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1. BAKGRUND 

På uppdrag av Karlstads kommun har WSP fått i uppdrag att utföra en 

översiktlig VA-utredning för detaljplaneområdet Västra Jakobsberg, sydväst 

om Karlstads centrum. Syftet med detta PM är att studera och ta fram 

systemlösningar för VA-försörjning. Principerna ska ligga till grund för fortsatt 

arbete med VA-systemet i detaljplanearbetet.  

Utredningen omfattar: 

- En jämförelse av tre alternativa lösningar för spillvattensystemet; 

konventionell förläggning, infrakulvert, LPS-system. Jämförelsen 

inkluderar en grov kostnadsbedömning.  

- En övergripande VA-lösning med placering och antal av nya 

spillvattenpumpstationer samt ungefärlig storlek och placering av 

eventuellt fördröjningsmagasin.  

I detta PM behandlas enbart vatten- och spillvatten. Parallellt med detta 

arbete har en separat utredning för dagvatten utförts av WSP.  

2. FÖRUTSÄTTNINGAR  

2.1 PLANERAD UTBYGGNAD 

Utredningsområdet är ca 85 ha stort, och delar av det har tidigare utgjort ett 

flygfält. Inom området finns idag några få verksamheter, golfbana samt ängs- 

och skogsmark. Kommunen planerar för exploatering av ca 3500 bostäder 

inom planområdet, varav 2900 bostäder inom den västra och 600 bostäder 

inom den östra delen. Detaljplanen omfattar även kontor/handel, förskolor 

och skola. När denna utredning utförs är utformningen inom planområdet inte 

fastställd. Beräkningar av dimensioner och flöden har därför utgått från 

erhållet underlag i form av ett sammanställt arkitektförslag framtaget i 

september 2018, fFigur 1-Figur 2. Förslaget visar fördelningen av 

bostadstyper och bruttoarea över planområdet.  
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Figur 1. Bostadstypologi enligt sammanställt arkitektunderlag, september 2018, Karlstads 
komun. 
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Figur 2. Delområden med bruttoarea per kvarter enligt sammanställt arkitektunderlag, 
september 2018, Karlstads kommun. 

2.2 GEOTEKNIK 

Området är lågt beläget samt mycket flackt och kvartersmark planeras höjas 

något för att reducera risk för översvämningar vid skyfall enligt utförd 

dagvattenutredning (Dagvattenutredning västra Jakobsberg, WSP, 2018-12-

21). 

Enligt SGU består planområdets ytlager av älvsediment och grovsilt-finsand. 

Geologiska undersökningar visar att detta lager är cirka 5-12 m djupt 

(Förstudie, Översvämningskydd med invallning, Sweco, 2018-06-12).  

Under älvsedimentet återfinns lera med en mäktighet mellan cirka 3-20 m. 

På grund av leran medför de geologiska förutsättningarna en stor risk för 

sättningar. Därför vill kommunen undvika att belasta området med stora 

massor. För mer information om geologin inom området se Översiktlig 

geoteknisk undersökning, Sweco, 2012-05-25. 
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Släntlutningen är i denna utredning satt till 1:2 med avseende på rådande 

jordförhållanden. En geoteknisk undersökning kan eventuellt visa att det är 

möjligt med en brantare släntlutning. 

2.3 BEFINTLIGA LEDNINGSNÄT 

Inom området finns bland annat en golfklubb som via privata vatten- och 

spillvattenledningar är anslutna till allmänna VA-ledningar vid Södra 

Sommarro. Både spillvatten och vatten för planområdet antas dock bli helt 

nya system, med anslutning till befintliga och planerade kommunala 

ledningsnät strax norr om planområdet. 

 

Karlstads kommun har tillhandahållit ett kartunderlag med möjliga 

anslutningspunkter, Figur 3. Anslutningspunkter för vatten är: 

a) planerad ny vattenledning i Rosenborgsgatan  

(ansluts till befintlig vattenledning, V150),  

b) planerad ny vattenledning via Kartbergsbron, 

c) befintlig vattenledning, V150 vid Södra Sommarro. 

Anslutningspunkt för spillvatten är befintlig spillvattenledning S250 vid Södra 

Sommarro. 

