilken sträcker sig 

längs med riksväg 66 genom hela Vallerås. Pumpstation i mellersta 

Vallerås och vidare till förbindelsepunkt mot Malungs VA-nät i södra 

Vallerås. 

Alternativ C: Dykarledning i Västerdalsälven fram till norra delen av Gärdås. 

Därefter markförlagd tryckledning längs Forsvägen till pumpstation i 

södra Gärdås. Fortsatt sträckning längs åkermark i Jägra och fortsatt 

dykarledning till förbindelsepunkt mot Malungs VA-nät i Idbäck. 

Alternativ B bedöms som det bästa alternativet och utreds vidare i en detaljerad förstudie. 

Läggningsdjup av ledningar, noggrannare ledningssträcka och kapacitet på befintligt 

ledningsnät undersöks. Pumpstation i Malungsfors ARV skall klara av dimensionerande 

flödet 17,2 l/s för 4473 m tryckledning vilken bör väljas TS 180 eller TS 200 i PE100 för 

fortsatt pumputredning. Pumpstation i mellersta Vallerås skall klara av dimensionerande 

flödet 21,0 l/s för 1483 m tryckledning TS 180. 

Nyckelord: 

VATTEN- OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNING, FÖRSTUDIE, ÖVERFÖRINGSLEDNING, 

LEDNINGSDRAGNINGSALTERNATIV, MALUNGSFORS.



 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Nowadays there is a trend regarding municipal drinking water and waste water distribution 

in Sweden where long transmission pipes are used to connect more people to larger but fewer 

water and waste water treatment plants. Malung-Sälen's municipality has decided to 

investigate the future of water and waste water distribution in Malungsfors. There are two 

options: Reconstruction of the existing waste water treatment plant in Malungsfors or 

transmission pipes to connect Malungsfors with the larger waste water treatment plant in 

Malung (Tällbyn). 

This thesis aims to investigate the alternatives for transmission pipes of waste water between 

Malungsfors and Malung. The work is divided into a theoretical part, a holistic pre-study and 

a detailed pre-study. In the theoretical part an overview and compilation of general 

information regarding pipelines, construction, materials and technical design methods is 

made. The holistic pre-study describes different alternatives of transmission pipes and 

provides a basis for decision when selecting an alternative. The detailed pre-study 

investigates the best alternative and provides support for making the choice of a technical 

solution regarding dimension of pipes and pump capacity. 

Three different alternatives have been studied: 

Alternative A:  Pressure pipes in the river Västerdalsälven from the waste water plant in 

Malungsfors, pump station in central Vallerås and continued pressure pipes 

in the river until the connection to Malung's waste water network in Idbäck. 

Alternative B: Pressure pipes placed in the ground from waste water plant in Malungsfors 

to north of Vallerås, extends along road number 66 through Vallerås. Pump 

station placed in central Vallerås and continued pressure pipes in ground 

along road number 66 until connection to Malung's waste water network in 

southern Vallerås. 

Alternative C:  Pressure pipes in the river Västerdalsälven from the waste water plant in 

Malungsfors until north of Gärdås. Continued with ground placed pressure 

pipes along the road Forsvägen until pump station in south of Gärdås. This 

is followed by ground placed pipes along rest of Gärdås and Jägra down to 

the river at south of Jägra. The last part is pressure pipes in the river until 

the connection to Malung's waste water network in Idbäck. 

Alternative B was evaluated as the best alternative and further studied in a detailed pre-study 

with placement of new pipes and evaluation of pipes capacity in existing network. Pumping 

station in Malungsfors has a maximum flow rate of 17,2 l/s and a 4473 m pressure pipe which 

should be chosenPE100 TS 180 or TS 200 in evaluation of pumps. Pumping station in central 

Vallerås has a maximum flow rate of 21,0 l/s and 1483 m pressure pipe TS 180. 

Keywords: 

WATER AND WASTE WATER DISTRIBUTION, PRE-STUDY, TRANSMISSION PIPES 

ALTERNATIVES, MALUNGSFORS.
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FÖRKORTNINGAR 

ARV Avloppsreningsverk 

LTA Lätt tryckavlopp 

mvp Meter vattenpelare 

pe Personekvivalent 

PE Polyeten 

PP Polypropen 

PVC Polyvinylklorid 

PN Nominellt tryck 

PUR Polyuretan 

SCB Statistiska centralbyrån 

TS Tryckledning för spillvatten 

TV Tryckledning för vatten 

VA Vatten och avlopp 

VV Vattenverk 



 

 

  



 

 

BERGREPPSFÖRKLARINGAR 

Bordringar Rördel där ena änden svetsas mot rör i samma dimension och 

andra änden består av en utåtstående ring avsedd att fästas 

med bultar mot fläns eller annan anslutning. 

Bostadsändamål Lägenhet avsedd som bostad. Användningsområde regleras av 

byggnadsnämnden. 

Bräddning Avledning av avloppsvatten genom bräddavloppsledning till 

närmaste recipient före det förorenade vattnet gått igenom 

hela reningsprocessen. Vanliga orsaker är funktionsfel eller 

överbelastning på ledningsnätet. 

Dagvatten Avrinning ifrån mark och konstruktion vid tillfälliga flöden 

såsom smältvatten eller tillfälligt grundvatten. 

Dränvatten Det vatten som avleds genom dränering. 

Dykarledning Ledning förlagd på botten i vattendrag såsom sjö eller älv. 

Nersänkt med hjälp av vikter. Inom VA-verksamheten som 

tryckledning för vatten eller avlopp. 

Elasticitetsmodul Parameter som beskriver styvheten för ett elastiskt material. 

Elasticitetsmodulen anger förhållandet mellan mekanisk 

spänning och deformation vid dragbelastning. 

Elektronacceptor Kemisk förening med tendens att ta åt sig elektroner ifrån eller 

dela elektroner med andra kemiska föreningar vilka är av 

typen elektrondonator. 

Hydraulisk radie Kvoten mellan en fluids tvärsnittsarea i en ledning och den 

våta perimetern (längden av fluidens kontaktyta mot ledning). 

Kinematisk viskositet Mått på en vätskas trögflytenhet (flytförmåga) i förhållande till 

dess densitet. 

Livslängd Tiden från att en ledning har lagts tills dess att den måste 

ersättas för att funktionen inte längre uppfylls. 

Länsstyrelsen  Statlig myndighet vilken finns i varje län och är en viktig länk 

mellan kommunerna och regeringen, riksdagen samt centrala 

myndigheter. Länsstyrelsen skall uppbringa länets möjligheter 

och försöka se till att de nationella målen uppfylls. 

Nominellt tryck Det hållfasthetsberäknade invändiga trycket hos ett rör eller 

en ventil vid 20 °C. Exempelvis ett rör med PN16 klarar ett 

maximalt tryck på 16 bar. 



 

 

Personekvivalent Måttenhet för att beräkna dimensionerande spillvattenflöde. 

En personekvivalent (pe) motsvarar en schablonmässig 

belastning ifrån en person under ett dygn. 

Pneumatik Tryckluft 

Riksantikvarieämbetet Nationell myndighet vilken arbetar med frågor om landets 

kulturmiljö och kulturarv. Uppmuntra till forskning och 

kunskapsspridning samt visa, informera och rådgiva om miljö, 

platser och objekt av kulturintresse. 

Riksintresse Ett område kan ha ett allmänt intresse av så stor betydelse att 

det är  av riksintresse. Dessa områden skall skyddas som en 

strategisk resurs eller för att bevaras opåverkade så långt som 

är möjligt. 

Servisledning Ledning vilken förbinder abonnent/fastighet till det allmänna 

huvudledningsnätet. 

Spillvatten Förorenat vatten som avloppsvatten ifrån hushåll, industrier, 

serviceanläggningar och liknande. Här ingår även lakvatten 

ifrån deponier. 

Statisk uppfordringshöjd Nivåskillnaden mellan högsta och lägsta punkten i 

energilinjen för ett trycksystem. Den trycknivå vilken måste 

övervinnas av en pump utan hänsyn till förluster i systemet. 

Tillskottsvatten Otillåtet vatten vilket tränger sig in i avloppsledningsnätet, här 

ingår grundvatten, ytvatten och otillåtet dräneringsvatten. 

Uppfordringshöjd En pumps prestandamått. Uppfordringshöjden beskriver hur 

stor effekt som krävs för att överstiga ett trycksystems statiska 

uppfordringshöjd och dess förluster orsakade av strömning. 

Verksamhetsområde Ett område där fastigheterna omfattas av kommunal vatten- 

och/eller avloppsförsörjning. 

Viskositet Mått på en vätskas trögflytenhet (flytförmåga). 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

VA-tekniken har varit mycket betydande för utvecklingen av den svenska välfärden. 

Människors hälsa och brandvatten har historiskt sett varit de pådrivande faktorerna fram 

tills 1930-talet då miljöperspektivet tog över (Svenskt Vatten, 2005). Idag sköts VA-

försörjningen för majoriteten av befolkningen i kommunal regi vanligtvis genom ett 

kommunalt VA-bolag. Här ingår försörjning av renvatten samt avledning och 

omhändertagande av spill-, dag- och dränvatten. (Svenskt Vatten, 2008) 

I dagsläget syns en uppåtgående trend att bygga överföringsledningar mellan olika VA-

verksamhetsområden och ansluta fler personer i strävan efter större men färre vattenverk för 

beredning av dricksvatten samt reningsverk för rening av spillvatten. En drivkraft för detta är 

att hårdare miljökrav ställs på VA-verksamheten i kombination med att processen per 

ansluten person blir billigare och effektivare i de större reningsverken. Det blir både enklare 

och billigare att klara av ställda kravgränser i de större verken. (Bäckström et al, 2010). 

Samtidigt arbetar man med helhetssynen inom VA i kommunerna och däribland på 

möjligheter att ansluta fastigheter som inte har kommunal VA-försörjning (Dufva, 2012). 

Vamas (Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB) är ett kommunalt VA-bolag som tillhandahåller 

VA-försörjningen för Malung-Sälens kommun i norra Dalarna. Centralorten Malung 

omfattas av ett verksamhetsområde inom VA på ca 7700 personer. 10 km nordväst om 

Malung ligger orten Malungsfors som har ett eget VA-verksamhetsområde med vattenverk 

för produktion av renvatten och ett avloppsreningsverk för omhändertagande av spillvatten.  

Mellan dessa orter finns Västerdalsälven samt förbindelser i form av riksväg 66 på norra 

sidan och den mindre Forsvägen på södra sidan älven. (Malung-Sälens kommun, 2008b) 

Malung-Sälens kommun vill undersöka olika alternativ för framtidens VA-lösning i området. 

Kommunen vill kostnadsmässigt jämföra hur ombyggnad/renovering av Malungsfors ARV 

står sig mot en avveckling och förbindelse av verksamhetsområdena Malung och 

Malungsfors. I det senare alternativet används enbart Tällbyns ARV i centrala Malung för 

omhändertagandet av spillvatten från båda verksamhetsområdena. Mellan Malung och 

Malungsfors ligger även byarna Gärdås, Jägra och Vallerås där kommunen inte har byggt ut 

VA-nät än. Vid förbindelse av Malung och Malungsfors kan det finnas möjlighet till 

nyskapande av kommunala verksamhetsområden inom VA i dessa områden (Bergman, 

2012). 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att utreda ledningsdragning av spillvatten mellan Malungsfors 

och Malung för framtida VA-försörjning i Malungsfors. I förstudien ingår att ta fram olika 

tänkbara ledningsdragningsalternativ vilka bedöms ur teknisk och ekonomisk synvinkel. Det 

ledningsdragningsalternativ vilket bedöms lämpligast utreds vidare för att ge förutsättningar 

för val av tekniskt system med ledningar och pumpar. Vid utnyttjande av befintligt VA-nät 

undersöks dess kapacitet mot de nya flöden som uppstår. 

1.3 Mål 

Målet med detta examensarbete är att få fram ett eller flera lösningsalternativ för ny 

ledningsdragning av spillvatten mellan Malungsfors och Malungs VA-verksamhetsområden. I 

detta arbete krävs att hänsyn tas till områdets förutsättningar såsom befolkningsutveckling, 

markegenskaper, natur- och kulturintressen. 

Utredningen skall leda fram till en ledningsdragning med placering och dimensionering av 

teknisk systemlösning med ledningar och pumpar. 

1.4 Problemformulering 

De frågeställningar som ska utredas i detta examensarbete är: 

 Hur kan den framtida VA-försörjningen lösas i Malungsfors VA-

verksamhetsområde genom ledningsförbindelse till Malungs VA-

verksamhetsområde? 

 Vilka olika ledningstyper och sträckdragningar är tekniskt möjliga? Hur stor är 

investeringskostnaden för respektive alternativ? 

 Finns det kultur-, miljö- och naturskyddsområden som hindrar ledningsdragning?  

 Hur ser framtida belastning ut på nätet? Expansion och befolkningsutveckling i 

berörda områden? 

 Går det att använda befintligt nät? Klarar det befintliga nätet av det extra flöde 

som tillkommer vid eventuellt utnyttjande? 

 Ska det ske ett nyskapande av kommunala verksamhetsområden inom VA i 

byarna Gärdås, Jägra och Vallerås? Vad är tidsperspektivet för detta? 

 Vad finns det för fördelar och nackdelar med de olika alternativen? Vilket är det 

bästa alternativet för ledningsdragning?  

 Vart skall pumpstationer placeras och vilken teknisk systemlösning med 

ledningsdimensioner, ledningsmaterial och pumpar är lämpligast? 
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1.5 Avgränsning 

Rapporten omfattar ledningsförbindelse av spillvatten mellan Malungsfors ARV i 

Malungsfors och Tällbyns ARV i Malung. 

I en förstudie gällande olika ledningsdragningsalternativ arbetar man fram ett 

beslutsunderlag vilket sedan ligger till grund för framtida förfrågningsunderlag och 

projektering. Lokala områdesförutsättningar som inverkar på ledningsdragning beaktas för 

att inte bryta mot lagstiftning och orsaka skadlig påverkan på områden med kultur-, miljö- 

eller naturintresse. En översiktlig kalkylkostnad av de olika ledningsdragningsalternativen 

genomförs också i utredning vilket ger beslutsunderlag ur ett ekonomiskt perspektiv för 

vidare arbete. Beslut av lämpligast alternativ sker tillsammans med Vamas (Bergman, 2012). 

För valt alternativ utförs dimensionering av avloppsledningar och pumpar som krävs för 

funktionen. Rapporten ska i slutgiltigt format utgöra ett bra underlag för Vamas i fortsatt 

projektering och utbyggnad av VA-nätet i berörda projekteringsområden. 

Ledningsnätet för renvatten mellan de två verksamhetsområdena utreds inte i detta arbete. 

En detaljerad dimensioneringsutredning av eventuella reservoarer, tryckstegringar samt 

ledningsdragning av dricksvattenledningar är alltför omfattanden och ryms inte i de 

tidsramar som är satta för denna utredning. Möjligheten att dra vattenledningar tillsammans 

med avloppet kommer dock att finnas med vid värdering av de olika lösningsalternativen. 

Dimension på vattenledning antas i diskussion med Vamas. Vid eventuell dykarledning kan 

vattenledningsdimensionen ha en stor ekonomiskt inverkan vilket gör att den måste beaktas. 

(Tenn, 2012) 

2 TEORI 

Detta kapitel beskriver den teoretiska grunden inom ämnesområdet med anledningen att ge 

en förståelse för mer övergripande val och metoder samt även mer detaljerade tekniska 

lösningar. 

Kapitlet är indelat i fem huvuddelar vilka följer turordningen i metoddelen av 

examensarbetet. Inledningsvis beskrivs VA-verksamheten i Sverige ur ett allmänt perspektiv. 

Del två handlar om de lagar och förordningar som reglerar och styr VA-verksamheten i 

Sverige. Därefter beskrivs avloppsledningsnätet och den tekniska uppbyggnaden av 

ledningsnätet med de tekniker och komponenter som behövs för en fungerande VA-

försörjning. Avsnitt fyra ger en beskrivning av spillvattenpumpar och pumpstationer. Sista 

delen beskriver hydrauliska beräkningar och dimensioneringsmetoder för pumpar, självfalls- 

och tryckledningssystem. 
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2.1 Allmän VA-verksamhet 

VA-tekniken har i Sverige från början av 1850-talet varit drivande ur folkhälso- och 

brandvattenperspektiv fram till 1930-talet då miljöperspektivet tog över utvecklingen. 

Brandvatten i städer och även dränering för att hålla torrt på gatorna byggdes ut i ett tidigt 

skede från sent 1800-tal. Historiskt har avledning av avloppsvatten utvecklats från öppna 

diken och skvalbänkar till dagens olika kombinationer av ledningssystem. (Svenskt Vatten, 

2008). 

VA-försörjningen består dricksvattenleverans och efterföljande hantering av spillvatten. Det 

senare utgörs av det förorenade vattnet ifrån hushåll, industrier och verksamheter samt 

lakvatten ifrån deponier. Förutom spillvattnet hanteras också dagvatten och dränvatten inom 

VA-försörjningssystemet. Dagvatten kommer ifrån tillfällig avrinning från mark och 

hårdgjorda ytor. Hit hör exempelvis vatten ifrån snösmältning och tillfälligt grundvatten som 

normalt inte förekommer på stället. Dränvatten är det vatten som avleds genom dränering, 

vanligtvis ifrån fastigheters dräneringssystem. (Svenskt Vatten, 2008) 

I tätbebyggda områden med verksamhetsområde inom VA är det VA-

huvudmannen/kommunen som har ansvar för omhändertagandet av VA-försörjningen. År 

2005 var mer än 87 % av Sveriges befolkning bosatta inom kommunala verksamhetsområden 

inom VA (Svenskt Vatten, 2005). Det är alltmer vanligt att huvudmannaskapet ombildas till 

ett kommunalt bolag vilket sköter VA-försörjningen. Finansieringen av VA-försörjningen 

utgörs av VA-taxa, kommunal skatt eller en kombination av dessa. År 2002 var 64 % av 

kommunerna helt finansierade av deras VA-taxa. (Svenskt Vatten, 2008) 

Kommunen beslutar vilka fastigheter som omfattas av ett kommunalt verksamhetsområde 

inom VA. Utanför verksamhetsområdena löses VA-försörjningen i varje fastighet genom ett 

enskilt avlopp och enskild vattentäkt eller gemensamt med andra fastigheter i en VA-

förening/gemensamhetsanläggning. (Svenskt Vatten, 2005) 

För vissa fastigheter kan det av olika anledningar vara aktuellt med kombinationen 

kommunalt vatten tillsammans med egen försörjning av avloppet eller tvärtom. Det kan bero 

på att VA-huvudmannen i kommunen anser att den lämpligaste lösningen är att förse 

fastigheterna med antingen vatten- och/eller avloppsförsörjning. 

I genomsnitt produceras 310 liter vatten för varje person och dygn varav 180 liter används i 

hushållet. (Svenskt Vatten, 2005). Utvecklingen av vattenförbrukningen i Sverige ökade 

markant fram till 1970-talet. Efter 1970 har förbrukningen sjunkit trots befolkningsökning i 

landet enligt Figur 1. 
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Figur 1: Historisk utveckling av vattenförbrukning i Sverige. Vattenproduktionen är cirka 20 % 

högre. Källa: Svenskt Vatten, 2005, bearbetad. 

Under de senaste åren har intresset ökat för att ta fram en kommunal VA-plan som skall föra 

in vatten och avlopp i den kommunala översiktsplaneringen. Syftet är att ge ett bredare 

perspektiv och förbättra VA-försörjningen i kommunen samt förenkla arbetet för en hållbar 

utveckling mot framtida krav och miljömål. Detta arbete sker ända från kommunal till 

nationell nivå med miljömål som exempelvis minskad övergödning, giftfri miljö samt hav och 

sjöar i god balans. (Johansson, 2012) 

I dagsläget är inte kommunerna skyldiga att inneha eller arbeta fram en VA-plan eller annat 

dokument som styr VA-planeringen, vilket många av våra grannländer har. Man har inte rätt 

att ta fram en juridiskt bindande VA-plan men är skyldig att inneha en fungerande planering 

av VA-försörjningen. En bra VA-plan ökar oftast förutsättningarna för att uppfylla de krav 

och mål som ställs i Vattentjänstlagen, Plan- och bygglagen samt Miljöbalken. 

Idag arbetar många av Sveriges kommuner mot att förbinda verksamhetsområden med 

varandra och på så sätt få färre men större reningsverk. Detta beror på att ett större 

reningsverk oftast är energieffektivare och har bättre reningseffekt än mindre verk. Även 

driftkostnader och tillsynskostnader med större verk.  

Det är även en trend att ansluta fastigheter med enskilda avlopp till det kommunala 

spillvattennätet i den mån det är ekonomiskt och miljömässigt försvarbart. I Örebro kommun 

utreder man VA-lösningen och arbetar med en VA-plan för hela kommunen. Utredningen 

visar att enskilda avlopp (13 % av fastigheterna) står för över hälften av allt fosforutsläpp till 

Hjälmaren. Av dessa 5 500 enskilda avlopp är det 40 % som inte uppfyller utsläppskraven. 

(Dufva, 2012) 

I VA-försörjningen ingår bra planering och utbyggnad av nätets alla komponenter, samtidigt 

måste drift och underhåll skötas på rätt sätt. Det krävs en god balans mellan systemens olika 

delar för att uppnå effektivast möjlig VA-försörjning. En investering och utveckling av 

reningsprocessen i ett ARV kan vara en supoptimering om underhållet på ledningsnätet är 

eftersatt och bräddar stora mängder orenat spillvatten direkt till recipienten. 
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2.2 Lagstiftning 

Följande lagar och förordningar styr VA-verksamheten i Sverige: 

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna VA-anläggningen (ABVA) är 

kommunens egna tilläggsföreskrifter till Lagen om allmänna vattentjänster gentemot 

abonnenten, enligt 23§ LAV. 

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) kompletterar 

Miljöbalken. Förordningen ställer krav med syfte att främja människors hälsa. Enligt 

förordningen skall varje bostad ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar 

beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål. 

Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (1998:812) innehåller bestämmelser 

om vattenrätt ur ett tekniskt perspektiv. Exempelvis vem som råder över vattnet i ett visst 

område. 

Lagen om allmänna vattentjänster, LAV (2006:412) utgör grunden för säkerställandet av 

VA-försörjningen i en större omfattning. Lagen reglerar hur kommunerna sköter sin 

verksamhet och finansiering samt ansvarsförhållanden gentemot abonnenter. 

Livsmedelslagen (2006:804) innehåller regler om hantering av livsmedel för att säkerställa 

en hög skyddsnivå för människors hälsa och konsumenters intressen. Dricksvatten är 

juridiskt sett ett livsmedel i Sverige. 

Miljöbalken (1998:808) innehåller bestämmelser vars syfte är att främja hållbar utveckling 

genom att värna om hälsa och miljö. Tillämpningar av balken skall skydda människor och 

miljö mot skador och olägenheter. Biologisk mångfald, natur- och kulturmiljö av värde skall 

skyddas. God hushållning av fysiska miljöer ur ekologisk, social, kulturell och 

samhällsekonomisk synvinkel. Lagen säger att avloppsvatten skall avledas och renas eller tas 

hand om så att inte olägenhet uppkommer för miljö eller människors hälsa. Lämpliga 

avloppsanordningar eller andra inrättningar skall utföras för detta. 

