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VA-ANLÄGGNING FÖR EXPLOATERINGSOMRÅDE. 
HORGENÄS 1:6,  
ALVESTA KOMMUN 
 
 
PRINCIPFÖRSLAG 
 
 
1. Orientering. 
  
 På uppdrag av fastighetsägaren har upprättats principförslag till VA-anläggning för 

planerat exploateringsområde inom fastigheten Horgenäs 1:6 i Alvesta Kommun. 
Enligt detta reviderade förslag består exploateringsområdet av 48 hus. 

  
2. Befintliga förhållanden. 
  
 Marken inom det planerade exploateringsområdet består huvudsakligen av skogs och 

ängsmark med mestadels gles skog. Större delen av fastmarksområdena betas idag. 
Området är tämligen flackt och fastmarken består av blockrik morän. 
Inom fastigheten finns en mindre göl och i öster har fastigheten strand mot Åsnen. 
Väster om de tänkta exploateringsområdena finns en större mossmark där torvbrytning 
pågått sedan flera årtionden. 
Inom fastigheten Horgenäs 1:6 är torvbrytningen avslutad medan torvbrytning fortfarande 
pågår på grannfastigheterna väster om Horgenäs 1:6.  

 Den befintliga bebyggelsen består av ett brukningscentrum med flera byggnader söder om 
exploateringsområdena och ett par mindre hus inom exploateringsområdet.  

  
3. Utförda undersökningar. 
  
 En okulärbesiktning av hela området har utförts 2009-11-30. 
 För att klarlägga om det är möjligt att infiltrera spillvattnet från området har upptagits två 

provgropar. 
I grop nr 1 har satts grundvattenrör där kontroll och mätning av grundvattennivån har 
gjorts. Vid provgrop 2 låg grundvattenytan så högt att läget direkt i fält bedömdes 
omöjligt för infiltration så grävningen avbröts. 

 Upptaget jordprov har analyserats med resultat enligt bilaga 1. 
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4. Undersökningsresultat. 
  
 Provgropsgrävning utfördes 2009-12-07 med noteringar enligt bilaga 2. 
  
 Det skulle möjligen gå att infiltrera avloppsvatten i området ungefär vid provgrop 1 men 

då bergnivå i provgropen låg på 1,5-2,2 m djup och grundvattnet på 1,6 m djup redan 
efter en timme krävs detaljundersökningar av bergnivå för hela det område som i så fall 
skulle användas för infiltration. Av bedömning i fält är risken stor att berget ligger för 
grunt för att infiltration ska vara möjlig. 
Därför har alternativet med infiltration ej valts. 

  
5 Avloppssystem. 
  
 Avloppssystem och avloppsvattenbehandling för exploateringsområdet föreslås enligt 

följande: 
  
 Belastning. 
 Räkna med 2,5 pe/hus. 

Detta ger 48*2,5=120 pe 
 Specifik vattenförbrukning 200 l/pod. 
 Total uppskattad ledningslängd 2700 m. 
  
 Dim. enl. SS 82 56 21 
 qdim= (120*200)/(8*1000)+(5*2700)/(24*1000)=3,6 m3/h. 
 Medeldygnsflöde (120*200)/1000+(5*2700)/1000=37,5 m3/d. 
  
 Förslag till avloppsreningsanläggning alternativ 1
 Slamavskiljning och därefter behandling med biodammar och översilningsytor i de 

gamla torvgravarna. 
  
 Dimensionering. 
 qdim =3,6 m3/h 

Yta på slamavskiljare med By≥3,6/0,5=7,2 m2  
Sedimenteringsvolym Vsed ≥ 6*3,6=21,6 m3 
Slamlagringsvolym vid tömning 4 ggr/år  
Vslam =Vprod =280*120/(4*1000)=8,4 m3 
Total våtvolym Vsed +Vslam≥21,6+8,4= 30,0 m3 

  
 Välj 2 st betongringsbrunnar Ø 3000 mm med brunn 2 delad med mittvägg vilket ger en 

yta på 14,1 m2 alltså >> 7,2. 
Vattendjup 2,5 m ger volymen 35,2 m3 alltså >30,0. 

  
 Genom att efter justering utnyttja de gamla torvgravarna till biodammar och 

översilningsyta enligt ritning VA 004 erhålles en biodammsyta på ca 6800 m2 
motsvarande 57 m2/pe vilket är en mycket låg belastning särskilt som avloppsvattnet 
dessföinnan genomgått slamavskiljning i trekammarbrunnarna. Med ett vattendjup i 
biodammen på 0,8 m blir volymen totalt 5440 m3 vilket ger en uppehållstid på ca 150 
dygn vid full belastning.        
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 Belastningen på översilningsytan blir vid full belastning 37,5/11000*1000=3,4 mm/d 

vilket också är en mycket låg belastning. 
  

