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Sammanfattning
Denna rapport redovisar de undersökningar och beräkningar som ligger till grund för
dimensionering av spillvatten och dricksvattenledningar inom detaljplaneområdet
Väppeby 7:18 m.fl.
Genomförda beräkningar i det hydrauliska beräkningsprogrammet EPA-net visar på en
begränsad kapacitet i befintligt dricksvattensystem, vilket gör att 1300 personer inom
detaljplaneområdet inte kan försörjas på ett adekvat sätt med dricksvatten utan
åtgärder.
För en kostnadseffektiv lösning rekommenderar ÅF vidare utredning med hydraulisk
modell. Skall problemet med begränsad kapacitet i befintligt nät lösas inom
detaljplaneområdet krävs en lågreservoar med tryckstegringsstation.
Antar man ca 600 personer (581) klarar systemet ställda krav.
Ledningsplaner har tagits fram för de två fallen med 581 boende samt 1300 boende.
Dessa ligger som bilagor till PMet.
De mätningar som gjorts för att använda som indata till beräkningar i EPA-net
bekräftar även att närmast belägna brandpost klarar de krav som ställts från
räddningstjänsten samt VAV P83 för brandposter i ett alternativsystem.
Där inte annat anges i ledningsplanerna föreslås dimension 200 mm användas för
allmänna spillvattenledningar. Minsta lutning på allmänna spillvattenledningar föreslås
till 6 promille.
Det föreslås att en kortare sträckning av befintlig spillvattenledning längs
Stockholmsvägen läggs om till dimension 315 mm för att harmonisera med anslutande
ledningsdimensioner på det befintliga nätet.
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1. Inledning
Detta PM belyser översiktligt hur spill och dricksvatten kan hanteras vid en
exploatering av detaljplaneområdet Väppeby 7:18 m.fl. enligt planbestämmelser i
”Detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl.”. Enligt uppgift i underlagshandlingarna kommer
mellan 350-470 nya lägenheter att byggas inom området.

1.1 Bakgrund syfte och kravspecifikation
Inför utbyggnaden av lägenheter inom detaljplaneområdet Väppeby 7.18 m.fl. har ÅF
på uppdrag av Håbo kommun utrett hur försörjning av spillvatten och dricksvatten kan
lösas inom området.
Enligt det underlag ÅF erhållit kommer mellan 350 - 470 nya lägenheter att byggas,
med maximalt 1300 boende. Utifrån detta har ÅF utfört beräkningar för 350
lägenheter, med totalt 581 boende (antaget 1,66 boende per lägenhet i enlighet med
VAV P83). I ett senare skede i utredningen utreddes förutsättningarna för 1300
boende, vilket Håbo kommun uppskattar är maximalt antal boende som kan tillkomma
i planområdet.

1.1.1

Dricksvatten

I samråd med Håbo kommun har det förutsatts att brandvatten löses genom ett
system av tankfordon. Det nät som skall dimensioneras har därför antagits inte
behöva dimensioneras för brandvatten. Dimensionerande flöde blir då ca 11 l/s för 581
boende och 18,5 l/s för 1300 boende, avläst ur fig. 7.2.2.1 i VAV P83.
Högsta marknivå byggnader kommer att bebyggas på har bedömts vara +22m i
höjdsystemet RH00. VAV P83 anger att trycket 15 meter vattenpelare (mvp) över
högsta tappställe skall hållas vid dimensionerande flöde. Antas varje våning vara 2,7
meter hög och högsta tappställe befinna sig två meter upp på högsta våningen fås en
högsta trycknivå på + 47,1 meter i höjdsystemet RH00 för hus med 4 våningar ovan
mark (vilket är maximalt antal våningar enligt detaljplan i bilaga 1).
För att enkelt kunna beräkna tryckförluster och tryck för högt belägna lägenheter har
det hydrauliska beräkningsprogrammet EPA-net använts vid utformningen av
dricksvattensystemet inom planområdet.