Plan- och bygglagen (2012:900) reglerar planläggning av mark och vatten. Lagen innehåller 

bestämmelser om byggande samt behandlar allmänt och enskilt intresse. 
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2.3 Avloppsledningsnät 

Detta kapitel beskriver hur avloppsnätet är uppbyggt och dess olika ingående komponenter 

som krävs för en fungerande VA-anläggning. 

I relation till övriga delar av VA-anläggningen, såsom vattenverk och avloppsreningsverk, är 

ledningsnätet den del som är dyrast att anlägga och sköta genom drift och underhåll.  

I huvudsak består nätet av vatten- och avloppsledningar och olika komponenter som krävs 

för nätets funktion. Avloppsledningarna delas upp i spill-, dag- och dränvatten där 

uppbyggnad och kombination av avledning varierat sig under åren. På senare år har 

införandet av lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) medfört en sänkt belastning och 

ökad kapacitet på kombinerade ledningar där dagvatten ingår (Svenskt Vatten, 2004). 

Andra komponenter på avloppsnätet är bland annat: 

 Brunnar för kontroll, inspektion och rensning.  

 Backventiler som används för att förhindra bakåtriktad strömning som kan leda 

till exempelvis källaröversvämning.  

 Utjämningsmagasin som reglerar flödet nedströms genom att strypa flödet vilket 

utjämnar vattenavledningen.  

 Bräddavlopp vilket avleder avloppsvattnet till närmaste recipient vid överbelastat 

ledningsnät. 

 
Avledning av spillvatten sker antingen genom självfall eller med tillförd energi ifrån pumpar i 

tryckavloppsledningar och pumpstationer. Varje pumpstation har ett nödavlopp. (Svenskt 

vatten, 2005) 

2.3.1 Självfallssystem 

Självfallsystem innebär att vattnet rinner igenom ledningarna ifrån en nivå till en lägre. Dess 

lägesenergi omvandlas till rörelseenergi utan tillskott av energi. Lutningarna på 

självfallssystem anges i x ‰ vilket motsvarar x cm höjdskillnad på tio meter självfallsledning. 

Vilket rör och lutning som är lämpligast beror på flera olika tekniska faktorer och 

förutsättningar såsom rörutformning, material och flöden. (Svenskt Vatten, 2008). 

Rörmaterial 

Vanliga materialtyper vid självfallsledningar är betong och plast av typerna PP, PVC och 

GAP. I dagens avloppsnät är majoriteten ledningar gjorda av betong. 

Betongledningar är tunga konstruktioner som består av stålarmerade eller oarmerade 

ledningar beroende av dimension. Materialet har hög tryckhållfasthet och låg draghållfasthet. 

Typiska exempel på driftstörningar som uppstår på betongrör är rotinträngning och 

inläckage i sprickor, skarvar och otäta fogar. En skadad betongledning försämras ofta i just 

området kring skadan. Betongledningar är även mer känsliga för svavelväteangrepp än 
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plastledningar. Fogning av betongrör sker med gummiringar i olika utföranden antingen 

monterade på rör eller löst vid sidan av. (Svenskt Vatten, 2008) 

Termoplastledningar av typerna PP och PVC med homogen rörvägg har använts i 

självfallsledningar sedan 1980- och 1990-talet. Termoplast kan i smält tillstånd anta ny form 

och återgå till tidigare materialegenskaper. Ringstyvhet är ett mått på hur mycket en 

plastledning kommer att deformeras och avgör tryckklass på rör. Vid självfallsledningar 

krävs lägre styvhet än vid tryckledningar. Formsprutade PP-ledningar är idag tillsammans 

med betongledningar de vanligaste vid nyläggning av trycklösa system och helt dominerande 

vid dimensioner mindre än 200 mm. (Malm et al, 2011) 

Det finns även strukturväggsrör av PE, PP och PVC där utnyttjande av profiler och högre 

rörväggar medför högre tröghetsmoment i utnyttjande av mindre material likt wellpapp eller 

profilerad takplåt. Nackdelen med dessa rör är ökad instabilitetsrisk och skador vid 

rörhantering.  

GAP-rör (eller GRP) är gjorda av glasfiberarmerad polyester vilket inte kan omformas likt 

termoplasten. Dessa rör klarar av högre belastning vid höga temperaturer än PP och PVC. De 

håller sin form bättre men är inte lika slagtåliga. Normalt används detta ledningsmaterial vid 

självfallssystem av stora dimensioner.  

2.3.2 Tryckledningssystem 

Om självfallssystem inte är möjligt måste energi tillföras genom en pump för att uppnå 

eftersträvat flöde. Ledningarna utsätts för andra påfrestningar än vid självfallssystem och 

måste uppfylla andra krav på hållfasthet och tryckklasser. Pumpar, dimensioner och 

ledningar bestäms efter olika faktorer såsom tryckhöjder, flöden och avloppsvattnets 

uppehållstid i ledningar. (Svenskt Vatten, 2008) 

Rörmaterial 

Vanligaste materialet i tryckledningar är plast. Det vanliga egenskaper man jämför 

tryckledningar med är tryckklass och SDR-värde. Tryckklassen talar om hur stort nominellt 

tryck en ledning klarar och förkortas internationellt med PN. SDR-värdet anger kvoten av 

ledningens ytterdiameter och godstjocklek vilket tillsammans med elasticitetsmodulen talar 

om styvheten för materialet i ledningen. 

Ledningar av PE (polyeten) är den idag vanligaste tryckledningen för både vatten och avlopp. 

Materialet är av termoplasttyp som blir porösa först vid temperaturer runt -40 °C. Detta 

vilket innebär att materialet inte förändrar sina egenskaper under normala förhållanden. Det 

finns PE-rör av olika sammansättningar med sambandet högre hållfasthet och högre 

densitet. Äldre PE-rör tenderade att skadas mycket lätt men på senare år har utvecklade 

materialblandningar minimerat detta problem. Fogning av PE-rör sker oftast med 

stumsvetsning där rörändarna svetsas med en värmeplatta och sammanfogar dem med en 

hydraulisk press. I skarven blir det endast en liten smältkant på in- och utsida. En annan 

vanlig fogningsmetod är elektrosvetsmuff där en skarvmuff med metalltråd placeras över 

skarv. Inuti skarvmuffen finns metalltrådar som värms genom elektrisk ledning och smälter 
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ihop skarvmuffen med rördelarna. En korrekt utförd fogning ger god styrka i skarv där rena 

material, rak skarv och bra passform på skarvmuff har stor inverkan på utförandet. Vid större 

ledningsdimensioner är fogning svårare då toleranserna mellan skarvmuff och ledningar lätt 

överstigs. Flänsförband används för att ansluta PE-rör mot andra ledningstyper, 

pumpstationer, ventiler och liknande. Det går till så att bordringar stumsvetsas i lednings 

ände för att kunna anslutas med flänsförband och bult. (Svenskt Vatten, 2008) 

PVC är också ett termoplastmaterial med liknande egenskaper som PP och PE. 

Tryckledningar av PVC har likt de av PE förbättrats under de senaste årtiondena och håller 

idag en hög klass. Flera studier har visat att rören är opåverkade och behållit sina egenskaper 

efter lång tids användning. Fogning av PVC-rör sker vanligtvis med gummiringsmuffar som 

vid behov kan limmas i kontaktytan mot rör. Bristfällig montering av dessa gummiringar är 

en vanlig orsak till läckage i PVC-ledningar. (Malm et al, 2011) 

2.3.3 Dykarledning 

Tryckledningar för vatten- och avloppsförsörjning kan förläggas i vattendrag som sjö och älv 

vilket då kräver en försänkning med vikter av något slag för att motverka ledningens flytkraft. 

Förutsättningar som ledningsdimension samt vattendragets strömstyrka och rörelsevariation 

påverkar viktningen av ledningen för att hålla den på plats i sjö- eller älvbotten. 

Svårigheter med dykarledningar är sämre tillgänglighet för drifts- och underhållsåtgärder 

jämfört med ledningar på land. Exempelvis kan vårfloder med höga vattenflöden i 

kombination med is försämra förutsättningarna för dykarbete. (Tenn, 2012) 

Flänsförband är en vanlig kopplingsteknik vid dykarledningar av PE. Bordringar stumsvetsas 

i de motriktade ändarna på ledningarna för att sedan montera ihop dessa med lösa förband 

och bult. (Svenskt Vatten, 2008) 

2.3.4 Lätt tryckavloppssystem 

LTA-system är en mindre avloppspump som pumpar avloppsvattnet ifrån en eller ett fåtal 

fastigheter ut på huvudnätet. Detta alternativ är fördelaktigt om topografin är varierande och 

i kombination med berg eller svårgrävd mark där självfallssystem kan vara teknisk svårt och 

dyrbart att genomföra. LTA-system är vanligt förekommande i naturskyddade 

kustmiljöområden där klippor och långa avstånd försvårar avloppsförsörjningen. LTA-

pumpen sitter inne på fastigheten men ägs och underhålls av huvudmannen för VA i 

kommunen eftersom pumpen är nödvändig för fastighetens fungerande VA-försörjning. 

Vanligtvis betalar fastighetsägaren driftkostnaden av pumpen. (Malm et al, 2011) 
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2.3.5 Anborrning 

Anborrning på tryckledning betyder att man borrar in på huvudledning för anslutning av 

annan ledning. Det finns metoder för anslutning på både trycksatt och icke trycksatt 

huvudledning med anslutande dimensioner upp till huvudlednings storlek. 

Anborrningsmuffar eller anborrningsbyglar är oftast tvådelade och konstruerade i segjärn 

eller rostfritt stål där den ena delen har anslutning för annat rör. Bultar används för att dra 

ihop kopplingsdelarna och tätning mot ledning sker med packningar. En del typer av 

svetsmuffar har inbyggd T-koppling för att möjliggöra anslutning mot tryckledning.  

Borrning sker mot trycksatt ledning med olika typer av verktyg utan att störa huvudlednings 

funktion eller tillföra borrspån till ledningssystemet. Slutligen stängs nyborrade anslutningen 

med en ventil och borrverktyg monteras bort. (Malm et al, 2011) 

2.3.6 Ledningsläggning 

Anläggning av nya ledningar är en stor del av arbetet ute på ledningsnätet och utförandet är 

ett kritiskt skede för ledningarnas livslängd. Arbete i ledningsgravar är ett olycksdrabbat 

arbetsområde med risker för ras och klämskador. Noggrannhet i kombination med att följa 

anvisningar och rekommendationer för utförandet är viktigt för att förhindra skador på både 

material och arbetare. För att säkerställa ledningsläggande och kunna ställa likvärdiga krav 

och säkerställa utförandemetoder används AMA-böcker. (Tenn, 2012) 

Svensk byggtjänsts AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) innehåller beskrivningar 

av tekniska lösningar och konstruktioner som är väl beprövade inom respektive 

arbetsområde: Administrativa föreskrifter, anläggning, hus, VVS, el och kyl. Utformningen är 

gjord av koder och rubriker i pyramidstruktur. Hänvisning till en rubrik medför att allt 

ovanför i hierarkin gäller. Eventuellt sker en komplettering med ytterligare beskrivning. AMA 

fungerar som kommunikation genom hela anläggningsprocessen. RA (Råd och Anvisningar) 

ger kommentarer till respektive AMA-del. Anläggnings AMA används för säkerställandet av 

utförande vid schakt- och fyllningsarbete, val av material och rörtyp. Den i dagsläget senaste 

versionen är AMA 10. 

Vanligtvis delas ledningsbyggandet upp i följande moment: 

 Schaktning  

 Iordningsställande av ledningsbädd 

 Ledningsläggning och fogning 

 Kringfyllnad och återfyllnad 

 Kontroll av ledning och anläggning 
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Schaktning 

Schaktning är den första delen av ledningsbyggandet. Kunskap om jordarter och deras 

uppförande vid schaktning är nödvändig för att minimera de stora riskerna som finns i 

området. Det gäller att veta hur väder, temperatur och grundvatten påverkar olika jordarters 

egenskaper. Stödkonstruktioner som sponter används för att stabilisera schaktväggen där 

nödvändigt schaktutrymme inte är möjligt. Det är viktigt att sponterna utförs efter sina 

konstruktionsritningar och arbetsbeskrivningar. Länshållning genom pumpning kan vara 

nödvändigt om ledningsgraven innehåller vatten av nämnvärda mängder. Det kan 

exempelvis vara inträngande ytvatten eller grundvatten som orsakar detta. I vissa fall kan det 

vara nödvändigt att länshålla för att hålla ner grundvattennivån i schakten. (Åkerblad, 1981) 

Iordningsställande av ledningsbädd 

Iordningsställande av ledningsbädd genomförs efter schaktning. Ledningsbädden utgör 

rörets underlag och utförs oftast med friktionsmaterial såsom sandig morän. Det krävs 

tillräcklig hållfasthet för att kunna bära upp röret samt precision på höjder och lutning. 

Andra krav på ledningsbädden är att tjäle eller vatten inte får förekomma.  

I vissa fall kan rörgravsbotten behöva förstärkning på grund av att den inte bedöms bära upp 

ledning eller att risk för sättning finns. Det finns olika metoder för denna förstärkning som 

främst bestäms av jordart, vattenförekomst och avståndet till fast botten. 

Utbottning används i lösa och flytbelägna jordarter där vatten förekommer på ett eller annat 

sätt. Där schaktas bottenmaterialet bort och uppfyllning sker med friktionsmaterial. 

Fiberduk kan användas för att jämnare lastutbredning. 

Rustbädd av plank används vid lös lera eller organiska jordar och speciellt vid 

självfallsledningar då olikjämna sättningar i längdled inte får förekomma.  

Förstärkning med grundplatta i betong fungerar likt rustbädden men används vid större 

ledningsdimensioner. För att helt undvika sättningar kan betongplattan pålas ner till fast 

botten vilken då måste dimensioneras för hela överliggande tyngden. Detta används 

vanligtvis för viktiga ledningar och vid stora djup till fast botten (Åkerblad, 1981). 

Ledningsläggning och fogning 

När ledningsbädd är färdigställd börjar arbetet med ledningsläggning. Man startar i den 

djupaste delen av sträckningen och arbetar sig uppåt med jämn lutning. Laserverktyg 

används för att få rätt lutning på ledningarna. Fogning av rördelar sker i denna arbetsprocess 

och det är viktigt att utföra detta enligt anvisningarna för olika rörtyper. Vid stora 

dimensioner och laster måste maskinell rörläggning ske genom exempelvis grävmaskiner 

som lyfter delarna på plats. (Svenskt Vatten, 2008) 
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Kringfyllnad och återfyllnad 

Kringfyllnad och återfyllnad sker med homogena jordarter och måste anpassas till 

rörmaterialet. Uppschaktade massor kan med fördel användas med förutsättningen att de 

uppfyller materialkraven enligt AMA. Kringfyllning utgörs av materialet närmast ledningen 

och måste packas varsamt för att uppnå tillräckligt stödkraft mot rör och inte orsaka skador.  

Kontroll av ledning och anläggning 

Kontroll av ledning och anläggning utförs efter återfyllnaden för att säkerställa funktionen. 

Provning av ledningar skall genomföras efter läggning och bör ske både innan och efter 

återfyllnad för att kunna utvärdera återfyllningens påverkan på rör. Täthetsprovning görs på 

tryckledningar med vatten under övertryck och på självfallsledningar med vatten eller luft. 

För flexibla rör av PVC och PP utförs deformationskontroll där de inte får överstiga vissa 

gränsvärden. Ledningars riktningsavvikelser kontrolleras genom profilmätning med kamera 

eller slangsättningsmätare där mätinstrumentet måste uppfylla krav på noggrannhet. 

(Svenskt Vatten, 2008) 

Frostisolering 

Isolering runt ledningar används vid förläggning av ledningar i mindre djup än det maximala 

tjäldjupet. Dessa ledningar läggs på ett djup som är mindre än normalt och anses därför som 

grunt förlagda. Djupet är varierande beroende på mark-, klimat- och geografiska 

förutsättningar. Frostskyddsisoleringen läggs vanligtvis i platta horisontella isoleringsskivor, 

lådformad isoleringslåda eller hästskoformad isolering. Samlingsbegreppet för dessa grunt 

liggande ledningar inom VA- och fjärrvärmetekniken är lätt kommunalteknik. (Svenskt 

Vatten, 2008) 

En anledning till att man vill placera ledningar på ett grunt djup är att marken innehåller 

mycket berg vilket kräver sprängning eller andra kostsamma metoder. Det är vanligt är att 

kuperade områden med tryckavlopp förläggs på grunt djup. (Svenskt Vatten, 2008). Även 

självfallssystem kan behöva frostskyddsisoleras då läggningsdjupet anpassas efter VA-

anläggningen.  

För den horisontella och hästskoformade isoleringen utnyttjas den lagrade värmeenergin i 

marken för ändring av tjälgränsen. Vid tjälfarliga jordarter får inte jordlagret under 

ledningen frysa vilket kan leda till deformationer i marken, oftast används horisontell 

isolering i dessa jordarter. Horisontell isolering redovisas i Figur 2. För icke tjälfarlig mark 

och stora frostdjup används hästskoformad isolering för att ge ökat skydd ifrån sidorna. Se 

Figur 3. 
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Figur 2: Horisontell frostisolering och tjäldjupsgräns. Källa: Åkerblad, 1981, bearbetad. 

 
Figur 3: Hästskoformad frostisolering och tjäldjupsgräns. Källa: Åkerblad, 1981, bearbetad. 

Om ledningsläggning sker i berg är lådisolering det lämpligaste valet eftersom 

isoleringsskydd då måste finnas runt hela ledningen. Vattenomsättningen i ledningarna är 

här av betydelse för mängden tillförd värmeenergi då isoleringslådan måste hålla 

temperaturen över fryspunkt. Spillvattenförande ledningar är den dominerande värmekällan 

och bör inte placeras för långt ifrån vattenledning ur uppvärmningssynpunkt. 

Huvudledningar har större omsättningar än servisledningar vilket medför att frysrisken är 

större i serviserna, vid möjlighet borde servisledningar ifrån husgrupper samlas och dras i 

gemensam ledningsgrav för att öka värmetillskottet. Vid behov kan även en elektrisk 

värmeslinga för uppvärmning placeras i ledningsgrav. Lådisolering visas i Figur 4. 

 
Figur 4: Lådisolering och tjäldjupsgräns. Källa: Åkerblad, 1981, bearbetad. 
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Materialet för frostisolering bör vara EPS (extruderad styrenplast) vilken är en cellplast med 

hög lastupptagningsförmåga. Om dubbla lager eller fler används skall plattorna placeras med 

förskjutna skarvar. (Åkerblad, 1981) 

Ett alternativ till ovanstående frostskyddsisolering är isolerade ledningar direkt ifrån fabrik. 

Dessa ledningar har olika utformning men vanligtvis består de av ett inre rör av PE eller PVC, 

utanför ett isolerande lager av extruderad eller expanderad polyuretan samt ytterst ett 

skyddsrör av PE. Elektrisk värmeslinga används i vissa fall och är då placerad i 

isoleringslagret nära inre röret.  

2.3.7 Schaktfri ledningsläggning 

Under vissa förutsättningar har man av olika anledningar inte möjlighet att schakta för att 

lägga ledning. Det kan exempelvis vara under befintlig bebyggelse eller vid korsning av väg, 

järnväg eller ett mindre vattendrag. Där kan alternativa metoder användas som borrar 

och/eller trycker sig igenom marken. (Svenskt Vatten, 2008) 

Rörtryckning 

Vid rörtryckning används hydrauliska domkrafter för att trycka ledningen ifrån en 

tryckstation till en mottagarstation med hjälp av ett styrrör. Detta utförs lämpligtvis i lös lera 

då friktionen är en begränsande faktor. Vanligtvis används ledningsdimensioner om 400 - 2 

500 mm och längder om 80 - 100 m. (Svenskt Vatten, 2008) 

Hammarborrning 

Hammarborrning är en borrteknik där ett skyddsrör läggs kvar i borrhålet för att ledningen 

sedan skall kunna läggas i. Schakt för borrstation och mottagning krävs. Borrat material 

forslas bort genom ledningar inuti röret. Metoden används för ledningsdimensioner upp till  

2 000 mm och längder upp till 100 m. (Svenskt Vatten, 2008) 

Styrd borrning 

Styrd borrning använder sig av skyddsrör likt hammarborrning men skiljer sig genom att 

arbetet kan ske ifrån markytan. Borrhålet styrs genom jetspolning och positionering. Först 

borras ett pilothål och sedan borras gradvis större hål upp till önskad dimension. Styrd 

borrning klarar ledningsdimensioner upp till 1 000 mm och längder upp till 600 m. (Svenskt 

Vatten, 2008) 

Jordraket 

Jordraket borrar med hjälp av hydraulisk eller pneumatisk kraft korta sträckor upp till 25 m. 

Metoden fungerar i blockfria jordmaterial utom vid lös lera. Grundvattennivån får inte 

orsaka tryck på borrhål. Inget mothåll behövs och metoden kan användas för 

ledningsdimensioner upp till 110 mm. (Svenskt Vatten, 2008) 



   

 15 

2.3.8 Svavelväteproblem i ledningssystem 

Vid långa uppehållstider i tryckavloppsledningar kan svavelväte bildas. När bakterier bryter 

ned organiskt material i en syrefri miljö sker omvandling av sulfat till sulfid. För 

avloppsvatten i syre- och nitratfria miljöer bildas vätesulfid, även kallat svavelväte. Denna 

avges i gasform och är mycket giftig för människan. Gasen har en stark illaluktande doft men 

vid höga koncentrationer blir dock luktsinnet rubbat och ingen doft känns av. Ledningsnätet 

påverkas genom svavelvätet av korrosion på ledningar och pumpstationen. Eventuellt kan 

svavelväte även ge negativ påverkan på avloppsreningsprocessen vilket i förlängningen ger 

sämre reningsgrad. Problemet med svavelväte i Sveriges VA-verksamhet har kommit mer på 

senare år då långa överföringsledningar medfört längre uppehållstider. Förut byggdes 

avloppsnäten för att avledas till närmaste recipient och transporttiderna i nätet var kortare. 

Internationellt sett har problemet funnits längre i områden med förutsättningar som gynnar 

svavelvätebildningen. Orsaker till uppkomst av svavelväte i ledningarna är numer känt. Låg 

syrgashalt, ingen tillgång till nitrat, kontakt med mikrobiellt material, lång uppehållstid och 

hög temperatur är förutsättningar som gynnar bildandet av svavelväte. (Bäckström et al, 

2010) 

Åtgärder 

För att motverka svavelväte i avloppsledningsnätet kan metoder som pluggrensning, tillsats 

av kalciumnitrat, utspädning med vatten och tryckluftspolning av ledning användas. 

Pluggrensning av ledning sker genom att skjuta en eller flera pluggar genom ledningen för att 

ta bort den biologiska hinna och sedimentansamlingar som uppstått. 

Tillsättning av kalciumnitrat i avloppsvattnet genomförs vid pumpstation. I en syrefri miljö 

innebär det att nitratet används som primär elektronacceptator istället för sulfat i 

ledningarna. Effekten blir att kvävgas avges vilken är harmlös i motsats till svavelväte. 