Baserat på tillgänglig litteratur kan teoretiskt följande reningsresultat förväntas.  
 
 Slamavsk. % Biodammar 

% 
Våtmark 

/översilning 
% 

Totalt 
% 

Susp 20 70   
BOD7 10 70 70 91 
Ptot   10 60 80 93 
Ntot     10 70 50 86 

 
  
 Med ingående värden enligt Naturvårdsverkets Rapport 4425 och med ovanstående 

reduktion skulle utgående halter bli enligt tabell nedan. 
 

 
 En uppföljning av de fyra stora våtmarksreningarna i Sverige (VA-forsk 2002:6) visar att 

följande utgående halter BOD7 3-5 mg/l, Ptot 0,1 mg/l medan Ntot låg på 2-12 mg/l. 
  
 En reningsanläggning som är utformad som den här föreslagna i Horgenäs finns i Vittsjö i 

Hässleholms kommun belastas av ca 1600 personer och har varit i drift i över 15 år. 
  
 Den är hårdare belastad än den här föreslagna. 

  
Enligt miljörapporten för 2013 fungerade anläggningen i Vittsjö enligt följande: 
 Ingående 

halter 
mg/l 

Utgående 
halter  
mg/l 

Utgående 
mängder 
g/poår 

E. Coli 
CFU/100 

ml 

Intestinala 
enterokocker 
CFU/100 ml 

BOD7 160 <3 46   
Ptot   4,9 0,077 2,4   
Ntot     38 6,5 182   
Februari    <10 27 
Maj    <10 <10 
Augusti    <10 18 
November    20 <10 

 Ingående halter 
mg/l 

Total rening 
enligt ovan 

% 

Ger teoretiskt 
utgående halter 

mg/l 
BOD7 160 91 14 
Ptot   7 93 0,5 
Ntot     43 86 6 
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 Som framgår av tabellen fungerar anläggningen i Vittsjö mycket bra och ger mycket låga 

utsläpp och ett utgående avloppsvatten som är i det närmaste fritt från E. Coli och 
intestinala enterokocker. 

  
  Halterna av mikroorganismer är endast 1/10-del av vad som är tillåtet för att vattnet    

skall klassas som badvatten av utmärkt kvalitet. 
  
 Eftersom den här föreslagna utformningen av biodamm och översilningsyta är extremt 

stor och betydligt rikligare dimensionerad än den i Vittsjö kan man förvänta sig ännu 
lägre halter. 

 Under sommaren kommer avdunstningen på de stora ytorna att vara så stor att inget 
vatten kommer att rinna ut från anläggningen under minst fyra månader. 

  
 Med samma halter i Horgenäsanläggningen som i Vittsjö blir 

utsläppen under de 8 månader som utsläpp kommer att ske 
från våtmarken i kg/år. 

 
BOD7 46/1000*120*8/12=3,7 
Ptot   2,4/1000*120*8/12=0,19 
Ntot     182/1000*120*8/12=14,6 

  
 Den föreslagna avloppsanläggningen framgår av ritning VA 004 och VA 005. 
 Vid den kommande projekteringen skall utformning och vattennivåer i biodammar och 

översilningsytor anpassas till omgivande marknivåer och nivåer på grund- och ytvatten i 
anslutning till anläggningen. 

 
 VA-systemets miljöpåverkan.

  
 Påverkan på vattenmiljön. 
 Som framgår av ovanstående tabell kommer totala utsläppen till recipienten att bli högst: 
 BOD7                     3,7 kg/år  
 Ptot                   0,19 kg/år 
 Ntot                  14,6 kg/år 
  

I Vittsjö är den totala uppehållstiden i reningsanläggningen ca 30 dygn medan i Horgenäs 
blir uppehållstiden under de delar av året då något utsläpp kommer att ske ca 150 dygn 
varför utsläppta föroreningshalter här kommer att bli ännu lägre.  

  
 Påverkan på luftmiljön. 
 Förutom i samband med byggandet kommer inte slamavskiljarna att ha någon 

miljöpåverkan. 
 Viss tillfällig luktspridning kan ske vid tömning av slamavskiljaren men eftersom 

tömning behöver ske högst fyra gånger per år bedöms denna störning som marginell 
särskilt som slamavskiljarna föreslås placerade en bra bit från närmaste bostadsbyggnad. 