1.1.2

Spillvatten

Området utgörs av ca 6 hektar med skarp lutning i sydvästlig riktning. I området finns
en centralt placerad vattendelare som kan sägas dela upp området i två nästan lika
stora avrinningsområden. Dimensionerande spillvattenflöde för 1300 boende har med
hjälp av VAV P90 bestämts till 15l/s. Antagen maxdygnsfaktor på 1,9 och
maxtimfaktor på 2,35.
Tillkommande spillvattenledningar förutsätts vara i princip täta, med obetydliga
inflöden av dag och dränvatten. Det har förutsatts att tillräcklig kapacitet finns i
befintligt spillvattensystem för utbyggnaden av detaljplaneområdet.
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2

Mätningar i fält.

2.1

Dricksvatten.

Hydrauliska modeller för dricksvatten är för sin uppbyggnad beroende av nödvändig
indata. Vid påkoppling av ett nytt nät till befintligt dricksvattennät behöver s.k.
randvillkor ansättas. Dessa randvillkor har i detta fall fåtts genom mätningar av tryck
och flöde på befintligt nät.
Två typer av mätningar gjordes. Dels genomfördes ett s.k. spolprov ca klockan 13:00
den 23: e juli. Därefter gjordes en långtidsmätning där tryckmätare fick registrera de
tryckvariationer som uppkommer under en längre tidsperiod i befintligt nät.
I spolprovet registrerades hur stora tryckförändringar som uppstår i nätet beroende av
olika stora uttag av dricksvatten ur en brandpost. Tryck mättes ur brandposter
markerade med blå stjärna i figur 3 nedan (”BP1 och BP2”). Flöde mättes ur brandpost
markerad med blå fyrkant i figur 3 nedan.

Figur 3. Brandposter som användes vid fältmätningar. Tryckloggrar monterades på brandposter
markerade med blå stjärna. Flöde mättes ur brandpost markerad med blå fyrkant.

Uppmätt tryck innan spolprov var vid BP1 ca 4,5 bar, samt 5,8 bar vid BP1.
Höjdskillnad mellan de två punkterna är ca 12 m.
Mätning gjordes genom att tryckloggrar monterades på brandposter BP1 och BP2
varefter 0 l/s, 3 l/s samt 6 l/s tappades ur brandposten markerade med blå fyrkant.
Tryckfall vid de olika flödena lagrades i respektive logger.
Efter genomfört spolprov satt tryckloggrarna kvar i 16 dagar. Motivet till denna
långtidsmätning var att upptäcka eventuella tryckfall som kan uppkomma under
normal drift av nätet och som kan påverka den framtida försörjningen av
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exploateringsområdet. Detta skulle i så fall påverka de randvillkor som användes i
modellen.
I figur 4 nedan syns trycknivåer i BP1 och BP2 vid tappning på 6 l/s samt 3 l/s. Mellan
12:24 till 12:34 tappades 6 l/s ur brandposten. Efter detta tappades 3 l/s.

Figur 4. Trycknivåer vid resp. mätpunkt vid spolprovet. Mellan 12:24 till 12:34 tappades 6 l/s ur
brandposten. Efter detta tappades 3 l/s.

Genom att beräkna medelvärden för trycket vid olika stora uttag (6 l/s, 3 l/s 0 l/s) kan
ett samband mellan uttag av dricksvatten och tryck beräknas i punkten markerad med
blå fyrkant i figur 3. Det lägsta tryck som kontinuerligt uppkommer i nätet i punkten
vid brandpost markerad med blå fyrkant i figur 3 identifierades under
långtidsmätningen.
Med hjälp av detta lägsta uppmätta tryck som kontinuerligt uppkommer i
dricksvattennätet, samt sambandet mellan tryck och flöde kunde ett randvillkor
ansättas i EPA-net modellen. Detta är extrapolerat ur mätvärdena i figur 4.
Randvillkoret kan liknas vid en s.k. pumpkurva och redovisas i figur 5 nedan.
Denna figur beskriver även kapacitet ur befintlig brandpost vid Korsningen
Kapellvägen/Stockholmsvägen.
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Figur 5. Randvillkor för modellberäkningar.