Tekniken måste upprepas och kombineras med pluggrensning. Detta är idag en vanlig teknik 

för att förhindra uppkomst av svavelväte i spillvattennät. Nackdelen är dyra kemikalier 

(Bäckström et al, 2010). 

Utspädning av avloppsvattnet med vatten kan ske för att sänka BOD-koncentration i 

spillvattnet till ledningen samtidigt som uppehållstiden kortas. Högre vattenhastigheter 

medför samtidigt en större rensande effekt i ledning. Vid denna lösning krävs däremot att ett 

större volymflöde behöver pumpas (Bäckström et al, 2010). 

Tryckluftspolning av ledningsnätet för bekämpning av svavelväte är en teknik vilken är i 

utvecklingsstadiet. Fullskaliga försök visar att tekniken är fullt fungerande men 

begränsningar finns då ledningssystemet har stora variationer i höjdled samt luftare som inte 

kan stängas, hydrauliska undersökningar om hur detta uppstår har inte gjorts. Försöken 

visar att tryckluftsspolning är ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ gentemot tillsättning av 

kalciumnitrat. 
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2.4 Pumpar 

En flytande vätska kan flyttas med hjälp av olika typer av pumpar. Inom VA-verksamheten 

används pumpar inom både vatten- och avloppsvattennätet. På vattensidan används pumpar 

som mer eller mindre kontinuerligt pumpar vatten till vattenreservoarer för att sedan gå 

vidare till konsumenterna (Häggström, 2009). Då avloppsledningsnätet inte kan 

transportera hela vägen med hjälp av självfall används pumpstationer och tryckledningar för 

att transportera mediet. (Svenskt Vatten, 2008) 

Vanligtvis delas pumptyper in i fyra olika pumpgrupper: Turbopumpar, vätskeringspumpar, 

förträngningspumpar och övriga pumpar. Den dominerande pumpgruppen inom VA-

verksamheten är turbopumpar (Häggström, 2009) 

2.4.1 Turbopumpar 

En turbopump består av ett eller flera skovelförsedda löphjul eller propellrar vilka roterar 

och utför arbete på vattnet. Turbopumpar karakteriseras driftmässigt av att volymflödet 

igenom systemet bestäms av dess mottryck.  

Dessa pumpar delas in i tre grupper beroende på i vilken riktning vätskan strömmar igenom 

pumphuset. De tre grupperna är radial-, axial- och diagonalpumpar. Radialpumpar, eller 

centrifugalpumpar, ger en strömningshastighet radialt ur från pumpens rotationsvinkel och 

används vid stora uppfordringshöjder. Axialpumpar, eller propellerpumpar, ger istället 

strömningshastigheten i riktning parallellt med rotationsvinkeln och används för att ge stora 

flöden vid små uppfordringshöjder. Diagonalpumpar, eller halvaxiala pumpar, är 

mellanvarianter av radial- och axialpumpar. Axialpumpar har betydligt högre specifika 

varvtal än diagonalpumpar och i synnerhet mot radialpumpar. (Algers, 1982) 

Skovelhjulet och dess utformning, antalet skovlar och skovelvinkel påverkar i högsta grad en 

pumps prestanda och verkningsgrad. Vid flödes- eller andra förändringar i systemet kan 

hjulet bytas ut eller anpassas för att motsvara den prestanda som krävs. 

Grafisk presentation av radial- och axialpump i Figur 5. 

 
Figur 5: Turbopumpar av typerna radial- och axialpump. Källa: Algers, 1982, bearbetad. 
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2.4.2 Flödesreglering 

Detta avsnitt beskriver de metoder som används för att anpassa pumparna till systemets 

varierande flöden. 

Serie- och parallellkoppling av pumpar 

Vid mycket varierande flöden i systemet är det lämpligt att använda sig av flera pumpar och 

att i huvudsak använda en av pumparna konstant och vid behov kunna slå på en till för det 

flöde som krävs. Lämpligast kopplingsmetod är beroende av pumpegenskaper och systemets 

dominerande förlusttyper. (Algers, 1982) 

Varvtalsreglering 

Varvtalsreglering är en kontinuerlig flödesreglering av pumpar där vanligtvis en 

hydrodynamisk slirkoppling reglerar pumpens prestanda. 

I allmänhet uppgår investeringskostnaden för pumpar till mindre än 1 % av den totala 

anläggningens kostnad. Avancerade metoder för reglering av pumpar såsom 

varvtalsreglering kan resultera i dubbla anskaffningskostnaden men återbetala sig snabbt 

genom lägre energikostnader. Vid vissa tillfällen medför denna regleringstyp även 

besparingar redan i byggskedet med hänsyn till minskade rördimensioner, 

magasinsdimensioner och/eller byggnadsvolymer (Algers, 1982). 

Varvtalsreglering är fördelaktigt vid långa ledningar med låga statiska uppfordringshöjder. 

Friktionsförlusterna blir större med ökad ledningslängd och vid ökat flöde i ledning. Vid 

varvtalsreglering kan flödet regleras och medföra lägre energiförbrukning på grund av dessa 

minskade friktionsförluster. 

Start-stopp-metoden 

Den vanligaste diskontinuerliga flödesregleringsmetoden är start-stopp-metoden där 

pumparna slås av och på med vanligtvis placerad nivågivare i pumpsumpen. Sett ur 

anskaffningskostnad är denna metod billigast för själva pumputrustningen. Detta ställer 

dock höga krav på start- och stopputrustningen då det vanligtvis sker runt 20 000 till 50 000 

starter per år (Algers, 1982). 

Vid längre ledningslängder påverkas tidåtgången för start- och stopprocessen. Högre 

energiåtgång i startfasen samt att det tar längre tid innan pumpen kommer igång helt. I 

stoppfasen medför ökad rörelseenergi i den pumpade vätskan att avstängning måste ske 

reglerat under en viss tid oftast med långsamtgående ventiler. Här kan variationer som 

högpunkter på ledningen kräva ännu längre stopptider. Eftersom pumparna spenderar stora 

delar av driftstiden i start- och stopprocessen kan energiförbrukningen öka markant. 
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2.4.3 Utformning 

Vid installation av backventil i pumpsystemet monteras denna mellan pumpen och en 

avstängningsventil för att kunna byta ut backventilen utan att behöva montera ledning. Om 

parallellkoppling av pumpar sker monteras backventiler på respektive tryckledning för att 

inte flödet skall kunna vandra bakvägen igenom en stillastående pump. (Algers, 1982) 

2.5 Dimensioneringsmetoder 

I detta kapitel beskrivs den teoretiska bakgrunden för dimensionering av ledningsnätet. Här 

ingår beräkning av flöden, dimensionering av ledningar och val av pumpar med hänsyn till 

ledningsnätets utformning och komponenter. 

2.5.1 Dimensionerande flöde 

Detta avsnitt beskriver hur det dimensionerade flödet beräknas utifrån antalet anslutna 

personer, bostadstyper och andra verksamheter såsom skola, affärer och kontor. Vid 

dimensionering används mängden personekvivalenter (pe) där en pe motsvarar den 

schablonmässiga spillvattenbelastningen ifrån en person under ett dygn. Dimensionerande 

spillvattenflöde beräknas med hjälp av två olika metoder, en metod för 100 till 1000 anslutna 

pe och en för fler än 1000 anslutna pe. 

Specifik spillvattenavrinning 

Spillvatten genereras av hushåll, industrier och andra verksamheter såsom exempelvis skola, 

kontor, sjukhus och affär. 

Den specifika spillvattenavrinningen qd_medel anses vara densamma som den specifika 

vattenförbrukningen. Genomsnittligt medelvärde för den specifika vattenförbrukningen i 

flerbostadshus för året 1997 var 220 l/person och dag med variation mellan 140 - 280 

l/person och dag. För småhus var medelvärdet 160 l/person och dag samt variationen 120 - 

240 l/person och dag. (VAV AB, 2001).  

Spillvattenavrinning ifrån industri qs_ind är varierande beroende på verksamhet och bör 

undersökas för varje enskilt fall. En tumregel för industriverksamhet är en 

spillvattenavrinning på 1,0 l/s och hektar under åtta timmar dagtid. 

Om förhållanden för verksamheter såsom affärer, skolor, sjukhus, kontor och kommunens 

spolvatten inte är känt i detalj kan hänsyn tas genom schablonpåslag per boende. Värdena på 

dessa schabloner för allmän verksamhet är 60 l/person och dag för boende i flerbostadshus 

och 20 l/person och dag för småhus. För kända allmänna verksamheter används följande 

schablonvärden: 60 l/anställd och dag i affärer och kontor. 40 l/elev och dag i skolor. 50 

l/barn och dag i daghem. 700 l/bädd och dag i sjukhus. 300 l/bädd och dag i hotell. 500 

l/anställd och dag i restaurang och kafé. (Svenskt Vatten, 2004)  
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Dimensionerande spillvattenflöde, över 1000 pe 

Spillvattenavrinningen varierar under dygn, vecka och år vilket gör att det mest önskvärda 

vore att utgå ifrån lokala förutsättningar i så stor utsträckning som möjligt. Detta kan göras 

genom att använda statistik på vattenproduktion och vattenförbrukning i aktuellt område 

med antagandet att allt renvatten går till spillvattennätet. Däremot finns variationer i denna 

statistik som inte återges i spillvattenavrinningen, exempelvis vattenläckor och bevattning. 

(Tenn, 2012) 

Dygnsvariationen i vattenförbrukning är direkt kopplad till mänsklig aktivitet i hushållet. 

Spillvattenavrinningen påverkas däremot av utjämning i ledningsnätet där variationen 

påverkas av storleken på nätet och dess kapacitet. För att ta hänsyn till denna utjämning vid 

beräkning av det dimensionerande spillvattenflödet används en maxdygnsfaktor cd-max och 

maxtimfaktor ct-max baserad på antalet anslutna pe. Mindygnsfaktorn cd-min tillsammans med 

maxtimfaktorn används vid beräkning av självrensningsförmåga. För 1 000 - 3 000 anslutna 

pe varierar mindygnsfaktorn mellan 0,5 - 0,6, maxdygnsfaktorn mellan 2,3 - 1,5 och 

maxtimfaktorn mellan 3,0 - 1,7. För fler än 3 000 pe varierar mindygnsfaktorn mellan 0,6 - 

0,8, maxdygnsfaktorn mellan 2,1 - 1,3 och maxtimfaktorn mellan 2,7 - 1,4. Specifik 

spillvattenavrinning samt spillvattenflöde ifrån industrier enligt tidigare. Det 

dimensionerande spillvattenflödet beräknas enligt Ekvation 1 

       
          

       
                                                                                                                         

där 

qs dim  = dimensionerande spillvattenflöde (l/s) 

qd medel  = specifik spillvattenavrinning (l/pe) 

p  = antal anslutna pe 

cd max  = maxdygnsfaktor (-) 

ct max  = maxtimfaktor (-) 

qs ind  = spillvattenflöde ifrån industrier (l/s) 

(Svenskt Vatten, 2004) 

Dimensionerande spillvattenflöde, 100 - 1000 pe 

För områden med mer än 100 men mindre än 1 000 pe och utan anslutande industrifastighet 

används diagram i Figur 6 för att beräkna det dimensionerande spillvattenflödet. 

Diagrammet är baserat på den begränsade utjämningen av spillvattenflöde som kan ske i 

ledningssystem av denna storlek. Det dimensionerande flödet klarar spillvattenflöde samt en 

viss mängd dränvatten under förutsättning att minsta dimension på avloppsledning är 200 

mm, allmän servisledning är 150 mm samt att servisledning för småhusfastighet är 110 mm. 

(Svenskt Vatten, 2004) 
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Figur 6: Dimensionerande spillvattenflöde qs_dim för 100 - 1 000 anslutna pe. Källa: Svenskt Vatten, 

2004, bearbetad. 

Dimensionerande flöde 

Avloppsledningar kan belastas av tillskottsvatten i form av exempelvis inläckage till 

ledningsnätet eller felkopplade anslutningar hos fastigheter. För spillvattenledningar där 

dräneringsvatten inte får förekomma (huvudmans angivelser) dimensioneras flödet qdim 

utifrån det dimensionerande spillvattenflödet enligt föregående kapitel tillsammans med ett 

bedömt värde av tillskottsvatten. I bra ledningssystem brukar tillskottsvattnet 

erfarenhetsmässigt bedömas till 0,05 - 0,15 l/s och hektar. Vid renovering av ledningar är det 

lämpligast att utgå ifrån uppmätta flöden som underlag för dimensionering. 

Dimensionerande flöde beräknas enligt Ekvation 2 

                                                                                                                                                                

där 

qdim  = dimensionerande flöde (l/s) 

qs dim  = dimensionerande spillvattenflöde (l/s) 

qinläck  = tillskottsvatten (l/s) 

(Svenskt Vatten, 2004) 

2.5.2 Dimensionering av fyllda ledningar 

Vid dimensionering av hydrauliska system är energiekvationen ett viktigt hjälpmedel då den 

beskriver förlusterna som uppstår vid rörströmning. Energi är oförstörbar men kan övergå 

mellan olika former enligt energiprincipen. Vid tillämpning av ekvationen på rörströmning 
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med fyllda ledningar ges en tydlig bild av hur energi- och trycklinjen uppträder i ett 

ledningssystem som i Figur 7. 

 
Figur 7: Energi- och trycklinje i ett ledningssystem. Källa: Häggström, 2009, bearbetad. 

Den hydrauliska energiekvationen beskrivs i Ekvation 3 

   
 

   
   

  

   
 
 

    
 

   
   

  

   
 
 

                                                                  

där indexnummer 1 och 2 anger sektion uppströms respektive nedströms sektion och 

   = energinivå i sektion 

 

   
   = tryckhöjd 

α  = ledningslutning 

  

   
   = hastighetshöjd 

     = summa av friktionsförluster i ledning 

      = summa av tilläggsförluster orsakat av oregelbunden strömning 

Nivån på ledningar är given av rörutformningen. Randvillkor är att energinivån kan anges i 

de två första sektionerna på systemet.  

Trycknivå är summan av sektionens nivå och tryckhöjden, vilken i sin tur är oberoende av 

strömningshastigheten. Hastighetshöjden är skillnaden mellan energinivå och trycknivå på 

grund av fluidens rörelseenergi i ledningen. 

Minskning av energinivå i rörsystemet förekommer på grund av friktions- och 

tilläggsförluster. Strömningshastigheten har oftast stor inverkan på dessa förluster.  

(Häggström, 2009) 
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2.5.3 Friktionsförluster 

Friktionsförluster i hydrauliska ledningssystem innebär att mekanisk energi vid strömning 

omvandlas till värmeenergi. Den allmänna friktionsformeln, eller Darcy-Weibachs ekvation, 

anger friktionsförlusterna enligt Ekvation 4 

     
 

 
 
  

   
                                                                                                                                                         

där 

    = friktionsförluster (m) 

f  = faktor beroende på Reynolds tal, rörets innerdiameter och råhet (-) 

L  = ledningslängd (m) 

D  = inre ledningsdiameter (m) 

v  = vattenhastighet (m/s) 

g  = tyngdacceleration (m/s²) 

Friktionsfaktorn avgörs av Colebrook-Whites formel för turbulent strömning med en väggyta 

i röret som varken är hydrauliskt glatt eller rå, de flesta praktiska fall, enligt Ekvation 5 

 

  
        

   

   
 

    

     
                                                                                                                            

där 

f  = friktionsfaktor (-) 

k  = ledningsråhet (mm) 

ν  = kinematisk viskositet (m²/s) 

och Reynolds tal för cirkulärt rör bestäms enligt Ekvation 6 

   
   

 
                                                                                                                                                                    

För kända flödeshastigheter och röregenskaper läses friktionsfaktorn lättast ut ur Moodys 

diagram vilket är en grafisk sammanställning av Colebrook-Whites formel. Moodys diagram 

visas i Figur 8. (Häggström, 2009) 
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Figur 8: Moodys diagram. Källa: Häggström, 2009, bearbetad. 

2.5.4 Tilläggsförluster 

illäggsförluster uppstår av bland annat vid inströmning, krökar, utströmning och retardation, 

dvs. vid övergången mellan olika rördimensioner, och anges enligt Ekvation 7 

        
   

  

   
                                                                                                                                                  

där  

     = tilläggsförluster (m) 

kt    = råhetsvärde, förlustkoefficient vilken beror på förlustelementets utseende 

     och Reynolds tal. Anges oftast av tillverkare (mm) 

v  = vattenhastighet (m/s) 

g  = tyngdacceleration (m/s²) 

 (Häggström, 2009) 
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2.5.5 Dimensionering av delvis fyllda ledningar 

Lednings flödeskapacitet 

Antar förutsättningen att energilinjens lutning Sf är parallell med ledningens lutning S0 

[m/m]. Flödena i ledningsnätet antas vara konstanta med tiden enligt Ekvation 8 

                                                                                                                                                                                

För strömning i cirkulärt ledningssnitt där enbart friktion längs rörets väggar uppkommer 

bestäms ledningens flödeskapacitet (flöde vid fylld ledning) enligt Prandtl-Colebrooks 

samband i Ekvation 9 

       
    

 
               

      

           
 
      

      
                                                  

där 

qfull  = flödeskapacitet (l/s) 

D  = inre ledningsdiameter (m) 

k  = råhetsvärde (mm) 

v  = vattenhastighet (m/s) 

g  = tyngdacceleration (m/s²) 

Råhetsvärde är beroende på material och rekommenderade värden för ledning i bra skick är 

0,2 mm för plastledningar av typen PE och PVC. För betong, gjutjärn och stål i bra skick är 

råhetsvärdet 1,0 mm. Den kinematiska viskositeten är 1,31 · 10-6 m²/s vid 10 °C (Häggström, 

2009). 

Vattenhastighet vid fylld ledning beräknas enligt Ekvation 10 

              
   

 

    
                                                                                                                                    

där 

vfull  = vattenhastighet vid fylld ledning (m/s) 

qfull  = flöde vid fylld ledning (l/s) 

D  = inre ledningsdiameter (m) 

(Svenskt Vatten, 2004)  
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Brunnsförluster 

Nedstigningsbrunnar orsakar en höjning av trycknivå uppströms i ledningsnätet vid fyllda 

ledningar vilket i förlängningen kan överskrida nätets maxkapacitet och leda till 

översvämningar. Utformning av brunn och påverkan av sidoflöden avgör hur stor 

trycknivåhöjningen blir i huvudledningen.  

Vid hel vallning och i mindre ledningsdimensioner kan brunnsförlusterna på ett förenklat 

sätt beaktas genom ökning i ledningsråhet kökn enligt Figur 9 och Figur 10. Dessa diagram är 

baserade på brunnsavståndet 70 m, för andra avstånd mellan brunnar sker en korrigering av 

ökningen enligt 

               
  

      
                                                                                                                                       

där 

kökn korr  = ökning av råhetsvärde, korrigerad med hänsyn till brunnsavstånd (mm) 

kökn  = ökning av råhetsvärde (mm) 

Lbrunn  = avstånd mellan brunnar (m) 

 
Figur 9: Ökning av ledningsråhet i betongledningar genom rak genomgående ledning. Kurva 1 för 

ledning med helvallad brunn med inget sidoflöde. Kurva 2 för helvallad brunn med litet sidoinflöde 

jämfört med huvudflödet. Kurva 3 för helvallad brunn med påtagligt sidoinflöde. Kurva 4 för sämre 

vallad brunn med påtagligt sidoinflöde. Källa: Svenskt Vatten, 2004, bearbetad. 
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Figur 10: Ökning av ledningsråhet i plastledningar genom rak genomgående ledning. Kurva 1 för 

ledning med helvallad brunn med inget sidoflöde. Kurva 2 för helvallad brunn med litet sidoinflöde 

jämfört med huvudflödet. Kurva 3 för helvallad brunn med påtagligt sidoinflöde. Kurva 4 för sämre 

vallad brunn med påtagligt sidoinflöde. Källa: Svenskt Vatten, 2004, bearbetad. 

Brunnar med avvinkling, dvs. där ledningen ändrar riktning, medför energiförluster i 

ledningsnätet och har följande förlustkoefficienter: 

 Brunn med god vallning och avvinkling mellan 30° och 45°: 

kt  = 0,5 

 Brunn med god vallning och avvinkling 90°: 

kt  = 1,0 

 Brunn med mindre bra vallning och avvinkling större än 30°: 

kt  > 1,5 

 
Vid större ledningsdimensioner, sämre vallning i brunnar och vid påtagliga sidoinflöden i 

relation till huvudflödet krävs noggrannare analys av tilläggsförlusterna. 

(Svenskt Vatten, 2004). 
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Delvis fylld ledning 

När flödet i ledningarna är mindre än maxkapaciteten kommer ledningarna att gå delvis 

fyllda. Konstant vattendjup i ledningarna förekommer om ingen uppdämning i nätet sker. 

Under denna förutsättning med vattendjup i rakt samband mot dimensionerande flödet 

beräknas vattendjupet enligt Brettings formel, se Ekvation 12 

    
     

                
 

 
            

 

 
                                                                                        

där 

qdim  = dimensionerande flöde (l/s) 

qfull  = flöde vid fylld ledning (l/s) 

D  = inre ledningsdiameter (m) 

y  = vattendjup (m) 

I samband med beräkning av fyllnadsgrad och vattendjup beräknas vattnets hastighet genom 

att i Figur 11 avläsa förhållandet mellan hastigheten i delvis fylld ledning med hastighet vid 

fylld ledning enligt Ekvation 13 

  
 

     
                                                                                                                                                                

där 

v  = vattenhastighet (m/s) 

vfull  = vattenhastighet vid fylld ledning (m/s) 

Förhållandet mellan flöde, hastighet och fyllnadsgrad vid delvis fylld jämfört mot helt fylld 

ledning redovisas grafiskt i Figur 11.  

(Svenskt Vatten, 2004) 
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Figur 11: Förhållandet mellan flöde, hastighet respektive fyllnadsgrad av ledning vid delvis fylld 

jämfört med helt fylld cikulär ledning. Källa: Svenskt Vatten, 2004, bearbetad. 

Självrensning 

För att en avloppsledning skall vara självrensande krävs att skjuvspänningen τmed som 

uppstår mellan vattnet och ledningen uppnår ett rekommenderat värde av 1,5 N/m² eller 

större under minst en timme varje dygn. 

Vid fler än 3 000 anslutna pe är medelflödet ungefär lika med maxtimflödet baserad på 

mindygnsfaktorn cd-min och maxtimfaktorn ct-max enligt kapitel 0. Den specifika 

spillvattenavrinningen qd-medel används då för att beräkna det dimensionerande 

självrensningsflödet [l/s] enligt Ekvation 14 

             
          

       
                                                                                                                                       

där 

p  = antalet anslutna pe 

Om antalet anslutna pe är i intervallet 100 - 3 000 beräknas det dimensionerande 

självrensningsflödet enligt Ekvation 15 
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Minimilutning [m/m] för att uppnå självrensningsförmåga beräknas enligt Ekvation 16 

             
    

     
                                                                                                                                              

där 

ρ  = densitet (kg/m³) 

g  = tyngdacceleration (m/s²) 

Hydrauliska radien R [m] för en cirkulär ledning bestäms ur Ekvation 17 

  
 

 
    

    

 
                                                                                                                                                  

och Ekvation 18 

              
 

 
                                                                                                                                        

där 

y  = vattendjup (m) 

D  = inre ledningsdiameter (m) 

(Svenskt Vatten, 2004) 

2.5.6 Dimensionering av pumpar 

Avsnittet beskriver pumpar i ett tryckledningssystem. Kapitlet avser turbopumpar vilka är 

dominerande inom VA-verksamheten idag (Häggström, 2009). 

