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PM - VA-försörjning av TEMAPARK vid Skutberget 
 

Nedan presenteras ett förslag till VA-försörjning av planerad temapark vid Skutberget. Förslaget 

bygger på en tillfällig lösning fram till att kommunen har byggt ut nytt va-ledningsstråk till Skutberget 

från Hultsberg via exploateringsområdet, Eriksberg. Förslaget bygger på en tillfällig lösning fram till 

att kommunen har byggt ut nytt va-ledningsstråk till Skutberget från Hultsberg via 

exploateringsområdet Eriksberg. Förslaget visar att det går att använda befintliga 

överföringsledningar men att de måste kompletteras med en tryckstegringsstation för vatten, en 

pumpstation för spillvatten och ett utjämningsmagasin vid befintlig pumpstation vid 

campinganläggningen och vid temaparken.  Förslaget visar att det går att använda befintliga 

överföringsledningar men att de måste kompletteras med en tryckstegringsstation för vatten, en 

pumpstation för spillvatten och ett utjämningsmagasin vid befintlig pumpstation vid 

campinganläggningen och ett magasin vid temaparken.  Förslag på dagvattenhantering för 

temaparkens parkeringsplats redovisas också. 

 

 

1. Förutsättningar 
Temapark antas ha maximalt 5 000 besökare per dygn. För att ha säkerhet i 

dimensioneringen av den allmänna VA-anläggningen så görs ett konservativt 

antagande om 10 000 besökande personer per dygn.  Föreslaget läge för temaparken 

vid Skutberget framgår av bilaga A. 

  

Samma verksamhet planeras vid Skutbergets temapark som vid befintlig Muminvärld 

på Kailo ö, Nådendal, Finland.  

 

Temaparken antas vara öppen för besökande från kl 10.00 och till 18.00. Vidare antas 

att personal, verksamhet, mm är igång från kl 09.00, till 19.00. 

 

I den långsiktiga VA-planeringen för Skutberget planeras för ny vattenledning från 

Eriksbergs exploateringsområde och ny spillvattenledning till Skutbergsområdet från 

Hultsberg via exploateringsområdet Eriksberg. Det bedöms ur ett tids- och 

kostnadsperspektiv inte som ett möjligt alternativ att bygga ut dessa ledningar tills 

temaparken ska stå färdig. Eftersom det inte finns någon detaljplan klar för Eriksberg 

så blir också ledningsdragningen genom detta område i så fall osäker. 

 

En tillfällig VA-försörjningen av planerad temapark på Skutberget bedöms därmed 

som mer fördelaktig tills ovan nämnda ledningsstråk är utbyggt. För denna tillfälliga 

lösning måste man använda befintliga anslutande vatten- och spillvattenledning till 

Skutberget.  
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I anslutning till temaparken planeras för en parkeringsplats för ca 750 fordon, ca 2,9  

ha hårdgjord yta. 

 

Temaparkens område föreslås inte ingå i kommunens verksamhetsområde för VA men 

området ansluts till allmänna VA-ledningar för vatten och spillvatten. Temaparken 

inklusive parkeringsområdet får ingen dagvattenanslutningen utan dagvatten hanteras 

lokalt inom området.  

 

2. Underlag från Muminvärlden i Nådendal Finland 
Från Muminvärlden, Kailo ö, i Nådendal i Finland finns redovisad vattenförbrukning 

under högsäsong, juli månad 2017, se bilaga B.  Medeldygnförbrukning under juli 

månad 2017 uppgick till 32,45 m3/dygn. Maxdygnförbrukning inträffade 11 juli och 

uppgick till 43,8 m3/dygn. På Kailo ö finns Muminvärlden, toaletter, teater, matställen 

i form av hamburgerbarer, pizzerior fik mm.  

 

Muminvärlden i Nådendal är dimensionerad för max 5000 besökare per dygn. Enligt 

uppgift besöktes Muminvärlden den 11 juni utav ca 5300 personer. Om vi antager att 

antalet besökare uppgick till 5300 den 11 juli när maxdygnförbrukningen inträffade så 

kan vi beräkna ett medelvärde på vattenförbrukning per besökare. 

Medelförbrukningen detta dygn uppgick till 8,2 liter per besökare. 

