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i 

 

Förord 

 

Som en del av min 2-åriga högskoleutbildning, Samhällsbyggnad på Luleå Tekniska 

universitet har jag fått i uppdrag att skriva en teknisk rapport på 7.5 HP. 

 

Som styrelsemedlem i Brännans VA-förening, och med ett stort intresse för VA valde jag att 

utreda vilken möjlighet de boende på Degerbergsvägen har när de ska ansluta sig till det 

kommunala avloppsnätet, den dagen då den enskilda anläggningen mark- eller 

infiltrationsbädden är uttjänad. 

 

Jag vill tacka Per Rendahl på WSP i Luleå som varit till stor hjälp, Roger Hedström Från BTC 

entreprenad AB med stor kunskap om anläggningsarbetet, samt Alf Lähdet på Xylem i Luleå 

som hjälpte till med pumpval.  

 

Ylva Hagnelöv 

Luleå 2014-12-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

Sammanfattning 

Denna rapport ger ett förslag på en VA-lösning för ett område som ligger utanför kommunens 

verksamhetsområde, men som ändå kan ansluta sig via en gemensamhetsanläggning till 

kommunens VA-nät. 

VA-lösningen innefattar självfallsledningar med tillhörande pumpstation. Syftet är att ta fram 

illustrerande ritningar som genomsyrar arbetets gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

Summary 

 
This report gives a suggestion of a VA solution for an area that is outside the municipality of 

activity, but which nevertheless can connect via a joint facility to the municipal sewer system. 

 

VA solution includes gravity lines with associated pumping station. The aim is to produce 

illustrative drawings that pervades the work. 
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Beteckningar  

 

 Va-nät –Va-nätet har till uppgift att försörja fastigheter med dricksvatten och 

hantering av avloppsvatten. VA- en förkortning av vatten och avlopp. 

  

 Enskild servisledning – Den ledning som tillhör en enskild fastighet, vilket äger eget 

drift- och underhållsansvar. 

 

 Stamledningen – Tillhör Brännans VA-förening och är den ledningen som går mellan 

kommunens ledning och den enskilda servisledningen. I rapporten kallas den ”allmän 

servisledning”. 

 

 Infiltrationsanläggning – En anläggning som har till uppgift att rena spillvatten, 

genom att filtreras, renas genom jordlager i marken till grundvattnet.  

 

 Enskilda avloppsanläggningar – En avloppsreningsanläggning som kan bestå av en 

slamavskiljare med en mark- eller infiltrationsbädd, eller en sluten tank.  

 

 Spillvatten – I detta sammanhang vatten som spolats ut från toaletter inklusive 

gråvatten som kommer från bad, dusch, disk och tvättvatten. 

 

 Slam – En restprodukt från spillvatten med bland annat fasta partiklar, fett och olja. 

 

 Slamavskiljare – Är i de flesta fall en trekammarbrunn, som är en brunn bestående av 

tre kammare. Spillvattnet passerar alla tre kammare och allteftersom det passerar har 

de fasta partiklarna, slammet, åkt ner i botten och fett och olja kommit upp till ytan. 

Trekammarbrunnen töms med jämna mellanrum, vanligtvis en gång per år med hjälp 

av slambil. 

 

 Verksamhetsområde – Ett geografiskt område där kommunen har en skyldighet att 

bistå med ett va-nät. 

 Kommunalt verksamhetsområde – Det område som kommunen har en skyldighet 

att försörja med vatten och avloppstjänster inkluderat drift och underhåll till 

förbindelsepunkten. 

 Förbindelsepunkten- Den punkt där kommunens ansvar för ledningen slutar och den 

enskilde fastighetens ansvar börjar. 

 Vattengång (VG)- Lägsta punkt i röret där vattnet kan rinna.  
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1. Inledning 
Degerbergsvägen ligger på Brännan, ett område beläget en mil utanför Luleå. Brännan ligger 

utanför det kommunala verksamhetsområdet och detta innebär att kommunen inte har en 

skyldighet att försörja området med kommunalt vatten och avlopp. Men möjligheten finns 

ändå att ansluta sig till den kommunala ledningen. Beroende på om det är en eller flera 

fastighetsägare som ska anslutas finns olika föreskrifter finns gällande anslutning till den 

kommunala förbindelsepunkten.  

