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LEDNINGSSTATUS ACKJAN- PULKANS SAMFÄLLIGHET

1 Inledning
Samfälligheten Ackjan och Pulkan har ett åldersbestiget sekundärt vattensystem som
ligger förlagt i mark. Samfälligheterna har funderingar på att ersätta detta då det börjar bli
gammalt och slitet.

2 Genomgång av systemen
Riskerna med ett ålderdomligt system är ledningarna kan brista vilket innebär att
försörjningen av kallvatten, varmvatten och värme till samtliga fastigheter är i fara. Det
kan ta kan väldigt lång tid att försöka lokalisera skadan och har man otur så händer detta
mitt i vintern. Vår bedömning är att system bör bytas ut inom 0-5år.

Vår rekommendation är därför att ni redan nu påbörjar en projektering av ny förläggning
av det nya ledningsnätet. Eftersom entreprenadtiden är väldigt lång (uppskattningsvis 6
månader) så måste det nya ledningsnätet förläggas samtidigt som det gamla fortfarande
är i drift.

Ett avkapat värmerör från ett av kv. Ackjans fastigheter
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3 Avstängningsventiler

Samtliga avstängningsventiler är gamla och bör bytas ut. Dessa är inte att lita på då mest
troligt inte håller tätt när det väl är dags att använda dem. Bytet görs i samband med ny
förläggning

  En avstängningsventil från undercentralen

4 Strategiplan ledningsnät

Eftersom ledningsnätet har passerat sin tekniska livslängd så bör ledningsnätet bytas ut
inom närtid. Vår bedömning är att byta hela systemet måste bytas inom 5år. Genom att
förlägga en ny ledning parallellt med den gamla kan man minska störningen som blir då
man växlar mellan de gamla och nya systemet. Det nya systemet består av pex-slang
som är smidigt att förlägga och därmed sparar tid och pengar.

                                              En dubbel (twinrör) rörledning av slangtyp
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4.1 Generell lösning

Vårt förslag är att lägga ner 3 stycken rör, en för kallvatten, ett twinrör för värme och ett
twinrör för varmvatten och varmvattencirkulation. Alla rör levereras färdigisolerade dock
behöver de kompletteringsisoleras i skarvar och avgreningar.

För de hus som kommer att få en egen inkopplingspunkt finns det möjlighet att ha en
brunn med avstängningsventiler ute i gatan. Vi rekommenderar att inte göra detta då vi
tror att en brunn i gräsyta växer igen och inte kommer att hittats när den väl behövs. Har
man alla ventiler innanför husliv är de synliga och lättillgängliga.

Vi rekommenderar även att sätta upp en ventil per huslänga och ledning så att man vid
reparationsåtgärder inte behöver stänga av samtliga hus.

4.2 Ledningsnät Ackjan

För förläggning av det nya nätet inom området ackjan så har fokus legat på att hitta en
bra lösning för den övre huslängan med huskroppar K, L och M. Den planerade nya
ledningsförläggningen utgår från undercentralen (UC) och förläggs i grönytor så långt
som möjligt. Infarterna kommer dock var tvungen att grävas upp vilket man löser med
gångbryggor. För en skiss över förslaget se bild nedan.

                                  Förslagsskiss hur ledningsförläggning kan ske på kv. Ackjan
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Istället för att gå bakom garaget så skulle man kunna gå igenom garaget. Det är
besvärligt lösning och efter utredning anser vi att denna ledningsdragning inte är att
rekommendera.

Linjerna representerar gemensam ledningsdragning för två fastigheter

Förläggning på andra sidan av fastigheterna är inte ett bra alternativ då inkoppling sker
på den övre sidan och ledningar skulle i detta fall vara tvungna att gå via tak i kök eller
vardagsrum. Någon vidare undersökning har därmed inte gjorts.

