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Översiktlig VA-utredning/förstudie för DP Brännkärr Vrå 1:3 

 

Förutsättningar 

Uppdraget avser stöd och översiktlig utredning avseende ”smart VA-lösning” för planerad 

bebyggelse som omfattar 3 utbyggnadsområden om totalt ca 60-tal villor och lika många 

radhus. Områdets utformning är inte klar vad gäller vägnät, placering av byggnader och 

liknande. I första skedet har förslag till ledningsförläggning tagits fram för underlaget: ”Idéskiss 

för del av Knivsta-Vrå 1:3” omfattande 49 enbostadshus. 

Området är kuperat och ligger delvis lägre än befintligt kommunalt VA-nät vilket gör att en 

pumpstation krävs. Det innebär också att för kortare sträckor kan det krävas djup schakt, 4 – 5 

m, för att få självfall till denna pumpstation. Normalt frostfritt förläggningsdjup bör annars vara ca 

2 m. 

Teknisk försörjning 

Två alternativ har tagits fram för området där spillvattenledningar i båda fallen förläggs med, 

huvudsakligen, självfall till en lokalt placerad pumpstation. Pumpstationen ligger centralt i 

planområdet och här följer två alternativ för pumpning. Antingen pumpas spillvattnet till befintligt 

kommunalt nät i Gränsgatan där det enligt uppgift ska finnas god kapacitet för påkoppling, 

alternativt pumpas det till befintlig pumpstation vid Granstigen. Om alternativet till Granstigen 

väljs har Roslagsvatten informerat om att det finns risk för att både spill- och 

dricksvattenledningar kan komma att behöva förstärkas. 

Oberoende av anslutning, Gränsgatan eller Granstigen, samförläggs vattenledning med 

spillvattenledningar till ett grennät. Möjlighet finns att skapa rundmatning på vattnet. 

Spillvattenflöden 

Hydrauliska beräkningar för spillvattenflöde utgår ifrån Svenskt Vattens metoder och 

rekommendationer som finns publikationen P110 (Tabell 1).  
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Tabell 1: Parametrar som har använts för beräkning av spillvattenflöde. 

Parametrar för spillvattenberäkning  Kommentar 

Bruttoarea (BTA) per fastighet (m2) 1200 Uppskattat utifrån underlag 

(utredningsskiss) 

PE per lägenhet 2,7 Antaget 

Spillvattenavrinning från hushåll (l/(PE dygn)) 150 P110 

Spillvattenavrinning från verksamhet (l/(PE dygn)) 30 P110 

Maxdygnsfaktor, 𝑐𝑑 𝑚𝑎𝑥 2,0 P110 

Maxtimfaktor, 𝑐𝑡 𝑚𝑎𝑥 2,3 P110 

Tillskottsvatten (l/(s ha)) 0,3 P110 för ett bra system vid regn 

Säkerhetsfaktor, 𝑐𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡 1,5 P110 

 

Området har delats upp i två delområden beroende på hur spillvattnet avvattnas mot 

ledningsnätet i förhållande till pumpstationen, Figur 1. Beräkningarna har utförts för nuläget 

samt för ett framtida scenario där en exploatering med 120 hushåll beräknas att byggas. De nya 

hushållen har antagits att fördela sig jämt över det Norra och Södra kvarteret.   
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Figur 1: Uppdelning av området som avvattnar mot spillvattenledningssystemet. Figuren visar även flöden från 
respektive riktning före och efter exploatering. Notera att exemplet i figuren motsvarar påkoppling på grennät i 
Gränsgatan. 

Spillvattenflödet har beräknats med avseende på maximalt flöde och beräknats enligt Ekvation 

1: 

 

𝑄𝑠 𝑑𝑖𝑚 = ([(𝑄𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 ∙ 𝑃𝐸)/(3600 ∙ 24)] ∙ 𝑐𝑑 𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑐𝑡 𝑚𝑎𝑥 + 𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡) ∙ 𝑐𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡        (Ekvation 1) 

 

𝑄𝑠 𝑑𝑖𝑚 : dimensionerande spillvattenflöde (l/s) 

𝑄𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙  : specifik spillvattenavrinning från hushåll och verksamhet (l/(PE dygn)) 

𝑃𝐸 : personekvivalent 

𝑐𝑑 𝑚𝑎𝑥 : maxdygnsfaktor 

𝑐𝑡 𝑚𝑎𝑥 : maxtimfaktor 

𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 : tillskottsvatten (l/s) 

𝑐𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡 : säkerhetsfaktor 
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Flödet från det norra kvarteret beräknas före exploatering uppnå ett flöde på 0,39 l/s och vid en 

utbyggnad ett flöde på 1,23 l/s. Från det södra kvarteret beräknas flödet till 2,33 l/s före 

exploatering respektive 3,14 l/s efter. 

Brandvatten 

Brandvatten och brandposters placering har i denna förstudie inte tagits med. Detta 

rekommenderas göras i ett senare skede i samråd med räddningstjänsten och Roslagsvatten. 

Dagvatten 

Dagvatten ska, enligt avstämning med Roslagsvatten1, hanteras enligt 20 mm-principen. 

Svenskt Vatten har standardavrinningskoefficienter för typområden med villor och radhus som 

använts i en schablonberäkning för uppskattade storlekar på villor och radhus. I TABELL X 

presenteras avrinningskoefficienter och fördröjningsberäkningar. 

Avrinningskoefficienter enligt P110   

Bebyggelsetyp Flack terräng Kuperad terräng   

Villor, tomter > 1000 m² 0,2 0,3   

Villor, tomter < 1000 m² 0,35 0,45   

Radhus 0,4 0,6   

        

Fördröjningsberäkningar 

Exempelberäkning 
Uppskattad reducerad 
area, flack terräng (m²) 

20 mm nederbörd 
Fördröjnings-

volym (m³) 

60 villor á 1200 m² 14400 20 288 

60 radhus á 800 m² 19200 20 384 

Totalt 33600 - 672 

 

Det noteras att fördröjning inom villaområden oftast sker i stenkistor i inom fastigheten, men det 

kan även hanteras samlat i en gemensam anläggning nedströms. Den samlade fördröjnings-

volymen, 672 m³, kan med fördel hanteras i en mindre våt damm. 

Det noteras att det finns ett markavvattningsföretag, Sättra-Brännkärr-Träfallets dikningsföretag, 

nedströms. Med detta i åtanke rekommenderas att underlag för dikningsföretaget utreds för att 

se vilka juridiska aspekter som fortfarande gäller. I och med detta behöver dagvattenfrågan 

eventuellt ses över för att se till att markavvattningsföretaget inte påverkas negativt av det 

ökade flödet.  

Författare:  

Terese Bergenstråle, Andreas Sandwall, Nicklas Tapper  Sweco Environment 

                                                      
1 Avstämning med Åke Sjögren 191220. 


