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Tidplan och genomförande 

Karl-Ossian Frimodt, Projektledare 



Etappindelning 

 

Entreprenaden kommer att utföras i fyra etapper 

Etapp 1 – Årsta Havsbadsvägen 

 

 



 

Anbud har kommit in 

 

Anbudsöppning fredag den 6 dec 

 

Kontraktsskrivning den 23 dec 

 

 

Upphandling etapp 1 

 



Preliminär tidplan för Årsta havsbad 

 
 

Etapp 1 – Januari 2014 – Oktober 2014 

Etapp 2 – Maj 2014 – Maj 2015 

Etapp 3 – September 2014 – September 2015  

Etapp 4 – November 2014 – November 2015 

 

Återställningsarbeten våren 2016 

 

 Möjlighet att söka bygglov från och 

med den 20 mars 2015 

 



Tidplan Etapp 1 

 

 

Etapp 1 – Januari 2014 – Oktober 2014 

Etapp 2 – Maj 2014 – Maj 2015 

Etapp 3 – September 2014 – September 2015  

Etapp 4 – November 2014 – November 2015 

 

 

 

 

  – Deltid 1 Flottans plan – Badvägen 

  Klar senast 2014-04-30 

   – Deltid 2: Badvägen  - Videnäsvägen 

  Klar senast 2014-08-31 

   – Sista Sträckan Videnäsvägen – Karlslund 

  Klar senast 2014-10-31 

 

 

Tidplan Etapp 1  

Sommaruppehåll i etapp 1 mellan 2014-06-19 – 2014-08-10 



Tidplan Etapp 1 

 Anslutning till VA-nätet kan först ske när närliggande etapp är färdigställd 

Anslutning av fastigheter i etapp 1  

Etapp 2 – Maj 2015, Etapp 3 – Sep 2015 och Etapp 4 – Nov 2015  



Tidplan Etapp 1 

 

Tillgänglighet  

Årsta havsbadsvägen kommer alltid vara framkomlig 

 - Ett körfält avstängt på kortare sträckor, ljusreglering 

 - SL-buss kommer att Trafikera sträckan som vanligt. Hållplatser kan 

   komma att flyttas temporärt 

 - Sommaruppehåll i Entreprenaden mellan 19 jun 2014 och 10 aug 

   2014  

 

 

 

Flytta saker som står utanför fastighetsgräns, t ex staket och häckar 

 

 



 

 

Hemsida: www.haninge.se/arstahavsbad  

- Elektroniskt nyhetsbrev 

 

Lokal kommer att finnas i Årsta Havsbad med representanter 

från kommunens VA-avdelning och från Skandinavisk 

kommunalteknik 

Anslagstavla vid torget 

 

 

 

 

Information om VA-utbyggnaden i Årsta Havsbad 

http://www.haninge.se/arstahavsbad


VA – anslutning 

steg för steg 

Felix Lindberg, VA-ingenjör 



Eget arbete på fastigheten – innan 

utbyggnad 

• 1 – Informationsmöten 

 - Ett par månader innan varje etappstart 

 - Hus som är aktuella för särskild byggetapp 

 - Detaljerad information om tidplan, anslutning, avgifter      

   och tekniska lösningar 

 

• 2 – Förslag på förbindelsepunkt  

  - Skickas ut innan etappmöte till varje fastighetsägare 

  - Möjlighet att ge synpunkter och egen placering 

  - Rådgivning kommer också att erbjudas 



Eget arbete på fastigheten – innan 

utbyggnad 

• 3. Frischaktsavtal tecknas (skickas med förbindelsepunkt) 

 - Om det finns berg, kan det behöva sprängas  

 - 1,5 – 2 meter in på tomten, underlättar också för backventil 

 - Minskar kostnaden för fastighetsägaren och minskar   

   risken för framtida skador på kommunens ledningar 

 - Återställning av tomt görs när allt arbete till         

   förbindelsepunkt är utfört 

• 4. Skicka in medföljande blankett 

-Godkännande av frischaktsavtal 

 -Godkännande eller eget förslag på anslutningspunkt 

 -Kontaktuppgifter 



 



Eget arbete på fastigheten – efter 

utbyggnad 

• 1 – Bygglovsansökan eller anmälan 

 - När ledningsnätet är klart 

 - Ansök om bygglov från och med 20 mars 2015 

             -  För ledningar och LTA på tomt kan det räcka med anmälan 

• 2 – Kontakt med entreprenör 

  - När etapp 1 är färdigställd 

              - Lämpligt då närliggande etapp (2,3 eller 4) börjar bli klar 

  - Först då påkoppling till systemet kan ske 

  - Gräva ner ledningar och LTA 

  - Samla ihop entreprenörer med goda referenser 



Eget arbete på fastigheten 

• 3 – Vattenmätare 

 - Plats ska vara frostfri och lättåtkomlig  

 - Kommunen installerar mätaren, planer på insamling över 

   vintern 

 - Alt. Mätarbrunn vid tomtgräns, uppvärmd låda eller 

 - ”vattenmätarlöst” abonnemang 

 

