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Sammanfattning 

AFRY har fått uppdrag av Mjölby kommun att genomföra en VA-utredning i samband med 

framtagande av ett nytt planförslag för Eldslösa Norra. Parallellt med utredningen 

genomförs även trafik- och gatu-utredningar i en fas 1 som med framfarten av 

detaljplanearbetet ska ligga som grund till förprojekteringen.  

För att kunna exploatera Eldslösa Norra krävs, utöver ledningsutbyggnad för VA-system, 

även en ny tryckstegringsstation för dricksvatten och tre infiltrationsdammar för dagvatten.  

Utredningsområdet består idag av ett kalhygge och skogsmark som ligger i ett kuperat 

område. Strax norr om området finns en glänta. Inom planområde föreslås enbostadshus, 

en skola och sporthall. 

Lösningsförslaget för dagvatten innebär att omkring 1 100 m³ dagvatten behöver 

uppehållas innan infiltrering för att kunna hantera ett 10-årsregn. Då planområdet är 

kraftigt kuperat med mindre delområden internt är risken liten för att kraftigare regn 

kommer bidra till problem inom planområdet. Det sydvästra området behöver ha ett 

bräddavlopp söder ut för att förhindra att befintligt bostadsområde översvämmas. 

Dagvatten från skolområdet hanteras separat, varav volymen kan förväntas ändras i 

samband med en mer exakt hantering.   

För att kunna möjliggöra anslutning till befintligt spillvattensystem föreslås att planområdet 

avleds med självfall mot befintlig pumpstation väster om planområdet.  

För att kunna ge tillräckligt distributionstryck vid dricksvattenförsörjning behövs en 

tryckstegringsstation med möjlig placering vid Stinsgatan, väster om planområdet. 

Befintliga fastigheter längs Murkelvägen och Tryffelvägen får därmed ett förändrat 

distributionstryck.  

Utredningen baseras på befintliga förhållanden.  
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1 INLEDNING 
AFRY har fått uppdrag av Mjölby kommun att genomföra en VA-utredning i samband med 

framtagande av ett nytt planförslag för Eldslösa Norra. Parallellt med utredningen 

genomförs även trafik- och gatuutredningar i en fas 1 som med framfarten av 

detaljplanearbetet ska ligga som grund för förprojekteringen.  

1.1 Bakgrund 

Mjölby kommun har påbörjat en ny detaljplan för området Eldslösa Norra (se Figur 1). VA-

utredningen ska utmynna i ett underlag för framtagande av detaljplaneförslag till samråd.  

 

Figur 1. Utredningsområdet öster om Centrala Mjölby. 

1.2 Syfte 

Denna VA-utredning har till syfte att utreda påverkan och möjlighet till genomförande av 

planförslaget. Utredningen berör om det finns tillräcklig kapacitet i befintlig spillvatten-

pumpstation. Utredningen beskriver också hur ett VA-nät kan ritas upp i området, hur 

dagvattnet ska hanteras och avledas, lämpliga fördröjningsåtgärder och -volymer och om 

det krävs dagvattenpumpstationer. Hänsyn ska tas till kommande etapper. 
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1.3 Underlag 

Följande underlag från beställaren har använts i denna utredning. Inmätning har skett 

under projektets gång. 

Underlag 

Uppdragsbeskrivning och offert 

Grundkarta över utredningsområdet 

Gränser för detaljplanområde 

Laserscannad höjddata 

Ortofoto 

VA-ledningsnätsunderlag, allmänna VA-ledningar, vattengång material 
och dimension 

Följande dokument och villkor har använts i denna utredning: 

Underlag Utgivare Publikationsår 

P104 Svenskt Vatten 2011 

P105 Svenskt Vatten 2016 

P110 Svenskt Vatten 2016 

P114 Svenskt Vatten 2020–12 

VISS, Vatteninformationssystem Sverige Länsstyrelsen Besökt 2020–11 

Jordartskarta SGU Besökt 2020–11 

Geoteknik utredning för Eldslösa Tyréns 2020 

Kompletterande markteknisk undersökning Tyréns 2021-09 

  

2 RIKTLINJER OCH KRAV  

2.1 Svenskt Vatten - P110 

Alla beräkningar och förslag utförs enligt riktlinjer i branschorganisationen Svenskt Vattens 

publikation P110; Avledning av dag-, drän- och spillvatten som beskriver funktionskrav, 

dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem. Publikationen innehåller även 

anvisningar för en klimatsäker planering av dagvattenhanteringen. 

I samråd med beställare har området definierats till att vara glesbyggt och 

dagvattenhanteringen ska därför dimensioneras efter 2 och 10-årsregn. 

2.2 Svenskt Vatten – P114 

Svenskt Vatten fastställde P114 Distribution av dricksvatten i oktober 2020 och publicerade 

den i december 2020. P114 är en revidering och hopslagning av publikationerna VAV1 P83 

Allmänna vattenledningsnät, VAV P76 Vatten till brandsläckning och VAV P57 

Tryckstegringsstationer. P114 baseras på samma beräkningar, metoder och principer som 

P83. Beräkningar och förslag gällande dricksvatten i denna utredning har utförts enligt 

riktlinjer i P114 och P83. 

 
1 Svenskt Vatten startade sin verksamhet 1962 under det tidigare namnet svenska vatten- och 

avloppsverkföreningen, VAV 
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3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

3.1 Områdesbeskrivning 

Utredningsområdet idag består till större delen av skogsmark och kalhygge och ligger i ett 

kuperat område. Området avgränsas av Bockarpsvägen i öster, en högplatå i norr och 

bebyggelse i väster. I söder avgränsas området av en linje utmed Stinsgatans förlängning, 

från Stinsgatan till Bockarpsvägen. Området kring Pistolskyttebanan innefattas även i 

området.  

 

Figur 2. Utsträckning av utredningsområdet. 
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3.2 Topografi 

Inom utredningsområdet varierar höjderna kraftigt med flera höjdpunkter inom området. 

Marken är något i högre i norr och lägre i söder, men det finns flertalet instängda områden 

inom utredningsområdet. Höjderna varierar mellan +135 och +144 och beskrivs översiktligt 

med höjdkurvor i Figur 3.  

 
Figur 3. Höjdkurvor kring utredningsområdet. 

En kartering av hur 50 mm regn (SMHI:s definition skyfall, 50mm regn under 1 timme) rör 

sig ytligt utan hänsyn till eventuella ledningsnät eller markegenskaper (t.ex. infiltration) har 

gjorts med hjälp av Scalgo som är ett GIS-baserat beräkningsverktyg som utför 

lågpunktskarteringar med hänsyn till regnmängd. Med den befintliga höjdsättningen i 

området blir resultatet enligt Figur 4. Det finns flera instängda områden inom 

utredningsområdet där vattnet blir stående. Volymen vatten som uppkommer vid 50 mm 

ytlig avrinning är inte tillräckligt för att översvämma flera av de instängda områdena. 

Därför bör de vara naturliga grundvatteninströmningsområden i och med att det idag inte 

är stående vatten i området.  