Pumpar dimensioneras mot ett största flöde, som i verkligheten kanske aldrig uppnås. 

Däremot kan en otillräcklig pumpkapacitet i vissa situationer resultera i förödande 

konsekvenser (Algers, 1982). 

Uppfordringshöjd 

Historiskt sett har pumpar använts för att flytta vatten mellan en lägre och en högre nivå, 

därifrån kommer begreppet uppfordringshöjd vilket är ett mått på prestationsförmågan i 

pumpen som levt kvar än idag. Viktiga förutsättningar vid beräkning av pumpprestanda är 

dels att värmeenergin som uppstår när vätskan passerar pumpen samt det yttre läckaget ifrån 

pumpen försummas (Algers, 1982).   

Vid dessa antaganden gäller energiekvationen för stationär strömning och pumpens 

uppfordringshöjd definieras följande för ett system enligt Ekvation 19 
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där 

    = systemets uppfordringshöjd 

       = statisk uppfordringshöjd 

    = friktionsförluster 

     = tilläggsförluster 

(Häggström, 2009) 

Grafisk tydliggörande av energiekvationen görs i Figur 12. 

 
Figur 12: System över pump och tryckledningssystem mellan två nivåer. Källa: Häggström, 2009, 

bearbetad.  

Systemkarakteristisk kurva 

Systemets uppfordringshöjd beskriver vad pumpen måste klara av för att uppfylla en 

fungerande funktion i systemet. Den statiska uppfordringshöjden är konstant medan 

förlusterna i systemet ökar som funktion av flödet Q enligt Figur 13. Denna kurva kallas för 

en systemkarakteristisk kurva. (Häggström, 2009) 
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Figur 13: Systemkarakteristisk kurva. Källa: Häggström, 2009, bearbetad. 

Pumpkarakteristisk kurva 

Den teoretiska uppfordringshöjden för en pump som arbetar med konstant varvtal avtar 

linjärt mot det pumpade flödet. I verkligheten ger de hydrauliska förlusterna vid skovelhjulet 

en annan karaktär på den pumpkarakteristiska kurvan, anströmningen till skoveln är 

gynnsammast vid ett visst varvtal då flödets riktning är optimal för respektive pump (Algers, 

1982). En pumpkarakteristisk kurva för den vanligaste turbopumpen presenteras i Figur 14. 

 
Figur 14: Pumpkarakteristisk kurva. Källa: Häggström, 2009, bearbetad. 

Vid seriekoppling av pumpar adderas den statiska uppfordringshöjden för respektive pump 

för gemensam pumpkarakteristisk kurva. Desto närmare pumparna är monterade varandra 

desto mer ökar trycket i ledningssystemet. För att hålla ett jämnare tryck i ledningarna kan 

seriekopplade pumpar användas utspridda på ledningsnätet, detta är fördelaktigt vid stora 

uppfordringshöjder i systemet (Häggström, 2009). Seriekoppling av pumpar redovisas i  

Figur 15.  
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Figur 15: Seriekoppling av två pumpar med pumpkarakteristisk kurva. Källa: Häggström, 2009, 

bearbetad. 

Vid parallellkoppling av pumpar adderas respektive volymflöde för den gemensamma 

pumpkarakteristiska kurvan. Detta är fördelaktigt då det är varierande flöden i systemet där 

man i princip kör en pump konstant och kör den parallellkopplade pumpen vid större flöden 

(Häggström, 2009). Parallellkoppling av pumpar är redovisat i Figur 16. 

 
Figur 16: Parallellkoppling av två pumpar med pumpkarakteristisk kurva. Källa: Häggström, 2009, 

bearbetad. 
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En pump med varvtalsreglerad motor får en ny pumpkarakteristisk kurva för respektive 

varvtal, se Figur 17. Detta är fördelaktigt då man vill kunna variera flödet i systemet och kan 

med hjälp av varvtalsregleringen hålla en relativt hög verkningsgrad till skillnad mot att 

reglera (strypa) den systemkarakteristiska kurvan med hjälp av en ventil (Häggström, 2009). 

 
Figur 17: Varvtalsreglering av pump med pumpkarakteristisk kurva. Källa: Häggström, 2009, 

bearbetad. 

Välja pump 

Vid val av pump till ett system tas först den systemkarakteristiska kurvan fram. Därefter 

testas en pump genom att dess pumpkarakteristiska kurva läggs på diagrammet. 

Skärningspunkten mellan dessa två kurvor är dess driftpunkt vid vilken pumpen ger det 

nödvändiga flödet för systemet. (Algers, 1982) 

En mycket viktig aspekt vid val av pump är energiförbrukningen och direkt motsvarande 

pumpens effektbehov. I turbopumpar går delar av den tillförda effekten P går åt till 

friktionsmotstånd i pumpens lager och tätningar och kvar blir den inre effekten Pi. Den inre 

effekten påverkar sedan den pumpade vätskan. Den nyttiga effekten Pn är vad som blir kvar 

efter hjulfriktions-, pumphus och skovelkanalsförluster samt inre läckage i pumphuset. 

Pumpens totala verkningsgrad beräknas enligt Ekvation 20 

   
  
 
                                                                                                                                                                        

vilket resulterar i pumpens effektbehov enligt Ekvation 21 
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Verkningsgraden varierar därför med flödet och är som högst vid det flöde då den optimala 

vinkeln för anströmning till pump infinner sig. Effektflödet igenom en turbopump 

presenteras grafiskt förenklat i Figur 18. 

 
Figur 18: Effektflöde genom turbopump. Källa: Algers, 1982, bearbetad. 

Typisk system- och pumpkarakteristisk kurva samt dess driftpunkt och pumpens 

verkningsgrad är presenterat i Figur 19. 

 
Figur 19: Systemkarakteristisk kurva, pumpkarakteristisk kurva samt pumpens driftpunkt och 

verkningsgrad. Källa: Häggström, 2009, bearbetad. 

Olika pumpar testas genom denna metod och val av pump sker med hänsyn till de krav man 

har såsom dimensionerande flöde och energiförbrukning. 

(Häggström, 2009) 
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3 METOD 

I detta kapitel beskrivs och motiveras de metoder (både forskningsmetoden och det praktiska 

genomförandet) som använts i arbetet.  

Första delen består av en förstudie om olika ledningsdragningsalternativ mellan Malung och 

Malungsfors samt ett beslutsunderlag för val av alternativ. Intervjuer med Bjerking AB och 

Uppsala Vatten och Avfall AB är inriktade på förstudiens upplägg för att ge branschmässiga 

råd och säkerställa vilka delar som bör ingå. Lokala områdesförutsättningar påverkar 

ledningsdragningen och val av tekniska lösningar. Beaktning av områden med kultur-, miljö- 

eller naturintresse görs för att inte bryta emot lagstiftning och orsaka skadlig påverkan. En 

översiktlig investeringskostnad för de olika ledningsdragningsalternativen ger underlag ett 

ekonomiskt perspektiv.  Fältundersökningar har gjorts för att säkerställa om 

ledningsdragningsalternativen är möjliga i praktiken. 

Andra delen av detta kapitel utgörs av en detaljerad förstudie av det lämpligaste 

ledningsdragningsalternativet som valts efter förstudiearbetet. Här utreds dimensionering av 

ledningssystemet för att ge underlag till val av pumpar som krävs för det nya ledningsnätet. 

Vid kapacitetskontroll på befintligt nät undersöks ledningar och pumpar vilka eventuellt 

måste åtgärdas för funktion av ledningsnät. 

Inom detta examensarbete är metoder och material uppdelat i intervjuer, lokala 

områdesförutsättningar, investeringskostnader, flödesberäkning, dimensionering av 

rörsystem och kapacitetskontroll på befintligt nät. De tre första delarna i detta kapitel utgör 

förstudiearbetet och de tre sista delarna är inom den detaljerade förstudien: 

 Förstudie 

 Intervjuer 

 Lokala områdesförutsättningar 

 Investeringskostnader 

 Detaljerad förstudie 

 Flödesberäkning 

 Dimensionering av rörsystem 

 Kapacitetskontroll på befintligt nät 
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3.1 Intervjuer 

I detta examensarbete är två intervjuer genomförda för att stärka grunden till upplägget av 

förstudiedelen. Ena intervjun är vald med VA-huvudman och den andra intervjun med ett 

konsultföretag med anledningen att få svar på frågor och synpunkter ur både ledningsägar- 

och konsultperspektiv. 

3.1.1 Bakgrund 

Syftet med intervjuerna är att genom branschmässiga erfarenheter ifrån liknande projekt ge 

ett bra underlag för vilka faktorer som bör ingå i beslutsunderlaget och vilka 

områdesförutsättningar som bör undersökas. 

Intervjuer har utförts med det kommunala VA-bolaget Uppsala Vatten och Avfall AB och 

konsultföretaget Bjerking AB. Dessa två aktörer har arbetat tillsammans i flera projekt och är 

nu inblandade i ett aktuellt projekt med överföringsledningar mellan Uppsala och Almunge 

åt Uppsala kommun.  Projektet är uppdelat i flera etapper vilka just nu ligger i olika skeden. 

En första etapp mellan Uppsala och Gunsta är mitt i byggskedet och fortsatta etapper från 

Gunsta till Almunge är i projekteringsstadiet. (Grundin, 2012) 

3.1.2 Intervjuade personer 

Intervjuade personer är: 

 Anna Blomlöf, Avdelningschef för Anläggningsenhet Uppsala, Bjerking AB. Ort 

och datum för intervju: Uppsala, 2012-09-28. 

 Malin Grundin, Enhetschef för Projektenhet, Uppsala Vatten och Avfall AB. Ort 

och datum för intervju: Uppsala, 2012-10-25. 

3.1.3 Utförande 

Intervjuanden delgavs ett antal frågor och ämnesområden en vecka innan intervjutillfället för 

att skapa en grund till diskussion. Frågorna är i huvudsak inriktade på hur de två olika 

företagen arbetar i förstudiearbete vid liknande projekt och vilka parametrar som bör 

undersökas. 

3.2 Lokala områdesförutsättningar 

Detta kapitel beskriver projektområdet och dess förutsättningar som utgör grunden för olika 

ledningsdragningsalternativ. Inledningsvis genomförs en lokalisering och introduktion av 

området. Här följer beskrivning av natur- kultur och miljövärden inom projektområdet. 

Kapitlet innehåller befolkningsutveckling i berörda områden och statistik inom Malungfors 

VA-verksamhetsområde.  
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3.2.1 Lokalisering och introduktion av projektområde 

Malung-Sälens kommun ligger i västra Dalarna och gränsar till Norge. Centralort är Malung 

och i norra delen finns Sveriges sydligaste fjällområde Transtrandsfjällen och turistorten 

Sälen. Kommunen har drygt 10 000 invånare (Nationalencyklopedin, 2012a). 

Lokalisering av område se Figur 20 och Figur 21 nedan. 

 
Figur 20: Karta över Sverige med markerat område över Dalarnas län samt Malung-Sälens 

kommun. Källa: SCB, 2012-10-21, bearbetad. 

 
Figur 21: Karta över Dalarnas län med markerat projektområde. Källa: Länsstyrelsen Dalarna, 

2012-10-21, bearbetad. 
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Området som är aktuell i detta arbete sträcker sig ifrån centrala Malungs norra delar upp till 

Malungsfors.  I Figur 22 är Malungsfors det gula området uppe till vänster. Centralt i bild på 

östra sidan av Västerdalsälven finns byn Vallerås. Centralt på västra sidan finns byarna 

Gärdås och Jägra. Längst ner till höger syns de nordvästligaste delarna av centrala Malung. 

 
Figur 22: Ekonomisk karta över projektområdet mellan Malung och Malungsfors. Källa: AutoKa-

Vy, 2012-09-25, bearbetad. 

3.2.2 Befintligt VA-nät 

Byarna Gärdås, Jägra och Vallerås har i dagsläget enskilda eller gemensamma 

avloppsanläggningar samt vattentäkter. Figur 23 visar vart Malungsfors ARV ligger samt hur 

långt Malungs VA-nät är utbyggt i nordvästlig riktning. Ungefärligt avstånd mellan 

Malungsfors ARV och gränsen till Malungs VA-verksamhetsområde är ca 5 km.  
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Figur 23: Ekonomisk karta över projektområdet mellan Malung och Malungsfors. Grafisk 

redovisning av i dagsläget utsträckning av Malungs VA-nät samt lokalisering av Malungsfors ARV. 

Källa: AutoKa-Vy, 2012-09-25, bearbetad. 

I Bilaga C finns en översiktlig presentation över Malungs och Malungsfors VA-

verksamhetsområden ifrån året 2009 gjord av Malung-Sälens kommun. En tydlig 

översiktskarta över projektområdet med VA-nät presenteras i Bilaga D.  

3.2.3 Översiktsplan  

Senaste översiktsplan för Malung-Sälens kommun ifrån juni 2008 med kompletteringar i 

februari 2009. Den blev antagen av kommunfullmäktige 2009-03-30 och vann laga kraft 

2009-11-26. 

Översiktsplanen innehåller riksintressen av olika typer, de intressen som är berörda inom 

projektområdet är följande (Malung-Sälens kommun, 2008b): 

 Riksväg 66 (Väg) 

 Västerdalsälven (Naturvård) 

3.2.4 VA-planering 

Man håller på att arbeta med en VA-plan inom kommunen. De mest omfattande projekten är 

uppe i Sälenfjällen för att klara av den expansionsram som sattes i Malung-Sälens 

Översiktsplan ifrån 2008. Ett handlar om utbyggnaden av Sälfjällets ARV (vilket 

färdigställdes våren 2012). Det andra ärendet som är mest aktuellt handlar om att utreda 
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vattenförsörjningen i Sälenfjällen. I dagsläget finns kommunala vattenverk i Hemfjällstangen 

och ett stort vattenverk i Tandådalen som försörjer Tandådalen och Hundfjället. I Stöten 

finns ett privatägt vattenverk vilket sköts av Vamas. I övrigt domineras fjällområdets 

vattenförsörjning av privata vattentäkter. 

VA-planen säger ingenting om området för detta arbete. 

Sättet man avslutat ledningsdragningarna tyder på att det funnits tankar om eventuell 

utbyggnad av vatten- och avloppsledningar på båda sidor om Västerdalsälven i nordvästlig 

riktning. Ingen minskning av ledningsdimensioner samt anslutningsmöjlighet i 

ledningsriktningen. 

3.2.5 Natur- och miljöskyddsområden 

Viktiga områden ur natur- och miljöskyddsperspektiv har hämtats i Malung-Sälens digitala 

översiktsplan genom programmet ArcGIS. Den digitala översiktsplanen är kontinuerligt 

uppdaterad med natur- och miljöskyddade platser ifrån både Länsstyrelsen och 

Naturvårdsverket. Inom projekteringsområdet finns inget Natura 2000-intresse.  

Områden av natur- och miljöskyddsintressen finns presenterad i Bilaga A under avsnittet 

Natur-, miljö- och riskområden.  

Vid dragning av ledningar måste hänsyn tas till dessa områden. Under vissa omständigheter 

kan det bli omöjligt att undvika inträngande vilket medför att undersöka vilka åtgärder som 

krävs för att säkerställa bevarandet. 

3.2.6 Kulturmiljö, fornminnen 

Platser av kulturmiljö har undersökts med Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök samt i 

Malung-Sälens digitala översiktsplan. Den digitala översiktsplanen uppdateras kontinuerligt 

med information (däribland kulturmiljö) ifrån Länsstyrelsen och ifrån ArcGIS. Dessa 

områden och objekt måste undvikas genom anpassning av ledningsdragning. 

Områden och objekt av kulturintresse finns presenterade i Bilaga A under avsnittet 

Kulturmiljö.  

3.2.7 Jordartskarta 

Karta över projektområdets jordartstyper är hämtad ifrån Sveriges geologiska undersöknings 

(SGU) tjänst Kartgeneratorn. 

Jordartskartan i skala 1:100 000 (A3) finns presenterad i Bilaga E. 

3.2.8 Befolkning 

Idag bor ungefär 10 500 invånare i Malung-Sälens kommun. Turistområden Sälenfjällen gör 

att kommunen under vinterhalvåret får ett "invånarantal" i storleksordningen 50 000 - 90 

000. Detta medför helt andra förutsättningar för samhällsutvecklingen inom kommunen och 

belastning på VA-verksamheten. 
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Historiskt sett har befolkningsmängden minskat med 2 500 personer de senaste 50 åren 

enligt Figur 24. Andelen äldre människor har ett högre genomsnitt än rikets och inverkar 

negativt på befolkningsutvecklingen. Befolkningsprognos under 2006 pekar mot 10 000 

invånare i kommunen år 2020 (Malung-Sälens kommun, 2008b).  

Orten Malung har i dagsläget drygt 5 000 invånare och har under de senaste 50 åren pendlat 

mellan ungefär 5 100 och 6 200 invånare enligt Figur 24. 

 
Figur 24: Befolkningsmängd i Malung-Sälens kommun under åren 1968 - 2011 samt centralorten 

Malung under åren 1960-2010. Källa: SCB, 2012-10-12, bearbetad. 

Befolkningsmängden i Malungsfors har mellan åren 1960 och 2010 sjunkit med 40 % från 

940 till 560 invånare. Antal mantalsskrivna i årsskiftet 2010/2011 var 580 personer enligt 

befolkningsregistret. Vallerås (Västra delen) har under de senaste 15 åren haft ett jämnt 

invånarantal om knappt 100 personer. Under samma period har även byarna Gärdås och 

Jägra tillsammans haft en jämn befolkning omkring 140 - 150 invånare enligt Figur 25. 
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Figur 25: Befolkningsmängd i Malungsfors under åren 1960 - 2010 samt i byarna Vallerås och 

Gärdås/Jägra under åren 1995 - 2010. Källa: SCB, 2012-10-12, bearbetad. 

Antalet mantalsskrivna personer var enligt befolkningsregistret 140 personer i Gärdås/Jägra 

under årsskiftet 2010/2011 (ArcGIS, 2012). Mantalsskrivna personer i Vallerås var totalt 133 

personer i årsskiftet 2010/2011 (ArcGIS, 2012). 

3.2.9 Statistik i Malungsfors VA-verksamhetsområde 

Malungsfors ARV (Figur 26) är byggt 1979 och dimensionerades för 1000 pe, här används 

mekaniskt och kemiskt reningssteg. Det mekaniska rensningssteget är dimensionerat för att 

klara av fyra gånger det dimensionerande flödet och det kemiska reningssteget är 

dimensionerat mot dubbla mängden av det dimensionerande flödet. Avloppsledningsnätet i 

Malungsfors VA-verksamhetsområde har ingen anslutning av dagvatten. Dräneringsvatten 

till spillvattensystemet får inte förekomma om inte ett speciellt avtal mellan fastighetsägare 

och huvudman skrivits (Malung-Sälens kommun, 2008a). Dessvärre kan dränvatten till 

spillvattensystemet fortfarande finnas på äldre fastigheter, man har under flera perioder 

undersökt och påtvingat åtgärder för fastigheter där olovligt dränvatten förekommit  

(Tenn, 2012). 
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Figur 26: Malungsfors ARV. 

Statistik hämtad ur Vamas VA-debiteringsprogram visar att under åren 2009 till 2011 stod 

fastigheter med bostadsändamål för 87 % av den totalt debiterade vattenförbrukningen i 

Malungsfors VV (Bilaga B). I följande beräkningar av den specifika spillvattenavrinningen 

antas förutsättningen att 87 % av spillvattenmängden kommer ifrån bostäder, resterande 13 

% kommer ifrån fritidshus och övriga verksamheter såsom industrier, skolor och affär. 

I miljörapporter för Malungsfors redovisas de månadsvis producerade mängder renvatten i 

Malungsfors VV och behandlad mängd spillvattenflöde i Malungsfors ARV. Alla 

miljörapporter anger 700 personer anslutna till avloppsnätet. Statistiken finns presenterad i 

Bilaga B. 

Trenden över åren visar att Malungsfors ARV har som störst spillvattenflöde i månaderna 

april och september, även förhållandet mellan behandlad mängd spillvatten mot producerad 

mängd renvatten är som störst i dessa två månader, se Figur 27 och Figur 28. Den månad 

med störst behandlad spillvattenmängd under denna period var september 2010 då 5424 m³ 

spillvatten behandlades och 3285 m³ renvatten producerades. Spillvattnets mängd var 165 % 

av mängden renvatten för denna månad.  



   

 44 

 
Figur 27: Månadsvis behandlad spillvattenmängd i Malungsfors ARV under åren 2008-2011. Indata 

se Bilaga B. Källa: Malung-Sälens kommun, Miljörapporter för Malungsfors 2008-2011, 2012-10-21, 

bearbetad. 

Förhållandet mellan mängden behandlat spillvatten i Malungsfors ARV och mängden 

producerat renvatten i Malungsfors VV följer i stora drag grafen för mängden behandlat 

spillvatten. Mängden producerat renvatten är förhållandevis jämn mot behandlad mängd 

spillvatten. Den behandlade mängden spillvatten ligger vanligtvis runt 70 - 90 % av mängden 

producerat renvatten. April och september är de månader där förhållandet visar en större 

mängd behandlat spillvatten än producerat renvatten, se Figur 28. 

Mängden debiterat vatten är betydligt lägre än den producerade mängden renvatten i 

Malungsfors VV (Se Bilaga B). Det har under denna period funnits en läcka på 

vattenledningsnätet i Malungsfors VA-verksamhetsområde vilken blev lagad under 2012. I 

efterhand uppskattas att läckan stod för ungefär en tredjedel av den totala 

vattenförbrukningen i Malungsfors VV (Haltorp, 2012). 
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Figur 28: Månadsvis förhållande mellan behandlad mängd spillvatten och producerad mängd 

renvatten i Malungsfors VA-verksamhetsområde under åren 2008-2011. Indata se Bilaga B. Källa: 

Malung-Sälens kommun, Miljörapporter på Malungsfors ARV, 2012-10-21, bearbetad. 

3.2.10 Nyskapande av VA-verksamhetsområden 

I ett första utbyggnadsskede ligger den högsta prioriteringen på att förbinda Malungsfors 

med Malung. Att skapa nya verksamhetsområden i byarna Gärdås, Jägra och Vallerås 

behöver inte vara aktuellt i första produktionsskedet. Möjligheten att i framtiden kunna 

bygga ut och ansluta fastigheter på båda sidor älven skall vara med i utredningen av 

respektive ledningsdragningsalternativ. (Bergman, 2012) 

3.2.11 Indelning av delområden 

För att förenkla vilka fastigheter som ingår i flödesberäkningar delas projektområdet upp i 

fem delområden som redovisas på karta i Figur 29. 

Delområde 1 (Malungsfors) 

Delområde 1 är avgränsat till de fastigheter som idag är anslutna till avloppsförsörjning inom 

Malungsfors VA-verksamhetsområde.  Antal mantalsskrivna i detta delområde var 546 

personer i årsskiftet 2010/2011 enligt befolkningsregistret och befolkningsutvecklingen 

kommer att hållas på denna nivå. Dessa personer var fördelade på 241 fastigheter avsedda för 

bostadsändamål. Antalet fritidshus i området är 113 stycken år 2012 enligt statistik hämtad 

med EDPFuture. I området är det befintligt ledningsnät med hög andel tillskottsvatten. 