 

För att två eller flera fastigheter ska få ansluta sig till samma förbindelsepunkt på det 

kommunala VA-nätet måste kommunen först överväga om det finns särskilda skäl för att 

använda sig av den lösningen. 

 

 

Gemensam förbindelsepunkt anslutet till det kommunala VA-nätet. 

Om det finns särskilda skäl det ett krav att en gemensamhetsanläggning bildas, eftersom en 

gemensamhetsanläggning kan ses som en juridisk person. Det innebär att någon står ansvarig 

för byggande av den allmänna servisledningen och en drift och underhålls ansvarig part. 

 

En rekommendation av kommunen är att servitutavtal upprättas för de fastigheter som tillhör 

gemensamhetsanläggningen för att minimera risken för eventuella oenigheter i framtiden 

gällande ledningsdragningen. 

 

År 2008 hade Degerbergsvägen problem med för höga halter av radon i marken, vilket gjorde 

dricksvattnet från de egna brunnarna otjänligt. Kommunen godkände en gemensam 

förbindelsepunkt till kommunens VA-ledningsnät och Brännans VA-förening bildades. 

Brännans stamledning kommer fortsättningsvis benämnas ”allmän servisledning”. 

 

Samma år grävdes en allmän vattenservisledning till alla fastigheter, samt en allmän 

spillservisledning bestående av en tryckledning, ner i föreningens regi.  

 

Brännans VA-förening har skrivit egna föreningsstadgar, för att klargör för medlemmar vad 

som gäller vid en anslutning på den allmänna ledningen. 
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§19 i Brännans VA-föreningsstadgar, redovisar var föreningens ansvar slutar och den 

enskilda fastigheten/fastigheternas ansvar börjar. 

 

År 2008 var inte anslutningen till det kommunala avloppsnätet aktuell, eftersom de boende på 

området redan hade fungerande enskilda avloppsanläggningar. 

 

Men de enskilda avloppsanläggningar, infiltrationsanläggningen har en begränsad livslängd, 

en markbädd har en ungefärlig livslängd på 10-15 år och en infiltrationsbädd har en livslängd 

på ungefär 20-25 år. 

  

Hösten 2013 fick 4 fastigheter krav på sig av miljökontoret att åtgärda sina 

avloppsanläggningar eftersom de inte ansågs uppfylla kraven som ställts på 

infiltrationsanläggningen.  

När kraven inte uppfylls krävs ett tillstånd som man söker hos kommunen, eftersom Brännans 

VA-förening har en förbindelsepunkt till det kommunala nätet beviljar Luleå kommun inga 

tillstånd av nyanläggning eller reparation av enskild infiltrationsanläggning på 

Degerbergsvägen i dagsläget. 
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 Bakgrund 1.1

Eftersom fastigheter som inte får förnyade tillstånd och ska ansluta sig till det kommunala 

avloppsvattennätet via den allmänna servisledningen som idag inte är byggd eller i bruk 

behövs en va-lösning på ett alternativ hur dem skulle kunna gå tillväga. 

Brännans VA-förening har efterfrågat en VA-lösning som alla berörda fastigheter kan ansluta 

sig till, ett ledningsnät som ska vara dimensionerad så det går att bygga ut allt eftersom 

fastigheter har ett behov att anslutas. 

I denna rapport kommer en VA-lösning presenteras som avser att fungera för att Brännans 

VA- förening ska kunna ansluta sig till det kommunala ledningsnätet, den dagen den enskilda 

infiltrationsanläggningen uttjänats. 

 

 

 

Inom markering: Berörda fastigheter på Degerbergsvägen. 

 

 Syfte 1.2

Syftet med VA-utredningen är att möjliggöra en VA-lösning med självfallsledningar och 

pumpstation på Degerbergsvägen. Hur detta förslag ska utformas kommer visas genom VA-

riktningar.  

 

 Avgränsning 1.3

VA-lösningen gäller inte alla fastigheter på området, och endast spillvattenhanteringen på 

området berörs.  
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 Frågeställningar 1.4

Rapporten kommer besvara syftet genom följande frågeställningar: 

 Har området det topografiska förutsättningar för att kunna använda sig av självfall?  