 
 

RAPPORT – VA utredning för Norra Eldslösa i Mjölby 

Sida 9/37 

 

 

Mjölby kommun 

VA-utredning Norra Eldslösa 

20/01/2022  

copyright© AFRY 

 

 

 
Figur 4. Kartering utav 50 mm regn i Scalgo presenterat tillsammans med höjdkurvorna i 

området. 

3.3 Geologi 

SGU:s jordartskartor redovisas i Figur 5 och tyder på att större delen av utredningsområdet 

består av isälvssediment (grönt) och finsand (orange), men även med inslag av något 

blockig morän. I den tidigare utförda geotekniska undersökningen av Tyréns 2019, 

generaliserades jordartsföljden till att bestå av siltig sand till 5 m djup där karaktären 

istället övergår till en moränliknande jord. Fyllningsområdet består av sandiga massor och i 

provpunkten visades fyllnaden ha ett djup på 4 m då det övergår till den naturliga 

jordartsföljden.  

En kompletterande markteknisk undersökning har utförts av Tyréns i september 2021 där 

de undersökta provpunkterna utgjordes av naturlig sand. Den översta halvmetern bestod 

generellt av inslag av humus.  
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Figur 5. Jordartskarta från SGU:s databas. Inom området förekommer isälvssediment (grönt) 

finsand (orange) och block (blått med triangelmönster). 

3.4 Grundvatten 

Med den geologiska utredning som gjorts tidigare placerades två grundvattenrör inom i 

anslutning till utredningsområdet. Avläsning av grundvattennivån i samband med 

utredningen skedde i början av december 2019 och visade på nivåer omkring +130 i söder 

och +129 i norr, vilket är en bra bit under marknivån i området.  

En kompletterande markteknisk undersökning har utförts av Tyréns i september 2021 

påvisade en trycknivå på nivån +130,8 i det södra grundvattenröret. Trycknivån motsvarar 

cirka 4,5 m under markytan. 
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3.5 Befintligt ledningsnät  

3.5.1 Dagvatten 

Inom området saknas det idag ett dagvattennät. Kringliggande dagvattennät visas i Figur 6. 

Området har så pass god infiltration att det tidigare inte förekommit någon avrinning från 

området till de intilliggande fastigheterna. Den anslutande vägen, Stinsgatan, i 

detaljplaneområdets sydvästra gräns har ett dagvattensystem som leder dagvattnet till en 

infiltrationsdamm i sydväst där en dagvattenpumpstation transporterar bort det vatten som 

inte infiltreras.  

 

Figur 6. Befintligt dagvattensystem i närområdet till utredningsområdet. 
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3.5.2 Spillvatten 

Inom planområdet finns ingen befintlig ledningsdragning för spillvatten, se Figur 7.  

Parallellt med Bockarpsvägen ligger en 225 BTG spillvattenledning som har avlett spillvatten 

från befintlig miniracingbana norrut. Ledningens sträckning och kondition är osäker. 

I områdets södra del, i Stinsgatans förlängning, ansluter en 200 PP spillvattenledning för 

vidare transport av spillvatten ca 150 m till befintlig pumpstation. I kap 6.3.2 finns mer 

data om pumpstationen. 

 

Figur 7.  Befintligt spillvattenledningsnät (röd linje). 

3.5.3 Dricksvatten 

Inom planområdet finns ingen befintlig dricksvattenledning, se Figur 8. 

Parallellt med Bockarpsvägen ligger en 100 GJJ (gjutjärn) vattenledning som har försett 

miniracingbanan norrifrån med dricksvatten. Vid infarten till miniracingbanan finns en 

spolpost ansluten. Ledningens sträckning och skick är osäker.  
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I områdets södra del, i Stinsgatans förlängning, ansluter en 110 PE-vattenledning från 

övrigt vattenledningsnät.  

Taknivån på Mjölbys vattentorn är +172,7 (RH2000) där nivåerna i tornet varierar mellan 

+169,4 och +171,4 m. Marknivåerna inom planområdet varierar mellan +135 och +144 m.  

 

Figur 8.  Befintligt dricksvattennät med möjlig anslutningspunkt 
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3.6 Recipient och miljökvalitetsnormer 

3.6.1 Ytvattenförekomst – Svartån (Mjölby) 

Recipient för utredningsområdet är en ytvattenförekomst enligt vattendirektivet. I VISS är 

den klassad enligt Tabell 1. Statusklassificeringen för ekologisk och kemisk status har 

bearbetats under 2020 och arbetsmaterial för tredje förvaltningscykeln (2017-2021) 

uppdaterades 2021-02-03. 

Tabell 1 Statusklassificering av recipienten VISS EU_CD: SE646880-146341 (VISS, hämtad: 
2021-11-15). 

Vattenförekomst  
Ekologisk status  Kemisk status  

Status  
(dagsläge)  

MKN  
(framtida mål)  

Status  
(dagsläge)  

MKN  
(framtida mål)  

 

SE646880-146341 

 

Måttlig ekologisk 
status  

God ekologisk status 
2033 

Uppnår ej god 
kemisk ytvattenstatus  

God 
kemisk ytvattenstatus  

Vattenförekomsten har måttlig ekologisk status beroende på fysisk påverkan då det är 

bristfällig konnektivitet i vattendraget. Detta är en parameter som inte påverkas utav 

dagvattenhanteringen i utredningsområdet. Det förekommer även problem med 

påväxt-kiselalger, vilket härkommer ifrån övergödning. Övergödningen antas komma från 

jordbruk, enskilda avlopp och även urbana områden. I samband med planen bör således 

åtgärder införas för att minska utsläppet av övergödande ämnen, eftersom vattenrecipienten 

ska ha bemött och motverkat problemet till 2027 då tidsfristen går ut.  

Den kemiska statusen uppnår inte god status på grund av kvicksilver och bromerad difenyl-

eter (PDBE). I enlighet med bilaga 6 i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter har ett 

undantag i form av mindre stränga krav för kvicksilver och PBDE utfärdats. Skälet till 

undantaget är att halterna för båda föroreningarna bedöms överskridas i fisk i samtliga 

svenska vattenförekomster. Dock får inte de nuvarande halterna av kvicksilver och PBDE 

överskridas. 

Utan att genomföra en recipientbedömning där mätning av hur mycket utsläpp den aktuella 

recipienten klarar av kan endast schablonvärden användas för att uppskatta ifall 

utredningsområdet medför en risk för försämring av vattenförekomsten. Dessa 

schablonvärden används däremot som standard vid bedömning av påverkan i merparten av 

dagvattenutredningarna som görs idag. 

Påverkan på utredningsområdet på recipienten bedöms bli låg i och med avstånden till 

recipienten. Vattnet kommer att färdas en längre sträcka på påverkas av tillskott av ämnen 

och reningsprocesser längs vägen. 

3.7 Markavvattningsföretag/Dikningsföretag 

Inom området finns inga kända dikningsföretag.  
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4 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

4.1 Planerad bebyggelse 

Inom planområdet i Figur 9 föreslår man att enbostadshus, en ny skola och sporthall skall 

byggas. I planens västra del föreslås en skola för ca 630 elever/ca 80 anställda och en 

sporthall och i den östra delen 15 st enbostadshus. En gång- och cykelväg kommer att 

byggas i nord-sydlig riktning samt parkeringsytor i både norra och södra delen av området.  