  

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

140% 

160% 

180% 

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

b
e

h
. 
s

p
il

lv
a

tt
e

n
/p

ro
d

. 
re

n
v
a

tt
e

n
 

2008 

2009 

2010 

2011 

Medel 



   

 46 

              

                      

Delområde 2 (norra Vallerås) 

Delområde 2 är de nordligaste delarna av Vallerås avgränsat ner till bäckravin enligt Figur 

29. Antalet mantalsskrivna personer i detta delområde var 32 stycken i årsskiftet 2010/2011 

enligt befolkningsregistret och befolkningsutvecklingen kommer att hållas på denna nivå. I 

området medför ett nytt ledningsnät låg andel tillskottsvatten. 

             

 Delområde 3 (mellersta Vallerås) 

Delområde 3 är resterande delar av Vallerås ner till befintligt nät i södra Vallerås. Antalet 

mantalsskrivna personer i var 92 stycken i årsskiftet 2010/2011 enligt befolkningsregistret 

och befolkningsutvecklingen kommer att hållas på denna nivå. I området medför ett nytt 

ledningsnät låg andel tillskottsvatten. 

             

Delområde 4 (västra Gärdås) 

Delområde 4 består av fastigheter i Gärdås väster om Kvarnbäcken vilken ger en naturlig 

avgränsning. Antalet mantalsskrivna personer var 73 stycken i årsskiftet 2010/2011 enligt 

befolkningsregistret och befolkningsutvecklingen kommer att hållas på denna nivå. I 

området medför ett nytt ledningsnät låg andel tillskottsvatten. 

             

Delområde 5 (östra Gärdås och Jägra) 

Delområde 5 är resterande fastigheter i Gärdås samt hela Jägra. Antalet mantalsskrivna 

personer i detta delområde var 67 stycken i årsskiftet 2010/2011 enligt befolkningsregistret, 

fördelade på totalt 29 fastigheter avsedda för bostadsändamål. I området medför ett nytt 

ledningsnät låg andel tillskottsvatten. 
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Figur 29: Indelning av projektområdet. Delområde 2 består av de nordligaste delarna av Vallerås. 

Delområde 3 är mellersta delarna av Vallerås ner  till befintligt VA-nät. Delområde 4 består av 

nordvästligaste delarna av Gärdås ner till Kvarnbäcken. Delområde 5 består av resterande 

fastigheter i Gärdås samt Jägra. 

3.3 Investeringskostnader 

Detta kapitel innehåller ingående kostnader för en förenklad investeringskostnadskalkyl av 

ledningsdragningsalternativ. I förstudien genomförs ingen utredning av drift- och 

underhållskostnader för de olika alternativen. Okänd bottenprofil och okänt djup i 

Västerdalälven vid dykarledning medför osäkra tryckfall för ledningar i alternativen A och C. 

3.3.1 Kostnader 

För att beräkna investeringskostnaden för respektive ledningsdragningsalternativ används 

priser baserade på tidigare erfarenheter inom Vamas, ifrån projekt med liknande 

förutsättningar. I Tabell 1 redovisas de ingående kostnaderna. 

Tabell 1: Ingående kostnader för investeringskalkyl över olika ledningsdragningsalternativ. Källa: 

Vamas, tidigare projekterfarenheter. 

Ledningsläggning (schaktning, ledningsbädd, rörmontering, 
svets, kring- och återfyllnad) 

Pris 

Lättgrävd mark, bef. material T (S+V) 2,3m (40m/8h) 390 kr/m 

Lättgrävd mark, bef. material S (S+V) 3,2m (20m/8h) 780 kr/m 

Lättgrävd mark, inkl. material T (S+V) 2,3m (40m/8h) 480 kr/m 

Lättgrävd mark, inkl. material S (S+V) 3,2m (20m/8h) 980 kr/m 

Stenblock, bortforsling och ersättningsmaterial 100 kr/m 

Övrig ledningsläggning     

Skogsavverkning, röjning och stubbrytning, lätt skog 300 kr/m 
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Skogsavverkning, röjning och stubbrytning, medel skog 500 kr/m 

Asfaltsväg, rivning och återställning T 2,3m 4400 kr/m 

Asfaltsväg, rivning och återställning S 3,2m 6200 kr/m 

Grusväg, rivning och återställning T 2,3m 180 kr/m 

Grusväg, rivning och återställning S 3,2m 250 kr/m 

Gräsmatta T 2,3m 80 kr/m 

Gräsmatta S 3,2m 110 kr/m 

Naturmark T 2,3m 30 kr/m 

Naturmark S 3,2m 42 kr/m 

Rörmaterial     

TS 140 PE100 SDR 17 (inre d 123,4mm) 175 kr/m 

TS 160 PE100 SDR 17 (inre d 141,0mm) 230 kr/m 

TS 180 PE100 SDR 17 (inre d 158,6mm) 290 kr/m 

TS 200 PE100 SDR 17 (inre d 176,2mm) 360 kr/m 

TV 160 PE100 SDR 17 230 kr/m 

S 400 BTG 350 kr/m 

S 400 PE100 SDR 17 (inre d 352mm) 800 kr/m 

Svetsmuff 140 PE SDR 17 400 kr/st 

Svetsmuff 160 PE SDR 17 500 kr/st 

Svetsmuff 180 PE SDR 17 700 kr/st 

Svetsmuff 200 PE SDR 17 850 kr/st 

Dykarledning     

Läggning inkl. svetsning, montering, nersänkning (per ledning) 350 kr/m 

Läggning inkl. svetsning, montering, nersänkning, betongvikter för 
TS 140 + TV 160 

1354 kr/m 

Läggning inkl. svetsning, montering, nersänkning, betongvikter för 
TS 160 + TV 160 

1488 kr/m 

Läggning inkl. svetsning, montering, nersänkning, betongvikter för 
TS 180 + TV 160 

1639 kr/m 

Läggning inkl. svetsning, montering, nersänkning, betongvikter för 
TS 200 + TV 160 

1808 kr/m 

Annat     

Täthetsprovning (TS+TV) 30 kr/m 

Anborrning på TS 140 - 160 inkl. ventil, anslutande dimension < 
140 mm 

10000 kr/st 

Schaktfri metod 3000 kr/m 

... Etableringskostnad 50000 kr/st 

Styrd borrning (Dubbla ledningar) 1200 kr/m 

... Draggrop 5000 kr/st 

 

  



   

 49 

Dykarledning försänks separat med tryckledningar för vatten- och spillvatten. Vid beräkning 

av investeringskostnader används TV 160 PE100 SDR 17 för vattenförsörjning. 

I detta tidiga skede av förstudie läggs följande påslag på priset för ledningsdragning: 

 20 % för oförutsedda kostnader. 

 
Investeringskostnader för pumpstationer uppskattas till: 

 500 000 kr för ombyggnad av Malungfors ARV. 

 800 000 kr för nybyggnad av pumpstation i storleksordningen 800 till 1000 

anslutna personer. 

 
Följande påslag görs på summapriset av ledningsdragning, oförutsedda kostnader och 

pumpstationer: 

 25 % för byggherrekostnader (projektering, byggledning, projektledning och 

kontroller). 

 
För dykarledningar i älven uppskattas kostnaden för framtagning av tillstånd, 

miljökonsekvens- och genomförandebeskrivning till: 

  1 000 000 kr. 

 
(Blomlöf, 2012) 

3.4 Utvärdering av ledningsdragning 

Beslutsunderlag för val av lämpligast ledningsdragningsalternativ sammanfattar förstudien. 

Utvärdering genomförs genom att bedöma olika parameter för respektive alternativ. 

Bedömning utförs med en nolla vid neutral lösning, varken bra eller dålig. Vid bedömning av 

en bra lösning ges ett plus och vid mycket bra lösning två plus. Minus ett fås vid en mindre 

bra och minus två vid en dålig lösning. Slutligen jämförs antal plus mot antal minus. 

De olika parametrar som bedöms är: 

 Restriktions- och värdeområden 

 Tillgänglighet 

 Komplicerad läggning 

 Anslutningsmöjlighet 

 Tillståndsfrågor 

 Investeringskostnad 
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I restriktions- och värdeområden bedöms ledningsdragningsalternativets påverkan av 

områden och objekt av kultur-, miljö- och naturintressen. 

Bedömning görs av tillgänglighet och åtkomst för respektive alternativ vid byggnation samt 

när ledningssystemet har försatts i drift. 

I komplicerad läggning bedöms huruvida ett ledningsdragningsalternativ har enkla eller 

svåra passager. Vissa partier kan vara svåråtkomliga med grävmaskin och i vissa fall krävs 

schaktfria metoder. Bedömning görs även av hur stor andel av respektive sträcka som anses 

vara komplicerad. 

Bedömning av möjligheten att ansluta fastigheter i Gärdås, Jägra och Vallerås för respektive 

ledningsdragningsalternativ. Utbyggnad av eller förberedelse till ledningsnät i byarna genom 

att dela ledningsgrav på vissa sträckor. 

Under tillståndsfrågor görs bedömningen om ett alternativ berörs av tillståndsfrågor som kan 

uppkomma vid exempelvis grävning, sprängning eller arbete i olika typer av skyddsområden. 

I investeringskostnad görs bedömning av den totala investeringskostnaden för ett alternativ i 

relation till de övriga ledningsdragningsalternativens kostnader. 

3.5 Flödesberäkning 

För dimensionering av ledningar krävs dimensionerande flöden vid respektive del. Detta 

kapitel beskriver förutsättningar vid flödesberäkningar för de olika delområdena såsom 

antalet anslutna personer, fritidshus, övriga verksamheter och tillskottsvatten på 

ledningsnät. Ett relativt stort inläckage väljs för att motsvara dagens skick på ledningsnätet i 

Malungsfors. Framtida sanering och omläggning av ledningsnätet medför minskade mängder 

inläckage och möjligheten att klara av en mindre ökad expansion i området. 

Detta arbete behandlar varken ledningar avsedda för drän- eller dagvattenavledning. 

Angående spillvattenavrinning antas förutsättningen att en person motsvarar en pe. 

De dimensionerande flödena beräknas enligt kapitel 2.5.1. 

3.5.1 Förutsättningar 

Mindygns-, maxdygns- och maxtimfaktor sätts till följande värden baserat på områdestyp 

och mängden anslutna pe. Beskrivning av faktorer se kapitel 2.5.1. 

           

           

           

(Blomlöf, 2012) 
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3.5.2 Anslutna personer 

Inom delområde 1 finns det 546 mantalsskrivna personer samt 113 fritidshus, med 

förutsättningen att 3 personer befinner sig i varje fritidshus samtidigt blir antalet anslutna 

personer: 

                                                    

Inom delområde 2, 3, 4 och 5 är antalet anslutna personer samma som antalet boende i 

områdena: 

                        

                        

                        

                        

3.5.3 Dimensionerande flöden 

De dimensionerande flödena beräknas enligt kapitel 2.5.1. 

Ny pumpstation i Malungsfors ARV (punkt B1) 

Vid ny pumpstation i ombyggnaden av Malungsfors ARV ansluts de fastigheter som finns 

inom delområde 1. Specifik spillvattenavrinning antas till 180 l/person och dygn baserat på 

områdes- och bostadstyp: 

                   

Dimensionerande industrispillvattenflöde baseras på medelårsvärdet av debiterad mängd 

spillvatten ifrån industrierna under åren 2010 till 2012 hämtad med EDPFuture (se Bilaga 2):  

                         

Industrierna i området är av sådan typ att spillvattenavrinningen kan jämföras mot ett antal 

pe där avrinning sker 220 arbetsdagar per år och 8 timmar per arbetsdag. Med dessa 

förutsättningar motsvarar industrispillvattenflödet följande antal pe: 

               
          

            
 
 

  
 

       

       
 
  

 
        

Det totala antalet anslutna pe för dimensionerande flödet är summan av antal boende, 

personer i fullbelastade fritidshus och industriernas motsvarande pe: 
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Dimensionerande spillvattenflödet blir enligt Ekvation 1: 

          
                 

       
                       

       

       
                     

Tillskottsvatten på spillvattennätet i form av otillåtet dränvatten och inläckage på detta 

befintliga ledningsnät antas uppgå till 30 % av det dimensionerande spillvattenflödet, med 

antagandet att en viss reducering av extrema flödestoppar sker i utjämningsbassäng i 

Malungsfors ARV: 

                                             

Det dimensionerande flödet vid ny pumpstation i Malungsfors ARV (punkt B1) blir enligt 

Ekvation 2: 

                                                  

Ny pumpstation i Vallerås (punkt B13) 

Vid ny pumpstation i mellersta Vallerås består anslutande fastigheterna av de inom 

delområde 1, 2, 3, 4 och 5. Inga industrier finns inom delområdena 2, 3, 4 och 5. Det totala 

antalet anslutna pe för dimensionerande flödet är summan av antal boende, personer i 

fullbelastade fritidshus och industriernas motsvarande pe: 

                                                            

                         

Specifik spillvattenavrinning antas till 180 l/person och dygn baserat på områdes- och 

bostadstyp samt för att inkludera en viss mängd tillskottsvatten på detta nya ledningsnät: 

                   

Dimensionerande spillvattenflödet blir enligt Ekvation 1: 

           
                  

       
                       

        

       
                     

Tillskottsvatten på spillvattennätet i form av otillåtet dränvatten och inläckage på det nya 

ledningsnätet inom delområde 2, 3, 4 och 5 antas enligt tidigare inkluderas i den specifika 

spillvattenavrinningen. Följden av detta blir endast tillskottsvatten ifrån delområde 1: 
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Det dimensionerande flödet vid ny pumpstation i mellersta Vallerås (punkt B13) blir enligt 

Ekvation 2: 

                                                     

3.6 Dimensionering av systemdelar 

Detta kapitel beskriver beräkningsgången och förutsättningar för dimensionering av 

tryckledningar i ledningsdragningsalternativ B. Följande två tryckledningar med 

pumpstationer är dimensionerade:  

 Tryckledning B1 sträcker sig ifrån pumpstation i Malungsfors ARV vid punkt B1 

till pumpstation i mellersta Vallerås vid punkt B21. 

 Tryckledning B2 sträcker sig ifrån pumpstation i mellersta Vallerås vid punkt B21 

till förbindelsepunkt för Malungs VA-verksamhetsområde i SNB3768 vid punkt 

B33. 

Dimensionering av ledningar genomförs utifrån energiekvationen och rörströmning med helt 

fyllda rör enligt kapitel 2.5.2 och tilläggsförluster enligt kapitel 2.5.4. Systemkarakteristisk 

kurva tas fram för lämpiga rördimensioner för att ge underlag till val av ledning och pump. 

Längden på ledningar i rörsystem medför att friktionsförluster blir dominerande i relation till 

tilläggsförlusterna av övriga komponenter i systemet. Tilläggsförlusterna antas motsvara 

enligt Ekvation 22 

     
  

   
                                                                                                                                                              

3.6.1 Förutsättningar för tryckledning B1, pumpstation i Malungsfors ARV 

Ledning startar i Malungsfors ARV vid punkt B1 och slutar i pumpstation i Vallerås vid punkt 

B21. Rörtyper som systemkarakteristisk kurva tas fram för är TS 140, TS 160, TS 180 och TS 

200, alla av klassificering PE100 SDR 17. 

  



   

 54 

Dimensionerande flöde  

Dimensionerande flöde är enligt kapitel 3.5.3: 

              

Ledningslängd 

         

Startnivå 

Vattennivå i Malungsfors ARV vid punkt B1: 

 +301,0 m 

Slutnivå 

Nivå för utsläpp vid pumpstation i mellersta Vallerås vid punkt B21: 

 + 303,0 m 

Högsta nivå 

Högsta nivån på ledningssträckan ligger mellan punkterna B19 och B20: 

 + 305,2 m 

Lägsta nivå 

Lägsta nivån på ledningssträckan är där Gärdån passeras med schaktfri metod mellan 

punkterna B8 och B11: 

 + 294,7 m 

 

3.6.2 Förutsättningar för tryckledning B2, pumpstation i mellersta Vallerås 

Ledning startar i pumpstation i Vallerås vid punkt B21 och slutar i SNB3768 vid punkt B33. 

Rörtyper som systemkarakteristisk kurva tas fram för är TS 140, TS 160, TS 180 och TS 200, 

alla av klassificering PE100 SDR 17. 

  



   

 55 

Dimensionerande flöde  

Dimensionerande flöde är enligt kapitel 3.5.3: 

              

Startnivå 

Vattennivå i pumpstation i mellersta Vallerås vid punkt B21: 

 + 301,5 

Slutnivå 

Nivå för utsläpp i slutbrunn SNB3768 vid punkt B33: 

 + 302,0 

Högsta nivå 

Högsta nivån på ledningssträckan är mellan punkterna B26 och B27: 

 + 304,5 

Lägsta nivå 

Lägsta nivån på ledningssträckan är mellan punkterna B29 och B31: 

 + 297,7 

3.7 Kapacitetskontroll på befintligt nät 

Här genomförs en kontroll om befintliga huvudledningar på spillvattennätet på norra sidan 

Västerdalälven har kapacitet att ta emot extra flöde av Gärdås, Jägra, Malungsfors och 

Vallerås, det vill säga delområde 1, 2, 3, 4 och 5. Beräkningsgång enligt kapitel 0. 

Kontroll görs ner till SNB5274 där anslutning av Hismons industriområde sker. Detta medför 

osäker indata vid fortsatt flödesberäkning. Sträcka för kapacitetskontroll redovisas i Figur 

30. 
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Figur 30: Sträcka för kapacitetskontroll av befintliga spillvattenhuvudledningar. Markerad med röd 

linje. Källa: AutoKa-Vy, 2013-04-10, bearbetad. 

3.7.1 Förutsättningar 

Ledningsråhet för plastledningar antas genomgående till 0,20 mm, ledningar i bra skick.  

Ledningsråhet för betongledningar antas genomgående vara 1,50 mm, ledningar i 

någorlunda skick. 

Hänsyn tas till inläckage på befintligt nät med 30 % av dimensionerande spillvattenflöde. 

Dimensionerande flöde jämförs mot även mot flödeskapacitet i ledningar med en 

säkerhetsfaktor på 2/3. 

3.7.2 Indata befintligt nät 

Benämningar på brunnar, material och ledningsdimensioner har hämtats ifrån databasen 

Vabas vilket är ett VA-hjälpmedel för administration av ledningsnätet. Höjder på 

ledningsnätet har hämtats ifrån analoga kartor ur Malung-Sälens kommuns kartbibliotek. 

Ledningslängder har hämtats med hjälp av AutoCAD ur Vamas digitala VA-karta. 
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4 FÖRSTUDIE  

Kapitlet innehåller resultat av förstudiearbetet. Här ingår först en sammanfattning av utförda 

intervjuer följt av beskrivning och utvärdering av de olika ledningsdragningsalternativen som 

tagits fram. 

Tillhörande ritningar se Bilaga F: 

 R-51.0-001 

 R-51.0-002 

 R-51.0-003 

 R-52.0-001 

 R-52.0-002 

 R-52.0-003 

4.1 Sammanfattning av intervjuer 

Här redovisas en sammanfattning av de båda intervjuer som utförts inom examensarbetet. 

De intervjuade personerna var: 

 Anna Blomlöf, Avdelningschef för Anläggningsenhet Uppsala, Bjerking AB. Ort 

och datum för intervju: Uppsala, 2012-09-28. 

 Malin Grundin, Enhetschef för Projektenhet, Uppsala Vatten och Avfall AB. Ort 

och datum för intervju: Uppsala, 2012-10-25. 

 

4.1.1 Avgränsning av examensarbetet 

En viktig del i detta arbete är att avgränsa arbetet till en rimlig omfattning med hänsyn till tid 

och möjligheten att genomföra alla delar väl. Arbetet bör vara en första del med förstudie av 

olika ledningsdragningar och en andra del med mer detaljerad utredning. Det vore högst 

intressant att göra en ekonomisk jämförelse mot att förnya Malungfors ARV men detta 

kommer att vara alltför tidskrävande och ingår därför inte i arbetet. 

4.1.2 Områdesförutsättningar 

Inventering av det aktuella området och vilka förutsättningar som finns för 

ledningsdragning. Här följer delar som viktiga förutsättningar och frågeställningar vilka bör 

undersökas: 

 Vad säger översiktsplanen om området och finns det några aktuella detaljplaner 

som berör projektområdet? 
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 Har kommunen en VA-plan eller liknande som ger förutsättningar för VA-

utbyggnaden? Finns det planer på utbyggnad av VA-nätet? 

 Natur- och miljöskyddsområden inom projektområdet. Finns det Natura 2000-

områden? Kontrollera med Länsstyrelsen. 

 Kulturmiljöområden inom projektområdet. Använd Riksantikvarieämbetets tjänst 

Fornsök för att undersöka Fornminnen. 

 Jordarter och geotekniska förutsättningar. Tidigare erfarenheter inom 

kommunen? 

 Statistik ifrån Malungsfors VA-verksamhetsområde. Ge underlag för 

flödesberäkning. 

 Befolkningstillväxt i området, hur ser den framtida befolkningsprognosen ut? 

 Infrastrukturplaner i projektområdet. Kommun, Trafikverk, Elnät.  

 Verksamhetsområden, vill man skapa nya verksamhetsområden i byarna Gärdås, 

Jägra och Vallerås?  Hur stora flöden rör det sig om? 

 

4.1.3 Ledningsdragningsalternativ 

Huvudsyftet med förstudien är att ett beslutsunderlag för ledningsdragningsalternativen 

skall arbetas fram. Lämpligtvis värderas för- och nackdelar för de olika alternativen och 

redovisas i tabellform följt av förklaring av de olika delarna. Här bör ingå: 

a. Restriktions- och värdeområden. Påverkar ledningsdragningsalternativet 

områden av kultur-, miljö eller naturintresse? Är något av dessa av 

riksintresse? 

b. Tillgänglighet. Hur lämpligt är alternativet ur drift- och underhållsperspektiv? 

c. Anslutningsmöjlighet. Hur fördelaktigt är alternativet vid nyskapande av VA-

verksamhetsområden i byarna Gärdås, Jägra och Vallerås? 

d. Tillståndsfrågor. Kräver ledningsdragningsalternativet att vattentillstånd och 

dispens för strandskyddsområden måste sökas? Krävs skyddsåtgärder för 

andra restriktions- och värdeområden? Hur påverkar alternativet 

fastighetsägare?  

e. Ekonomi. Hur fördelaktigt är ledningsdragningsalternativet ur ett ekonomiskt 

perspektiv? Hur stora är investeringskostnader såsom anläggnings- och 

materialkostnader samt underhållnings- och driftskostnader? 

 

4.1.4 Tillståndsfrågor 

Om ledningsdragning skall ske i älven krävs anmälan av vattenverksamhet enligt 

Miljöbalken. Mark- och miljödomstolen måste godkänna vattendomen. Det krävs även 

dispens för strandskyddsområden. Denna tillståndsprocess brukar ta ungefär ett år att 
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behandlas. För ledningsdragningsalternativen gäller att undersöka om det finns 

naturskyddsområden i vattnet och strandkant. 

