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PM ÖVERSIKTLIG VA-UTREDNING
WSP har på uppdrag av Sigtuna kommun utfört en översiktlig VA-utredning för Planprogrammet för Rosersberg –
bostäder. Utredningen omfattar dimensionering, undersökning av spillvattennätets tillgängliga kapacitet samt om det
går att ansluta planområdets alla delar till befintligt VA med självfall. Enligt uppgifter från kommunen pågår en
kapacitetsutredning för en större del av dricksvattennätet i annat projekt. I denna rapport redovisas därför endast ett
dimensionerande flöde från den tillkommande bebyggelsen.

Befintliga förhållanden
Planområdet är cirka 11 hektar och ligger i Rosersberg, Sigtuna kommun. Området är idag nästintill oexploaterat,
förutom ett mindre antal fastigheter.
Längs planområdets östra kant går järnvägen Ostkustbanan som går mellan Stockholm och Sundsvall och på andra
sidan om denna ligger det befintliga samhället Rosersberg med en blandad bebyggelse av småhus och
flerbostadshus. Söder om planområdet finns ett område för verksamheter (ca 4 ha) och i väster ligger Storboda.
Inom Sigtuna kommun är Norrvatten, Käppalaförbundet och Sigtuna Vatten ledningsägare. Ledningarna inom
planområdet tillhör Sigtuna Vatten.
Spillvattnet från det befintliga Rosersberg leds till en pumpstation väster om järnvägen. Efter att ha lyfts leds vattnet i
en självfallsledning som går rakt genom planområdet vidare till Käppalatunneln. En överföringsledning för vatten
korsar planområdet. Befintligt nät finns att se i Figur 1.
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Figur 1. Översiktlig bild över programplaneområdet samt befintligt VA-nät.

Förutsättningar och antaganden









Den planerade verksamheten i planområdet kommer att utgöras av flerbostadshus och småhus.
o Scenario 1 – 3000 bostäder, varav 75 % lägenheter och 25 % småhus.
o Scenario 2 – 5000 bostäder, varav 75 % lägenheter och 25 % småhus.
Antalet personer per bostad antas vara 2,5 per lägenhet och 3,5 per småhus. Detta ger:
o Scenario 1 – 8250 personer.
o Scenario 2 – 10000 personer.
Specifik vattenförbrukning/specifik spillvattenavrinning 170 l/person, dygn för flerbostadshus och 150 l/person,
dygn för småhus.
Maxdygnfaktor 1,7, maxtimfaktor 2,1.
Dimensionerande vattenförbrukning omfattar inte släckvatten.
Säkerhetsfaktor 1,5 används beräkning av dimensionerande spillvattenflöde.
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Dränvatten och inläckage har antagits försumbart.
Pumpstationen som tar emot spillvatten från den befintliga bebyggelsen ger ett maxflöde på 60 l/s. Detta
antas vara det dimensionerande flödet.
Det anslutna verksamhetsområdet är ca 6 ha stort, vilket ger ett schablonmässigt dimensionerande flöde på
11 l/s1 (om varaktigheten antas vara åtta timmar per dygn).
De få befintliga fastigheter inom planområdet som är anslutna till spillvattennätet antas inte ge något bidrag till
det totala flödet.
Den begränsande kapaciteten i befintlig Ø600-ledning (k=1, minsta lutning 0,5 ‰) är 138 l/s enligt Colebrooks
formel.

Flödesberäkningar för vatten
Flöden efter exploatering
Vattenförbrukningen inom planområdet efter exploateringen har beräknats enligt:
𝑞𝑑𝑖𝑚 =

170 ∙ 𝑝𝑙𝑔ℎ + 150 ∙ 𝑝𝑠𝑚åℎ𝑢𝑠
∙ 1,7 ∙ 2,1
60 ∙ 60 ∙ 24

Den dimensionerande vattenförbrukningen är beräknad till:
Scenario 1

55 l/s

Scenario 2

67 l/s

Flödesberäkningar för spillvatten
Flöden idag
Spillvattenflödena utgörs idag av flödet från det befintliga bostadsområdet samt från verksamhetsområdet. Det totala
flödet är ca 71 l/s.

Flöden efter exploatering
Spillvattenflödet för exploateringen inom planområdet har beräknats enligt:
𝑞𝑒𝑥𝑝𝑙 =

170 ∙ 𝑝𝑙𝑔ℎ + 150 ∙ 𝑝𝑠𝑚åℎ𝑢𝑠
∙ 1,7 ∙ 2,1 ∙ 1,5
60 ∙ 60 ∙ 24

1

En mindre del av verksamhetsområdet går via pumpstationen söder om planområdet. Flödesdata för denna har inte funnits tillgängligt, vilket skulle
kunna göra att det dimensionerande flödet är större än schablonsifforna.
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Dimensionerande spillvattenförbrukning är beräknad till:
Scenario 1

84 l/s

Scenario 2

100 l/s.