Figur 5 visar att vid stora uttag av vatten minskar trycket ned mot noll. Sambandet
beskrivs av en s.k. andragradsekvation. Små uttag av vatten ur brandposten ger små
tryckförändringar, stora uttag av vatten ger kraftiga sänkningar av trycket.
Randvillkoret ovan är det som använts i EPA-net modellen. Eventuella felkällor i
randvillkoret skulle kunna vara stora punktförluster på dricksvattennätet (exempelvis
uppkomna från stängda ventiler). Håbo kommun håller i nuvarande på att ta fram en
hydraulisk modell som kan bekräfta randvillkoret i figur 5.

2.2

Spillvatten

För en ca 50 m lång sträcka längs Stockholmsvägen saknades vattengångar på
spillvattennätet. Vidare har det framgått från kommunens underlagsmaterial att det
längs denna sträcka finns en dimensionsminskning relativt uppströms belägna
spillvattenrör. Detta har motiverat en närmare undersökning av ledningens lutning.
Aktuell ledningssträcka som mätts in framgår av figur 1 nedan.

Date: 01/04/2016

PM VA förprojektering Gata och VA Väppeby 7_18 m.fl., Tvåhus

Page 8 (18)

PM-VA

Figur 1. Ledningssträcka där vattengångar mätts in, markerad med svart linje
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I Figur 2 nedan visas de inmätta brunnarna i mindre skala.

Figur 2. ”Inzoomad” bild av de spillvattenbrunnar, numrerade 1, 2 och 3, som mätts in längs
Stockholmsvägen.

3

Systemutformning

3.1

Dricksvatten

En dricksvattenmodell byggdes upp i det hydrauliska beräkningsprogrammet EPA-net.
Varje tillkommande hus representerar i EPA-net modellen ett uttag av vatten. Det
totala dimensionerande flödet på 18,5 l/s alt 11 l/s fördelades på de tillkommande
husen proportionellt mot antalet tillåtna våningar enligt detaljplan. (Hus med fler
våningar antogs alltså ha ett större uttag av vatten i simuleringen).
I bilder nedan där tryck och flöde redovisas har en plankarta daterad 2013-09-23
använts som bakgrund. Detta är för att ge en ungefärlig orientering. Justeringar EPAnet modellen har gjorts för att ta hänsyn till uppdateringar av detaljplanen. Se ÅF svar
på granskningskommentarer daterad 2016-04-21.
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Randvillkor ansattes till modellen utefter genomförda mätningar. Dimensioner på
rörnätet testades i EPA-net. Ett riktvärde på vattenhastigheten i röret på 1 m/s
användes, i enlighet med VAV P83.
Det tryck som fås i systemet utan tryckstegring undersöktes därefter, vid det
dimensionerande flödet. Resultatet redovisas för 581 boende redovisas i figur 6 och
resultatet för 1300 boende redovisas i figur 7. Som framgår av figur 6 klarar man
dimensioneringskrav för 581 boende, men mycket låga tryck fås för 1300 boende i
stora delar av området.

Figur 6. Ett utdrag ur EPA-net modellen för det aktuella området för 581 boende. Redovisat tryck
är i marknivå och anges för olika punkter på ledningsnätet i färgskala. Tryck anges i mvp.
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Figur 7. Ett utdrag ur EPA-net modellen för det aktuella området för 1300 boende.. Redovisat
tryck är i marknivå och anges för olika punkter på ledningsnätet i färgskala. Tryck anges i mvp.
Notera att andra värden anges på färgskalan än i figur 6.