 Kan man placera ledningen utmed fastighetsgränser men ändå sträva efter att 

ledningsdragningen inte blir alldeles för lång? 

 Vilken täckning ska ledningen ha för att få ett frostfritt djup? 

 

 Metod 1.5

Följande metoder har använts under arbetets gång: 

Datainsamling av grundkarta, höjdunderlag och befintliga ledningar i marken. 

Intervjuer med boende på Degerbergsvägen. 

Kontakt med pumpleverantör för val av pump och markentreprenör för offert och kunskap i 

anläggningsarbetet.  

För att framställa ritningar har AutoCAD använts. 
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2. Resultat 
Degerbergsvägen ligger utanför ett detaljplanerat område. Information om vart de enskilda 

anläggningarna, samt uppgifter om jord- och bergvärme går ej att beställa. För närmare 

information krävdes ett platsbesök och kontakt med de boende. 

 

2.1 Intervju  

Intervjuer har skett med de boende i dem berörda fastigheterna för att få en uppfattning på hur 

de befintliga förhållandena ser ut. De boende fick också placera ut sina enskilda anläggningar, 

och eventuell jordvärme på en karta, som redovisas i ritningen befintliga ledningar. Genom 

frågor som ställts i intervjuen försökt jag bilda mig en uppfattning på det befintliga 

ledningskicket. Ingen hade dag eller dränvatten påkopplat så det finns inte med i den 

sammanställda tabellen. Lednings skick verkar vara i god form.  

 

Resultat från intervju med boende i berörda fastigheter (2014-06-06) 

 

2.2 Indelning av etapper 
Eftersom alla hushåll har olika livslängder på avloppsanläggningarna så har en etappindelning 

skett för att kunna se i vilka tids intervall de olika fastigheterna ska ansluta sig till den 

allmänna spillservisledningen.  

Första etappen är de hushåll som har förbud idag på den enskilda avloppsanläggningen. 

Andra etappen varierar väldig mycket i tidsintervallerna ca; 5-20 år för en anslutning till det 

kommunala nätet. Men det är en lång ledning som ska grävas ner för etapp 3 och alla 

fastigheter där har ett intresse av att använda sig av den ledningen.  

Tredje etappen ansluts om ca; 15-20 år. 
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Etappindelning av berörda fastigheter. 

 

2.3 Materialinhämtning 
Underlag från olika instanser har beställts. Det jag efterfrågade var grundkarta, opto-, tele- 

och elledningar, och ett flygfoto med inmätta punkthöjder.  

Brännans VA-förening kunde bistå med ett DWG-underlag på de allmänna ledningars 

placering.  

 

2.4 Självfallsledning 

Avloppsledningsnät består till största del av självfallsledningar. Med rätt lutning och rätt 

dimension så uppnår ledningen självrensningsförmåga – spillvattnet drar med sig 

sedimentavlagringar från rörets insida.    

Genom att använda sig av självfallsledningar så kommer VA-lösningen ha en lång livslängd, 

utan drift och underhållskostnader. 

Enskilda servisledningen bör inte understiga ᴓ110 mm och man bör sträva efter en 

minimilutning 1% 

Allmänna servisledningen bör inte understiga ᴓ 150 mm och bör ha en lutning på 1%. 
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2.5 Pumpstation 

Pumpstationen ska uppfylla tekniska krav så som lyfthöjd, krav på driftsäkerhet, 

stockningsfrihet och att pumpen är tillgänglig för drift och underhåll.  

 

Med hjälp av Alf Lähdet på Xylem fick jag förslag på tre pumpar. Den pump som passade 

bäst för den befintliga tryckledning som är nedgrävd på området är MP 3068 HT 3~ 210. 

  

MP 3068 HT 3~ 210 är en tuggerpumps som finfördelar större partiklar och fibrer som finns i 

spillvatten med ett skärande pumphjul. På detta sätt kan kravet av stockningsfrihet uppfyllas. 

Driftsäkerheten kan ställas genom att det anläggs 2 pumpar i pumpstationen – om en går 

sönder eller kräver underhåll kan den andra jobba vidare. 

Den valda pumpen är våt uppställd, vilket innebär att den arbetar helt eller delvis under 

vatten. Pumpstation och trycklednings placering kan ses utritad i VA-planen och tekniska 

specifikation på pumpen går att finna i bilaga 2. 