För ledningar på land skall samråd hållas enligt Miljöbalken. I anmälan skall anges om 

Natura 2000-områden är berörda och hur skyddsåtgärder för dessa kommer att utföras. 

Ledningsrätt ger rätt att använda andras mark för ledningar av olika slag. Genom en 

lantmäteriförrättning upplåts ledningsrätt till förmån för en juridisk person eller bunden till 

en fastighet. En fördel med ledningsrätt gentemot servitut är att det bara krävs en process för 

hela ledningssträckningen. Lantmäteriverket avgör hur stor ersättning fastighetsägaren skall 

få av ledningshavaren på grund av medförandet av restriktioner på fastigheten. Det kan 

handla om exempelvis uppförande av byggnader och träd vilket medför förlust i 

taxeringsvärdet. 

4.1.5 Dimensionering 

Vid val av ledningsdimension och pump bör systemlösning väljas så att vattenhastighet i 

ledning hamnar runt 1 m/s för att uppnå tillräcklig självrensning i ledning och minska risken 

för sedimentering. 

4.2 Beskrivning av ledningsdragningsalternativ 

I förstudien har tre olika ledningsdragningar tagits fram. Här har lokala 

områdesförutsättningar (se kapitel 3.2) tillsammans med information ifrån intervjuer 

(sammanfattade i kapitel 4.1) utgett grunden för framtagandet av de olika alternativen. 

Nedan följer en beskrivning av varje förslag görs i punktform tillsammans med grafisk 

redovisning i Bilaga F på ritningar R-51.0–001, R-51.0–002 och R-51.0–003. Alternativen 

för ledningsdragning är följande: 

 Alternativ A: Dykarledning förlagd i Västerdalsälven med pumpstation i mellersta 

Vallerås och förbindelse med Malungs VA-nät högst upp i Idbäck på södra sidan 

Västerdalsälven. Markerat på ritning med grön färg. 

 Alternativ B: Tryckledning förlagd i mark på norra sidan Västerdalsälven med 

pumpstation i mellersta Vallerås och anslutning till Malungs VA-nät i södra 

Vallerås. Markerat på ritning med röd färg. 

 Alternativ C: Dykarledning förlagd i Västerdalsälven med pumpstation i södra 

delen av Gärdås och anslutning till Malungs VA-nät högst upp i Idbäck på södra 

sidan Västerdalsälven. Markerat på ritning med blå färg. 
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4.2.1 Alternativ A: Dykarledning i Västerdalsälven med pumpstation i Vallerås och 

förbindelsepunkt i Idbäck. 

Dykarledning i Västerdalsälven fram till mellersta delen av Vallerås där placering av 

pumpstation ger naturlig anslutningsmöjlighet för spillvatten ifrån Vallerås samt 

anslutningsmöjlighet för Gärdås och Jägra genom korsning av Västerdalsälven med 

tryckledning. Efter pumpstation läggs dykarledning i Västerdalsälven till förbindelsepunkt 

mot Malungs VA-nät vid befintlig pumpstation högst upp i Idbäck. Total 

ledningsdragningssträcka är 7695 m. 

Schema över ledningsdragning för alternativ A (grön färg): 

ABC1 - AC2 - AC3 - A4 - A5 - A6 - AC14 - AC15 

Alternativ A, delsträcka 1: ABC1 - A5, 5395 m 

Ny pumpstation (ABC1) i Malungsfors ARV och ledningsdragning längs med befintliga VA-

ledningar fram till strandkant mot Västerdalsälven i Östra Fors 13:17. Se Figur 31. 

 
Figur 31: Ledningsdragningsalternativ A, sträcka ABC1 - AC3. 
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Dykarledning i Västerdalsälven fram till strandkant vid fastighet Vallerås 10:1. Ledning i 

mark fram till ny pumpstation (A5) på Vallerås 10:1. Se Figur 32. 

 
Figur 32: Ledningsdragningsalternativ A, sträcka A4 - A6. 

Alternativ A, delsträcka 2: A5 - AC15, 2300 m 

Tryckledning ifrån pumpstation (A5) ner till strandkant vid A6, parallellt lagd med motriktad 

ledning, se Figur 32. Fortsatt dykarledning i Västerdalsälven fram till strandkant vid Idbäck 

53:4 (AC14). Markförlagd ledning parallell med bräddavloppsledning fram till befintlig 

självfallsbrunn SNB878 (AC15) direkt innan pumpstation P19 i norra Idbäck. Se Figur 33. 

 
Figur 33: Ledningsdragningsalternativ A, sträcka AC14 - AC15. 
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4.2.2 Alternativ B: Tryckledning i mark på norra sidan Västerdalsälven med 

pumpstation i Vallerås och förbindelsepunkt i södra Vallerås. 

Markförlagd tryckledning på norra sidan av Västerdalsälven. Ledningen passerar Gärdån för 

att sedan följa längs med riksväg 66 och mindre lokala vägar fram till mitten av Vallerås där 

en ny pumpstation ger naturlig anslutningsmöjlighet för spillvatten ifrån Vallerås samt 

anslutningsmöjlighet för Gärdås och Jägra genom korsning av Västerdalsälven med 

tryckledning. Efter pumpstationen fortsätter ledning följa riksväg 66 till förbindelsepunkt 

mot Malungs VA-nät i södra Vallerås. Total ledningssträcka är 5970 m för alternativ B. 

Schema över ledningsdragning för alternativ B (röd färg på ritning): 

ABC1 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - B7 - B8 - B9 - B10 - B11 - B12 - B13 - B14 - B15 - B16 - B17 - 

B18 - B19 

Alternativ B, delsträcka 1: ABC1 - B13, 4480 m 

Ny pumpstation (ABC1) i Malungsfors ARV och tryckledning dragen längs med befintliga VA-

ledningar fram mot öppen ängsmark (B2). Fortsatt längs med fastighetsgräns mot 

kraftledningsgata (B3) för att sedan följa längs efter denna i sydöstlig riktning. Korsning av 

asfaltsväg vid punkt B4. Se Figur 34. 

 
Figur 34: Ledningsdragningsalternativ B, sträcka ABC1 - B4. 
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Från punkt B5 grävs ledning fram till punkt B6 parallellt med kraftledningsgata, 

skogsavverkning krävs på denna sträcka. Därefter görs schaktfri metod ifrån B6 till B8, 

passerar Gärdån vid B7. Se Figur 35. 

 
Figur 35: Ledningsdragningsalternativ B, sträcka B6 - B8. 

Ledningsdragningen fortsätter sedan med markförlagd ledning längs med mindre grusvägar i 

skogsterräng fram och fortsätter över skogshygge samt mindre skogtäta områden fram till 

nordligaste delen av Vallerås. Vid B10 passeras bäckravin genom schaktfri metod. Se Figur 

36. 

 
Figur 36: Ledningsdragningsalternativ B, sträcka B9 - B10. 
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Sedan fortsätter ledning i öppen mark längs med mindre vägar parallellt med riksväg 66. Vid 

B12 passeras ett skogsområde för att fortsätta ner på ängsmark till ny pumpstation vid punkt 

B13 på fastigheten Vallerås 2:10. Se Figur 37. 

 
Figur 37: Ledningsdragningsalternativ B, sträcka B11 - B13. 

Alternativ B, delsträcka 2: B13 - B19, 1490 m 

Tryckledning ifrån pumpstation (B13) dras under grusväg och riksväg 66 med schaktfri 

metod vid B14. Sedan fortsätter ledningen på norra sidan längs med riksväg 66. Se Figur 38. 

 
Figur 38: Ledningsdragningsalternativ B, sträcka B13 - B14. 
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Från punkt B15 utförs schaktfri metod och passerar en större och mindre bäck vid B16 

respektive B17 samt riksväg 66 vid punkt B18. På södra sidan riksväg 66 fortsätter sedan 

ledningen till befintlig självfallsbrunn SNB3768 (B19) och förbinds mot Malungs VA-nät i 

södra Vallerås. Se Figur 39. 

 
Figur 39: Ledningsdragningsalternativ B, sträcka B15 - B19. 

Alternativ ledningssträcka 

En alternativ ledningsdragningsmöjlighet (streckad linje i ljusröd färg på ritning) för 

alternativ B är att från punkt B3 förlägga ledning i kraftledningsgata ända ner till Vallerås. 

Förutsättningen för att detta skall kunna genomföras är att kraftledningsägare vill 

markförlägga den nu luftburna ledningen och att man i överenskommelse med Vamas gör 

upp delning av ledningsgravkostnad. Vid Gärdån utför fortfarande schaktfri metod för 

passering. Avståndet för denna blir dock kortare.  

En överskådlig bild av den alternativa sträckningen gentemot ledningsdragningsalternativ B 

redovisas i Figur 40. 

 
Figur 40: Alternativ sträcka för ledningsdragningsalternativ B. 
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4.2.3 Alternativ C: Dykarledning i Västerdalsälven med pumpstation i Gärdås och 

förbindelsepunkt i Idbäck. 

Dykarledning i Västerdalsälven fram till norra delen av Gärdås där ledning går upp på land. 

Markförlagd ledning längs med Forsvägen och över lindor fram till ny pumpstation i södra 

delen av Gärdås. Här finns anslutningsmöjlighet av Gärdås och Jägra samt även Vallerås 

genom korsning av Västerdalsälven med tryckledning. Efter pumpstation läggs ledning i 

mark längs med byn Jägra för att sedan gå ner i Västerdalsälven och vidare till befintlig 

pumpstation högst upp i Idbäck. Total ledningsdragningssträcka är 7390 m. 

Schema över ledningsdragning för alternativ C (blå färg på ritning): 

ABC1 - AC2 - AC3 - C4 - C5 - C6 - C7 - C8 - C9 - C10 - C11 - C12 - C13 - AC14 - AC15 

Alternativ C, delsträcka 1, ABC1 - C10, 4650 m 

Ny pumpstation (ABC1) i Malungsfors ARV och ledningsdragning längs med befintliga VA-

ledningar fram till strandkant mot Västerdalsälven i Östra Fors 13:17. Se Figur 41. 

 
Figur 41: Ledningsdragningsalternativ C, sträcka ABC1 - C3. 
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Dykarledning i Västerdalsälven fram till strandkant i Gärdås 17:1 och fortsatt markförlagd 

ledning upp till och korsning av Forsvägen vid C5. Fortsatt ledningsdragning längs med 

Forsvägen på södra sidan. Passage av bäck vid C6 med schaktfri metod. Se Figur 42. 

 
Figur 42: Ledningsdragningsalternativ C, sträcka C4 - C6. 

Ledningsdragning fortsätter längs Forsvägen och vid punkt C7 krävs att gå ut i vägen på 

grund av bostadshus. Korsning av Forsvägen vid C8 och dragning över öppen mark öster om 

fotbollsplan fram till ny pumpstation (C10) på Gärdås 34:1. Se Figur 43. 

 
Figur 43: Ledningsdragningsalternativ C, sträcka C7 - C10. 
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Alternativ C, delsträcka 2: C10 - AC15, 2740 m 

Tryckledning ifrån pumpstation (C10) korsar Kvarnbäcken vid C11 och går ut på åkermark. 

Fortsätter parallellt med luftburen kraftledning, passage av grusväg. Se Figur 44. 

 
Figur 44: Ledningsdragningsalternativ C, sträcka C10 - C12. 

Fortsätter längs med luftburen kraftledning över öppen åkermark för att sedan gå ner mot 

Västerdalälven vid C13 på fastigheten Jägra 6:6. Fortsatt dykarledning i Västerdalsälven fram 

till strandkant vid Idbäck 53:4 (AC14). Markförlagd ledning parallell med 

bräddavloppsledning fram till befintlig självfallsbrunn SNB878 (AC15) direkt innan 

pumpstation P19. Se Figur 45. 

 
Figur 45: Ledningsdragningsalternativ C, sträcka AC14 - AC15. 
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4.3 Utvärdering av ledningsdragningsalternativ 

Här jämförs de olika ledningsdragningsalternativen för beslut om vilket alternativ som skall 

användas vid fortsatt detaljutredning. Inledningsvis görs beskrivning och motivering av de 

olika parametrarna vilka i slutet av kapitlet sammanfattas med en utvärderingstabell. 

4.3.1 Kultur-, natur- och miljöområden 

Alternativ A och C bedöms som mindre bra lösning på grund av dess långa delar 

dykarledning i Västerdalsälven. Alternativ B är mindre bra med anledningen att den passerar 

Gärdån. För alternativ B och C förekommer fornminnen i närheten av ledningssträckning.  

Nedan redovisas aktuella platser och värdeområden. För mer översiktlig lokalisering 

hänvisas till Bilaga A. 

Västerdalälven (Alternativ A och C) 

Västerdalsälven är ett naturvårdsområde av riksintresse vilket berörs i stora delar av 

sträckningen för alternativ A och C. 

Här krävs tillstånd ifrån mark- och miljödomstolen. Det krävs även dispens vid 

strandskyddsområden där ledningarna ansluter mot land. 

Gärdån (Alternativ B) 

Gärdån är ett naturmiljöområde mellan Vallerås och Malungsfors bestående av sumpskog. 

Våtområdet passeras med schaktfri metod i Alternativ B. 

Fornlämning RAÄ Malung 149:1 (Alternativ B) 

Fornminne RAÄ Malung 149:1 i mellersta Vallerås ligger alldeles intill sträckning av 

ledningsdragningsalternativ B. Ett vägmärke av typen milstolpe alldeles norr om grusväg 

enligt Figur 46. 

 
Figur 46: Fornlämning RÄA Malung 149:1. Källa, Fornsök, 2010-10-08, bearbetad. 
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Fornlämning RAÄ Malung 188:1 (Alternativ BC) 

Fornminne med beteckningen RAÄ Malung 188:1 i Jägra ligger i närhet av sträckning för 

ledningsdragningsalternativ C. Övrig kulturhistorisk lämning av historisk boplats där 

slaggstycken påträffats vid plats enligt Figur 47. 

 
Figur 47: Fornlämning RÄA Malung 188:1. Källa, Fornsök, 2010-10-08, bearbetad. 

Fornlämning RAÄ Malung 216:1 (Alternativ C) 

Fornminne med beteckningen RAÄ Malung 216:1 i Gärdås ligger vid Forsvägen där 

ledningsdragningsalternativ C passerar. Platsen med traditionellt värde där guckusten har 

funnits. Placerad i vägkant enligt Figur 48. 

 
Figur 48: Fornlämning RÄA Malung 216:1. Källa, Fornsök, 2010-10-08, bearbetad. 

Fornlämning RAÄ Malung 461:1 (Alternativ B) 

Fornminne med beteckningen RAÄ Malung 461:1 ligger alldeles vid passage av 

ledningsdragningsalternativ B i sydvästra Vallerås. Platsen är en vattenkälla med traditionellt 

kulturvärde vid vägbank enligt Figur 49. 

 
Figur 49: Fornlämning RÄA Malung 461:1. Källa, Fornsök, 2010-10-08, bearbetad. 
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4.3.2 Komplicerad läggning 

Alternativ A bedöms som neutral lösning. 

Alternativ B bedöms som mer komplicerad vid sträckor längs riksväg 66 och korsning av 

denna. Flera passager med schaktfria metoder inom detta ledningsdragningsalternativ. 

Alternativ C bedöms också som komplicerad då läggning görs längs med Forsvägen samt 

flera passager med schaktfri metod. 

4.3.3 Anslutningsmöjlighet 

Alternativ A bedöms som mindre bra då det i huvudsak förläggs med dykarledning i 

Västerdalsälven. Däremot finns möjlighet att ansluta Gärdås, Jägra och Vallerås till 

pumpstation i punkt A5. 

Alternativ B bedöms som bra då det utmed långa sträckor i Vallerås ger förutsättningar för 

att kombinera med förberedelse av VA-nät i byn. Möjlighet att ansluta Gärdås och Jägra i 

pumpstation vid B13. 

Alternativ C bedöms som neutralt då det ger förutsättningar för förberedelse av VA-nät 

utmed vissa delsträckor i Gärdås. Möjlighet för anslutning vid pumpstation i C10. 

4.3.4 Investeringskostnad 

Här följer resultatet av en förenklad investeringskalkyl över de olika 

ledningsdragningsalternativen. I Bilaga H redovisas kortare delsträckor inom varje alternativ 

och kostnader indelat i kategori.  

Alternativ A bedöms som dåligt med kostnadsintervallet 22 800 000 till 29 700 000 kr. 

Alternativ B bedöms som bra med kostnadsintervallet 14 300 000 till 15 900 000 kr. 

Alternativ C bedöms som mindre bra med kostnadsintervallet 20 700 000 till 25 900 000 kr. 

Med förutsättningarna spillvattenledning TS 160 och vattenledning TV 160 uppskattas 

följande kostnader: 

 Alternativ A har en investeringskostnad på 24 800 000 kr. 

 Alternativ B har en investeringskostnad på 14 800 000 kr. 

 Alternativ C har en investeringskostnad på 22 200 000 kr. 
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Kostnadsfördelning inom varje alternativ presenteras i Figur 50. 

 
Figur 50: Kostnadsfördelning vid investering av olika ledningsdragningsalternativ vid 

spillvattenledning TS 160 och vattenledning TV 160. Detaljerad beskrivning av respektive alternativ 

finns i Bilaga G. 
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Pumpstationer 1300000 1300000 1300000 

Oförutsedda kostnader 2953658 1753982 2615965 

Täthetsprovning 230880 178980 227580 

Schaktfri metod 0 2258000 1030000 

Återställning av mark 12120 158460 227110 

Skogsavverkning 26100 858100 66300 

Schaktning 241080 2572010 1368080 

Dykarförläggning 10717951 0 6671196 

Rörmaterial 3540160 2744360 3489560 
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För spillvatten TS 140, TS 180 och TS 200 uppskattas följande investeringskostnader för 

respektive alternativ: 

 TS 140 + TV 160:   Alternativ A kostar 22 700 000 kr. 

     Alternativ B kostar 14 300 000 kr. 

     Alternativ C kostar 20 700 000 kr. 

 TS 180 + TV 160:   Alternativ A kostar 27 100 000 kr. 

    Alternativ B kostar 15 300 000 kr. 

     Alternativ C kostar 23 900 000 kr. 

 TS 200 + TV 160   Alternativ A kostar 29 700 000 kr. 

    Alternativ B kostar 15 900 000 kr. 

    Alternativ C kostar 25 900 000 kr. 

 
Jämförelse av investeringskostnader för de olika ledningsdragningsalternativen vid olika 

ledningsdimensioner redovisas i Figur 51. 

 
Figur 51: Investeringskostnad för olika ledningsdragningsalternativ vid spillvattenledning TS 160 

och vattenledning TV 160. Detaljerad beskrivning av respektive alternativ finns i Bilaga G. 
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4.3.5 Utvärderingstabell 

I Tabell 2 redovisas utvärderingen av de olika ledningsdragningsalternativen.  

- - = dålig  

- = mindre bra  

0 = neutral 

+  = bra 

++ = mycket bra 

Tabell 2: Utvärdering av ledningsdragningsalternativ. 

 Alternativ A Alternativ B Alternativ C 

Ledningslängd 7695 m 5970 m 7390 m 

Restriktions- och 
värdeområden 

- - - 

Tillgänglighet - + - 

Komplicerad läggning 0 - - 

Anslutningsmöjlighet - + 0 

Tillståndsfrågor - 0 - 

Investeringskostnad - + 0 

Summa +0, -6 +3, -2 +0, -4 

4.4 Utvärdering av delresultat 

Alternativ B bedöms som lämpligast utifrån följande: 

 Kortast ledningssträcka av de olika ledningsdragningsalternativen. Alternativ B 

har 29 % och 24 % kortare total ledningssträcka än alternativ A respektive 

alternativ C.  

 Mest fördelaktig investeringskostnad för alternativ B oavsett ledningsdimension. 

Vid jämförelse i kapitel 4.3.4 skiljer sig den totala investeringskostnaden mellan  

6 400 000 och 13 800 000 kr lägre än de övriga alternativen. Se Figur 50 och 

Figur 51 i kapitel 4.3.4. 

 Bra anslutningsmöjligheter. Förutsättningar finns för att förbereda spillvattennät 

i Vallerås på flera delsträckor genom byn. Vid en utbyggnad kan delad 

ledningsgrav för tryck- och självfallsledningar vara möjlig. 
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5 DETALJERAD FÖRSTUDIE 

Alternativ B utsågs till det bästa ledningsdragningsalternativet i tidigare förstudie. Här följer 

fortsatt utredning av detta alternativ med två pumpstationer och tryckledningar. Kapitlet 

innehåller resultatet av en mer detaljerad ledningsdragning och placering av pumpstationer. 

Dimensioneringsberäkning har utförts på nytt ledningssystem och ger förutsättningar för val 

av ledningar och pumpar. 

I kapitlet redovisas placering av pumpar och ledningsdragning i plan samt i profil med 

föreslaget läggningsdjup av ledning i förhållande till marklinje. 

Tillhörande ritningar se Bilaga H: 

 R-51.1-001 

 R-51.1-002 

 R-51.1-003 

5.1 Nytt ledningssystem 

Detta avsnitt presenterar systemkarakteristiska kurvor för val av tryckledningar och pumpar 

för följande två sträckor: 

 Tryckledning B1 med start i Malungsfors ARV vid punkt B1 och slut i pumpstation 

i mellersta Vallerås vid punkt B21. 

 Tryckledning B2 med start i pumpstation i mellersta Vallerås vid punkt B21 och 

slut i SNB3768 vid punkt B33. 

 
Fullständig beräkningstabell för systemkurvor finns i Bilaga J. 
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5.1.1 Tryckledning B1, pumpstation i Malungsfors ARV 

Ledning startar i Malungsfors ARV vid punkt B1 och slutar i pumpstation i Vallerås vid punkt 

B21. Tryckledning B1 har längden 4473 m. 

Schema över ledningsdragning för tryckledning B1: 

B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - B7 - B8 - B9 - B10 - B11 - B12 - B13 - B14 - B15 - B16 - B17 - B18 - 

B19 - B20 - B21 

Ny pumpstation i Malungsfors ARV (B1) och tryckledning grävd längs med befintliga VA-

ledningar fram mot öppen ängsmark i B3. Fortsatt längs med fastighetsgräns mot 

kraftledningsgata vid B4 för att sedan följa längs efter denna i sydöstlig riktning. Korsning av 

befintliga VA-ledningar på åker mellan B4 och B5. Korsning av asfaltsväg vid punkt B5. Vid 

punkt B6 korsas vattenledning. Vid B7 och B8 görs passage av grusvägar. Fortsatt grävning 

och skogsavverkning längs med kraftledningsgata fram till B9. Se planritning i Figur 52. 

 
Figur 52: Tryckledning B1, plan över ledningssträcka B1 - B9. 

Profil med föreslaget läggningsdjup för ledningssträcka B1 till B9 redovisas i Figur 53. 

 
Figur 53: Tryckledning B1, profil över ledningssträcka B1 - B9.  
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Därefter görs schaktfri metod ifrån B9 till B12, passage av Gärdån vid B10 och en mindre 

bäck vid B11. Från B12 grävs ledning längs med mindre skogsvägar och över avverkad 

skogsmark ner mot norra delen av Vallerås, här krävs skogsavverkning i varierad storlek. Vid 

B13 passeras skogsväg. Se Figur 54. 