 

Figur 3. Möjliga anslutningspunkter för dricksvatten (blå ringar) och spillvatten (röda ringar). 
Underlag från Karlstads kommun. 

Karlstads kommun har i ett tidigare skede analyserat tillgänglig kapacitet i 

befintligt spillvattennät vid Södra Sommarro. Analysen utgick ifrån en 

exploatering på ca 1800 hushåll inom Västra Jakobsberg. Med sanering av 

tillskottsvatten inom Sommarro villaområde bedömdes i analysen att 

tillräcklig kapacitet kan frigöras i befintligt nedströms ledningsnät. I och med 

att exploateringen inom Västra Jakobsberg har utökats till ca 3500 hushåll 

utför kommunen dock för närvarande en kompletterande analys som 

beräknas vara färdig i mitten av februari 2019. Denna utredning utgår därför 

ifrån resultatet av den första utredningen, vilket innebär att det behövs ett 

fördröjningsmagasin vid anslutningspunkten för spillvatten.  
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2.4 UNDERLAGSMATERIAL 

Följande underlagsmaterial och källor har legat till grund för VA-utredningen: 

• Digital primärkarta, Karlstads kommun 

• Pdf med anslutningspunkter markerade, Karlstads kommun 

• Uppgifter om uppmätt/beräknat vattentryck, Karlstads kommun 

• Uppgifter om kapacitet i befintliga ledningsnät, Karlstads kommun 

• Föreliggande dagvattenutredning för området, med uppgifter om 

höjdsättning, WSP 

• Strukturplan 

2.5 ÖVRIGT 

Enligt önskemål från kommunen ska självfallsledningar förläggas med minst 

10 promilles lutning för att ta hänsyn till självrensning och sättningsrisk.  

3. DRICKSVATTEN 

3.1 DIMENSIONERANDE FLÖDE  

Dimensionerande dricksvattenflöde beräknas i enlighet med riktlinjerna i 
Svenskt Vattens publikationer (P83 m.fl.).  
 
I genomförda beräkningar har värden enligt följande använts:  
 

 
Personer 2,5 p/hushåll, vilket ger 8750 p för hela 

området  
 
Normflöde/fastighet   1,6 l/s 
 
Specifik förbrukning  180 l/p,d, dvs 140 l/p,d + 40 l/p,d allmän 

förbrukning (enligt förutsättning från 
kommunen) 

 
Dim. brandvattenförsörjning 20 l/s, 15 mvp tillgängligt 
 
 

 
För 8750 personer varierar maxdygnsfaktorn mellan 1,3-2,1 och 
maxtimfaktorn mellan 1,4-2,7 enligt P83 (Svenskt Vatten). Kurvorna för de 
faktorer som använts i beräkningarna är valda i samråd med Karlstads 
kommun. Kurvorna presenteras i diagram 1-2. Vid 500 personer ligger vald 
faktor på maxvärdet och vid 10 000 personer på medelvärdet. 
 



 
 

 

 
10273598 •  VA-plan Västra Jakobsberg  | 9   

 

 
Figur 4. Röd kurva visar de maxtimfaktorer som använts vid beräkning av dimensionerande 
flöden.  

 
Figur 5. Röd kurva visar de maxdygnsfaktorer som använts vid beräkning av dimensionerande 
flöden.  

 

Brandvattenförsörjning ska säkras inom området. För småhusbebyggelse 

ska brandposter placeras med ett största inbördes avstånd på 1000 m, och 

för flerfamiljshus vanligen 150 m. Placering bör ske i samråd med 

Räddningstjänsten. 

Högsta tappställe har antagits ligga 18,8 m över marknivå (7-planshus).  

Erhållet underlag visar att lägsta trycknivå vid normala driftförhållanden är 

cirka + 84 m i befintligt vattenledningsnät längs Rosenborgsgatan och vid 

södra Sommaro. Enligt uppgift från kommunen är maximalt uttag cirka 20 l/s 

vid båda anslutningspunkterna. Detta för att inte sänka trycknivån i befintligt 

Vald maxtimfaktor 

Vald maxdygnsfaktor 
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nät. Tryck-flödesgraferna visar att ett uttag på 20 l/s ger en trycknivå på cirka 

+ 77,6 m för Rosenborgsgatan, Figur 6, respektive cirka + 78,9 m för södra 

Somarro, Figur 7.   