 

 

Figur 9. Planförslag för Norra Eldslösa. 

4.2 Markanvändning 

Nedan i Figur 10 visas områdets markanvändning tillsammans med de befintliga höjdryggar 

som finns i området med dagens höjdsättning. I sin utformning är området uppdelat i två 

exploateringsområden som används för att göra beräkningar av dimensionerande flöde och 

fördröjningsbehov. Områdena har sedan benämnts, baserats på deras läge, som Västra (V), 

Östra (Ö), Norra (N) och Södra (S).  
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Figur 10. Framtida markanvändning i utredningsområdet. 

Inom det västra området planeras det för en skola samt sporthall. I östra området ska det 

möjliggöras för enbostadshus. I det norra och södra området kommer det att infinnas 

parkeringsytor. De ovanstående områdena används för beräkningar av flöden och 

fördröjningsvolymer.  

Lågpunkterna i området lämnas utanför beräkningarna eftersom de inte förväntas att 

generera någon större tillrinningsvolym för de föreslagna anläggningarna. Detta på grund 

av att de i viss grad inte exploateras och att planområdet visar på stor möjlighet till LOD. 

Tabell 2 och Tabell 3 beskriver nuvarande och planerad markanvändning genom att 

redovisa de separata ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt deras reducerade 

yta. Avrinningskoefficienter har valts utifrån Svenskt Vatten P110 (2016). 
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Tabell 2, Nuvarande markanvändning - Fördelning av markanvändningstyper som grund för 

flödes- och föroreningsberäkningar (ha). 

Markanvändning Avrinnings- 

koefficient 

Area för respektive markanvändning och totalt inom varje 
avrinningsområde (ha) 

 

ϕ V Ö  N S 

Skogsmark 0,10 2,74 1,70 0,18 0,20 

Totalt  2,74 1,70 0,18 0,20 

Totalt reducerad 
area 

 0,27 0,17 0,018 0,02 

Tabell 3. Planerad markanvändning - Fördelning av markanvändningstyper som grund för flödes- 
och föroreningsberäkningar (ha). 

Markanvändning Avrinnings- 

koefficient 

Area för respektive markanvändning och totalt inom 
varje avrinningsområde (ha) 

 

ϕ V Ö  N S 

Vägområde 0,80  0,28   

Enbostadshusområde 0,20  1,42   

Skola 0,70 2,74    

Parkering i norr 0,80   0,18  

Parkering i syd 0,80    0,20 

Total area  2,74 1,70 0,18 0,20 

Totalt reducerad area  1,92 0,51 0,018 0,02 

 

4.3 Dagvatten flödesberäkningar  

Avrinningen före och efter planerad bebyggelse har beräknats enligt rekommendationer i 

publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016). Modellen använder rationella metoden för 

beräkning av dimensionerade flöden baserat på reducerade ytor enligt Tabell 2 och Tabell 3 

och regnintensitet med valda återkomsttider på 2 och 10 år. Återkomsttiden på 2 år är 

dimensionerande för vad ledningsnätssystemet ska klara av att avleda i hjässa på systemet 

medan 10 år är vad systemet ska avses klara av utan marköversvämningar. Pågående 

klimatförändringar innebär en framtid med intensivare regn och risk för högre vattennivåer. 

För att dagvattensystem ska vara rätt dimensionerade även i framtiden görs en så kallad 

klimatkompensation genom att multiplicera nuvarande regnintensiteter med en faktor som 

är större än 1. I den här utredningen används ett påslag med en klimatfaktor 1,25 vilket 

medför en kapacitetsökning med 25 %. Dagvattenflöden har beräknats utan klimatfaktor 

för befintlig markanvändning. Indata för beräkningar av dimensionerande flöden, Tabell 4. 

Tabell 4. Indata för beräkningar av dimensionerande flöden. 

Parameter  

Återkomsttid  2 / 10 år 

Varaktighet  10 minuter 

Regnintensitet utan fördröjning utan kf 134 / 228 l/s, ha 

Klimatfaktor (kf)  1,25 
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Vid en jämförelse mellan dimensionerande flöde före och efter planerad bebyggelse kan det 

konstateras att det dimensionerande flödet ökar efter bebyggelse med ca 346 l/s för ett 

2-årsregn och ca 590 l/s för ett 10-årsregn, se Tabell 5. 

Tabell 5. Beräknade dimensionerande dagvattenflöden för nuvarande och planerad bebyggelse för 
regn med återkomsttider på 2, 10 och klimatfaktor 1,25.  

 

 

4.3.1 Fördröjningsbehov 

För planområdet har LOD identifierats som möjligt. Då infiltrationsanläggningar ska klara av 

dagvattenhanteringen i området har därför infiltrationsanläggningar dimensionerats för 

området. Genom att med en uppskattad infiltrationskapacitet (100 l/s ha) i marken och 

uppskattning av storlek på anläggningen så har det beräknats hur mycket vatten som 

behöver magasineras. Det här görs genom att räkna på skillnaden mellan regnets volym 

och möjlig infiltration under regnhändelsen. Resultatet redovisas för 10-årsregn som ska 

klaras av utan marköversvämningar i området i Tabell 6. 

Tabell 6 Erforderlig fördröjningsvolym vid 10-årsregn (m3) tillsammans med de givna 
förutsättningarna för infiltrationsanläggningen. 

Område Storlek på infiltrerbar yta 

(m²) 

Erforderlig fördröjningsvolym 

10-årsregn (m3) 

V 675 700 

Ö 200 240 

N 60 66 

S 70 72 

Totalt 1005 1078 

 Dimensionerade flöde 

före bebyggelse (l/s) 

Dimensionerande flöde efter 

bebyggelse utan fördröjning 

Ökat flöde 

efter 

bebyggelse 

(l/s) 

Återkomsttid V Ö N S Totalt V Ö N S Totalt  

2 år 37 23 3 3 66 276 85 24 27 412 346 

10 år 63 39 4 5 111 469 145 41 46 701 590 
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Figur 11. Fördröjningsbehovet i plan med uppskattad utsträckning.  

4.4 Spillvattenbelastning från området 

Enligt publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016) ska systemlösningen för nya avloppssystem 

utformas så att spillvatten avleds i egen ledning. Alla förekommande spillvattenflöden 

måste kunna avledas utan att systemet däms upp. Nya spillvattenledningar ska byggas täta 

där endast spillvatten ska avledas från hushåll och andra verksamheter.  

Följande funktionskrav gäller för nya spillvattenledningar:  

• Dimensionerande flöden ska kunna avledas utan att ledningen går fylld. 

• Husgrundsdränering får inte anslutas. 

• Ledningarna ska dimensioneras med en säkerhetsfaktor som ska vara minst 1,5. 
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Kontroll av att befintliga spillvattenledningar och eventuella spillvattenanläggningar 

nedströms området klarar belastningen från slutlig exploatering har utförts enligt P110 

genom att ta fram dimensionerande flöde. Det dimensionerande flödet innehåller såväl 

spillvatten från hushåll och verksamheter som tillskottsvatten.  

