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1 Bakgrund och omfattning
En exploatering, Hyllan West, planeras vid Sommarvägen/Utsiktsvägen, Hemavan och då ska 
exploatören komma med förslag till anslutningspunkter. Sigma civil AB har fått uppdraget att 
titta på en översiktlig sträckning av spill- och dricksvattennätet inom området och föreslå 
lämpliga anslutningspunkter.

2 Förutsättningar
De planerade husen ligger på en marknivå mellan 515-555 möh
Följande underlag har nyttjats för utredningen

 VA-ledningskarta erhållen från Storumans kommun
 Plankarta till detaljplan ”del av Björkfors 1;125, Hyllan West
 Grundkarta
 Vattennivå reservoar SP3
 Lyfthöjd tryckstegring vid SP3
 Svenskt Vatten P83

3 Spillvatten
Anslutningsmöjlighet till kommunalt spillvatten finns i gata mellan Utsiktsvägen 20 och 21 eller 
inne på fastighetsmark på Utsiktsvägen 16, dimension 200 mm. En alternativ anslutning är i 
gata vid Sommarvägen 16, dimension 160. I de två förstnämnda alternativen kan hela det 
planerade området avledas via självfall men alternativet med anslutning i Sommarvägen 
innebär att avloppsvattnet från det två lägst belägna fastigheterna måste pumpas. Vill man 
undvika att ansluta inne på fastighetsmark vid alternativet Utsiktsvägen 16 blir schakten 60-70 
m längre. 

4 Dricksvatten
En reservoar, SP3, ligger i anslutning till området och den är kompletterad med en tryckstegring 
för att kunna förse de högst belägna husen med dricksvatten. Reservoarens nivå ligger på 545-
548 meter över havet (möh). Efter tryckstegring ligger trycknivån på 575-580 möh bortsett från 
ledningsförluster.
De högst belägna husen av på det planerade området ligger kring 550 möh, vilket innebär att de 
inte kan anslutas till den tryckzon som styrs av SP3 utan tryckstegring. De två lägst belägna 
fastigheterna kan anslutas till SP3:s tryckzon.
Ett alternativ är att ansluta det planerade området till befintlig tryckstegring, förutsatt att befintligt 
ledningsnät klarar av den ökade belastningen. Huvuddelen av det befintliga ledningsnätet 
mellan tryckstegringen utgörs av en ledning med dimensionen 50/41 mm. Ansluts hela det 
planerade området till befintlig ledning vid Utsiktsvägen 28 och om det dimensioneras enligt 
Svenskt Vatten P83, så skulle ledningsförlusterna fram till förbindelsepunkt uppgå till 12-15 
meter vattenpelare (mvp). Det skulle innebära att man skulle ha en trycknivå på ca 565 möh vid 
förbindelsepunkt. Det innebär att trycket för den högst belägna fastigheten riskerar att bli för lågt 
vid högbelastning på nätet. Rekommenderad miniminivå är 15 mvp över högsta tappställe, ofta 
brukar man sätta en gräns på 20 mvp. Det är dessutom sannolikt att det momentana flödet blir 
något högre vid den här typen av område, många vill nyttja vatten vid samma tidpunkt. 
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Kapacitetsmässigt har befintlig ledning vid Utsiktsvägen 18, 20/ 21 störst kapacitet och väljer 
man att bygga en ny tryckstegring, så bör den matas från den ledningen.

5 Slutsats
När det gäller spillvatten finns flera alternativa anslutningspunkter, två av alternativen innebär 
att avledningen kan lösas med självfall för hela området men det finns ingen anslutningspunkt 
direkt vid gränsen till det planerade området. Samtliga alternativ inne bär att man måste schakta 
i naturmark, för att undvika det naturmark måste en pumpstation byggas. I samtliga fall måste 
en ledning byggas fram till planområdets gräns och där måste Storumans kommun bestämma 
vilken punkt som de föredrar.
Dricksvattnet kan lösas på flera sätt men sannolikt krävs en tryckstegring för att säkerställa ett 
tillräckligt högt tryck för de högst belägna fastigheterna inom det planerade området. 
Alternativet till tryckstegring är att ansluta vid Utsiktsvägen 28 men det kan innebära att man får 
problem med trycket vid hög momentanbelastning och medför risk att skapa tryckproblem för 
befintliga fastigheter längs Utsiktsvägen 29-39, 26-42. Att höja trycket i tryckstegringen kan vara 
en lösning men då krävs ytterligare utredning, så att det inte skapar problem på andra delar av 
nätet. Alternativt kan det lösas genom ökad dimension på ledningen mellan tryckstegring och 
anslutningspunkt (ca 215 m), de högst belägna av de planerade husen kommer då att ligga på 
gränsen av det rekommenderade vid dimensionerande momentanflöde.
Ytterligare samråd med kommunen krävs för att hitta en godtagbar lösning och man bör 
kontrollera att tidigare framtagna trycknivåer för befintlig tryckstegring stämmer, för att 
säkerställa att förutsättningarna för utredningen stämmer. 