 

Figur 6. Tryck-flödesgraf vid maxdygnets maxtimme för anslutningspunkten vid 
Rosenborgsgatan. Marknivå för anslutningspunkten är +47,1 m. 

 

 

Figur 7. Tryck-flödesgraf vid maxdygnets maxtimme för anslutningspunkten vid Södra 
Sommarro. Marknivå för anslutningspunkten är +45,4 m. 

3.1.1 Resultat 

Det dimensionerande flödet är beräknat till ca 61 l/s för hela området. 

Ledningsdimensioner har föreslagits för att klara av de erforderliga 

trycknivåer som återfinns i P83: 

Rekommenderad nivå: 25 mvp över högsta tappställe 

Högsta nivå:   70 mvp i förbindelsepunkt 

Systemet kan utformas som ett/två förgreningsnät med anslutning till 

Rosenborgsgatan och/eller södra Sommarro. Kommunen vill dock skapa en 

rundmatning genom att ansluta huvudvattenledningen vid Ulleberg väster om 

Klarälven till Rosenborgsgatan via Västra Jakobsberg. 
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Anslutningspunkterna, både befintliga och framtida, tillhör samma tryckzon. 

Rundmatning är därmed möjlig.  

Innan anslutningen mot Ulleberg är gjord kan inte hela planområdet försörjas 

via ledningarna i Rosenborgsgatan eller södra Sommarro. Förslagsvis 

ansluts planområdet därför i etapper.  

Trycknivån i området räcker inte till för mer än trevåningshus utan 

tryckstegring. Enligt uppgift från kommunen gäller detta även då nätet är fullt 

utbyggt och anslutet till Ulleberg. Fastigheter högre än tre våningar behöver 

därmed tryckstegras lokalt.  

En temporär tryckstegring kan vid behov byggas vid Rosenborgsgatan under 

perioden innan rundmatning anlagts (utrymme finns för detta i gällande 

detaljplaner).  

3.1.2 Ledningsdimensioner 

Längs huvudgatan föreslås dim PE355 för att uppfylla kraven vid utbyggd 

rundmatning.  

4. SPILLVATTEN 

Kommunen har pga den kapacitetsutredning som tidigare genomförts haft 

önskemål om att spillvattnet från hela planområdet ska avledas mot södra 

Sommarro.  

4.1 DIMENSIONERANDE FLÖDE 

Dimensionerande spillvattenflöde har beräknats i enlighet med riktlinjerna i 

Svenskt Vattens publikationer (P110, P83 m.fl.). För antal personer/fastighet, 

normflöde/fastighet och specifik förbrukning har samma värden använts som 

vid beräkningen av dimensionerande dricksvattenflöde. Då området består 

helt av nyanslutningar har flödet beräknats utan tillägg av tillskottsvatten. 

Eftersom systemet är helt nytt har heller ingen säkerhetsfaktor använts.  

4.1.1 Beräkningsresultat 

Värden för specifik förbrukning och dimensionerande flöde visar 

ackumulerad teoretisk belastning på respektive pumpstation. Belastningen är 

med andra ord beräknad med avseende på hur många brukare som finns 

inom upptagningsområdet. Det innebär att det dimensionerande flödet för 

pumpstationer längs huvudledningen är baserat på alla brukare inom 

upptagningsområdet uppströms pumpstationerna. Med teoretisk belastning 

menas att samtliga pumpstationer är i samtidig drift och påverkar varandra 

längs hela sträckan. Det beräknade flödet motsvarar därför flödet för ett 

självfallssystem. 

Det dimensionerande spillvattenflödet i huvudledningen har beräknats till ca 

61 l/s, varav den östra delen av planområdet står för ca 16 l/s. 

Enligt uppgift från kommunen har befintligt spillvattenledningsnät ej tillräcklig 

kapacitet i anslutningspunkten. Förslagsvis anläggs därför ett 

fördröjningsmagasin före anslutningen till befintlig nät.  
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4.1.2 Ledningsdimensioner 

Föreslagna ledningsdimensioner redovisas i bilaga 1. 