Slutsatsen som kan dras av figurer 6 och 7 är att dimensioneringskraven klaras med
små marginaler för 581 boende och att mycket låga tryck fås i systemet för 1300
boende.
För 1300 personer krävs åtgärder för att hantera det dimensionerande flödet som
räknas på. Det räcker inte att öka på rördimensionerna i området, då den begränsande
faktorn är kapaciteten i det befintliga systemet. Istället krävs en tillkommande
tryckstegring. Som framgår av figur 7 blir även trycket längs Stockholmsvägen relativt
lågt, vilket gör att befintlig bebyggelses dricksvattenförsörjning kan komma att
påverkas negativt av planområdets utbyggnad. Möjliga åtgärder för att förhindra detta
skulle kunna utredas med en hydraulisk modell för det befintliga dricksvattennätet.
Om detta inte görs är den enda möjliga åtgärden inom detaljplaneområdet att en
lågreservoar byggs.
Sju hus kopplar på längs Stockholmsvägen, se även ledningsplanerna. Längs vissa
sträckor av Stockholmsvägen är dimensionen på dricksvattnet GJJ 150 samt PEH 160.
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Längs dessa ledningssträckor kan nya serviser ansluta med små lokala tryckförluster.
Längs andra delar av Stockholmsvägen ligger dricksvattenledningar med så små
diametrar som 32mm. Dessa bedöms inte vara lämpliga för att försörja tilltänkt
bebyggelse inom detaljplaneområdet och förslaget är att dessa läggs om, alternativt
att planerade serviser ansluter på grövre ledningar längs Stockholmsvägen.
Det randvillkor som använts i EPA-net modellen och som redovisas i figur 5 är
framräknat, ”extrapolerat”, ur mätvärden och beskriver även kapaciteten hos det som
kommer bli närmsta brandpost för området. VAV P83 rekommenderar att brandpost
skall klara ett minsta flöde på 15 l/s, och hålla trycket 15 mvp, i ett system med
tankfordon. I ett ”remissvar gällande detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl., DP 394”
rekommenderar räddningstjänsten Enköping-Håbo samma värde på kapacitet ur
brandpost i alternativssystem som VAV P83. Man anger även ett maximalt köravstånd
till brandpost på 1000 m. Genomförda mätningar visar att brandposten vid
Stockholmsvägen/Kapellvägen klarar erforderligt flöde. Alla lägenheter i det planerade
detaljplaneområdet ligger inom 1000 m från den aktuella brandposten.

3.1.1

Systemlösning i ledningsplan.

Anser man att man kan gå vidare med en lösning med tryckstegring utan lågreservoar
bör denna maximalt placeras på nivån +12 meter i höjdsystemet RH00 (ungefär i nivå
med Stockholmsvägen) för att undvika kavitationsrisk i pumparna. På ledningsplan 3
och 4 har tryckstegringsstation placerats på torget i det nordvästra hörnet av
detaljplaneområdet.
Placering av lågreservoar med tryckstegring behöver inte på samma sätt styras med
hänseende på höjdsättning.