 
Figur 54: Tryckledning B1, plan över ledningssträcka B9 - B13. 

Profil med föreslaget läggningsdjup för ledningssträcka B9 till B13 redovisas i Figur 55. 

Läggningsdjupet vid B10 och B11 är uppskattat för passage under Gärdån och bäck med 

schaktfri metod. 

 
Figur 55: Tryckledning B1, profil över ledningssträcka B9 - B13.  



   

 78 

Ledning fortsätter grävas över avverkat skogsområde fram till nordligaste delen av Vallerås. 

Passage av grusväg görs i punkt B14 och fortsätter sedan över åkermark mot mindre grusväg 

vid B15. I punkt B16 passeras bäckravin genom schaktfri metod. Efter passage av ravin 

fortsätter grävd ledning längs med grusväg. Se Figur 56. 

 
Figur 56: Tryckledning B1, plan över ledningssträcka B13 - B17. 

Figur 57 redovisar profil med föreslaget läggningsdjup för sträcka B13 till B17. Mitt på sträcka 

mellan punkt B13 och B14 finns en svacka i terrängen. Vid B16 görs passage av bäckravin 

med schaktfri metod. 

 
Figur 57: Tryckledning B1, profil över ledningssträcka B13 - B17.  
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Ledning fortsätter i öppen mark parallellt med grusväg, passage av grusväg vid B19. Sedan 

fortsätter ledning längs med grusväg, i B10 passeras ett skogsområde och fortsätter sedan ner 

till ny pumpstation på fastigheten Vallerås 2:10 i punkt B21. Se Figur 58. 

 
Figur 58: Tryckledning B1, plan över ledningssträcka B17 - B21. 

Profil med föreslaget läggningsdjup för ledningssträcka B17 till B21 redovisas i Figur 59. 

 
Figur 59: Tryckledning B1, profil över ledningssträcka B17 - B21.  
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Systemkarakteristisk kurva, B1 

I Tabell 3 redovisas resultatet av systemkarakteristiska kurvor för tryckledning B1 vid olika 

ledningsdimensioner vilket utgör grund för val av systemlösning med ledning och pump. 

Tabell 3: Tabell över resultatdata på systemkarakteristiska kurvor för tryckledning B1 vid olika 

ledningsdimensioner. Ledningslängd 4473 m. Fullständig tabell i Bilaga J. 

TRYCKLEDNING B1 

Rör 
typ 

Dim. flöde 
(qdim) 

Vattenhasti- 
ghet (v) 

Uppehållstid vid 
qdim 

Friktionsförl
ust (hf) 

Tilläggsförlust
er (ht) 

Statisk 
uppfordringshöjd 

Uppfordrings
höjd 

 [l/s] [m/s] [h] (mvp) (mvp) (mvp) (mvp) 

TS  1,0 0,083 14,88 0,45 0,00 4,2 4,65 

140 5,0 0,417 2,98 7,39 0,04 4,2 11,62 

 10,0 0,835 1,49 25,70 0,14 4,2 30,04 

 17,2 1,436 0,87 67,67 0,42 4,2 72,29 

 20,0 1,670 0,74 89,96 0,57 4,2 94,73 

 30,0 2,504 0,50 188,53 1,28 4,2 194,00 

TS  1,0 0,064 19,40 0,23 0,00 4,2 4,43 

160 5,0 0,320 3,88 3,81 0,02 4,2 8,03 

 10,0 0,640 1,94 13,25 0,08 4,2 17,53 

 17,2 1,102 1,13 34,89 0,25 4,2 39,33 

 20,0 1,281 0,97 46,37 0,33 4,2 50,91 

 30,0 1,921 0,65 98,38 0,75 4,2 103,33 

TS  1,0 0,051 24,55 0,13 0,00 4,2 4,33 

180 5,0 0,253 4,91 2,21 0,01 4,2 6,42 

 10,0 0,506 2,45 7,73 0,05 4,2 11,98 

 17,2 0,871 1,43 20,14 0,15 4,2 24,49 

 20,0 1,012 1,23 26,49 0,21 4,2 30,90 

 30,0 1,519 0,82 55,63 0,47 4,2 60,30 

TS 1,0 0,041 30,30 0,08 0,00 4,2 4,28 

200 5,0 0,205 6,06 1,30 0,01 4,2 5,51 

 10,0 0,410 3,03 4,46 0,03 4,2 8,69 

 17,2 0,705 1,76 12,09 0,10 4,2 16,39 

 20,0 0,820 1,51 15,83 0,14 4,2 20,16 

 30,0 1,230 1,01 32,87 0,31 4,2 37,38 

TS 1,0 0,032 38,33 0,04 0,00 4,2 4,24 

225 5,0 0,162 7,67 0,75 0,01 4,2 4,96 

 10,0 0,324 3,83 2,54 0,02 4,2 6,76 

 17,2 0,557 2,23 6,86 0,06 4,2 11,12 

 20,0 0,648 1,92 8,93 0,09 4,2 13,22 

 30,0 0,972 1,28 19,01 0,19 4,2 23,41 
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Systemkarakteristisk kurva för tryckledning B1 vid olika ledningsdimensioner är redovisad i 

Figur 60.  

 
Figur 60: Systemkarakteristisk kurva för tryckledning B1 vid olika ledningsdimensioner. 

Ledningslängd 4473 m. Fullständig tabell i Bilaga J. 
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5.1.2 Tryckledning B2, pumpstation i mellersta Vallerås 

Ledning startar i mellersta Vallerås vid punkt B21 och slutar i SNB3768 vid punkt B33 i södra 

Vallerås. Tryckledning B2 har längden 1483 m. 

Schema över ledningsdragning för tryckledning B2: 

B21 - B22 - B23 - B24 - B25 - B26 - B27 - B28 - B29 - B30 - B31 - B32 - B33 

Pumpstation i B21 ifrån vilken tryckledning grävs parallellt med grusväg fram till punkt B22. 

Riksväg 66 passeras med schaktfri metod vid B23. Ledningen fortsätter sedan på norra sidan 

längst med riksväg 66. Korsning av lokalgator av asfalt görs vid B24, B25, B26, B27 och B28. 

Se Figur 61. 

 
Figur 61: Tryckledning B2, plan över ledningssträcka B21 - B29. 

Profil med föreslaget läggningsdjup för ledningssträcka B21 till B29 redovisas i Figur 62. 

 
Figur 62: Tryckledning B2, profil över ledningssträcka B21 - B29.  
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Ifrån punkt B29 utförs schaktfri metod för passage av en större bäck vid punkt B30 och en 

mindre bäck vid punkt B31. Fortsatt schaktfri metod under riksväg 66 till B32. Sedan 

fortsätter grävd ledning i åker- och skogsmark ner till befintlig självfallsbrunn SNB3768 i 

punkt B19 och ansluter till befintligt VA-nät. Se Figur 63. 

 
Figur 63: Tryckledning B2, plan över ledningssträcka B29 - B33. 

I Figur 64 redovisas profil med föreslaget läggningsdjup för ledningssträcka B29 till B33. 

Schaktfri metod utförs ifrån punkt B29 till B32. Se Figur 64. 

 
Figur 64: Tryckledning B2, profil över ledningssträcka B29 - B33.  
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Systemkarakteristisk kurva, B2 

I Tabell 4 redovisas resultatet av systemkarakteristiska kurvor för tryckledning B2 vid olika 

ledningsdimensioner vilket utgör grund för val av systemlösning med ledning och pump.  

Tabell 4: Tabell över resultatdata på systemkarakteristiska kurvor för tryckledning B2 vid olika 

ledningsdimensioner. Ledningslängd 1483 m. Fullständig tabell i Bilaga J. 

TRYCKLEDNING B2 

Rör 
typ 

Dim. flöde 
(qdim) 

Vattenhasti- 
ghet (v) 

Uppehållstid vid 
qdim 

Friktionsförl
ust (hf) 

Tilläggsförlust
er (ht) 

Statisk 
uppfordringshöjd 

Uppfordrings
höjd 

 [l/s] [m/s] [h] (mvp) (mvp) (mvp) (mvp) 

TS  1,0 0,083 4,93 0,15 0,00 3,0 3,15 

140 5,0 0,417 0,99 2,45 0,04 3,0 5,48 

 10,0 0,835 0,49 8,52 0,14 3,0 11,66 

 21,0 1,753 0,23 33,80 0,63 3,0 37,42 

 25,0 2,087 0,20 44,44 0,89 3,0 48,33 

 40,0 3,339 0,12 106,96 2,27 3,0 112,23 

TS  1,0 0,064 6,43 0,08 0,00 3,0 3,08 

160 5,0 0,320 1,29 1,26 0,02 3,0 4,28 

 10,0 0,640 0,64 4,39 0,08 3,0 7,47 

 21,0 1,345 0,31 17,62 0,37 3,0 20,99 

 25,0 1,601 0,26 24,01 0,52 3,0 27,53 

 40,0 2,562 0,16 55,14 1,34 3,0 59,47 

TS  1,0 0,051 8,13 0,04 0,00 3,0 3,04 

180 5,0 0,253 1,63 0,73 0,01 3,0 3,74 

 10,0 0,506 0,81 2,56 0,05 3,0 5,61 

 21,0 1,063 0,39 9,84 0,23 3,0 13,07 

 25,0 1,265 0,33 13,33 0,33 3,0 16,66 

 40,0 2,025 0,20 31,21 0,83 3,0 35,04 

TS 1,0 0,041 10,04 0,03 0,00 3,0 3,03 

200 5,0 0,205 2,01 0,43 0,01 3,0 3,44 

 10,0 0,410 1,00 1,48 0,03 3,0 4,51 

 21,0 0,861 0,48 5,78 0,15 3,0 8,93 

 25,0 1,025 0,40 7,79 0,21 3,0 11,00 

 40,0 1,640 0,25 18,67 0,55 3,0 22,22 

TS 1,0 0,032 12,70 0,01 0,00 3,0 3,02 

225 5,0 0,162 2,54 0,24 0,01 3,0 3,25 

 10,0 0,324 1,27 0,86 0,02 3,0 3,88 

 21,0 0,681 0,60 3,19 0,09 3,0 6,29 

 25,0 0,810 0,51 4,50 0,13 3,0 7,63 

 40,0 1,296 0,32 9,92 0,34 3,0 13,26 
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Systemkarakteristisk kurva för tryckledning B1 vid olika ledningsdimensioner är redovisad i 

Figur 65.  

 
Figur 65: Systemkarakteristisk kurva för tryckledning B2 vid olika ledningsdimensioner. 

Ledningslängd 1483 m. Fullständig tabell i Bilaga J. 

  

0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

70,00 

80,00 

90,00 

100,00 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 

U
p

p
fo

rd
ri

n
g

s
h

ö
jd

 [
m

v
p

] 

Flöde [l/s] 

Tryckledning B2 

TS 140 

TS 160 

TS 180 

TS 200 

TS 225 



   

 86 

5.2 Kapacitetskontroll på befintligt nät 

Här följer resultatet av kapacitetskontroll på de delar av det befintliga ledningsnätet av 

självfallsledningar ifrån förgreningspunkt i SNB3768 i södra Vallerås och ner till SNB5274 

där anslutning av Hismons industriområde görs, se Figur 30 i kapitel 3.7. Fullständig tabell 

över kapacitetskontroll redovisas i Bilaga I. 

De ledningssträckor med självfall som bör utredas vidare presenteras i Tabell 5. 

Tabell 5: Ledningssträckor i självfallsdelar på befintligt nät som efter kapacitetskontroll bör utredas 

vidare. Fullständig tabell se Bilaga I. 

Nr. Startbrunn Slutbrunn q_dim < q_full 
q_dim/q_full < 

2/3 
q_s_självrens < 

q_dim 
S_0_självrens < S_0 

 

  
kontroll 

flödeskapacitet 
kontroll med 

säkerhetsfaktor 
kontroll 

självrensflöde 
kontroll minsta 

lutning 

3 SNB3768 SNB3414 EJ OK EJ OK OK EJ OK 

4 SNB3414 SNB5451 EJ OK EJ OK OK EJ OK 

7 SNB4621 SNB4871 OK EJ OK OK EJ OK 

14 SNB2979 SNB927 OK EJ OK OK OK 

18 SRB514 SIB3610 OK EJ OK OK OK 

20 SNB2674 SPU7 EJ OK EJ OK OK EJ OK 

22 SNB5334 SNB750 OK EJ OK OK OK 

23 SNB750 SNB3599 OK EJ OK OK OK 

24 SNB3599 SNB3970 EJ OK EJ OK OK EJ OK 

26 SNB1047 SNB2924 OK EJ OK OK OK 

27 SNB2924 SNB2195 OK EJ OK OK OK 

30 SNB2126 SNB6003 OK EJ OK OK OK 

32 SNB5576 SNB2554 OK EJ OK OK OK 

33 SNB2554 SPU6 EJ OK EJ OK OK EJ OK 

37 SNB2711 SNB3346 OK EJ OK OK OK 

38 SNB3346 SNB3249 EJ OK EJ OK OK EJ OK 

39 SNB3249 SNB4590 OK EJ OK OK OK 

40 SNB4590 SNB1712 EJ OK EJ OK OK EJ OK 

41 SNB1712 SNB5587 EJ OK EJ OK OK EJ OK 

42 SNB5587 SNB5794 OK EJ OK OK OK 

43 SNB5794 SNB5872 OK EJ OK OK OK 

44 SNB5872 SNB714 OK EJ OK OK OK 

45 SNB714 SNB4848 OK EJ OK OK OK 

46 SNB4848 SNB2459 OK EJ OK OK OK 

47 SNB2459 SNB6032 EJ OK EJ OK OK EJ OK 

58 SNB4840 SNB5240 OK OK OK EJ OK 

63 SNB5581 SNB5878 OK OK OK EJ OK 

75 SNB1364 SNB1665 OK EJ OK OK EJ OK 

76 SNB1665 SNB5274 EJ OK EJ OK EJ OK EJ OK 
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6 DISKUSSION  

Ledningsdragningsalternativ B har bedömts som den lämpligaste ledningssträckan. 

Huvudorsakerna till detta är kortare ledningssträcka samt lägre investeringskostnaden. Vid 

en jämförelse av den totala investeringskostnaden mellan de olika alternativen är 

dykarledning en relativt dyr metod då både vatten- och spillvattenledning kräver 

betongvikter för nedsänkning. Traditionell schaktning har inte lika stor prisskillnad mellan 

enbart spillvattenledning och kombinationen med vatten- och spillvattenledning då 

förläggning sker i samma ledningsgrav. Rörmaterialkostnaden blir då den dominerande 

faktorn. De passager som kräver schaktfri metod har prissatts i överkant av de olika 

metoderna. Detta på grund av osäkerhet om vilken metod som är möjlig att utföra samt för 

att ge marginal till eventuella geotekniska undersökningar som krävs för val av metod. 

Vid framtagandet av ledningsdragningsalternativ var det osäkert hur den första delsträckan, 

ifrån Malungsfors ARV ner till norra delarna av Vallerås eller norra delarna av Gärdås, skulle 

lösas. I alternativ B med en markförlagd ledning på norra sidan Västerdalsälven krävs 

passage av Gärdån. Placering av denna passage är vald för att hålla en relativt jämn 

höjdvariation och samtidigt en kort ledningssträcka. För alternativ A och C valdes att förlägga 

dykarledning i Västerdalsälven på denna sträckning. 

Inom respektive alternativ har man gjort ett val vilken sida av Västerdalsälven och vart en 

förbindelse till det befintliga nätet skall ske. För alternativ B valdes att följa sträckningen på 

samma sida älven ner till det befintliga nätet i Vallerås. Alternativ A och C går mot en 

förbindelsepunkt i Idbäck av södra sidan älven för att slippa stor höjning av trycknivå på sista 

delsträckan. Detta på grund av att den går på botten av Västerdalsälven. I examensarbetet 

genomfördes en grov uppskattning av investeringskostnaden vilket bara belyser den nya 

sträckningen. För att få en helhetssyn på ekonomin vore det mer fördelaktigt att även väga in 

det befintliga nätet och de kostnader som krävs för att erhålla en fungerande VA-lösning. 

Detta kan jämföras med den ökade driftkostnaden för hela ledningsnätet med alla 

pumpstationer ända ner till Tällbyns ARV. 

Eftersom ledningssträckorna är långa valde man att dela upp sträckorna och placera 

pumpstationer i mitten av sträckorna och delområdena. Här finns det sedan möjlighet att 

ansluta Gärdås, Jägra och Vallerås. Pumpstationerna och ledningssystemen är 

dimensionerade för anslutning av dessa områden i det slutgiltiga alternativet. 

Delar av alternativ B skulle kunna förläggas med traditionell schaktning tillsammans längs 

efter ledningsgatan där den luftburna kraft-/teleledningen går i dagsläget. Det bör 

undersökas om möjligheten finns att tillsammans med ägare av denna ledning dela 

ledningsgrav i en markförläggning och samtidigt dela ledningsgravskostnad. Detta vore 

troligtvis ekonomiskt fördelaktigt då ledningsgatan redan är nerhuggen. Det handlar om hela 

sträckningen längs med luftburna ledningen och i synnerhet vid skogspartierna. Vid 

förläggning av VA- och kraftledningar i samma ledningsgrav bör hänsyn tas till AMA-

föreskrifter om minsta läggningsavstånd. 
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7 SLUTSATSER  

Ledningsdragningsalternativ B är det lämpligaste alternativet för ledningsförbindelse av 

Malungsfors och Malung ur ett spillvattenperspektiv. För sammanställning av olika 

ledningsdragningsalternativ i förstudie se utvärderingstabell i kapitel 4.3.5. Alternativ B har 

kortast ledningslängd och är mest ekonomiskt fördelaktigt. 

Här sker förläggning av tryckledning i mark på norra sidan Västerdalsälven ifrån 

Malungsfors ARV längs med kraftledningsgata ner mot de norra delarna av Vallerås. I 

alternativet krävs schaktfri metod för passage av Gärdån. Därefter går ledningssträckan längs 

med riksväg 66 till mitten av Vallerås där ny pumpstation placeras på fastigheten Vallerås 

2:10. Utefter denna sträcka krävs schaktfri metod för passage av en bäckravin i de nordligaste 

delarna av Vallerås. Nästa tryckledningssystem fortsätter längs med riksväg 66 ner till 

förbindelsepunkt på SNB3768 i södra Vallerås. Här utförs schaktfri metod för att passera två 

bäckar samt riksväg 66. Plan- och profilritningar för ledningsdragning finns redovisade i 

Bilaga H. 

Utefter denna ledningssträcka finns möjligheten till att bygga ut eller förbereda för VA-nät i 

Vallerås. Möjligheten till utbyggnad av ledningsnät i samband med ledningsdragning var en 

viktig parameter vid utvärdering av olika alternativ. 

Pumpstation i Malungsfors ARV dimensioneras för orten Malungsfors och måste klara det 

dimensionerande flödet 17,2 l/s. Beräkningsgång för dimensionering i kapitel 3.5.3. 

Pumpstation på Vallerås 2:10 dimensioneras mot att klara Malungsfors, Gärdås, Jägra och 

Vallerås vilket medför att den måste klara det dimensionerande flödet 21,0 l/s. 

Beräkningsgång för dimensionering i kapitel 3.5.3. 

Systemlösning med pump och ledningsdimension väljs utifrån tabeller och diagram 

redovisade i kapitel 5.1.1 och 5.1.2. Resultatet av den detaljerade förstudien baseras på 

förutsättningar och antaganden gjorda under examensarbetets tidperiod. Systemlösning bör 

väljas så att vattenhastighet i ledning uppgår till runt 1 m/s för att tillräcklig 

självrensningsförmåga skall uppnå, enligt intervju med Anna Blomlöf (se kapitel 4.1.5). Med 

hänsyn tagen till vattenhastighet, uppehållstid och uppfordringshöjd bör lämpligen TS 180 

eller TS 200 väljas på tryckledning B1 och TS 180 på tryckledning B2 då val av systemlösning 

skall göras tillsammans med pump. 

  



   

 89 

8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Uppföljning framtida flöden 

Uppföljning av VA-statistik i Malungsfors VA-verksamhetsområde vore bra inom fortsatt 

projektering för att säkerställa ledningsnätets kvalitet och följa upp dimensionerande flöden. 

Variationen i förhållandet mellan behandlad mängd spillvatten i Malungsfors ARV och 

mängden producerat renvatten i Malungsfors VV beror främst på otillåtet dränvatten, dåliga 

ledningar och inläckage i ledningsnätet. Detta förstärks av hög vattennivå vid månader med 

hög snösmältning eller stor nederbörd. Här bör även framtida exploateringsplaner inom 

berörda områdena säkerställas med kommunens stadsbyggnadskontor. De dimensionerande 

flödena i examensarbetet har baserats på befintlig befolkningsmängd inom områdena. I 

Malungsfors tas hänsyn till relativt stort inläckage i ledningar vilket skulle efter framtida 

sanering och omläggning av ledningsnät kunna motsvara en ökad befolkningsmängd i 

området. 

Mer detaljerad systemdimensionering 

En noggrannare utredning av systemlösning med pumpar och ledningar bör göras där man i 

detalj går igenom uppbyggnad med rörsystem, ventiler, krökar och andra tekniska 

komponenter. I kombination med en mer detaljerad dimensionering av systemet säkerställs 

grunden för val av systemlösning. 

Svavelväteberäkningar krävs på grund av långa ledningslängder på tryckavloppsledningar. 

Det finns risk att svavelväteproblem uppstår när avloppsvatten befinner sig under lång tid i 

syrefri miljö och kan medföra skadlig påverkan på både människor och material. 

Tryckslag kan förekomma i dessa tryckavloppsledningar och medföra skador på material. 

Systemets lösning med tekniska komponenter bör anpassas för att minimera risken för 

tryckslag.  

Kapacitetskontroll 

Kontroll av det befintliga nätets kapacitet bör utredas vidare ner mot Tällbyns ARV. Även 

noggrannare höjder och lutningar på ledningsnätet genom att göra inmätning av 

ledningshöjder. Samtidigt vore besiktning av brunnar och ledningar nödvändigt för att 

säkerställa dimensioner, material och skick. 

Möjlighet att dela ledningsgrav 

Kontakt kan tas med ledningsägaren av den luftburna kraftledningen som passerar 

Malungsfors och Vallerås utefter långa sträckningar av ledningsdragningsalternativ B. 

Möjligheten att dela ledningsgrav vid en eventuell markförläggning bör undersökas. 
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Utreda vattenförsörjning 

Utredning av vattenförsörjningen för Gärdås, Jägra, Malungsfors och Vallerås är ytterligare 

en del som inte behandlas i arbetet men som är lika viktigt för VA-försörjningen i områdena. 

Här ingår bland annat dimensionering av ledningar och tryckstegringsstationer.  

Information vid utbyggnad 

Gå ut i tid med information om VA-planerna till fastighetsägare i byarna där nyskapande av 

verksamhetsområdena blir aktuella. Kontakt kan ske genom brev, tidningar och 

informationstillfällen. Det ger förutsättningar för att Vamas, Miljönämnden och 

fastighetsägare tillsammans kan planera mot framtida VA-försörjning. 