4.2 SYSTEMLÖSNING 

Eftersom planområdet är väldigt flackt med höga grundvattennivåer har tre 

alternativa systemlösningar utretts för spillvattensystemet:  

A. Konventionellt system med grundförstärkning 
B. Lågtryckssystem (LPS) 
C. Infrakulvert 

A. Konventionellt system med grundförstärkning 

Ett konventionellt självfallssystem kräver ett flertal pumpstationer inom 

området för att avleda spillvattnet. För att balansera sättningsrisken mot 

antalet pumpstationer och undvika stora schaktdjup där markförhållandena 

är som sämst har ledningslutningen varierats mellan 3-7 promille. Som 

djupast blir schakterna ca 5 m. Lösningen kräver 5 st pumpstationer.  

Med avseende på markförhållandena behöver ledningsbädden sannolikt 

förstärkas till 300 mm i ett konventionellt system. Eftersom området är helt 

nytt kan VA förläggas innan exploateringen äger rum. Vid förläggningen 

behövs därför ingen spont, dock kommer det att krävas vid eventuellt 

underhållsarbete. 

a. Lågtryckssystem (LPS) 

Generellt är det bättre med ett lågtryckssystem än ett konventionellt 

självfallssystem vid svåra markförhållanden, såsom högt grundvatten eller 

mycket bergig/flack terräng. I ett lågtryckssystem (LPS) förses varje fastighet 

med en pumpstation som matar till en gemensam tryckledning. 

Förläggningen blir därmed relativt grund, vilket ger ekonomiska fördelar. 

Fördelarna fås främst vid långa ledningssträckor och gles bebyggelse. I 

tätorter med flerfamiljshus är självfall en mer naturlig lösning. Några 

referenser för ett område liknande Västra Jakobsberg försett med LPS-

system har inte hittats under utredningen.   

Maxkapaciteten för en pumpstation ligger på ca 2 l/s (Skandinavisk 

kommunalteknik). Ett flerfamiljshus behöver därför flera pumpar.  
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Exempel kvarter 1 

Kvarter 1 omfattar ca 25 300 m2 bruttoarea (BTA). Med 100 m2 BTA/bostad 

fås totalt ca 250 hushåll inom kvarteret. Normflödet per hushåll är uppskattat 

till 8,4 l/s. För dessa hushåll krävs i ett LPS-system därmed ca 50 

pumpstationer med maxkapacitet 2 l/s, se Figur 8. 

 

 
Figur 8. Antal pumpstationer vid LPS-system inom kvarter 1, baserat på sammanställt 
arkitektunderlag, september 2018. 

 
Baserat på beräknat antal pumpar för kvarter 1 kräver planområdet i sin 

helhet ca 400 pumpstationer i anslutning till fastigheterna, vilket innebär ett 

orimligt serviceåtagande och komplicerad styrning av pumparna.  

Pumpenheterna i stationerna kan tänkas bytas ut mot en kraftigare typ av 

pumpar som klarar ett större flöde. Sannolikt kan dock inte antalet pumpar 

reduceras tillräckligt för att fördelarna ska överväga nackdelarna med 

systemet. 

B. Infrakulvert 

Infrakulvert samlar samtliga system, såsom fjärrvärme, dricksvatten, 

spillvatten, el och tele i en stor kulvert. Systemet byggs med kammare, i vilka 

alla anslutningar sker. Det går att göra anslutningar även direkt från 

kulverten, men det är något krångligare arbetsmässigt.  

Kamrarna håller fast kulverten och tar upp eventuella tryckstötar från 

fjärrvärmerör om sådana finns i kulverten. Rören går att skarva mellan 

kamrarna om så önskas och svetsas i så fall med hjälp av en svetsrobot. 

Skarven blir lika hållbar som själva röret. Ifall kammare inte önskas kan  

istället böjar tillverkas. 
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Utöver kammare behövs teknikrum som rymmer alla styrskåp, pumpar etc. 

Teknikrummen kan placeras i ett separat hus, men även i anslutning till en 

annan byggnad, t ex i en källare.  

Säkerhet är en viktig aspekt då infrakulvert används. Med jämna mellanrum 

bör det finnas stigarrör för utrymning. Det finns möjlighet till övervakning och 

larm i kulverten. Även sprinkler kan byggas in. Kulverten sektioneras med 

fördel för att undvika att allt blir vattenfyllt vid eventuella läckage.  

Den största fördelen med infrakulvert är generellt bredden på schaktet. 