 Viss luktspridning kan också tillfälligt komma från biodammarna precis i det moment 
som isen försvinner om de varit istäkta men då de ligger långt från byggnader kommer 
ingen att störas av detta. 
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 Påverkan på människors hälsa. 
 Ett väl fungerande VA-system är en förutsättning för att inte människors hälsa skall 

påverkas negativt av dricksvatten och avlopp. 
 Avloppsvattnet är åtkomligt i biodammarna och i våtmarken.  
 Biodammarna är placerade långt från byggnaderna med skyddande svårframkomlig 

mossmark med gamla torvgravar mellan dammarna och bebyggelsen. 
För våtmarken/översilningsytan utnyttjas endast de två mittre torvgravarna varför de 
kvarvarande i kanterna utgör ett hinder för människor att nå våtmarken/översilningsytan. 
Avskiljningen av mikroorganismer är sådan att utgående avloppsvatten endast innerhåller 
1/10-del av vad som tillåts i badvatten av utmärkt kvalitet. 

  
 Buller. 
 Under utbyggnadsskedet kommer givetvis buller att uppstå från arbetsmaskiner och 

transporter. När området är utbyggt blir den trafik som alstras av VA-anläggningarnas 
tömning av slamavskiljarna högst fyra gånger per år. 

  
 Påverkan på mark. 
 Eftersom torven är tät kommer mycket lite avloppsvatten att läcka ut från biodammarna 

och föroreningarna i den lilla mängd som tränger ut kommer att brytas ner och fastläggas 
i torven. 

 Vattennivån i våtmarken/översilningsytan kommer att vara lägre än omgivande 
vattennivåer varför något utläckage där ej kommer att ske. 

  
 Påverkan på natur och kulturmiljön. 
 Biodammarna och våtmarken/översilningsytan kommer att ligga som en del i den nu 

avslutade torvtäkten och karaktären på dessa ytor kommer inte att avvika särskilt mycket 
från utseendet på hur den avslutade torvtäkten ser ut idag. 

  
 Förslag till avloppsreningsanläggning alternativ 2
 Minireningsverk med efterföljande våtmark/översilningsyta. 
  
 Ledningssystemet utförs på samma sätt som i huvudförslaget d.v.s. avloppsvattnet samlas 

upp och leds med självfall till ett minireningsverk placerat enligt  
ritning VA 005 och där genomgår avloppsvattnet långtgående rening. 

  
 På marknaden finns ett antal minireningsverk med mekanisk, biologisk och kemisk 

rening.  
 Minireningsverken kan alla ge en rening på: 
 BOD7   > 90% 
 Ptot        >90% 
 Ntot           ≥50% 
  
 En förutsättning för att dessa reningsresultat ska hållas över tiden är att drift-och skötsel 

samt underhåll sker på ett professionellt sätt. 
 Därför måste driftavtal träffas med leverantören av anläggningen som bör göra minst fyra 

servicebesök per år. 
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 Efter att avloppsvattnet renats i minireningsverket pumpas det till en översilningsyta i de 

nedlagda torvgravarna på samma sätt som i alternativ 1. 
  
 Översilningsytan renar avloppsvattnet ytterligare och hygieniserar också vattnet till en 

nivå där det är ”tjänligt” för bad på samma sätt som i alternativ 1. 
  

 VA-systemets miljöpåverkan.
  
 Påverkan på vattenmiljön. 
 Eftersom föroreningshalterna kommer ner till ”ett golv” torde utsläppen till recipienten 

bli ungefär lika stora som i alternativ 1. 
  
 Påverkan på luftmiljön. 
 Förutom i samband med byggandet kommer inte reningsverket att ha någon 

miljöpåverkan. 
  
 Påverkan på människors hälsa.
 Ett väl fungerande VA-system är en förutsättning för att inte människors hälsa skall 

påverkas negativt av dricksvatten och avlopp. 
  
 För våtmarken/översilningsytan utnyttjas endast de två mittre torvgravarna varför de 

kvarvarande i kanterna utgör ett hinder för människor att nå våtmarken/översilningsytan. 
Avskiljningen av mikroorganismer är sådan att utgående avloppsvatten endast innerhåller 
1/10-del av vad som tillåts i badvatten av utmärkt kvalitet. 

  
 Buller. 
 Under utbyggnadsskedet kommer givetvis buller att uppstå från arbetsmaskiner och 

transporter. När området är utbyggt blir den trafik som alstras av VA-anläggningarnas 
tömning av slam högst en gång per år. 