4.4.1 Hushåll 

Eftersom antalet anslutna personer i planområdet är färre än 1000 st har dimensionerande 

flöde från hushållen (Qhushåll) bestämts med hjälp av ekvation 4.2 i P110, vilken illustreras i 

den för Sverige rekommenderade kurvan (EU STD K=0,3) i figur 4.1 i P110. Kurvan är har 

tagits fram för att det sker en begränsade utjämning i mindre spillvattenledningsnät. Stöd 

för beräkning av dimensionerande spillvattenflöde kan även fås i figur 3.9 i P114.  

4.4.2 Skola och sporthall 

I planområdet har en skola föreslagits vilken kommer att belasta spillvattennätet med 630 

elever och 80 personal. På skolområdet kommer även en sporthall att finnas. 

Dimensionerande flöde från skola och sporthall (Qskola) har uppskattats med hjälp av 

schablonvärden för specifik spillvattenavrinning (l/p*d) från olika verksamheter från tabell 

4.3 i P110. Spillvattenavrinningen har en tydlig dygnsvariation och därför korrigeras 

dygnsmedelvärdet med en maxdygn- och en maxtimfaktor för att få det största flödet. Här 

har maxdygn=2 och maxtim=3 från tabell 4.4 i P110 använts. 

4.4.3 Tillskottsvatten 

Tillskottsvatten kan delas in i följande komponenter: 

• Läck- och dränvatten - grundvatten som läcker eller dräneras till spillvattensystemet  
• Direkt nederbördspåverkan – oftast momentan flödesökning i samband med nederbörd 
• Indirekt nederbördspåverkan – nederbördspåverkan som ej sker direkt tex överläckage 

Tillskottsvatten får normalt inte belasta spillvattensystemet i nya områden. Man behöver 

däremot ta hänsyn till att tätheten kan komma att försämras med tiden och bör därför 

räkna med en viss mängd tillskottsvatten i de dimensionerande flödena.  

Dimensionerande tillskottsvattenflöden (Qtillskott) har uppskattats med hjälp av schablon- och 

erfarenhetsvärden från P110.   

4.4.4 Dimensionerande flöde 

Totalt dimensionerande flöde blir således (Qdim) = (Qhushåll) + (Qskola) + (Qtillskott) 

4.4.5 Säkerhetsfaktor 

Man har jämfört dimensionerande flöde (Qdim) med anslutande spillvattenledningars 

avledningskapacitet (Qkap) som fås ur Colebrook-diagrammet och beror på ledningens 

lutning, material och dimension. För spillvattenanläggningar ska avledningskapaciteten vara 

känd och angiven. Säkerhetsaspekten för planområdets påverkan på nedströms, beläget 

spillvattenledningsnät är uppfylld om säkerhetsfaktorn = (Qkap) / (Qdim) är större än 1,5.   

4.5 Dricksvattenförbrukning i området 

Enligt publikation P114 (Svenskt Vatten, 2020) ska nya distributionssystem utformas så att 

de uppfyller krav med hänsyn till skydd för människors hälsa och miljön samt en god 

hushållning med naturresurser. När det är förenligt med distributionssystemets 
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huvudsakliga ändamål bör även andra allmänna intressen som har behov av 

distributionssystemet tillgodoses.  

Följande funktionskrav, med exempel, gäller för nya distributionssystem:  

• Dricksvattenkvalitet – livsmedel, kunskap, övervakningssystem, risker 

• Leveranssäkerhet - begränsa avbrott, information, reservvatten, störningar 

• Kapacitet – förbrukning, behov, flöde, tryck, driftförhållande, prognoser  

Andra allmänna intressen kan vara behov av brandvatten- och sprinkleranläggningar.    

En god hushållning med naturresurser och samhällsresurser innebär en minimering av 

investerings- och driftskostnader. Vattenresurser kan vara begränsade varför hushållning 

kan vara nödvändigt för att upprätthålla dricksvattenförsörjningen.  

Kontroll av att befintliga dricksvattenledningar och eventuella dricksvattenanläggningar 

nedströms området klarar att distribuera behovet från slutlig exploatering har utförts enligt 

P114 genom att ta fram dimensionerande flöde.  

Man har jämfört dimensionerande förbrukning vid normala (qdim1) och kritiska 

driftförhållanden (qdim2). Dimensionerande förbrukning kan innehålla hushållsförbrukning, 

allmän förbrukning, eventuellt läckage och släckvattenförbrukning.  

Mjölby kommun har en dricksvattennätsmodell över befintligt dricksvattennät. De dimensio-

nerande förbrukningar som redovisas i detta PM kan användas för att kontrollera att 

anslutande, befintliga dricksvattenledningar till området klarar av förbrukningen från 

planerad exploatering. 

4.5.1 Hushållsförbrukning 

Eftersom antalet anslutna personer i planområdet är färre än 500 st. har dimensionerande 

förbrukning bestämts som momentanförbrukning enligt P114.  

Dimensionering har utförts med antagande att summa normflöde för småhus/villa är 1.6 

l/s. Normflödena tillsammans med antalet småhus-/villafastigheter ger summerat 

normflöde. För att få fram sannolikt flöde har Figur 3.8 i P114 använts med det summerade 

normflödet. Sannolikt flöde är här den dimensionerande hushållsförbrukningen som 

används vid normalt driftförhållande. Vid släckvattenuttag på ledningsnätet kompenseras 

förbrukningen vid normalt driftförhållande med maxdygnsfaktorn 2,5 för att få 

förbrukningen under medeldygn, dvs man dividerar dimensionerande hushållsförbrukning 

med maxdygnsfaktorn 2,5.  

4.5.2 Skola och sporthall 

Förbrukning av skola och sporthall i planområdet klassificeras som allmän förbrukning. 

Allmän förbrukning ingår normalt i hushållsförbrukningen när den bestäms som 

momentanförbrukning enligt 4.5.1. Förbrukning av skola och sporthall har bedömts vara av 

en sådan dignitet i planområdet att den, trots att allmän förbrukning normalt ingår i 

hushållsförbrukningen, beräknas med maxdygnsfaktor 2,5 och maxtimfaktor 3,5 vid 

normalt driftförhållande. Vid släckvattenuttag beräknas förbrukningen under medeldygn och 

maxtimme genom att kompensera förbrukningen vid normalt driftförhållande med 

maxdygnsfaktorn 2,5, för att få förbrukningen under medeldygn. 
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4.5.3 Läckage 

Vid dimensionering av nya ledningsnät har läckaget bedömts vara litet och försumbart.   

4.5.4 Dimensionerande förbrukning vid olika driftförhållande 

Man jämför förbrukningarna från normalt och kritiskt driftförhållande för att få fram 

slutgiltig, dimensionerande förbrukning enligt Qdim = max {qdim1: qdim2}. 

4.5.4.1 Normalt driftförhållande (qdim1) 

Till sannolikt flöde avseende hushållsförbrukning adderas skolans och sporthallens maxdygn 

och maxtim förbrukning där summan blir dimensionerande normalflöde för området. 

4.5.4.2 Kritiskt driftförhållande (qdim2) 

Kritiskt driftförhållande likställs här med dimensionerande brandvattenflöde. Vid brand-

vattenuttag ska förbrukning generellt beräknas under medeldygn och maxtimme.  