Kulverten är främst ekonomiskt lönsam i trånga områden och i områden med 

tuffa markförhållanden såsom höga grundvattennivåer eller rasrisk. Eftersom 

området är i det närmaste oexploaterat i dagsläget är scahktbredd inte en 

avgörande faktor för Västra Jakobsberg. Inte heller nyttjandegrad av marken. 

Det kan också fungera med kombinationer av infrakulvert och konventionell 

teknik, tex kan infrakulvert användas under en hårt trafikerad 

korsning/trafikled eller under ytor med mycket stenläggning som man inte vill 

gräva upp igen. Kulverten kan då proppas med betongkammare eller plast 

för fortsättning med traditionella rör.  

5. ÖVERSIKTLIG KOSTNADSBEDÖMNING 

Eftersom utformningen av planområdet inte är fastställd vid tidpunkten för 

denna utredning är kostnadsbedömningen baserad på grova 

erfarenhetssiffror, uppgifter från producenter och KP Online 2018. Kostnaden 

är beräknad utifrån i utredningen föreslagen ledningssträckning för 

dricksvatten och spillvatten.  

I alla kostnader är det inkluderat 15% påslag för oförutsedda kostnader och 

5% för arbetsplatsomkostnader. Kostnaderna inkluderar inte projektering 

eller Karlstads kommuns interna kostnader. 

Kostnadsberäkningarna inkluderar endast investeringskostnad. Kapital-, drift- 

och underhållskostnader etc ingår ej. 

Då utformningen av området inte är fastställd har någon plats inte kunnat 

identifieras där en kombination av infrakulvert och konventionell teknik är 

motiverad, och någon kostnadskalkyl för denna lösning har därför inte 

utförts. 

5.1 LEDNINGAR, BRUNNAR, PUMPSTATIONER 

Schaktmängden per meter ledning för ett konventionellt system uppskattas 

till ca 3 ggr så stor och för infrakulvert till ca 9 ggr så stor som den för ett 

LPS-system. Materialkostnad för infrakulverten (2200 mm invändigt) är ca 

5000-6000 kr/m. Till detta kommer schaktkostnad, material och förläggning 

av ledningar i kulverten. 

I ett LPS-system behövs inga brunnar. För konventionell förläggning 

uppskattas det behövas ca 70 brunnar längs med huvudledningarna.  

För infrakulverten har kamrarna en kostnad på ca 250 000 - 400 000 kr/st. 
Uppskattningsvis behövs lika många kammare som brunnar i ett 
konventionellt system. På motsvarande sätt uppskattas teknikrummen vara 
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lika många som antalet pumpstationer. Kostnaden för teknikrummen varierar 
med utförande (fristående eller införlivat i annan byggnad), men uppskattas 
till ca 2 000 000 kr/st. Beräkningarna per system redovisas i Tabell 1-  
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Tabell 3.  
 

Total kostnad för de olika alternativen har beräknats till: 

 
LPS-system   36,6 Mkr 

Konventionell förläggning 32,4 Mkr   

Infrakulvert  97,8 Mkr 

 

Tabell 1: Kostnadsberäkning för LPS-system. Á-priset för huvudledningar är ett medelvärde 
baserat på de i systemet olika ingående ledningssektionerna.  

System: Enhet Antal à-pris Summa 

LPS     (medel)   

Huvudledningar, 2 m djup m 5 500 1 870 10 290 000 

Pumpstationer st 400 50 000 20 000 000 

Byggkostnad    30 290 000 

Diverse och oförutsett   15% 4 540 000 

Arbetsplatsomkostnader   5% 1 740 000 

Totalt    36 570 000 
 

 

Tabell 2. Kostnadsberäkning för konventionell förläggning. Á-priset för huvudledningar är ett 
medelvärde baserat på de i systemet olika ingående ledningssektionerna.  

System: Enhet Antal à-pris Summa 

Konventionell förläggning     (medel)   

Huvudledningar, 3 m djup m 5 500 2 990 16 450 000 

Förstärkt ledningsbädd m2 11 000 75 825 000 

Brunnar st 70 50 000 3 500 000 

Pumpstationer st 12 500 000 6 000 000 

Byggkostnad    26 775 000 

Diverse och oförutsett   15% 4 020 000 

Arbetsplatsomkostnader   5% 1 540 000 

Totalt    32 335 000 
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Tabell 3. Kostnadsberäkning för infrakulvert. Arbestkostnad för förläggning av kulvert och rör 
invändigt i kulverten är ej inkluderad i beräkningen.  