 

 

 

3. Dimensioneringsförutsättningar för vattendistribution till temaparken 
 

Vattenförbrukning per besökare vid temaparken 

Om vi utgår från vattenförbrukningen på Kailo ö och gör en konservativ bedömning av 

vattenförbrukningen vid Skutberget så kan vi anta att varje besökare i genomsnitt 

förbrukar 10 liter vatten per besökstillfälle. Temapark på Skutberget ska 

dimensioneras för 10 000 besökare per dag. Om vi antar att varje besökare förbrukar i 

genomsnitt 10 liter per besök så erhålls en total vattenförbrukning på ca 100 m3 per 

dygn när vi har dygn med maximalt med besökande (maxdygn), 10 000 besökare.  

 

 

Dimensionerande vattenflöde 

Med utgångspunkt från maxdygnförbrukning på 100 m3/dygn och antagande om att 

temaparken håller öppet under 10 timmar då all vattenförbrukning sker så blir 

medelflödet under ett maxdygn, 2,8 l/s (under 10 timmar). Under en maxtimme och 

maxdygn med en antagen maxtimfaktor på 3,0 Så blir flödet 8,4 l/s. Nedan redovisas 

dimensionerande flöden för vattendistribution till Temaparken vid Skutberget: 

 

  

 Medeltimme/maxdygn-flöde (10 timmar):  2,8 l/s 

 Maxtimme/maxdygn-flöde:   8,4 l/s 
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(Medel flöde 24 timmar:   1,2 l/s) 

 

4. Dimensioneringsförutsättningar för spillvattenavledning från temaparken 
 

Vi antager att spillvattenflödet är lika stort som vattenförbrukningen, 100m3/dygn.  

 

Inget inläckage av tillskottsvatten i det lokala ledningsnätet i för spillvatten inom 

temaparken. Detta antagande görs på grund av att man bygger ett nytt 

ledningssystem för spillvatten.  

 

Spillvatten från temaparken, toaletter och matställen samt övrigt spillvatten från 

Skutbergsområdet, First Camp AB och övrig befintlig bebyggelse ska avledas till en ny 

pumpstation vid temaparken. Denna nya pumpstation pumpar allt spillvatten från 

Skutberget via befintlig tryckledning från Skutberget till Bergvik.  

 

 

 

Dimensioneringsförutsättningar avseende spillvatten från temaparken 

 

Dimensionerande spillvattenflöden antas vara samma som dimensionerande 

vattenflöden. Spillvattenflödet från temaparken, under ett medeltimme/maxdygn och 

maxtimme/maxdygn uppgår därmed till 2,8 l/s respektive 8,4 l/s.  

 

Tillskottsvatten antas vara 0,0 l/s då ledningsnätet inom temaparken blir helt nytt och 

att inget inläckage förväntas under de första åren.  

 

 

Dimensioneringsförutsättningar avseende spillvatten från Skutberget (Camping-

anläggning, bef bebyggelse mm) 

 

Under 2011 utreddes spillvattenkapaciteten i befintlig pumpstation CKS 59, 

Skutberget, se bilaga A med anledning av planerad utveckling av Skutbergsområdet 

och First Camps planerade expansion. Framför allt med anledning av First Camps 

expansion avseende campinganläggningen se PM spillvattenutredning Skutberget 

2012-11-26.  

 

Utredningen beräknade att vid dåvarande tillrinning av spillvatten till Skutbergets 

pumpstation CKS 59 så uppgick flödet under högsäsong och regn till (5,3 l/s) ca 6 l/s 

vilket motsvarar ett flöde vid medeltimme/maxdygn.  

Motsvarande beräknade flöde vid maxtimme/maxdygn var ca 12 l/s. Utav dessa 12 l/s 

beräknades ca 6 l/s utgöra direkt påverkan från regn och resterande ca 6 l/s 

spillvatten, maxtimme/maxdygn från befintliga anläggningar, campinganläggning, 

motionscentral mm.  
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CKS 59 har idag två pumpar, en med kapacitet att pumpa ca 10 l/s och en pump som 

pumpar med lägre kapacitet vid låg tillrinning till stationen. CKS 59 saknar idag 

magasinsvolym för att utjämna tillrinningen till stationen.  

