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Bifogas: Kartskiss VA-system.
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1 Inledning
I denna utredning redovisas förslag till hantering av vatten och spillvattenlösningar för
exploatering av aktuellt detaljplaneområde. Bifogad kartskiss visar befintligt ledningsnät inom
området samt förslag till lösning.

1.1 Syfte
I samband med upprättande av detaljplan för bostäder Ottsjö 1:163 m.fl Åre Kommun, har
Arctan AB fått i uppdrag att utreda hantering av vatten och spillvatten i området.

1.2 Underlag
I arbetet har bland annat följande underlag använts:
· Förslag till plankarta dat. 2022-02-25.
· Ledningskartor (digitala) tillhandahållna av Åre Kommun..
· Dimensioneringsförutsättningar framtagna av Svenskt Vatten.

Övriga uppgifter som legat till grund för denna utredning:
· Möte med Petra Nilsson Åre Kommun 2022-03-16.
· Uppgifter ang. GA 20 via Gudrun Larsson
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2 Befintliga ledningar i området
Området ligger angränsande mot kommunalt verksamhetsområde. Genom området och i
områdets närhet försörjs befintliga fastigheter av VA som förvaltas av GA:5, GA:19 och
GA:20. Ledningar inom dessa GA ansluts till kommunala ledningar.

2.1 Befintligt ledningar och anläggningar i området
Kommunala ledningar/Kommunalt verksamhetsområde
I kanten av föreslaget planområde ligger Kommunalt vatten och avloppsledningsnät i
Kommunalt verksamhetsområde. Ledningarna består av spillvattenledning av betong med
dimension 225mm, vattenledning av PVC med dimension 110mm.
Ledningar inom GA:5
Ledningen ligger centralt till för denna exploatering och försörjer idag 26st småhus.
Ledningarna består av spillvattenledning av PVC med dimension 160mm, vattenledning av
PE med dimension 75mm.
Ledningar inom GA:19
Ledningen ansluter till GA:5 och försörjer idag 2st småhus. Ledningsslag och dimension
okänt.
Ledningar inom GA:20
Ledningen ligger söder om detta exploateringsområde och försörjer fastigheterna 1:296,
1:297 och 1:298. Ledningarna består enligt uppgift troligtvis av spillvattenledning av PVC
med dimension 110mm, vattenledning av PE med dimension 40mm.
Tryckstegringsstation
Tryckstegringsstation för denna tryckzon är belägen väster om detta planområde på höjden
ca. +600m. Utgående tryck är idag 5bar.
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3 Framtida utökad belastning av ledningsnätet
Denna exploatering:
Enligt föreslagen detaljplan med tillhörande illustrationsplan beräknas planområdet inrymma
11 nya fastigheter för bostadsändamål.

3.1 Vattenledningsnätet
Föreslagen fastighet i västra delen av fastighet 1:209 ligger inom Kommunalt
verksamhetsområde och kan med fördel ansluta till Kommunal ledning i omedelbar närhet
mot väster.
Övrig föreslagen exploatering föreslås anslutas till ledning PE75 som ligger inom GA:5.
Dimensionerande vattenförbrukning totalt som belastar vattenledning inom GA:5 blir enligt
följande:
Antal småhus som belastar ledningen idag: 26st.
Antal småhus som tillkommer med denna exploatering: 10st.
36 småhus, antag 8 bäddar per småhus och en beläggningsgrad på 65%, detta resulterar i
187 brukare. Dimensionerande flöde från bostäder för 187 brukare blir enligt Svenskt vatten
P114 tabell 3.9, ca 4,0 l/s
Befintlig PE75 klarar ett flöde på 5,1l/s. Dvs. den klarar utökad exploatering.

Brandvatten
Text hämtad från Svenskt vatten P114 kap. 3.2.6.:
”I områden med släckning från tankfordon bör brandposternas placering och kapacitet
bestämmas med stöd i en brandvattenplan. Ett konstant vattenflöde, exempelvis 7,5 l/s, ska
kunna upprätthållas vid brandplatsen.”
Befintlig brandpost är lokaliserad vid Högåsvägen intill planområdet. Denna exploatering
ligger inte sämre till i förhållande till brandposten än befintlig bebyggelse.

3.2 Spillvattenledningsnätet
Föreslagen fastighet i västra delen av fastighet 1:209 ligger inom Kommunalt
verksamhetsområde och kan med fördel ansluta till Kommunal ledning i omedelbar närhet
mot väster.
Övrig föreslagen exploatering föreslås anslutas till ledning PVC110 som ligger inom GA:5.
Dimensionerande flöde från bostäder ger enl. Svenskt vatten P110 följande:
Bostäder
187 brukare ger enligt Svenskt vatten P110 tabell 4.1, ca 7 l/s
Befintlig PVC 160 klarar ett flöde på 19l/s. Dvs. den klarar utökad exploatering med god
marginal.
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Befintliga Kommunala ledningar
Enligt uppgift från Petra Nilsson Åre Kommun har både spill och vattenledningsnät kapacitet
för den utökade exploateringen.

4 Förslag till utbyggnad
Ledningsnät inom planområdet
Området föreslås anläggas med nya ledningar enligt bifogad kartskiss. Kartskissen redovisar
ledningsstråk, ett ledningsstråk innehåller vatten samt spillvattenledning i självfall eller
spillvattenledning trycksatt.
De tre föreslagna tomterna som ligger inom fastigheten 1:209 föreslås anslutas med enskild
avloppspump med anslutning i befintlig PVC160 i GA:5 som kartskiss redovisar. Möjlighet till
självfallsanslutning för dessa tomter finns inte på grund av att dessa tomter ligger lägre än
ledningen i GA:5 och ledningen i GA:20 har för liten dimension.
Föreslagna tomter norr om Högåsvägen ansluts med självfallsledningar som kartskiss
redovisar.
Ledningsförläggning
Ledningar läggs på frostfritt djup, isoleras om frostfritt inte är möjligt. Vattengångshöjd vid
fastighetsgräns anpassas till föreslagen byggnation i möjligaste mån. Ledningsnätet utformas
så att ytvatten inte belastar ledningsnät och reningsanläggning, exempelvis ska brunnar ej
placeras i dikesbotten.

Vattentryck
Tryckstegringsstation för denna tryckzon är belägen väster om detta planområde på höjden
ca. +600m. Utgående tryck är idag 5bar.
Bebyggelsen planeras mellan +600 - +620.
Trycket i den högst belägna bebyggelsen inom planområdet blir då på ca 3,0bar.
Den åtgärd som kan krävas är att trycket höjs något i befintlig tryckstegringsstation.
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