3.1.1.1

Teknisk lösning med tryckstegring

Som figur 7 visar uppstår mycket låga tryck i det dimensionerande fallet för 1300
personer. Vid de högst belägna lägenheterna fås i princip inget tryck alls, i marknivå.
För att lösa detta behövs tryckstegring för att höja trycket. Eftersom låga tryck uppnås
längs Stockholmsvägen bör man överväga en lösning med en reservoar. Detta innebär
att man skapar en ny tryckzon för delar av området, och belastningen på det befintliga
systemet minskar avsevärt. De lägenheter som är nivå med Stockholmsvägen
kommer då fortsatt kunna försörjas från befintligt system, medan lägenheter som är
belägna högre upp måste försörjas via tryckstegring. Detta är en säkrare, men dyrare
lösning.
Alternativt kan en tryckstegring utan reservoar användas. I princip hela området,
inklusive lägenheter längs Stockholmsvägen måste då kopplas på tryckstegringen.
Det befintliga dricksvattensystemet måste då kunna tillhandahålla momentana flöden
till detaljplaneområdet och man riskerar då låga tryck utanför området. ÅF
rekommenderar därför inte denna lösning utan vidare utredning, exempelvis med
hydraulisk modell över hela dricksvattennätet, av vilka trycksänkningar som orsakas i
befintligt systemet utanför planområdet, och möjliga lösningar på detta. Exempelvis
skulle man kunna utreda om man kan öka på dimensioner på strategiskt valda delar
av det befintliga dricksvattennätet som transporterar dricksvatten till
detaljplaneområdet, detta skulle minska tryckförlusterna och öka kapaciteten i
befintligt system. Nämnas bör även att en tryckstegring utan utjämning inte får
placeras på för hög nivå, för att undvika att pumparna kaviterar (”går sönder”). ÅF
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rekommenderar en maximal nivå på +12 m i RH 00. D.v.s. ungefärlig marknivå för
Stockholmsvägen.
En vidare utredning som undersöker alternativ till en lågreservoar i det befintliga nätet
är även önskvärd. Man skulle kunna undersöka om en placering av reservoar kan lösa
mer än det tryckstegringsbehov som finns i området. Att dela upp vattenledningsnätet
i flera små tryckzoner med egna tryckstegringar och reservoarer är ofta inte önskvärt i
ett större perspektiv.
I den ledningsplan som redovisar en teknisk lösning för 1300 personer är
tryckstegringsstation med eventuell lågreservoar placerad i detaljplaneområdets
nordvästra hörn. Den försörjer ca 750 personer och behöver då klara ett
dimensionerande flöde på ca 13l/s samt hålla en utgående trycknivå på ca +60 meter.
Det föreslås att den nya högzonen som skapas kopplas på det befintliga nätet i det
sydöstra hörnet av detaljplaneområdet med en backventil. Detta möjliggör
rundmatning av området vid tillfällen med lägre förbrukning i området. Man får då en
bättre omsättning på nätet och nätet vid behov kan spolas ur på ett lämpligare sätt.
Dessutom kommer pumparna i tryckstegringsstation inte behöva gå lika ofta, utan
bara vid högförbrukning. Se VA-plan 3 och 4.
Möjligtvis kan man med denna lösning även tillåta en mindre reservoarvolym, vilket är
ekonomiskt fördelaktigt. Detta kan utredas vidare med hydraulisk modell för
vattenledningsnätet för hela Håbo kommun.

3.1.2

Utformning av tryckstegringsstation

Tryckstegringsstationer har varierande utseende. Oftast har man en överbyggnad där
pumparna står skyddade från yttre påverkan samt är tillgängliga för service av
driftpersonal. Under denna överbyggnad kan en lågreservoar placeras vid behov som
pumparna kan hämta vatten ur.
Bild nedan är bild på överbyggnad och är hämtad från NORVATEKs hemsida. I princip
alla kommuner i Sverige har någon typ av tryckstegringsstation. Man bör därför kunna
stämma av med VA-avdelningen på Håbo kommun för frågor kring detta.

Figur 8. Bild på en tryckstegringsstation från NORVATEK.
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3.2