Till medeldygn kompenserat, sannolikt flöde avseende hushållsförbrukning adderas skolans 

och sporthallens medeldygn- och maxtimförbrukning samt dimensionerande brandvatten-

flöde enligt tabell 3.3 i P114 där summan blir total dimensionerande förbrukning för 

området. 

4.5.5 Distributionstryck i dricksvattensystemet 

Möjligheten att förse brukare med dricksvatten i området beror till stor del på vilket 

distributionstryck som befintligt dricksvattennät har i anslutningspunkten. För att 

kontrollera om det är möjligt att få dricksvatten till belägna tappställen i området, inom de 

tryckgränser som anges, har en enklare rimlighetsbedömning utförts enligt VAV P114. De 

två belastningsfallen normal och brandvattenförbrukning har kontrollerats. Hänsyn har inte 

tagits till tilläggsförluster som krökar, ventiler etcetera eller tryckförluster inom fastighet. 
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5 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

5.1 Övergripande systemlösning 

Föreslagen systemlösning har baserats på i dagsläget tillgänglig information om planerad 

utformning, riktlinjer och krav samt lokala förutsättningar för fördröjning och rening av 

dagvatten. Då planerad utformning inte är helt fastställd ännu måste den föreslagna 

lösningen samt lokalisering ses som ett principförslag. Exakt utformning, placering och 

dimensionering av systemkomponenter görs i ett senare skede vid projektering. 

Lösningsförslaget visas i sin helhet i Figur 12.  

 

Figur 12. Lösningsförslag för dagvattenhanteringen. 

Lösningsförslaget innebär att dagvattnet primärt leds via ledningar i gatorna till infiltrations-

dammen i anslutning till bebyggelsen. I och med den goda infiltrationskapaciteten i området 

bör LOD i största möjliga mån användas och avledningen bör ske via öppna diken eller 

förläggas i stenkistor som tillåter infiltration på plats. För att genomföra planförslaget 

behövs troligen tre dammar. 

En mindre damm vid parkeringsytan i norr som tar upp och fördröjer samt infiltrerar den 

tillkomna mängden dagvatten.  
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I samråd med Mjölby kommun är utredningens inriktning att dagvatten ska omhändertas 

inom skolans fastighetsgräns. Detta medför att volym är framtagen utifrån antagen 

infiltrationskapacitet och således kan volymen förändras vid en mer fastställd hantering. 

Alternativa lösningar kan därför bli aktuella. 

Dammen i söder har primärt bostadsområdet samt parkeringsytan i syd som 

upptagningsområde och rekommenderas anläggas i en lågpunkt eller i anslutning till en 

lågpunkt inom naturområdet. Det innebär att anläggningen får en god överkapacitet innan 

det behöver brädda ut ur området, och kommer primärt att översvämma skogsområden. 

Det är även möjligt att anlägga mindre kompletterande åtgärder inom området, för att på 

så sätt öka infiltrationsmöjligheterna och minska behovet av magasinering i slutdammen. 

Dammen behöver utformas på sådant sätt att vattnet vid bräddning leds bort från och inte 

mot de befintliga fastigheterna. Dammen har placerats utanför planområdet för att en 

självavledande avrinning skall vara möjlig samt att befintliga nivåer och jordarter talar för 

en god ansamlingsplats. 

Avvattningen från gång- och cykelväg i nord-sydlig riktning kommer att ske i diken 

placerade utmed vägen. Mängden dagvatten anses vara liten och således kommer vattnet 

att fördröjas och infiltreras på plats.  

Ett evakueringsstråk vid skyfall är att föredra som går från lågpunkt i östra området till 

dammen. Vattnet leds förslagsvis via öppna diken samt genom trummor för att passera 

under vägar.  

5.2 Beskrivning av anläggningar 

5.2.1 Dammar   

Dammar är en av de vanligaste dagvattenlösningarna i Sverige. Ofta anläggs de som ”endof-

pipe”-anläggningar för att omhänderta stora volymer dagvatten. Dagvattendammar fungerar 

som utjämningsmagasin för fördröjning, vilket reducerar flödestoppar och bidrar till ett 

kontrollerat utflöde till recipienten, men även till minskad översvämnings-

risk. Dagvattendammar används också för att förbättra kvaliteten på dagvattnet. Den 

primära reningsprocessen är sedimentation av partiklar vilket innebär en god potential att 

rena TSS (total suspended solids) och partikelbundna föroreningar, medan reningsgraden för 

lösta föroreningar är lägre.  

Vid utformning och dimensionering av dagvattendammar är uppehållstiden en viktig 

parameter för att uppnå en tillräcklig sedimentation av mindre partiklar, 

då föroreningskoncentrationen är som störst i de mindre fraktionerna. Det rekommenderas 

att en mindre försedimentationsdamm föregår dammen där grövre sediment kan fångas in. 

Detta bidrar till att minska belastningen på själva dammen och därmed även minskar 

underhållsbehovet.  

Andra faktorer som påverkar en damms funktion är djup, förhållandet mellan längd och 

bredd, vattnets spridning i dammen och förhållandet mellan dammens area och 

avrinningsområdets area. Vid utformning av dammen ska även tillgänglighet för drift, kontroll 

och sedimenttömning beaktas. Tömning av dammen från sediment ska ske regelbundet för 

att bibehålla funktionaliteten. Det är således inget underhåll som behöver göras årligen men 

är svårt att tidsuppskatta eftersom det helt beror på vad för vatten som leds till dammen. En 

rekommendation är att sedimentet ska tas bort innan det utgör halva dammdjupet. 

Provtagning av sedimentet bör göras vid tömning då det kan innehålla höga halter av metaller 

och därmed klassas som farligt avfall. Regelbunden inspektion av in- och utlopp och andra 
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tekniska konstruktioner, avlägsnande av skräp och åtgärder mot erosionsskador och oönskad 

växtlighet är ytterligare skötselinsatser som är viktiga för att bevara dammfunktionen.  

Reningseffekten uppskattas till 65-85 % för TSS och 70-90 % för tungmetaller. Men många 

studier visar på väldigt varierade reningsfunktion då dammen påverkas av utformning, 

konstruktion, kontroll och underhåll. Reningsfunktionen kan även minska av kalla 

temperaturer på grund av densitetsskillnader i vattnet, istäcke och vägsalt.   

Dagvattendammar har en god potential att bidra till en estetiskt tilltalande miljö och med 

öppna vattenytor och tilltalande växtarter kan dammar bli viktiga rekreationsområden och 

bidra till en större biologisk mångfald, Figur 13. Jämfört med övriga anläggningstyper kräver 

dammar och förhållandevis stor yta, och de kan därför vara svåra att införa i redan bebyggda 

områden.  

Fördelar med dagvattendammar är att de kan omhänderta stora volymer (yteffektiva i 

förhållande till andra öppna dagvattenanläggningar), har bra reningsförmåga, fungerar i 

kallt klimat och kan bidra till biologisk mångfald. Nackdelar med dagvattendammar är att de 

kräver stora, öppna ytor; är relativt underhålls- och skötselintensiva samt att utformningen 

är viktig för funktionen. 

  

 

Figur 13. Dagvattendamm i Luleå (foto: AFRY).  