 

För att minska på mängden tillskottsvatten i form av regnvatten utreddes åtgärder i 

ledningsnätet. Förslag på åtgärder togs fram både inom och utanför campingområdet 

som redovisas i rapport från Ramböll, ”Skutberget, spillvattenledningarnas 

ekonomiska status, 2013-09-02”.  Åtgärderna skulle utföras av First Camp inom 

campingområdet och utav kommunen utanför campingområdet. Rapporten redovisar 

mätningar från våren och sommaren 2013 efter utförda åtgärder inom 

campinganläggningen där basflödet var 0,3 l/s och maxflödet 3 l/s vid regn. Två 

föreslagna åtgärder på befintlig spillvattenledning från motionsanläggningen mot 

pumpstationen kvarstår dock att åtgärda vid besiktning 2017-10-03. 

 

Om vi är konservativa och antar att ovan nämnda saneringsåtgärder har medfört en 

reducering med endast 1 l/s så blir dimensionerande regnpåverkan 5 l/s.  Tillrinnande 

spillvattenflöde vid medeltimme/maxdygn och maxtimme/maxdygn till 

pumpstation CKS 59 blir då 7,4 l/s (regnpåverkan 5 l/s + spillvatten 2,4 l/s) respektive 

11,0 l/s (regnpåverkan 5 l/s + spillvatten 6,0 l/s).  

 

 

5. Dimensioneringsförutsättningar för dagvattenhantering vid parkeringsplats för 

temaparken 
 

Nedan presenteras förslag på dimensioneringsförutsättningar för dagvattenhantering. 

5.1 Vid temaparken ska det anläggas en parkeringsplats för ca 750 fordon. 

 

5.2 Parkeringsområdet ligger inom sekundär skyddszon för Kattfjorden. Förbud gäller för 

markuppfyllnad och återfyllning med förorenade massor eller med massor av okänd 

miljöstatus inom den sekundära skyddszonen se vidare föreskrifter. 

 

5.3  Dagvatten från föreslagen parkeringsplats ska fördröjas och renas innan avledning till 

Kattfjorden. Flödet från parkeringsplatsen ska efter byggnation vara av samma storlek 

som avrinningen är innan byggnation. Fasta partiklar i dagvattnet från 

parkeringsområdet ska ges möjlighet att sedimentera innan avledning till Kattfjorden. 

 

 

6. Förslag vattendistribution till Skutberget (temaparken och campinganläggning och övrig 

befintlig bebyggelse) 
 

Idag finns en vattenledning till Skutbergsområdet från en avsättning på 

huvudvattenledningen mellan Sörmons vattenverk och Karlstads tätort. Denna ledning 

föreslås användas för distribution av vatten även till temaparken, se bilaga A. 
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Anslutningspunkten till huvudvattenledningen är belägen ca 1,4 km norr om 

Muminlandet. Ledningen till Skutberget från huvudvattenledningen är i dimension 

från 200 mm till 100 mm. 

 

 SWECO har översiktligt kontrollberäknat kapacitet och vattentryck i befintlig ledning 

till Skutberget med tillkommande förbrukning från temaparken, se bilaga C. Till grund 

för kontrollberäkningen ligger följande flöden, medeltimme/maxdygn-flöde 2,8 l/s och 

maxtimme/maxdygn-flöde 8,4 l/s.  

 

Beräkningen enligt bilaga C visar att med befintlig ledning och tillkommande 

förbrukning vid temaparken blir vattentrycket för lågt inom Skutberget. SWECO 

föreslår att man installerar en tryckstegringsstation vid Skutberget för att höja 

vattentrycket. Tryckstegringsstationen lokaliseras lämpligen till befintlig vattenledning 

i höjd med temaparken, se bilaga D. När ny vattenledning anläggs från Eriksberg till 

Skutberget kan denna tryckstegring plockas bort. 

 

Från befintlig ledning utmed Skutbergsvägen erfordras att man drar en ny 

vattenledning ca 150 m fram till temaparken, se bilaga D.  