Spillvatten

I ledningsplanerna redovisas föreslagen ledningsdragning för tillkommande
spillvattenledningar i området. Det förutsätts att systemet byggs som ett separerat
system med minimala mängder tillskottsvatten i form av dagvatten och dränering.
Principlösning för spillvattensystemet i ledningsplanerna bygger på en strävan att följa
markens lutning samt att tillkommande dricksvattenledningar, dagvattenledningar och
spillvattenledningar skall ligga i samma rörgrav för att minska anläggningskostnader.
VAVP90 anger 200 mm som minsta dimension för allmän spillvattenledning. Där inte
annat anges i ledningsplanerna föreslås denna dimension användas på ledningar som
behöver nedläggas samt läggas om.
Detta innebär att vissa ledningssträckor med dimension understigande 200 mm
föreslås läggas om eller utgå. Spillvattenledning som går längs med Stockholmsvägen
samt Väppeby 7:17 (dimension 110 mm) föreslås läggas om till dimension 200 mm.
Spillvattenledning som går från tomterna Väppeby 7:19 och 7:20 (dimension 150mm)
till anslutning vid Stockholmsvägen föreslås utgå. Se även ledningsplanerna.
För ändledningar i det allmänna systemet rekommenderar VAVP90 en minsta lutning
på 6 promille för att uppnå en så god självreningsförmåga som möjligt. Generellt är
självreningsförmågan relativt låg i ledningssystemet, på grund av låga flöden. Vid
projektering rekommenderas därför att i möjligaste mån se till att ledningarna får en
skarp lutning, gärna överstigande 6 promille. Det bedöms inte vara ett problem att
uppnå denna lutning på ledningarna i området då marken lutar brant och ledningarna
förmodas följa markens lutning.
Med utgångspunkt i givet underlagsmaterial har ÅF gjort en mycket översiktlig kontroll
på kapaciteten i befintligt spillvattensystem. Delar av ledningssystemet längs
Stockholmsvägen är för klent dimensionerat, med så små dimensioner som 110 mm,
de fungerar som serviser för enskilda hus i nuläget, och förslaget är att det läggs om
till dimension 200 mm, samt dimension 315 mm för en kortare ledningssträcka.
Dimension 315 mm föreslås för denna kortare ledningssträcka på grund av att
anslutande spillvattennät uppströms är av dimension 300 mm (betong). Den befintliga
200 mm ledningen utgör en potentiell strypning av kapaciteten i befintligt nät. Gjorda
inmätningar visar att ledningen ligger mellan brunn 2 och 3 (se figur 2) med en lutning
på över 10 promille vilket ger en god kapacitet. Mellan brunn 1-2 i figur 2 visar
mätningar att ledningen ligget i motlut, vilket är problematiskt. ÅF rekommenderar
därför att ledningen byts.
ÅF har antagit att kapaciteten i befintligt nät är tillräcklig för att hantera flödet från
planområdet. För att uppskatta nuvarande belastning i befintliga ledningar behövs
kompletterande kartmaterial samt flödes- och regnmätningar.
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4

Servis för fastighet Väppeby 7:47

Gällande servis dragning för fastighetsmark 7:47 så ligger idag fastigheten i en höjd
mellan två VA system. I söder finns det en möjlighet att ansluta servis, då går dock
servisledningen genom fastighet 7:17 och servitut behövs. I norr finns en befintlig
gata med möjlighet att dra fram VA för anslutning av servis. Det finns i nuläget tre
olika möjligheter att ansluta fastighet 7:47 mot kommunalt VA ledningsnätet.

4.1

Förslag

Alternativ 1, anslutning går från söder mot norr till fastighet Väppeby 7:47.
Höjdskillnaden är ca 11 meter på en sträcka av 40 meter vilket ger enligt beräkning
11/40= 0,275*1000=275‰ (27,5%). Med en sådan lutning innebär det risker med
att utföra arbetet som ska tas hänsyn till i projekteringen av detaljplanen. Det är fullt
möjligt att utföra arbetet och servisen kommer inte få en försämrad kvalitet av den
kraftiga lutningen men V32PE kan behöva ses över om trycket räcker till.
Alternativ 2, anslutning genom Lta pump för spillvatten samt dagvatten upp till
befintlig väg där det sedan kan släppas i självfallsledning. Lta pumpen blir placerad på
fastighetsmark men kommer att ägas och driftas av kommunen (ledningsägaren). I
nuläget finns detta inte projekterat utan behöver utredas ytterligare om alternativ två
skulle bli aktuellt.
Alternativ 3, anslutning med självfalls servisledning (se figur 7) på tomt gräns mellan
fastighet 7:61 och 7:47. Ett servitut blir nödvändigt för denna lösning, men att placera
ledningar på tomtgräns är teoretiskt inga problem då det enligt bygglovsregler inte ska
bebyggas närmre än fyra meter till tomtgräns. På så sätt kan man få en
självfallsledning på ett mer genomförbart sätt utan att behöva gräva i en kraftig
uppförsbacke.
Se samtliga förslag i figur 9, nedan.
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2
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Figur 9. Förslag servis Väppeby 7:47.