5.3 Översvämningsrisk och principiell höjdsättning 

Omhändertagande av dagvatten hanteras genom fördröjning och rening i anläggningar som 

är dimensionerade för en viss återkomsttid. Vid nederbörd med hög intensitet som skyfall 

kommer dessa anläggningar inte kunna fördröja avrinningen utan dagvattnet avrinner 

istället ytligt och kan potentiellt orsaka marköversvämningar med stora skador på 

byggnader och annan känslig infrastruktur.  

För att minimera risken för översvämningar är det viktigt att inte placera byggnader inom 

instängda områden samt att höjdsätta marknivån så att avrinning och fördröjning sker på 

ytor där ingen skada sker. Den principiella höjdsättningen för fastigheten måste säkerställa 

att marken lutar från byggnaderna mot de bevarade grönområdena eller gatunätet.  

 



 
 

RAPPORT – VA utredning för Norra Eldslösa i Mjölby 

Sida 26/37 

 

 

Mjölby kommun 

VA-utredning Norra Eldslösa 

20/01/2022  

copyright© AFRY 

 

 

5.4 Påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten 

Dagvatten från ett område med urban markanvändning så som takytor, parkeringar och 

lokalgator bidrar med en ökad föroreningsbelastning till recipienten. Exempel på 

föroreningar är näringsämnen, metaller, partiklar och oljeföreningar. Planerad bebyggelse 

får inte inverka på recipientens status så att enskilda kvalitetsfaktorer försämras.  

De öppna lösningar som föreslås kommer att reducera påverkan ifrån området där 

dagvattnet genereras innan det når grundvattnet. I takt med att planarbetet fortsätter och 

de lösningarna får en mer precis utformning kommer man lättare kunna kvantifiera denna 

förbättring som ska säkerställa att MKN inte försämras för recipienten. En beräkning 

kommer tas fram när lösningsförslaget preciserats ytterligare efter samrådet för 

detaljplanen.  
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6 FÖRSLAG TILL SPILLVATTENHANTERING 

6.1 Övergripande systemlösning 

Föreslagen systemlösning, enligt Figur 14, har baserats på i dagsläget tillgänglig 

information om planerad utformning enligt  Figur 9, riktlinjer och krav samt lokala 

förutsättningar för avledning av spillvatten. Då planerad utformning inte är helt fastställd 

ännu måste föreslagen lösning samt lokalisering ses som ett principförslag. Utformning, 

placering och dimensionering av systemkomponenter görs i ett senare skede. För denna 

utredning har ingen mätning av kapacitet och befintlig belastning i anslutande system 

utförts.  

Det finns inte några planerade exploateringsområden i närheten som bedöms kunna ansluta 

till föreslagen systemlösning för planområdet 

 

 

Figur 14 Förslag till spillvattensystem. 
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6.2 Beskrivning av anläggningar 

Det finns inget planerat nödutlopp från ledningsnätet i detta område. 

6.2.1 Ledningsnät från bostadsområde 

Från planerat villaområde, markerat med B i figur 14, sker avledning av spillvatten med 

självfall västerut, förbi sporthall C, skola D och befintligt villa- och radhusområde E till 

befintlig pumpstation vid Stinsgatan. 

6.2.2 Ledningsnät från sporthall och skola 

Avledning av spillvatten från sporthall och skola, markerade med C respektive D i figur 14, 

kan ske med självfall längs Stinsgatan västerut till befintlig pumpstation. 

6.2.3 Befintlig pumpstation 

Allt spillvatten från området kommer att avledas med självfall till befintlig pumpstation på 

Stinsgatan.  

6.3 Underlag till föreslagen hantering 

Här redovisas underlaget för utförda beräkningar av dimensionerande flöde för 

spillvattenanslutningar till befintligt ledningsnät och pumpstation. 

6.3.1 Planområdet 

Områdets belastning på befintlig 200 PP spillvattenledning har beräknats. I området ingår 

sporthall, skola och nytt bostadsområde enligt Figur 14.  

Totalt antal pe som belastar dessa delar blir 38 st enligt Tabell 7.  

Dimensionerande spillvattenflöde från hushållen har bestämts till 3,2 l/s vilket redovisas i 

Tabell 7.  

När man lägger till belastning från skola och sporthall samt påverkan av tillskottsvatten blir 

totalt dimensionerande flöde 7,7 l/s.  

Jämför man detta flöde med den nedströms, befintliga 200 PP spillvattenledningens 

kapacitet som är mer än 20 l/s (200/11,2 PP, 6 ‰) får man som lägst 2,6 som 

säkerhetsfaktor, vilket är större än den lägsta, rekommenderade säkerhetsnivån 1,5. 
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Tabell 7. Områdets anslutning till 200 PP-ledning. 

 

**) inklusive skola och sporthall 

*** Dim flöde EU STD K=0,3 Rek svensk kurva Figur 4.1 P110, ekvation 4.2 

6.3.2 Befintlig pumpstation, Stinsgatan  

Belastningen på befintlig pumpstation från planområdet tillsammans med befintlig 

bebyggelse har beräknats och redovisas i Tabell 8. 

Följande uppgifter från va-huvudmannen avseende pumpstationen har använts: 

Pumpstationens kapacitet är 10 l/s (per pump) och belastas idag av ca 12 st villor och 36 
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radhus. Ingen uppgift har fåtts om beräknat medelflöde till pumpstationen. Däremot finns 

det en möjlighet att öka pumpstationens pumpkapaciteter till 15 l/s genom att sätta in 

andra pumpar i pumpstationen. Eftersom antalet anslutna personer för området uppströms 

pumpstation Stinsgatan blir 158 st, vilket ligger inom intervallet 100–1000 st, har 

dimensionerande spillvattenflöden från hushållen bestämts med kurva (EU STD K=0,3) ur 

figur 4.1 i P110 (ekvation 4.2) till 6,6 l/s vilket också redovisas i Tabell 8. 

Tabell 8. Befintlig pumpstation Stinsgatan – kontroll om nuvarande kapacitet räcker 

 

**) inklusive skola och sporthall 

*** Dim flöde EU STD K=0,3 Rek svensk kurva Figur 4.1 P110, ekvation 4.2 
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Beräkningsresultatet blev ett dimensionerande flödet på 11,9 l/s. Jämför man detta flöde 

med pumpstationens nuvarande pumpkapacitet 10 l/s så är kapaciteten på befintliga 

pumpar för liten. Man kan, enligt uppgift från VA-huvudmannen, öka pumpstationens 

kapacitet genom att byta ut nuvarande pumpar till nya pumpar med kapaciteten ca 15 l/s 

per pump. Byter man pumpar till nya med kapaciteten 15 l/s blir säkerhetsfaktorn 1,25. För 

att uppnå en säkerhetsfaktor på 1,5 krävs byte till pumpar med pumpkapacitet 18 l/s. 

När det gäller säker drift av pumpstation så används två pumpar där en pump ensam ska 

klara dimensionerande flöde dvs att var och en av pumparna klarar att pumpa minst 11,9 

l/s för att klara belastningen av befintlig bebyggelse och planerat planområde. Man bör 

även se över så att befintlig pumpsump i och tryckledning från pumpstationen klarar den 

ökande belastningen.  