   

 

 

7. Förslag spillvattenavledning från Skutberget (temaparken och campinganläggning med 

befintlig bebyggelse mm) 
Eftersom CKS 59 föreslås pumpa spillvatten till ny pumpstation vid temaparken och 

inte som idag till Bergvik föreslås att stationen erhåller nya pumpar. Pumparna 

dimensioneras för medeltimme/maxdygn-flöde 7,4 l/s. Maxtimme/maxdygn-flödet 

11,0 l/s utjämnas i ett magasin vid pumpstationen. Dimensionerande flöde för nya 

pumpar vid CSK 59 föreslås uppgå till ca 8,0 l/s.  

 
För ovan föreslagna utjämning av maxtimme/maxdygn-flödet så erfordras att ett 

utjämningsmagasin anläggs vid CKS 59. För att klara av att utjämna 

maxtimme/maxdygn-flödet erfordras ett magasin med volym på minst 11 m3. 

Förslagsvis tillskapas ett utjämningsmagasin vid CSK 59 med ca 15 m3 effektiv volym. 

Eventuellt kan befintlig slamavskiljare byggas om till utjämningsmagasin som är 

beläggen vid CKS 59. 

 

Det är rimligt att anta att om det regnar så uppgår flöde till 8,0 l/s från CSK 59 till ny 

pumpstation vid temaparken. Vidare är det lika rimligt att anta om det regnar så är 

det färre besökare på temaparken och att man då kan räkna med medel/maxdygn-

flöde 2,8 l/s som dimensionerande flöde från temaparken till ny pumpstation. Summa 

dimensionerande flöde till ny pumpstation vid temaparken vid regn blir då 8,0 l/s + 2,8 

l/s = 10,8 l/s. 
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Om det är fint väder så är det fullt med besökande på temaparken och då kan man 

räkna med maxtimme/maxdygn-flöde från temaparken som dimensionerande, 8,4 l/s. 

Är det fint väder så är regnpåverkan på det befintliga ledningsnätet inom Skutberget 

minimal så då kan man räkna med medel/maxdygn-flöde (utjämnat 

maxtimme/maxdygn flöde) från det befintliga Skutberget, 2,4 l/s, se 4.1. Summa 

dimensionerande flöde för detta alternativ vid fint väder blir då 8,4 l/s + 2,4 l/s = 10,8 

l/s.    

 

Ny pumpstationen anläggs vid temaparken se bilaga E. Denna pumpstation ska pumpa 

spillvatten till Bergvik från både Skutbergets befintliga del och från temaparken. 

Pumpstationen pumpar via befintlig tryckledning (PE 125 pn 6,3 – 10) till Bergvik. 

Pumpstationen dimensioneras för att klara flödet 12 l/s, lite högre än ovanstående 

angivna dimensionerande flöde för att ha lite marginal.   

 

Kontrollberäkning av befintlig tryckledning mellan Skutberget och Bergvik visar att det 

går att överföra 12-13 l/s i befintlig tryckledning (PE 125 PN 6,4), se bilaga F1 och F2. 

 

För att öka säkerheten och minska risken för bräddningar med anledning av hydraulisk 

överbelastning i spillvattennätet kan man överväga att anlägga ett extra 

utjämningsmagasin vid nya pumpstationen vid Temaparken. Därtill kan också 

övervägas att automatiskt strypa vattentillförsel till Skutberget vid en hydraulisk 

överbelastning i spillvattennätet för att ytterligare reducera risken för 

spillvattenbräddning till Kattfjorden.  

 

FG i pumpstation ska ligga på lägst +47,16 (RH2000) Vänerns dimensionerande nivå. 

 

Ny pumpstation vid temaparken ska ha utformning och kapacitet för att i framtiden 

kunna pumpa spillvatten från Skutberget via ny tryckledning till Eriksberg som ersätter 

befintlig tryckledning till Bergvik.  

 

Befintlig självfallsledning för spillvatten vid Bergviks handelsområde som 

tryckledningen från Skutberget mynnar i har redan idag otillräcklig kapacitet. Denna 

ledning måste läggas om och erhålla en högre kapacitet på en sträcka av ca 250 m för 

att klara erforderligt flöde se bilaga G. I denna ledning ska avledas, 12 l/s från 

Skutberget, 10 l/s från IKEA, 8 l/s från Bergviks villaområde, LTA-system och 1 l/s från 

Hallviksvägen. Samtliga fyra flöden kan uppkomma samtidigt varför dimensionerande 

flöde för denna ledning blir 31 l/s. 
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8. Förslag dagvattenhantering vid temaparkens parkeringsområde 

 

Dagvattenanläggningen vid parkeringsområdet blir inte någon allmän anläggning. 