Det totala spillvattenflödet fås genom att addera tillkommande flöde från exploateringen och de nuvarande flödena
från befintligt bostads- och verksamhetsområde. Säkerhetsfaktorn 1,5 har använts även för de befintliga flödena.
𝑞𝑑𝑖𝑚 = (𝑞𝑒𝑥𝑝𝑙 + 𝑞𝑏𝑒𝑓 + 𝑞𝑖𝑛𝑑 ) ∙ 1,5 =
=(

170 ∙ 𝑝𝑙𝑔ℎ + 150 ∙ 𝑝𝑠𝑚åℎ𝑢𝑠
∙ 1,7 ∙ 2,1 + 71) ∙ 1,5
60 ∙ 60 ∙ 24

Den dimensionerande spillvattenavrinningen är för de båda scenarierna beräknad till:
Scenario 1

190 l/s

Scenario 2

206 l/s.

Tillgänglig kapacitet i befintligt spillvattennät
Befintlig BTG Ø600 (k=1) som ligger mellan pumpstationen och Käppalatunneln har som minsta lutning 0,5 ‰, vilket
längs denna delsträcka ger en kapacitet på 138 l/s. Lutningen på ledningen är i genomsnitt 2 ‰, vilket ger en
kapacitet på 279 l/s.
Den tillgängliga kapaciteten i befintligt spillvattennät har uppskattats utifrån den teoretiska kapaciteten i ledningen och
beräkningarna i tidigare avsnitt. Det totala spillvattenflödet efter exploatering är högre än kapaciteten för den
begränsande sträckan för båda scenarierna (190 resp. 206 l/s) vilket indikerar att kapaciteten i ledningen inte är
tillräcklig för att leda bort det förväntade spillvattenflödet.

Anslutning till befintligt nät
Planarbetet är fortfarande i ett tidigt skede och därför har ett antal teoretiska ledningssträckningar lagts ut utan hänsyn
till framtida strukturer. Profilerna har ritats upp med utgångspunkt från vattengång i befintlig ledning. Därifrån har
lutning 10 ‰ använts. Nivån 2 m under mark har markerats i profilritningarna för att visa var täckningen är dålig.
Gränsen på 2 m är endast ett antagande och om dagvattenledningar med stora dimensioner förläggs kan både
täckning och lutningen på spillvattenledningarna förändras. Detta är något som bör beaktas då marginalerna för att få
tillräcklig täckning och lutning är små.
Figur 2 visar en översikt över planområdet med profiler för att undersöka om anslutning till befintligt nät med självfall
är möjligt. Större figur finns som bilaga.
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Figur 2. Översiktlig bild över programplaneområdet, samt ett antal ledningssträckningar för att se om planområdet kan anslutas till befintligt VA.
Befintliga spillvattenledningar är markerade med bred röd linje. Kritiska sträckningar är färgade i blått, och sträckningar som kan bli problematiska i
gult.

Planområdets norra del (Profil A och B) bör gå att ansluta med självfall till befintlig ledning med tillräckligt fall och
täckning.
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Söder om Slottsvägen finns områden som kan bli problematiska (markerat med gult i figuren) eller till och med kritiska
(markerat med blått). Vissa sträckor längs Profil C och F ligger väldigt nära, eller till och med ovanför, befintlig
markyta. Profil D och E har på vissa sträckor inte tillräcklig täckning, medan de ligger väldigt djupt på andra. Profil G
bör gå att ansluta med tillräcklig täckning, men då marken är väldigt kuperad krävs väldigt djup schakt på vissa
ställen. Dessa områden kommer behöva detaljstuderas i den fortsatta planeringen för att hitta de bästa sträckningarna
och vilka områden som eventuellt måste schaktas/fyllas. För spillvattnet kan pumpstationer anläggas, men för
dagvatten bör självfallssystem eftersträvas.
Samtliga profiler finns som bilagor.

Fortsatt arbete
Dessa översiktliga beräkningar visar att det är en kort delsträcka som är begränsande för kapaciteten. Denna
delsträcka ligger strax innan ledningsnätet passerar ut från planområdet. För bättre beslutsunderlag kring huruvida en
omläggning av befintligt system behöver göras eller ej, kan en modellering över spillvattenflödena göras. Denna kan
visa om dämningen på den aktuella delsträckan är så liten att den kan accepteras och, om så inte är fallet, om en
lokal uppdimensionering är tillräcklig som åtgärd.
Det bör i så fall undersökas huruvida en del av sträckan går att lägga om med större lutning för att på så sätt öka
kapaciteten utan att gå upp i dimension på ledningen.
De två scenarierna är inte baserade på några faktiska siffror angående antalet bostäder, och då det finns indikationer
på att kapaciteten kan vara otillräcklig är det viktigt att bevaka hur många personer området byggs för.
För att kunna ansluta till befintligt VA är det viktigt att gatustruktur och höjdsättning av mark i största möjliga mån
utformas så att förutsättningarna för att förlägga VA är så goda som möjligt.
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