5

Vidare utredning

5.1

Allmänt

Som tidigare nämnts skulle en mätning av kapaciteten i befintligt spillvattennät
bekräfta att det finns marginaler för en anslutning av detaljplaneområdet Väppeby
7:18 m.fl. En sådan mätning skulle innefatta granskning av ytterligare kartmaterial,
samt mätningar på befintligt spillvattennät. Det som är särskilt intressant är att se hur
påverkat spillvattensystemet är av regn. Om systemet via inläckage samt direkta
felinkopplingar avvattnar större hårdgjorda ytor, vilket är vanligt på äldre nät, finns
risker för överbelastning vid kraftiga regn. Det är då särskilt intressant att undersöka
hur nätet klarar ett regn med en statistisk återkomsttid på tio år (se VAV P104 samt
VAV P90). Om spillvattennätet är av typen kombinerad ledning och inte kan hantera
regn med tio års återkomsttid är kommunen skadeståndsskyldig vid exempelvis
källaröversvämningar som orsakas av dessa typer av regn.
Vid platsbesök uppmärksammades även att spillvattenbrunnarna längs
Stockholmsvägen var mycket igensatta. Orsaken till detta skulle kunna utredas
ytterligare.
Det bör även utredas vilka konsekvenser en tryckstegringsstation utan reservoar får
på dricksvattennätet som helhet, om man vill gå vidare med denna lösning.
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Placering av tryckstegringsstation med reservoar kan även optimeras, genom att
undersöka om den bör placeras utanför området.

5.2

Vidare utredning av dricksvattennätet med hydraulisk
modell.

ÅF har utifrån de förutsättningar som gäller i detta uppdrag fokuserat på planområdet
Väppeby 7:18 m.fl., och åtgärder som föreslås är inriktade på att lösa
dricksvattenförsörjningen inom området. Diskussioner har även förts med kommunen
vilka fördelar som finns i att stämma av gentemot utredningar med hydraulisk modell
för hela dricksvattennätet i Håbo som kommunen avser genomföra.
ÅF ser en stor risk för problem med tryck i befintligt nät om bostäder för 1300
personer byggs i området, om en lösning med tryckstegring utan reservoar väljs. En
utredning med hydraulisk modell skulle kunna bekräfta detta.
En utredning där detaljplaneområdet Väppeby 7:18 sätts i ett större sammanhang
skulle kunna visa på andra mer kostnadseffektiva åtgärder än vad som föreslagits här.
Sannolikt skulle detta främst handla om tillkommande tryckstegringar eller större
ledningsdimensioner längs ledningssträckningar som har en starkt begränsande effekt
på nätets kapacitet. Men om kommunen planerar flera större utbyggnader kan även
anläggande av nya reservoarer vara aktuellt. Man kan även säkerställa att
vattenverket kan producera så mycket dricksvatten som kommer att behövas på
dygnsbasis till nuvarande samt tillkommande bebyggelse.

6

Slutsatser

Genomförda beräkningar visar att man kan försörja 350 lägenheter (582 personer)
utan andra åtgärder än en tillräcklig dimensionering på dricksvattennätet inom
planområdet. För 1300 personer krävs tryckstegring, förmodligen med lågreservoar.
För en kostnadseffektiv lösning rekommenderar ÅF vidare utredning med hydraulisk
modell. I annat fall krävs en lågreservoar med tryckstegring inom området. Se
ledningsplaner för förslag på placering av tryckstegringsstation och eventuell
lågreservoar. Dimensionering med lågreservoar kan med fördel undersökas med
hydraulisk modell som tar hänsyn till den stödmatning som kan ske från befintligt nät.
De mätningar som gjorts visar att närmsta belägna brandpost klarar ställda krav.
Utformning för spillvattensystemet framgår av ledningsplanerna. Vissa
ledningsomläggningar rekommenderas på befintligt system för att svara mot krav i
VAV P90. Det föreslås att en ledning med dimension 200 mm byts till dimension 315
mm för att harmonisera med dimensioner på befintligt ledningsnät och undvika det
bakfall som uppmätts på en lite del av ledningssträckan.
Risk för påverkan på VA-ledningar p.g.a. vibrationer från järnvägen behöver utredas
vidare i detaljprojekteringen för området.
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