6.4 Risker och miljöpåverkan 

Följande risker har identifierats med föreslagna lösningar: 

• Tillfälligt stopp i ledningsnätet kan inträffa där dämning och i värsta fall översvämning i 

lägre utrymmen sker. Översvämning kan drabba såväl egendom som naturmiljö. 

 

• För att kunna avleda spillvatten även från framtida exploateringar via befintlig 

pumpstation måste man utreda pumpstationens funktion. Antingen behövs en 

uppgradering av pumpstationens kapacitet eller en ombyggnation av pumpstationen. I 

detta innefattas även tryckledningen som spillvattnet forslas vidare i nedströms 

pumpstationen. 
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7 FÖRSLAG TILL DRICKSVATTENHANTERING 

7.1 Övergripande systemlösning 

Föreslagen systemlösning, se Figur 15, har baserats på i dagsläget tillgänglig information 

om planerad utformning, riktlinjer och krav samt lokala förutsättningar för distribution av 

dricksvatten. Då planerad utformning inte är helt fastställd ännu måste föreslagen lösning 

samt lokalisering ses som ett principförslag. Exakt utformning, placering och 

dimensionering av systemkomponenter görs i ett senare skede. För denna utredning har 

ingen mätning av kapacitet och befintlig förbrukning i anslutande system utförts. 

Det finns inte några planerade exploateringsområden i närheten som bedöms kunna ansluta 

till föreslagen systemlösning för planområdet. 

 

Figur 15 Förslag till dricksvattensystem med tryckstegringsstation och högzon. 
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7.2 Beskrivning av anläggningar 

7.2.1 Tryckstegringsstation - högzon 

Distribution av dricksvatten till planområdet föreslås ske via en ny tryckstegringsstation 

med tillhörande högzon, se Figur 15, för att säkerställa leveranstryck i tappställen i 

området. Tryckstegringsstationen har en skyddszon på 10 m eftersom buller och vibrationer 

ses som en möjlig påverkan på närområdet.  

Matning från befintligt vattenledningsnät sker via befintlig 110 PE-ledning från trycksteg-

ringsstationen vars läge föreslås vara på motsatt sida av Stinsgatan i förhållande till 

befintliga spill- och dagvattenpumpstationer. Alternativ placering kan vara bredvid de två 

pumpstationerna intill infiltrationsdammen på Stinsgatans södra sida men här krävs i så fall 

markförberedande åtgärder. 

7.2.2 Nytt ledningsnät i planområdet 

Distribution av dricksvatten kommer att ske i högzon från ny ledning efter tryckstegrings-

stationen inom hela planområdet. Delområdena har markerats i Figur 15 som följer: 

• Nordvästra delen av exploaterat bostadsområde, A 

• Brandpost i exploaterat bostadsområde, B 

• Föreslagen sporthall, C 

• Föreslagen skola, D 

7.2.3 Befintligt ledningsnät 

I och med dricksvattendistribution sker via tryckstegringsstationen kan även befintliga 

fastigheter på Murkelvägen och Tryffelvägen, delområden E i Figur 15, ingå i högzonen. Här 

föreslås att befintliga fastigheter längs dessa gator ska ingå i högzonen eftersom de ser ut 

att ligga nära gränsen för rekommenderat distributionstryck.  
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7.3 Underlag till föreslagen hantering 

I underlaget redovisas egenskaper för anslutande ledningar och dimensionerande flöden vid 

olika belastningsfall. Energiförluster som friktionsförlust, statisk lyfthöjd, tappställets nivå 

över marknivå och distributionstryck summeras till en tryckförlust (mvp). Angivna tryck-

förluster får ses i förhållande till befintligt tryck i anslutningspunkten och är det minsta tryck 

man måste ha för att kunna distribuera dricksvatten enligt vedertagen distributionsnorm.  

I Tabell 9 redovisas underlaget till utförda beräkningar av såväl dimensionerande förbruk-

ning som tryckförluster vid belastningsfall normal förbrukning och brandvattenförbrukning. 

Man har utgått från befintlig ledningsstorlek 110 PE för de mycket, grovt utförda 

beräkningarna och resultaten får mer ses som en fingervisning. Utformning, placering och 

dimensionering utförs i ett senare skede. 

Tabell 9. Underlag till utförda beräkningar av dimensionerande förbrukning och tryckförluster 

 

**) kompenserat för medeldygn istället för maxdygn vid belastningsfall brandvattenförbrukning 

***) brandflöde enligt tabell 3.3 P114 

****) Tryckhöjning (+) från LVY för rek trycknivå 

 

I Tabell 9 redovisas höga friktionsförluster vid brandvattenuttag vilket innebär höga 

vattenhastigheter. För att generellt reducera friktionsförluster vid brandvattenuttag kan 

man öka dimensionen för huvudvattenledningen, vilket här skulle innebära från PE110 till 

PE160. En nackdel med större huvudledning kan vara vattenomsättningen vid normal 

förbrukning. Man skulle kunna anlägga PE160 inom planområdet för att få mindre 
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energiförluster men då bör man även byta ut befintlig, anslutande ledning (ca 300 m) i 

Stinsgatan. Man skulle också kunna använda sig av sprinkler i skola och sporthall för att få 

ett lägre dimensionerande flöde och därmed lägre friktionsförluster. Tumregeln vid 

normaldrift är att vattenhastigheten bör vara mellan 0,2 och 0,8 m/s, helst under 1 m/s och 

maximalt 1,3 m/s. Vidare resonemang och dimensionering berörs inte mer i den här 

utredningen utan kommer att utföras i fas 2 förprojektering. 

7.3.1 Tryckstegringsstation - högzon 

Vid utförd kontroll konstaterades att de tappställen som testades hade en absolut trycknivå 

som visade sig vara högre än Mjölby vattentorns taknivå (ca +172,7 möh). Här får man 

därför antingen lita till pumpar från distributionsanläggning eller tryckstegringsstation om 

dessa tappställen ska kunna förses med dricksvatten enligt de rekommenderade 

tryckgränser som anges i P114. Därför föreslås en tryckstegringsstation med tillhörande 

högzon enligt Figur 15 i vilken det även framgår märkningen, A-E, av ingående delområden. 

I följande delområden har man utgått från läget för framtida tryckstegringsstation på 

stinsgatan med befintlig huvudledning PE 110. 

7.3.2 Ledningsnät till nordvästra delen av exploaterat bostadsområde, A 

Vid normal förbrukning får man tryckförluster på ca 36 mvp. Det krävs en tryckhöjning på 

ca 9 mvp för att kunna tillhandahålla rekommenderat distributionstryck (15 mvp) på det 

andra våningsplanet. 

Vid beräkningen har man använt qdim1 = 0,9 l/s, totalt avstånd till tappställe = ca 465 m, 

förlustfaktor för distributionsledning = 330, förlustfaktor för ledning i bostadsområde = 

24 000 och tappning över markyta 4,8 m (två våningsplan) vid normal förbrukning. 

7.3.3 Ledningsnät till brandpost i exploaterat bostadsområde, B 

Vid brandvattenförbrukning får man tryckförlusterna till ca 42 mvp. Det krävs tryckhöjning 

med ca 11 mvp för att kunna tillhandahålla rekommenderat brandflöde 10 l/s med 

leveranstryck (15 mvp). 