System: Enhet Antal à-pris Summa 

Infrakulvert     (medel)   

Huvudledningar, i kulvert m 1 100 3 470 3 820 000 

Infrakulvert, material m 1 100 6 000 6 600 000 

Infrakulvert, schakt 4,5 m djup m 1 100 6 800 7 480 000 

Kammare st 70 325 000 22 750 000 

Pumpstationer st 12 100 000 1 200 000 

Teknikrum st 12 2 000 000 24 000 000 

Huvudledningar, 3 m djup, konv m 4 400 2 990 13 160 000 

Brunnar st 40 50 000 2 000 000 

Byggkostnad    81 010 000 

Diverse och oförutsett   15% 12 150 000 

Arbetsplatsomkostnader   5% 4 660 000 

Totalt    97 820 000 

     

5.2 FÖRDRÖJNINGSMAGASIN 

Kostnad för föreslaget fördröjningsmagasin vid anslutningen mot södra 

Sommarro är beräknad till ca 600 000 kr, Tabell 4. 

Tabell 4. Kostnadsberäkning för fördröjningsmagasin. Kostnaden för platsgjuten betong 
inkluderar arbete och armering. 

Fördröjningsmagasin Enhet Antal à-pris Summa 

spillvatten         

Betong, platsgjuten m3 60 8 000 480 000 

Schakt 2,5 m djup m3 315 95 30 000 

Byggkostnad    510 000 

Diverse och oförutsett   15% 80 000 

Arbetsplatsomkostnader   5% 30 000 

Totalt    620 000 
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6. DISKUSSION/SLUTSATS 

Utredningen har visat att tillgängligt flöde och tryck i anslutningspunkterna 

öster om Klarälven inte räcker till för att försörja hela planområdet med 

dricksvatten. Förslagsvis görs därför en etappvis utbyggnad av området, och 

vid behov anläggs en tryckstegringsstation anläggs vid Rosenborgsgatan. 

Med tryckstegringsstationen finns tillräcklig trycknivå för att bygga 

treplanshus. För bostadshus högre än tre våningar krävs en lokal 

tryckstegring i fastigheten.  

När anslutning till huvudvattenledningen vid Ulleberg sker kan hela 

planområdet försörjas. Lokal tryckstegring är då fortsatt nödvändig. 

Dimensionerande flöde är ca 61 l/s för både dricksvatten och spillvatten. I 

bilaga 2 redovisas föreslagen utformning med dimensioner. 

Drift- och underhållsmässigt är Infrakulvert en mycket bra systemlösning för 

spillvattnet. Sett till kostnaden är systemet dock tre gånger så dyrt som 

enbart konventionell teknik. I områden med begränsat utrymme (trånga 

gaturum) kan kostnaden anses motiverad. Inom Västra Jakobsberg är dock 

inte nyttjandegraden av marken en avgörande faktor, och därmed bedöms 

denna lösning inte vara aktuell.  

Den största skillnaden mellan självfallssystem och LPS-system är antalet 

pumpar inom utredningsområdet; 5 stycken kontra 400 stycken. De många  

pumparna i LPS-systemet ger ett mycket stort antal olika driftfall, vilket kan 

ge en komplex hydraulisk situation och en komplicerad styrning. I ett LPS-

system utgör dessutom pumparna den största risken för driftstörning. Ur drift 

och underhållssynpunkt är därför självfallslösningen att föredra. 

Baserat på drift, underhåll och kostnader görs därför bedömningen att 

spillvattensystemet bör vara ett konventionellt system. 

6.1 VIDARE UTREDNING 

Det dimensionerande flödet samt dimensioner på ledningar bör beräknas 

mer noggrant i ett senare skede, då områdets struktur har fastställts.  

En geoteknisk undersökning bör genomföras inför detaljprojektering för 

bestämning av faktorer som kan påverka systemet och byggkostnaden, 

såsom grundvattennivåer, schaktslänter, ev förstärkning och 

förläggningsmetod. 
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