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Projektsträcka mellan befintlig brunn strax norr om reningsverket i Vireda fram till planerad 

pumpstation i Hultrum. 

Total längd: ca 4500 m

Trycksatta ledningar, både för vatten och spillvatten.

Ledningar förläggs till största del i gammal banvall.

• Minimalt markintrång 

• Förenklad förläggning

• Relativt homogena förhållanden

Passage av 6 diken/vattendrag. Borrning sker under Kierydsån samt större dike i Hultrum

ÖVERFÖRINGSLEDNING VIREDA – HULTRUM 





Total längd: ca 2800 m

Ansluter befintliga 32 fastigheter 

- Serviser för dricksvatten och spillvatten

Anläggning projekterad med hänsyn till

- Kostnadseffektiv anläggning och drift

- Minimera markintrång 

- Befintliga avtal med berörda fastighetsägare

- Skyddsvärda objekt så som träd, stenmurar et. 

- Förekomst av berg

Dimensionering 

- Gjord efter befintliga förhållanden

- Utrymme för 100 % permanentboende samt tillkommande exploatering på 20 –tal fastigheter

LEDNINGAR HULTRUM 





BILD ledningsdragning 



Principskiss lånad från SKTs hemsida, http://www.kommunalteknik.se/om-tryckavlopp/lta-eller-lps/

LPS AVLOPP

Anläggning för spillvatten kommer vara tycksatt, s.k. LPS/LTA system

= 1 villapump på varje fastighet 



LPS AVLOPP

Fördelar LPS avlopp

1. Minskar kostnader vid anläggande 

a. Minskade schaktdjup och schaktstorlek

b. Minimerar antal större (och dyrare) pumpstationer

2. Minimerar markintrång och behov av sprängning 

3. Driftsäkert 



BIOTOPSINVENTERING 

Beslut av Länsstyrelsen att tillåta byggnationen med avseende på natur- och 

kulturvärden den 2019-01-14

Inventering genomförd under mars 2019 

med avseende på

- Generella biotopskyddade objekt

- Skyddsvärda träd









GEOFYSISKA- OCH GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR

• Geofysik

Markradarundersökning

• Geoteknik

Undersökning med borrbandvagn



MARKRADARUNDERSÖKNING

• Icke förstörande och snabbscannande metod

• Elektromagnetiska vågor skickas ut från en 

sändarantenn som reflekteras mot ytor och 

objekt som sedan återsamlas med en 

mottagarantenn

• Försämrat djupseende vid jord med hög 

ledningsförmåga

• Tolkning i radargram: bergyta alternativt gräns 

mot blockigare morän inlagt med röd linje

• Verifiering av markradar med geotekniska 

undersökningar.



GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

• Verifiera och komplettera utförd 

markradarundersökning 

• Jordbergsondering: bestämning av 

bergnivå, bergfritt djup, indikation om sten 

och blockinnehåll

• Störd provtagning, skruvprovtagning: 

Jordartsbenämning, material och 

tjälfarlighetsklass

• Jordlager: Humusjord i ytan som 

underlagras av sand och morän. Inslag av 

silt och grus (lera)







Öppet för frågor 

FRÅGOR



Önskemål om placering av servisledning

- Kom fram och prata med Martin 

Önskar att se mer detaljer, ritningar/ledningsdragning

- Kom fram och prata med Martin 

Önskar att se mer detaljer, geoteknik

- Kom fram och prata med Josefin 

VIDARE ARBETE/ MER INFO