Nedan lämnas förslag till utformning av dagvattenanläggningen. 

Fördröjning av dagvattnet ska ske så att oförändrat flöde uppnås efter att 

parkeringsplatsen är utbyggd jämfört med flödet från naturmarksavrinning från 

området innan byggnation. För att klara detta så ska 95 % fördröjning uppnås av 

flödet från parkeringsplatsen vid ett dimensionerande 10 minuters regn.  

 

Föreslagen parkeringsyta är ca 2,9 ha för 750 fordon. Vid 95 % fördröjning erfordras 

140 m3 effektiv magasinsvolym per hektar hårdgjord parkeringsyta. Parkeringsplatsen 

vid temaparken behöver därmed totalt ha ca 400 m3 magasinsvolym för utjämning. 

  

Från parkeringsplatsens ytor ska dagvatten ytavrinna mot längsgående svackdiken för 

både utjämning av flöde och sedimentation av fasta partiklar. Utjämnat 

dagvattenflöde från svackdikena avleds till en slutdamm där fördröjning och 

sedimentation ska ske innan dagvattnet slutligen avleds till Vänern.  

 

För en mer detaljerad redovisnings av förslag till dagvattenhantering se vidare bilaga 

H, PM Dagvattenanläggning för p-platser vid temapark, 2107-09-18.  

 

 

9. Förslag på övriga dagvattenåtgärder 

 

Med anledning av exploateringen av temaparken behöver befintligt dike i 

planområdets nordvästra hörn grävas om på ca 150m. Dike som avvattnar Skutbergets 

öppna ytor med anledning av exploatering av temaparken.  

 

Det är också lämpligt att lägga om dike som avvattnar delar av Sörmonområdet och 

som idag rinner i samma utloppsdike som avleder vatten från Skutbergsområdet. Ny 

dagvattenkulvert (dim 800 mm) anläggs från dike söder om Bomstadsvägen, väster 

om anslutning Bomstavägen/Skutbergsvägen, till befintligt dike ca 140 m, öster om 

väganslutningen. 
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10. Kostnader för allmänt VA 

 

Bedömda kostnader för ut- och ombyggnad av den allmänna VA-anläggningen med 

anledning av exploateringen av Temaparken redovisas nedan: 

Ny tryckstegringsstation, vattenledning:                                   1,0 milj kr 

Ny pumpstation, utjämningsmagasin vid temapark:               3,5 milj kr 

Ombyggnad bef pumpstation CKS 59, utjämningsmagasin:  0,7 milj kr 

Ombyggnad av bef TS-ledningar ca 200m, V-ledningar 50 m,    

vattenmätarbrunn för flytt av dike och rivning av byggnad:  2,0 milj kr 

Rivning av gamla reningsverksbyggnaden:                                0,3 milj kr 

Ombyggnad spillvattenledning vid Bergvik:                              1,5 milj kr 

Oförutsett 15 %:                                                                             1,5 milj kr 

Summa kostnader:                                                                         10,5 milj kr  

 

11. Kostnader för icke allmänt VA 

Bedömda kostnader för omgrävning av dike som avvattnar Skutbergets öppna ytor med 

anledning av exploatering av temaparken och kulverttering av dike redovisas nedan: 

Kostnad för omgrävning av dike ca 150 m,  1,2 milj kr 

 

Ny dagvattenkulvert anläggs från dike söder om Bomstadsvägen, 

 väster om anslutning Bomstavägen/Skutbergsvägen, till dike  

ca 140 m, öster om väganslutningen.   1,8 milj kr  

 

 

Kostnader för dagvattenanläggning (ledn, svackdiken och fördröjningsdamm) vid 

parkeringsplats ingår i ej i ovanstående kostnads bedömning utan redovisas tillsammans 

med kostnadsbedömning för parkeringsplatsen.  

 

 

 

 

Per Eriksson    