Vid beräkningen har man använt qdim1 = 2,5 l/s, qdim2 = 12,5 l/s, avstånd till tappställe 

var ca 383 m, förlustfaktor 330, och tappning över markyta 1,5 m. 

7.3.4 Ledningsnät till sporthall med servisledning, C  

Vid normal förbrukning får man tryckförluster på ca 31 mvp. Det krävs ingen tryckhöjning 

för att kunna tillhandahålla rekommenderat distributionstryck (15 mvp) upp till ett tredje 

våningsplan. 

Vid beräkningen har man använt qdim1 = 6,1 l/s, avstånd till tappställe = ca 294 m, 

förlustfaktor för distributionsledning = 330, förlustfaktor för servisledning = 24 000 och 

tappning över markyta 7,6 m (tre våningsplan) vid normal förbrukning. 

7.3.5 Ledningsnät till skolan och brandpost vid skolan, D 

Vid kontroll får man tryckförlusterna till ca 30 mvp vid normal förbrukning och ca 56 mvp 

vid brandvattenförbrukning. Det krävs ingen tryckhöjning för att kunna tillhandahålla 

rekommenderat distributionstryck (15 mvp) upp till ett tredje våningsplan. För att kunna 

tillhandahålla rekommenderat brandflöde 20 l/s och leveranstryck (15 mvp) krävs en 

tryckökning med 24 mvp. 
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Vid beräkningen har man använt qdim1 = 2,5 l/s, qdim2 = 22,5 l/s, avstånd till tappställe 

var ca 209 m, förlustfaktor 330, och tappning över markyta 7,6 m (tre våningsplan) vid 

normal förbrukning och 1,5 m för brandvattenförbrukning. 

7.3.6 Ledningsnät till befintliga bostadsområden, E  

Vid kontroll av befintligt bostadsområde på Murkelvägen får man tryckförluster på ca 29 

mvp vid normal förbrukning. Det krävs ingen tryckhöjning för att kunna tillhandahålla 

rekommenderat distributionstryck (15 mvp) upp till andra våningsplanet. 

Vid beräkningen har man använt qdim1 = 1,3 l/s, avstånd till tappställe = ca 210 m, 

förlustfaktor för distributionsledning = 330, förlustfaktor för servisledning = 7 100 och 

tappning över markyta 4,8 m (två våningsplan) vid normal förbrukning. 

Vid kontroll av befintligt bostadsområde på Tryffelvägen får man tryckförlusterna till ca 26 

mvp vid normal förbrukning och ca 28 mvp vid brandvattenförbrukning. Det krävs ingen 

tryckhöjning för att kunna tillhandahålla rekommenderat distributionstryck (15 mvp) för 

något av belastningsfallen. 

Vid beräkningen avseende Tryffelvägen har man använt qdim1 = 2,5 l/s, qdim2 = 12,5 l/s, 

avstånd till tappställe var ca 183 m, förlustfaktor 330, och tappning över markyta 7,6 m 

(tre våningsplan) vid normal förbrukning och 1,5 m för brandvattenförbrukning. 

7.4 Risker och miljöpåverkan 

Följande risker har identifierats med föreslagen systemlösning: 

• Systemförslaget är inte redundant eftersom det är av typen förgreningsnät. 

• Pumpning mot stumt nät, ingen utjämningsvolym, tryckslagsproblematik. 

• Vid driftavbrott på tryckstegringsstationen blir alla brukare i högzonen utan dricksvatten. 

• Reservkraft bör vara redundant avseende elkraftsmatning. 

• Bullerproblem kan uppstå vid normal drift av tryckstegringsstation.  

• Systemförslaget har inte tagit hänsyn till omsättning i området. Detta bör beaktas när 

utformning, placering och dimensionering utförs i ett senare skede. 

8 KOMMENTARER 
Föreslagna systemlösningar har baserats på tillgänglig information om planerad utformning 

och får därför ses som principförslag.  

Föreslagna självfallssystem har kontrollerats för att se om det är möjligt att avleda dag- och 

spillvatten med självfall i planen. Kontrollen har utförts mot befintlig marknivå och har inte 

tagit hänsyn till en byggbar, färdig mark. Utförd kontroll har därför inte tagit hänsyn till 

läggnings- och schaktdjup eftersom graden av markberedning inte har klarlagts ännu. 

Det har konstaterats att en normal VA-typsektion baserad på gatubredd, geoteknik, 

ledningsslag, avvattning mm får plats inom lokalgatorna i bostadsområdet. 

Utformning, placering och dimensionering av systemkomponenter kommer att utföras i fas 

2 förprojektering. 
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9 SLUTSATSER  
För att kunna exploatera Eldslösa Norra krävs utöver ledningsutbyggnad för VA-system 

även en ny tryckstegringsstation och enligt förslaget tre infiltrationsdammar för dagvatten. 

Infiltrationsdammen i söder har föreslagits utanför planområdet för att en självavledande 

avrinning skall vara möjlig samt att befintliga nivåer och jordarter talar för en god 

ansamlingsplats. 

Lösningsförslaget för dagvatten innebär att omkring 1 100 m³ dagvatten behöver 

uppehållas innan infiltrering för att kunna hantera ett 10-årsregn. Då området är kraftigt 

kuperat med mindre delområden internt är risken liten för att kraftigare regn kommer bidra 

till problem i området, ett evakueringsstråk är dock rekommenderat från det östra området.  

Det är den södra dammen som behöver ha ett bräddavlopp söder ut för att förhindra att det 

befintliga bostadsområdet översvämmas. Skolområdets dagvatten hanteras separat, 

volymen kan därför kommas förändras vid fastställning av hantering. Vattnet i området 

rekommenderas överlag att ledas i öppna lösningar, förslagsvis diken, för att få en 

fördröjande effekt men även en viss rening av föroreningar.   

För att möjliggöra anslutning till befintligt spillvattensystem föreslås att området avleds 

med självfall mot den befintliga pumpstationen väster om området.  

För att kunna ge tillräckligt distributionstryck i områdets dricksvattensystem behövs en 

tryckstegring anläggas så att hela området blir en högzon. 

Vidare bör kontinuerlig mätning av grundvatten göras för att säkerställa att man har 

kännedom om dess variation i området i samband med etablering av 

dagvattenanläggningarna.  

Nivå på färdiga golvhöjder för skola, sporthall och övriga byggnader i planen beror bl.a. på:  

• möjlighet till självfall för spill- och dagvattenavledning 

• erforderlig marktäckning av ledningar för frostfri anläggning 

• erforderlig marktäckning av ledningar för bärighet vid marklaster  

• typ av markberedning inom skol-, sporthalls- och bostadsområden 

• framtida skyfallspåverkan på skol-, sporthalls- och bostadsområden 

Färdiga golvhöjder (FG) för skola, sporthall och övriga byggnader i planen kommer att tas 

fram i fas 2 förprojektering. 

Det finns inte några planerade exploateringsområden i närheten till planområdet som 

bedömts kunna ansluta till planområdets föreslagna systemlösning. 

 


