
VA-utbyggnad- en lång process! 

Åsa Bengtsson Sjörs  
Planeringschef Vatten och Avlopp 



• Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan fastighetsägarens och
SEVAB´s ansvarsområde, det vill säga stället där dina
servisledningar ansluts till det allmänna nätet.

Vad är en förbindelsepunkt? 

Johaand
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Dagvatten byggs ej i Djupvik
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Processen för VA-utbyggnad 

Projektstart 

Översiktlig projektering, 
Kalkyl 
Investeringsbeslut 

Projektorganisation  
(Start ledningsrätt ) 
Tidplan för byggnation  
Samråd förbindelsepunkt 

Upphandling Byggnation 
klar 

Besiktning före entreprenad 
Uppgrävda vägar 
Många påverkas! 

Entreprenad ca 21 mån  Detta pågick 
ca 1år 

ca 
3 mån 

Planering 
Detaljprojektering Markentreprenad Förstudie 

Ca 8 månader 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Åsa



Entreprenad 
Klar 

Installation av 
vattenmätare samt 

ev. villapump 

Systemet spolas för godkända 
vattenprover. 
Återställningsarbeten. 
Besiktningar  

Brev om upprättad 
förbindelsepunkt samt faktura 
skickas ut . Avgift baseras på 
VA-taxa vid anslutningstillfället. 

Anslutningsprocessen 
påbörjas 

Fastighetsägare 
gräver på tomten 

Installationen är klar och 
fastigheten läggs upp som ny 
VA-kund 

VA-utbyggnad process forts. 

Kan ta 
6 mån 

Påkopplad kund Anslutningsprocess Slutfas projekt 

Efter besked om upprättad 
förbindelsepunkt har fastighetsägare  
ett år på sig att koppla bort sitt 
enskilda avlopp och ansluta till 
SEVABs VA-system.
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Kommunikationsplan (grov skiss) 

2014/2015 2016 2016 2018 
Informationsbrev 
om att en VA-
utbyggnad ska 
ske. Tidplan har 
kommunicerats 

Detalj-
projektering. 

Samråd om 
förbindelsepunkt 

Infomöte 
2016-04-24 

Entreprenad 

Brev 3  
Direktkontakt med 
SEVAB´s projektledare 

Information på SEVAB´s 
hemsida 
Information i området 
från Entreprenör 

Brev 1 september 2014 
Infoträff september 
2015 för 
styrelsen/vägförening 
Brev 2 oktober 2015 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Brev 1: I september 2014 skickade vi ett brev till alla boende i området med information om att viskulle påbörja arbetet för en framtida projektering och visade en tidsplan, där byggnationenvar planerad att börja under våren 2016.Den 15 september 2015 anordnade vi ett informationsmöte med Djupvik tomtägarförening om den planerade utbyggnaden iDjupvik-Storudden. Brev 2: Oktober 2014 Utskick till alla FÄ om att projektet är beslutat. Planerad byggnation mars 2016 och klart juni 2017Brev 3: Vi informerar om förbindelsepunkter och kund ska skicka in frågeformulär och servisanmälan. Om kund har synpunkter på förbindelsepunkter ska även dem skickas inBrev 4: Inbjudan till informationsmöte samt information om att entreprenadstarten är försenad.



Kommunikationsplan anslutningsfasen 

2018 
När godkända 
vattenprover 
uppnås kan 
kunder koppla på 
sig 

Meddelande 
om upprättad  
förbindelse-
punkt,  Faktura 

Uppsättning av 
vattenmätare. 
Installation av 
ev. Villapump.

Ansluten! 

Direktkontakt med 
SEVAB´s personal 

Brevutskick Information på 
SEVAB´s 
hemsida. 
Konsulter utför 
besiktningar 

Vid behov 
ordnas 

infoträff. 



Tips på vart man kan hitta mer information på 
SEVAB´s hemsida 



VA-utbyggnaden i Djupvik 

Johan Andersson 
Projektledare 



• Granskning handlingar pågår inför utskick 
till entreprenörer för anbudsgivning.

Handlingarna består av ritningar och föreskrifter 
Ritningar 
• Ritningar visar NYA ledningar men även befintliga

installationer som sommar & tappvatten
Allmänna Föreskrifter 
• Beskriver förutsättningar i området och vilka krav

som entreprenören skall uppfylla.

Status i projektet 



Upphandling av entreprenör 

Teknisk Beskrivning med Mängdförteckning 
• Beskriver alla poster ingående i projektet som t.ex

jord/bergschakt, rör, mm.
• Alla poster skall prissättas av anbudsgivarna och

summan av dessa blir anbudet.
• Lägsta anbud antas.



Vad ska byggas? 

• 5200m ledningsgrav.
• Varav ca 3500m i vägar

som återställs till
befintligt skick

• 102 förbindelsepunkter
• 3 st pumpstationer.

• Ex .Ledningsgrav



Besiktningar 

• Vägar besiktas före
och efter
entreprenad.

• Fastigheter besiktas på
sprickor i fasad och
skorsten före och efter
sprängning (regeln
säger 50 meter från
sprängning).



Berg i ledningsgrav 





Tre pumpstationer med överbyggnad 
ingår i projektet 



Byggväg till området 



Tidplan 

Osäkerheter i tidplan finns alltid 
Tidigare påbörjade ledningsrätter går ut april 2017 
Det innebär att SEVAB måste göra omtag 
I samarbete med Lantmäteriet ska vi hitta en lösning 



Anslutning med självfall. 

*Dimensionering på fastigheten ansvarar inte SEVAB för. De dimensioner
som anges i bilden är endast indikativa. Fastighetsägaren bör rådgöra 
med den entreprenör som ska utföra arbetet på fastigheten. 



Anslutning med villapump 

*Dimensionering på fastigheten ansvarar inte SEVAB för. De dimensioner
som anges i bilden är endast indikativa. Fastighetsägaren bör rådgöra med 
den entreprenör som ska utföra arbetet på fastigheten. 

Johaand
Callout
Villapump



Villapump 

• Villapump tillhandahålls & ägs av SEVAB
som även sköter service (exempel 
pumpstopp som inte orsakas av 
fastighetsägaren) och normal underhåll 
(exempel byte av värmekablar). 

• Fastighetsägare ansvarar för schakt &
installation samt elförsörjning till pumpen



Villapump 



Elnät 

Elnätet ägs av Vattenfall. 
Vattenfall har i oktober 2015 avböjd 
samförläggning. 
Utredningskonsult för Vattenfall har Vecka 15 
kontaktat  vägföreningen för egna arbeten. 
Vägförening kallade till möte på plats 2016-04-19 
Diskussioner pågår 



Fiber Stadsnät 

Fibra har skickat ut en intresseförfrågan i 
området angående fiber/stadsnät. 
Då intresset är för lågt i Djupvik har Fibra beslutat 
att inte investera i ett nät i samband med VA-
utbyggnaden. Kalkylen går inte ihop. 
VA-kollektivet får inte finansiera eller investera i 
ett stadsnät. 
Inget tomrör läggs därför ner. 
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