 

2.6 Ritningar 

För att skapa ritningar användes AutoCAD Civil 3D. 

 Ritning R-50.1-001, Befintliga ledningar – Illustration på hur området ser ut idag. 

 

 Ritning R-50.1-002, Befintliga höjder – Illustration på topografi genom höjdsättning 

 

 Ritning R-50.1-003, Rivningsplan – Illustration på det som rivs/tas ur drift i samband 

med ombyggnation. 

 

 Ritning R-51.1-001, Planritning – Illustration över hur området kommer se ut efter 

ombyggnation. 

 

 Ritning R-51.2-001, Profilritning – Illustration på hur ledningens läge ligger i 

förhållande till mark. 

 

 Ritning R-51.2-002, Sektionsritning – Illustrerar hur ledningsgraven ser ut i en 

sektion. 

 

2.7 Markentreprenad 

I kontakt med BTC kunde de göra en grov kostnadskalkyl gällande ledningsschaktet, eftersom 

BTC har utfört markentreprenad på Brännan i tidigare skede och är medveten om vilka 

markförhållanden som råder, det är en morän med mycket stora stenar. 

Frostfriadjupet i Luleå är beroende på vart man gräver ner ledningen, om man gräver ner den 

på ställen som inte snöröjs kan man lägga en lägre täckning på ledningen eftersom snön 

isolerar och tjälen inte går lika långt ner i marken. 
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Frostfria djupet satte jag på 2 meter eftersom ledningen kommer ligga till största del på 

oskottade ytor. Genom en grov uträkning på schaktet storlek med en lutning på 2:1 och 

ledningens längd på 592 meter. 

Kom BTC fram till att kostnaden på anläggningsarbetet skulle kosta ca. 1.234.000 kronor, 

inräknat med en PP-ledningen med en dimension på 160mm material till kringfyllning och 

ledningsbädd, mer specificerad mängdförteckning och kostnadskalkyl för schaktet kan ses 

specificerade i bilaga 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VA-lösning på Degerbergsvägen, Luleå 
Ylva Hagnelöv,  
2014-12-16 Sida 9 

3. Slutsats 
Eftersom de enskilda avloppsanläggningar och jordvärmeledningars placering inte finns utsatt 

på karta fick jag ta reda på det genom intervjuer med de boende på Degerbergsvägen hur 

ledningsplaceringar ser ut i backen. 

Strävan under arbetes gång har varit att hitta en va-lösning som ska vara fungerande i 

praktiken för de berörda fastigheterna i området. 

Eftersom spillvatten flödet var så pass små följde jag rekommendationer gällande lutning och 

ledningsdimension för allmän och enskild spillservisledning, enligt vårt vatten. 

Ledningsplaceringen har skett med hänsyn till att alla de berörda fastigheterna ska klara sig 

med en självfallsledning. Dessa ledningar går sedan till en gemensam pumpstation som 

placerats på den lägsta punkten på området, tack vare de topografiska förutsättningarna på 

Degerbergsvägen var denna möjlighet genomförbar. 

När jag ritade ledningsdragning utgick jag ifrån att den ska vara lätt tillgänglig för eventuella 

underhållsarbeten och att den ska placeras längs med fastighetsgränser.  

Anledningen varför ledningen placerats på fastighetsgränserna är att marken ovanför blir 

obrukbar, man får inte bygga eller plantera träd i närheten på grund av rotinträngningar, och 

det kan ställa till oangelägenheter för fastighetsägare.  

Täckning på ledning ska vara 2 meter för att uppnå frostfritt djup, se ritningen typsektion. 

Dom rekommenderade ledningsdimensioner 110mm för enskilda spillservisledningen, den 

allmänna spillservisledningen ska enligt vårt vatten vara den rekommenderade 

ledningsdimensionen 150mm men en sådan ledning ingår ej i standardutbudet, därför 

beslutade jag att en 160 mm lutningar används. 

Eftersom etapp 2 är osäkert hur många som ansluter sig eftersom dom har sånt stort tidspann 

mellan anläggningsåren på deras nuvarande infiltrationsanläggning så där används också den 

rekommenderade lutningen på 1% för självrensningsförmåga. 
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