  
 Påverkan på mark. 
 Vattennivån i våtmarken/översilningsytan kommer att vara lägre än omgivande 

vattennivåer varför något utläckage där ej kommer att ske. 
  
 Påverkan på natur och kulturmiljön. 
 Biodammarna och våtmarken/översilningsytan kommer att ligga som den del i den nu 

avslutade torvtäkten och karaktären på dessa ytor kommer inte att avvika särskilt mycket 
från utseendet på hur den avslutade torvtäkten ser ut idag. 
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6 Jämförelse mellan alternativen för avloppsvattenrening.
  
 Alternativ 2 med minireningsverk ger ett avloppsvatten med ett lägre BOD och 

närsaltsinnehåll än avloppsvattnet i alternativ 1 när det leds till den stora 
översilningsytan. Däremot kommer det avloppsvatten som leds till recipienten att 
innehålla ungefär lika mycket BOD och närsalter i båda alternativen eftersom 
översilningsytorna reducerar ner de små kvarvarande halterna till ”golvhalter”. Dessa 
”golvhalter” är i stort sett oberoende av inkommande halter. 

  
 Alternativ 1 är en ”simpel” reningsanläggning utan avancerad teknik och kan tyckas 

omodern. Med de utomordentliga förutsättningar som finns här genom de gamla 
torvgravarna där man kan få mycket rikligt dimensionerade biodammar och 
översilningsytor kan dock fås en mycket väl fungerande reningsanläggning. 
Anläggningen enligt alternativ 1 kräver mycket ringa och ingen avancerad skötsel. 

  
 Anläggningen enligt alternativ 2 är modern och med avancerad och med modern teknik. 

Genom efterbehandlingen med rikligt dimensionerade översilningsytor kommer även 
anläggningen alternativ 2 att reducera halterna microorganismer ner till halter långt under 
vad som tillåts i badvatten av utmärkt kvalitet. 
Anläggning alternativ 2 kräver mer avancerad skötsel och serviceavtal med leverantören 
för besök fyra gånger per år. 

  
 Anläggningskostnaden för alternativ 2 är ca 1 Mkr högre än alternativ 1 och 

driftkostnaden är också högre för alternativ 2. 
  
7 Avstämning mot miljökvalitetsnorm.
  
 Marken inom exploateringsområdet används för närvarande som betesmark för 

nötkreatur. Det vatten som avrinner från betesmarken rinner till Åsnen direkt eller via 
diken och bäckar. 

 Det vatten som avrinner från betesmarken innehåller en hel del, dock svårkvantifierade, 
föroreningar (BOD, fosfor och kväve). 

 När nu ca 20 ha av betesmarken ej längre kommer att nyttjas för bete kommer tillförseln 
av föroreningar (BOD, fosfor och kväve) i det vatten som avrinner från dessa ytor att 
minska eller helt försvinna. 

 En grov bedömning är att tillförseln av närsalter till Åsnen via avrinningen från 
betesmarken är större än de närsalter som släpps ut med det renade avloppsvattnet. 

 Dessutom kommer definitivt tillförseln av mickroorganismer till Åsnen att minska.  
 Den här aktuella exploateringen bedöms därför att kunna ske inom ramen för 

miljökvalitetsnormen. 
  
8 Dagvattensystem 
  
 Något dagvattensystem med ledningar föreslås ej inom området. 
 Takavvattningen föreslås ske med stuprör med utkastare och marken utformad med 

ordentlig lutning från byggnaderna för omhändertagande inom den egna fastigheten. 
 Längs vägarna förslås vägdiken med normalt djup dit vattnet från vägar får avrinna. 
 Vägdikena leds ut i terrängen där dagvattnet får sila över marken. 
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9 Utbyggnadsskedet 
  
 VA-systemet med dricksvattenförsörjning liksom avloppsbehandlingsanläggningen och 

VA-ledningssystemet måste vara utbyggt och avprovat när det första bostadshuset tas i 
bruk.  

 Avloppsreningsanläggningen enligt alternativ 1 fungerar utmärkt och t.o.m. ännu bättre 
vid en lägre belastning än den dimensionerade. 

  
 Avloppsreningsanläggningen enligt alternativ 2 kan för vissa fabrikat på minireningsverk 

kräva en ej allt för låg belastning för att fungera perfekt varför här bör väljas ett av de 
fabrikat på minireningsverk som medger avställning av en del av verket när belastningen 
är låg. Eftersom här finns en efterföljande våtmark/översilningsyta som är mycket rikligt 
tilltagen kommer denna då belastningen är mycket låg att rena avloppsvattnet minst till 
de nivåer som vid fullbelastad anläggning. 