För den nedre sträckan i kv. Ackjan förläggs ledningen i grönområdet fram till huskropp N
där det ligger i gatan. Ledningsdragningen är utritad som rakt in till varje fastighet, men
eftersom slang skall användas så kan man anpassa ledningsdragningen efter
planteringar osv, dock finns det vissa med altaner som måste plockas lös. Bilden nedan
visar hur en tänk dragning in på fastigheten skulle kunna se ut.
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Linjerna visar ett förslag på hur förläggningen över en tom skulle kunna se ut

4.2.1 Alternativ dragning av nedre huskropparna på Ackjan

En alternativ dragning till de nedre huskropparna vore att gå med en gemensam ledning
in till 2 fastigheter för att sedan dela upp ledning till var sitt avstick. Denna lösning innebär
minskad ledningsdragning i mark och därmed intrånget på tomterna med eventuellt
kostsamma återställningar. Dock innebär det en lite större inväxlingstid (tid då fastigheten
är utan vatten) då befintliga ledningar måste kopplas bort innan utförande.

Linjerna visar ett förslag på gemensam förläggning in till huskropp P
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4.3 Ledningsnät Pulkan

De befintliga ledningen går idag in den övre huslängan och därefter seriekopplad med
den nedre, se ritning nedan. Vi anser att det finns en risk med denna typ av lösning då
väldigt många hus blir drabbade om något händer i huslänga A.

                                                     Ritning visar den befintliga ledningens placering
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Det nya ledningsnätet förläggs ned från UC, korsar skidspåret och gör ett avstick in till
huslänga A, se förslagsskiss nedan. Ledningarna går invändigt i garagen parallellt med
de befintliga ledningsnätet vidare till alla hus.

Huvudstammen fortsätter sedan från den huskropp A vidare i grönytor bakom garagen
och in till huskropp C. Ledningsnätet går invändigt i källaren på huskropp C, D och E.
Även här förläggs den parallellt med de befintliga ledningarna.
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                                                        Bilden visar tänkt dragning i källare

Efter att det nya ledningsnätet är driftsatt så finns det möjlighet att ta bort de nuvarande
ledningsnätet, vilket frigör yta i källare. En del inklädnader kommer att behöva tas bort
och eventuellt återställas.

Alternativa förläggning är att ligga i gräsytor och göra avstick till varje eller varannan
fastighet likt Ackjan. Detta alternativ innebär mer markförläggning och därmed mer
kostnader samt större ingrepp i boendes tomter och altaner.

5 Byggordning

Byggordningen ser ut enligt följande.

Projektering och Förfrågningsunderlag → Upphandling → Byggstart → Schaktning →
Markförberedelser → Rörförläggning → Håltagning → Avstängning och Inkoppling mot
befintligt system → Driftsättning och Provning → Återställning mark → Besiktning och
Godkännande → Slutavräkning
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6 Kostnadskalkyl

Kostnadskalkylen är beräknad utifrån den tänkta sträckan, inhämtade uppgifter från rör-
och markentreprenadföretag och bedömda kostnader. Inga demonteringskostnader för
befintligt nät eller återställning av plattor i mark eller liknande ingår.

Kategori Kostnad
Rörmaterial                                  2 200 000 kr
Rörarbeten                                  1 300 000 kr
Ventiler 15st                                        75 000 kr
Håltagning                                      325 000 kr
Markarbeten                                  1 500 000 kr

Delsumma:                                  5 400 000 kr

Extra och oförutsett                                      200 000 kr

Projektering                                      350 000 kr
Projektledning                                      150 000 kr

Summa:                                  6 100 000 kr

7 Sammanfattning och slutsats

Ledningsnätet är föråldrat och behöver bytas inom en snar framtid. Väljer man att inte
göra något riskerar man att det uppstår läckor med besvärliga reparationer och drabbade
boende.

Vår slutsats är att det finns goda möjligheter att kostnadseffektivt förlägga nya ledningar
parallellt med de befintliga ledningarna och därmed minska avbrotten vid inväxlingarna.
Det kvarstår många utredningspunkter så som avstängningsventilernas placering,
brunnar, inkopplingslösningar mm som kommer att utredas vidare under
projekteringsfasen.

Kostnadskalkylen är väldigt grov och eftersom många detaljer i projekteringen och
projektuppläget ännu inte är bestämda så kommer den förändras.