Ombyggnation av Malungsfors ARV 

Det andra alternativet till att lösa den framtida VA-försörjningen i Malungsfors är en 

ombyggnad av Malungsfors ARV. En utredning och kostnadskalkylering gällande 

ombyggnation av Malungsfors ARV är viktig att jämföra mot detta alternativ med 

överföringsledning. Här bör jämförelsen ske med både investerings-, drifts- och 

underhållskostnader samt under ett rimligt tidsintervall. 

  



   

 91 

REFERENSER 

Algers, Bengt (1982). Pumphandboken. Göteborg, ECPrint AB, Upplaga: 3, ISBN: 91-86236-

10-5. 

ArcGIS (Version: XX) (2012). [Datorprogram] Shapefil ur befolkningsregistret. Hämtat 

2010-12-31. 

AutoKa-Vy (Version: 4.03) (2012). [Datorprogram] Gävle: Metria AB. Hämtat 2010-09-25. 

Bäckström, M. et al (2012). Luftspolning av tryckavloppsledningar för bekämpning av 

svavelväte. Svenskt Vatten Utveckling, Rapport nr: 2010-01, Stockholm, Svenskt 

Vatten AB. 

Dufva, Hanna (2012). Projekt Avlopp i kretslopp, VA-plan Örebro kommun. [Seminarium] 

Örebro Vatten, VA-mässan Göteborg, 2012-09-19. 

Fornsök (2012). [e-tjänst], Riksantikvarieämbetet, 

<http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html>, hämtat 2012-10-08. 

Häggström, Steffen (2009). Hydraulik för samhällsbyggnad. Stockholm, Liber AB, Utgåva: 

1, ISBN: 978-91-47-09344-1. 

Johansson, Mats (2012). Kommunala VA-planer - en kunskapsöversikt. Svenskt Vatten 

Utveckling, Rapport nr: 2012-03, Stockholm, Svenskt Vatten AB. 

Kartgeneratorn (2012).  [e-tjänst], SGU, Sveriges geologiska undersökning, 

<http://maps2.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html>, hämtat 2012-10-22. 

Malm, A. et al (2011). Rörmaterial i svenska VA-ledningar - egenskaper och livslängd. 

Svenskt Vatten Utveckling, Rapport nr: 2011-14 (2:a revidering), Stockholm, Svenskt 

Vatten AB. 

Malung-Sälens kommun, (2008a). ABVA, allmänna bestämmelser för användande av 

Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. 

Malung-Sälens kommun, (2008b). Översiktsplan för Malung-Sälens kommun. 

<http://www.malung-

salen.se/UserFiles/Files/stadsarkitektkontoret/Oversiktsplan2010/OpMskHela.pdf>. 

Nationalencyklopedin (2012a). Malung-Sälen. [Uppslagsverk], 

<http://www.ne.se/lang/malung-s%C3%A4len?i_h_word=s%C3%A4len>, hämtat 

2012-10-12. 

Nationalencyklopedin (2012b). Tjäle. [Uppslagsverk], 

<http://www.ne.se/lang/tj%C3%A4le>, hämtat 2012-11-20. 

Statistikdatabasen (2012).  [e-tjänst], SCB, Statistiska centralbyrån, 

<http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_TreeView____340478.aspx>, hämtat 2012-

10-12. 

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
http://maps2.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html
http://www.malung-salen.se/UserFiles/Files/stadsarkitektkontoret/Oversiktsplan2010/OpMskHela.pdf
http://www.malung-salen.se/UserFiles/Files/stadsarkitektkontoret/Oversiktsplan2010/OpMskHela.pdf
http://www.ne.se/lang/malung-s%C3%A4len?i_h_word=s%C3%A4len
http://www.ne.se/lang/tj%C3%A4le
http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_TreeView____340478.aspx


   

 92 

Svenskt Vatten, (2004). P90. Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Stockholm, 

Ljungföretagen, Utgåva: Mars 2004, ISSN nr: 1651-4947. 

Svenskt Vatten, (2005). Fakta om vatten och avlopp. Stockholm, Svenskt Vatten AB, Utgåva: 

September 2005. 

Svenskt Vatten, (2008). Allmänna VA-ledningar. Grundutbildning för rörnätspersonal. 

Uppsala, Elanders, Utgåva: 1, augusti 2008. 

VAV AB, (2001). VAV P83. Allmänna vattenledningsnät. Anvisningar för utformning och 

beräkning. Stockholm, VAV AB, Utgåva: Mars 2001. 

Åkerblad, Thomas (1981). VA-handbok. Projektering. Stockholm, AB Svensk Byggtjänst, 

ISBN: 91-7332-113-1. 

Personlig kommunikation 

Bergman, Anders (2012). Chef för vattentjänster. Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB. 2012-

09-27. 

Blomlöf, Anna (2012). Avdelningschef för Anläggningsenhet Uppsala. Bjerking AB. 2012-09-

28. 

Haltorp, Bengt (2012). Vattentjänster Malung. Vatten & Avfall i Malung-Sälen. 2012-10-23. 

Grundin, Malin (2012). Enhetschef för Projektenhet. Uppsala Vatten och Avfall AB. 2012-10-

25. 

Tenn, Anders (2012). F.d. chef för vattentjänster. Malung-Sälens kommun. 2012-10-17. 

 

 

 



   

 93 

BILAGA A: KULTUR-, MILJÖ- OCH NATURINTRESSEN  

I denna bilaga redovisas de platser och områden som ligger i närheten av det projekterade 

området och som hänsyn måste tas till ur kultur-, miljö- och natursynpunkt. Här ingår först 

kartor där fornlämningar redovisas och följs utav en kortfattad beskrivning av de som varit 

aktuella att ta hänsyn till vid ledningsdragningen. Dessa kartor är hämtade ifrån 

Riksantikvarieämbetet genom deras webbtjänst Fornsök (http://www.fmis.raa.se). Sedan 

följer kartor hämtade ifrån Malung-Sälens kommuns digitala översiktsplan hämtade med 

hjälp av ArcGIS. Översiktsplanen hålls uppdaterad med bland annat naturskydds-, miljö- och 

kulturmiljöområden av olika intressegrader. Detta genom flera inblandade parter såsom 

Länsstyrelsen och Naturskyddsverket. 

8.1 Kulturmiljö 

 

Figur 66: Karta över nordvästra delen av projektområdet med markerade och benämnda 

fornlämningar. Källa: Riksantikvarieämbetet, Fornsök, 2012-10-08, bearbetad. 

 

 

http://www.fmis.raa.se/
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Figur 67: Karta över sydöstra delen av projektområdet med markerade och benämnda 

fornlämningar. Källa: Riksantikvarieämbetet, Fornsök, 2012-10-08, bearbetad. 

 
Figur 68: Karta med markerat område Örarbäcken vilket är en kvarnmiljö med bland annat 

bevarade skvaltkvarnar. Området är en kulturmiljö av riksintresse. Källa: Malung-Sälens kommun, 

ArcGIS digital översiktsplan, 2012-10-08, bearbetad. 
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Figur 69: Karta med markerat område i östra Malungsfors vilket är en bymiljö av övrigt 

kulturintresse. Källa: Malung-Sälens kommun, ArcGIS digital översiktsplan, 2012-10-08, bearbetad. 

 

8.2 Natur-, miljö- och riskområden 

I Figur 70 redovisas områdeszonen för översvämningar med 100-årig återkomsttid. Detta 

flöde innebär 1 % sannolikhet att inträffa årligen, 9,6 % under 10 år, 39 % under 50 år och 63 

% sannolikhet att inträffa under 100 år. (http://www.smhi.se/2.153/professionella-

tjanster/bygg-och-anlaggning/aterkomsttid-sannolikhet-och-risk-1.1483, SMHI, 2012-10-11)  

http://www.smhi.se/2.153/professionella-tjanster/bygg-och-anlaggning/aterkomsttid-sannolikhet-och-risk-1.1483
http://www.smhi.se/2.153/professionella-tjanster/bygg-och-anlaggning/aterkomsttid-sannolikhet-och-risk-1.1483
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Figur 70: Karta med markerat område över översvämningszon för 100-års flöde. Källa: Malung-

Sälens kommun, ArcGIS digital översiktsplan, 2012-10-08, bearbetad. 

Notera i Figur 71 att detta område inte är Gärdåns naturreservat, vilket ligger tiotals 

kilometer uppströms.  

 
Figur 71: Karta med markerat område över Gärdån vilket är ett naturmiljöområde med sumpskog. 

Källa: Malung-Sälens kommun, ArcGIS digital översiktsplan, 2012-10-08, bearbetad. 
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Figur 72: Karta med markerat område över Västerdalälven. Källa: Malung-Sälens kommun, ArcGIS 

digital översiktsplan, 2012-10-08, bearbetad. 

 
Figur 73: Karta med markerade ängs- och hagmarksområden. Källa: Malung-Sälens kommun, 

ArcGIS digital översiktsplan, 2012-10-08, bearbetad. 
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8.3 Samlad bebyggelse 

I Figur 74 förtydligas hur områden med samlad bebyggelse är lokaliserade i närliggande 

områden. 

 
Figur 74: Karta med markerade områden över samlad bebyggelse. Källa: Malung-Sälens kommun, 

ArcGIS digital översiktsplan, 2012-10-08, bearbetad. 
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BILAGA B: MALUNGSFORS VA-VERKSAMHETSOMRÅDE 

Här följer tabeller med vatten- och avloppsvattenmängden per månad under åren 2008 till 

2011. Informationen är hämtad ifrån Malung-Sälens kommuns årliga miljörapporter vilka är 

för uppföljning och värdering av VA-verksamheten. 

Tabell 6: Jämförelse mellan debiterad vattenförbrukning för olika verksamheter anslutna till 

Malungsfors VV baserad på statistik över Malungsfors VA-verksamhetsområde år 2009 - 2011. Källa: 

EDP Future, 2012-11-10, bearbetad. 

År Fritids- Flerbostads- Industri Villor Övrigt Tot. Tot. ej 

  hus [m³] hus [m³] [m³] [m³] [m³] [m³] bostad [m³] 

2009 1320 182 504 21357 1780 25143 3604 14,3% 

2010 939 184 459 20744 1364 23690 2762 11,7% 

2011 922 129 467 21373 1440 24331 2829 11,6% 

Tot. 3181 495 1430 63474 4584 73164 9195 12,6% 

Tabell 7: Månadsvis och årsvis behandlad mängd spillvatten i Malungsfors ARV, producerad mängd 

renvatten i Malungsfors VV och förhållandet mellan dessa under åren 2008 - 2011. Källa: Malung-

Sälens kommun, Miljörapporter Malungsfors 2008 - 2011, 2012-10-21, bearbetad. 

År Månad Behandlat spill- Producerat ren- Diff. spillvatten mot renvatten 

  
 

vatten [m³] vatten [m³] [m³] [%] 

2008 jan 3371 3310 -61 102% 

  feb 2788 2949 161 95% 

  mar 3344 3503 159 95% 

  apr 4790 3483 -1307 138% 

  maj 4330 3639 -691 119% 

  jun 3068 3552 484 86% 

  jul 3571 3655 84 98% 

  aug 2683 3256 573 82% 

  sep 3194 3090 -104 103% 

  okt 2922 3433 511 85% 

  nov 2169 3369 1200 64% 

  dec 3167 3271 104 97% 

2011 jan 3100 3518 418 88% 

  feb 2293 3548 1255 65% 

  mar 1973 3751 1778 53% 

  apr 4279 3759 -520 114% 

  maj 2940 3791 851 78% 

  jun 2935 3681 746 80% 

  jul 2956 4185 1229 71% 

  aug 3170 3596 426 88% 

  sep 4559 3516 -1043 130% 

  okt 3506 3816 310 92% 

  nov 2693 3870 1177 70% 

  dec 4583 4591 8 100% 

2010 jan 3285 4567 1282 72% 
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  feb 2037 4032 1995 51% 

  mar 2978 4943 1965 60% 

  apr 5195 5282 87 98% 

  maj 3447 5671 2224 61% 

  jun 4758 5070 312 94% 

  jul 3258 4210 952 77% 

  aug 3601 3427 -174 105% 

  sep 5424 3285 -2139 165% 

  okt 3687 3477 -210 106% 

  nov 3408 3392 -16 100% 

  dec 3637 3805 168 96% 

2011 jan 2303 3562 1259 65% 

  feb 2442 3658 1216 67% 

  mar 2853 4452 1599 64% 

  apr 2382 4020 1638 59% 

  maj 1125 3900 2775 29% 

  jun 4315 3950 -365 109% 

  jul 2884 4109 1225 70% 

  aug 3640 3911 271 93% 

  sep 4230 3712 -518 114% 

  okt 3677 4032 355 91% 

  nov 1906 3804 1898 50% 

  dec 3050 4174 1124 73% 

Medel jan 3015 3739 725 81% 

  feb 2390 3547 1157 67% 

  mar 2787 4162 1375 67% 

  apr 4162 4136 -26 101% 

  maj 2961 4250 1290 70% 

  jun 3769 4063 294 93% 

  jul 3167 4040 873 78% 

  aug 3274 3548 274 92% 

  sep 4352 3401 -951 128% 

  okt 3448 3690 242 93% 

  nov 2544 3609 1065 70% 

  dec 3609 3960 351 91% 

  Max månad 5424 3285 -2139 165% 

  Min månad 1125 3900 2775 29% 

2008 jan - dec 39397 40510 1113 97% 

2009 jan - dec 38987 45622 6635 85% 

2010 jan - dec 44715 51161 6446 87% 

2011 jan - dec 34807 47284 12477 74% 

Medel jan - dec 39477 46144 6668 86% 

 

  



   

 3 

 
Figur 75: Dimensionering av inloppspump i Malungsfors ARV, 2009. Källa: Vamas, 2012-10-22. 

 



   

 

 

  



   

 1 

BILAGA C: VA-VERKSAMHETSOMRÅDEN 

 

 
Figur 76: Malungs VA-verksamhetsområde (2009). Källa: Malung-Sälens kommun, 2012-10-22, 

bearbetad. 
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Figur 77: Malungsfors VA-verksamhetsområde (2009). Källa: Malung-Sälens kommun, 2012-10-22, 

bearbetad. 
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BILAGA D: ÖVERSIKTSKARTA VA-NÄT 

Karta över projektområdet med VA-nät. Källa: AutoKa-Vy, 2012-09-25. 
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BILAGA E: JORDARTSKARTA 

Jordartskarta i skala 1:100 000. Källa: SGU, Kartgeneratorn, 2012-10-22. 
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BILAGA F: FÖRSTUDIE RITNINGAR  

Här följer plan- och profilritningar för de olika ledningsdragningsalternativen i förstudien: 
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BILAGA G: FÖRSTUDIE INVESTERINGSKALKYL  

I denna bilaga redovisas investeringskostnaderna för de olika ledningsdragningsalternativen 

i förstudien. Varje alternativ är uppdelat i kortare delsträckor med respektive. 

Alternativ A Pris [kr] 

Ledningssträcka 14768291 

Oförutsedda kostnader 2953658 
Ombyggnation pumpstation Malungsfors ARV (ABC1) 500000 

Ny pumpstation Vallerås (A5) 800000 

Byggherrekostnader 4755487 
Dykarledning (tillstånd, MKB, ..) 1000000 
Summa 24777437 

  

  
Alternativ B Pris [kr] 

Ledningssträcka 8769910 

Oförutsedda kostnader 1753982 
Ombyggnation pumpstation Malungsfors ARV (ABC1) 500000 

Ny pumpstation Vallerås (B16) 800000 

Byggherrekostnader 2955973 
Dykarledning (tillstånd, MKB, ..) 0 
Summa 14779865 

  

  Alternativ C Pris [kr]        

Ledningssträcka 13079826 

Oförutsedda kostnader 2615965 
Ombyggnation pumpstation Malungsfors ARV (ABC1) 500000 

Ny pumpstation Gärdås (C10) 800000 

Byggherrekostnader 4248948 
Dykarledning (tillstånd, MKB, ..) 1000000 
Summa 22244738 

 

Alternativ A Längd TS 160 + TV 160 Dykarläggning Lättgrävd mark, bef. Stenblock, bortforsling, 

Delsträcka [m] PE100 SDR 17 [m] btg-vikter [m] material T 2,3m [m] ersättningsmaterial [m] 

ABC1 - AC3 115 115 0 115 115 

AC3 - A4 5164 5164 5164 0 0 

A4 - A5 117 117 0 117 117 

A5 - A6 118 118 0 118 118 

A6 - AC14 2040 2040 2040 0 0 

AC14 - AC15 142 142 0 142 142 

Totalt [m] 7696 7696 7204 492 492 

Pris [kr] - 3540160 10717951 191880 49200 
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Alternativ A Skogsavverkning, röjning och Skogsavverkning, röjning och Asfaltsväg, rivning och 

Delsträcka stubbrytning, lätt skog [m] stubbrytning, medel skog [m] återställning T 2,3m [m] 

ABC1 - AC3 44 0 0 

AC3 - A4 0 0 0 

A4 - A5 0 0 0 

A5 - A6 0 0 0 

A6 - AC14 0 0 0 

AC14 - AC15 43 0 0 

Totalt [m] 87 0 0 

Pris [kr] 26100 0 0 

 

Alternativ A Grusväg, rivning och Gräsmatta Naturmark Schaktfri metod Täthets- 

Delsträcka återställning T 2,3m [m] T 2,3m [m] T 2,3m [m] Draggrop [st]  2 ledn [m] provning [m] 

ABC1 - AC3 0 0 70 0 0 115 

AC3 - A4 0 0 0 0 0 5164 

A4 - A5 0 0 117 0 0 117 

A5 - A6 0 0 118 0 0 118 

A6 - AC14 0 0 0 0 0 2040 

AC14 - AC15 0 0 99 0 0 142 

Totalt [m] 0 0 404 0 0 7696 

Pris [kr] 0 0 12120 0 0 230880 

 

Alternativ B Längd TS 160 + TV 160 Dykarläggning Lättgrävd mark, bef. Stenblock, bortforsling, 

Delsträcka [m] PE100 SDR 17 [m] btg-vikter [m] material T 2,3m [m] ersättningsmaterial [m] 

ABC1 - B2 47 47 0 47 47 

B2 - B3 77 77 0 77 77 

B3 - B5 652 652 0 652 652 

B5 - B6 375 375 0 375 375 

B6 - B8 395 395 0 0 0 

B8 - B12 778 778 0 778 778 

B12 - B16 2154 2154 0 2084 2084 

B16 - B18 948 948 0 887 887 

B18 - B21 191 191 0 0 0 

B21 - B22 349 349 0 349 349 

Totalt [m] 5966 5966 0 5249 5249 

Pris [kr] - 2744360 0 2047110 524900 
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Alternativ B Skogsavverkning, röjning och Skogsavverkning, röjning och Asfaltsväg, rivning och 

Delsträcka stubbrytning, lätt skog [m] stubbrytning, medel skog [m] återställning T 2,3m [m] 

ABC1 - B2 47 0 0 

B2 - B3 0 0 0 

B3 - B5 20 0 6 

B5 - B6 0 750 0 

B6 - B8 0 0 0 

B8 - B12 150 528 0 

B12 - B16 150 50 0 

B16 - B18 80 0 0 

B18 - B21 0 0 0 

B21 - B22 0 120 0 

Totalt [m] 447 1448 6 

Pris [kr] 134100 724000 26400 

 

Alternativ B Grusväg, rivning och Gräsmatta Naturmark Schaktfri metod Täthets- 

Delsträcka återställning T 2,3m [m] T 2,3m [m] T 2,3m [m] Etablering (st) (2 ledn) [m] provning [m] 

ABC1 - B2 0 0 0 0 0 47 

B2 - B3 0 0 77 0 0 77 

B3 - B5 6 0 640 0 0 652 

B5 - B6 0 0 0 0 0 375 

B6 - B8 0 0 0 1 395 395 

B8 - B12 0 0 100 0 0 778 

B12 - B16 42 0 1952 1 70 2154 

B16 - B18 38 0 849 1 30 948 

B18 - B21 0 0 0 1 191 191 

B21 - B22 8 0 220 0 0 349 

Totalt [m] 94 0 3838 4 686 5966 

Pris [kr] 16920 0 115140 200000 2058000 178980 

 

Alternativ C Längd TS 160 + TV 160 Dykarläggning Lättgrävd mark, bef. Stenblock, bortforsling, 

Delsträcka [m] PE100 SDR 17 [m] btg-vikter [m] material T 2,3m [m] ersättningsmaterial [m] 

ABC1 - AC3 115 115 0 115 115 

AC3 - C4 3138 3138 3138 0 0 

C4 - C5 164 164 0 164 164 

C5 - C7 596 596 0 546 546 

C7 - C8 551 551 0 551 551 

C8 - C10 282 282 0 282 282 

C10 - C13 1252 1252 0 992 992 

C13 - AC14 1346 1346 1346 0 0 

AC14 - AC15 142 142 0 142 142 

Totalt [m] 7586 7586 4484 2792 2792 

Pris [kr] - 3489560 6671196 1088880 279200 
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Alternativ C Skogsavverkning, röjning och Skogsavverkning, röjning och Asfaltsväg, rivning och 

Delsträcka stubbrytning, lätt skog [m] stubbrytning, medel skog [m] återställning T 2,3m [m] 

ABC1 - AC3 44 0 0 

AC3 - C4 0 0 0 

C4 - C5 0 0 6 

C5 - C7 80 0 10 

C7 - C8 30 0 5 

C8 - C10 0 0 8 

C10 - C13 24 0 0 

C13 - AC14 0 0 0 

AC14 - AC15 43 0 0 

Totalt [m] 221 0 29 

Pris [kr] 66300 0 127600 

 

Alternativ C Grusväg, rivning och Gräsmatta Naturmark Schaktfri metod Täthets- 

Delsträcka återställning T 2,3m [m] T 2,3m [m] T 2,3m [m] Etablering (st) (2 ledn) [m] provning [m] 

ABC1 - AC3 0 0 70 0 0 115 

AC3 - C4 0 0 0 0 0 3138 

C4 - C5 6 0 152 0 0 164 

C5 - C7 50 40 366 1 50 596 

C7 - C8 36 20 466 0 0 551 

C8 - C10 30 0 244 0 0 282 

C10 - C13 12 0 956 1 260 1252 

C13 - AC14 0 0 0 0 0 1346 

AC14 - AC15 0 0 99 0 0 142 

Totalt [m] 134 60 2353 2 310 7586 

Pris [kr] 24120 4800 70590 100000 930000 227580 
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BILAGA H: DETALJERAD FÖRSTUDIE RITNINGAR  

Här följer plan- och profilritningar för detaljerad förstudie på ledningsdragningsalternativ B: 
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BILAGA I: SYSTEMKARAKTERISTISKA KURVOR 

Denna bilaga redovisar fullständig beräkningstabell för framtagande av de 

systemkarakteristiska kurvorna för tryckledning B1 och B2 vid olika ledningsdimensioner. 

Ekvationsnumrering inom parentes i tabell. 
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BILAGA J: KAPACITETSKONTROLL PÅ BEFINTLIGT NÄT 

Denna bilaga redovisar fullständig beräkningstabell av kapacitetskontroll på befintligt nät i 

Malungs VA-verksamhetsområde från förbindelsepunkt i SNB3768 i södra Vallerås ner till 

SNB5274 där Hismons industriområde ansluter. Ekvationsnumrering inom parentes i tabell.
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