  
 En etapputbyggnad kan ske med utbyggnad av delområdena i olika etapper. 

Genom att placera slamavskiljare och pumpstation eller minireningsverk mellan 
delområdena kan om man så önskar bygga ut det norra området först. Med denna 
placering minimeras ledningsutbyggnaden i etapp 1. 
Väljer man istället att bygga ut det södra området i en första etapp kan slamavskiljare och 
pumpstation eller minireningsverk istället placeras söder om det södra området. 

 
10 Dricksvattenförsörjning 

  
 Den specifika vattenförbrukningen förutsätts bli 200 l/pod. 
 Dricksvattenbehovet för området beräknas till: 

Medeldygnsförbrukning 120*0,2=24 m3/d.  
  
 Dricksvattenförsörjningen föreslås ske med en gemensam råvattentäkt med brunnar 

placerad enligt ritning VA 004 och VA 005.borrade i berg. 
Geohydrologiska kartan anger tämligen goda uttagsmöjligheter med en mediankapacitet 
på 15-50 m3/d vilket innebär att om brunnen ger detta kommer det för att klara 
försörjningen krävas 1eller eventuellt 2 brunnar. 
Vattenkvaliteten och erforderlig behandling kan fastställas först när brunnen är utförd och 
provpumpad. 
Normalt har dock vattnet ur bergborror i dessa områden för höga halter av järn och 
mangan samt för lågt pH. 
Man får därför förutsätta att det kommer att krävas behandling. 
Är detta antagande rätt skulle systemet kunna se ut enligt följande: 
 Bergborrad brunn med djupbrunnspump. 
 Kombinerad hydrofor och luftningstank för oxidation. 
 Ev. dosering av kaliumpermanganat. 
 Alkaliskt filter. 
 UV-behandling om råvattnet skulle visa sig innehålla förhöjda bakteriehalter. 
För att inrymma behandlingsutrustningen kommer att krävas en mindre 
vattenverksbyggnad.  

  
 Distribution i ledningsnät ut till abonnenterna med ledningar som förläggs i samma 

rörgrav som spillvattenledningarna. 
 
 











           KORNFÖRDELNING

         Uppdragsgivare ; Pehrsco AB, Ingel Magnusson Bilaga ; 1

         Uppdrag ; Hulevik 1

         Prov (nr, beteckn) ;  Infiltrationsprov

         Total provmängd (g) ;  

         Halt av mtrl >60 mm (%) ; 175

         Halt av mtrl >20mm (%) ; 175

         Tjälfarlighetsgrupp ;  

         Allmänt ; Provtagning utförd av beställaren

         Benämning av mtrl < 60 mm ;  

         Ort, datum ; Växjö 2009-11-28 C S Teknik

         Sign ; SÅC        Uppdragsnr ; 20395

KORNKURVA

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

Kornstorlek d, mm

H
al

t 
av

 k
o

rn
 <

d
, v

ik
tp

ro
ce

n
t

Ler Silt Sand Grus Sten

fin mellan grov fin mellan grov fin mellan grov

0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2 6 20 60



 

       
       
                Bilaga 2 
 
 
 
 
 
 
       
BESKRIVNING AV PROVGROP 
 
 
 
 
 
 
 
Horgenäs 1:6, V:a Torsås 
 
Infiltration 
 
 
 
Grävmaskin ; Hydrema 928 
 
Utfört ; 2009-12-07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

08078 



Provgropsprotokoll PEHRSCO

Beställare Littra 08078

Uppdragsbenämning

Horgenäs 1:6, V:a Torsås, Alvesta kommun

Undersökningspunkt Pg 1 Marknivå

Blockighet markytan (enl SGU, 
beskr till jordartskartan, Allm del)

Provgropsgrävning Datum 20091207

Jordartsbeskrivning

Jordlagerföljd

Djup under Bedömd jordart Antal (st) Anm
marknivå Block Block
(m) d<60 cm d>60 cm

0-0,3 Veg / torv rikligt med mindre o större block

-0,6 Morän, stenig blockig rostjord
Ngt. grusig sandig siltig morän, prov på 1,0 m djup

-1,5/2,2 stenig    - " -    2,0  - " -       

i botten Berg

GW Sipprar in vid
grävning 2,0     m.u.my. vägnivå

Rör      GWY     Datum

     1,6 m u.my     2009-12-07
    efter c:a 1 tim

Övrigt Grävare typ      Hydrema 928 Skopvolym
     (tandad skopa)

Tidsåtgång grävning

Tidsåtgång totalt
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