• 4 – Beställ LTA-enhet 

  - Blanketter skickas ut   

  - Information om installation 



Eget arbete på fastigheten 

• 5 – Valmöjligheter vid nedgrävning av ledning (självfall och FP) 

 

 -  Nära markyta i eluppvärmd isolerlåda.          

    Får ej stänga av värmekabeln. 

  

 - Mellandjup. Kräver endast isolering 

   

 - Frostfritt. Kräver endast djup    

                  Ju ytligare ledning, desto mer isolering 

     Mer driftsäkert och bättre långsiktigt att anlägga djupt 



Eget arbete på fastigheten 

• 6. Godkännande av ledningar och LTA-enhet 

- Installationsbeskrivning och rådgivning 

 - När ledningar är på plats i ledningsgrav        

   kontaktas kommunen  

 - Efter godkännande fylls ledningsgraven 

 - Elektriker skickar in installationsintyg för el till LTA-enhet 

 

• 7. Påkoppling 

  - Kommunen sätter in vattenmätaren installerar          

    pumpen i LTA-enheten och kopplar på nätet   

 



Avgifter för VA 

Ronny Jarnestedt, VA-utredare  



Anläggningsavgift för VA-nätet 
• En engångsavgift betalas för att ansluta till kommunens 

ledningsnät 

 

• Lagan om Allmänna Vattentjänster: betala avgiften för 

anslutning till ledningsnät, även om fastigheten inte ansluter till 

avlopp. 

 

• Lägre anläggningsavgift för fastigheter som inte drar in vatten till 

huset 

 

• Betalning när ledningsnät i etapp är utbyggd. Faktura skickas till 

fastighetsägaren.  

• Kommunen har skyldighet att ta ut särtaxa om kostnaderna 

överstiger det normala. Inte avgjort ännu  



Exempel anslutningsavgift (2013-taxa) 

• Dagvatten är inte inkluderat. Samfälligheten även fortsättningsvis 

kommer att ansvara för dagvattenhanteringen.  

• Alla avgifter är inklusive moms 

 



Kostnad för  VA-nätet 

• Installationsbidrag för LTA-enhet: Följer kommunens VA-taxa. För 

2013 är bidraget 14 500kr / ink.moms 

 

• Kostnad för ledningar på egen mark. Prisnivå beror på val, årstid, 

(bygg)konjunktur, markförhållanden, eget arbete mm.  

 

• Kontakta bank om lån för finansiering 

• För anläggningsavgift kan Haninge kommun erbjuda ett 10 –årigt 

lån. Ränta på 3% (för maj 2013).  

 

• Fredrik Celion,  tel. 08 - 606 84 82 



Brukningsavgift för VA 

• Brukningsavgift för det vatten som hushållet använder 

 

• Betalas sex gånger/år. Fast och rörlig del. Rörliga delen baseras på 

den mängd som hushållet använder 

 

• Vattenmätare för att mäta volym 

 

• Alternativ är ”vattenmätarlöst” abonnemang. Fast summa varje år.  
- Permanentboende : 200 m3/år  

     - Fritidsboende: 100 m3/år  

 



Skandinavisk Kommunal Teknik AB 



Vad är ett tryckavloppssystem? 



Ett beprövat system 

• Tekniken med att sätta pumpar i system 
utvecklades i USA på 60-talet av GE. 

• LPS system har funnits i drift i Sverige sedan 
1975. Idag finns mer än 50.000 pumpar i drift. 
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Grund förläggning 
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Ledning mellan hus och 
pump skall vara tät. 
Anslutning dim 110mm 
för LPS2000E. 

Tryckledningen utförs normalt av 
ø40mm ledning, PE DN40 med 
tryckklass PN 8  Ledningen skall vara 
brunmärkt (blå märkning används för 
vatten).  Vatten d32mm 

Montera larmindikator på 
synlig plats som lätt 
uppmärksammas inne i 
huset. 
 



•Bild 33 I  LPS Tryckavlopp  I  2 November 2011 

 

Tomtgräns



LPS-pumpstationer 

• Underhållsfria- inga vippor/ oljajor 

• Inbyggd start/ stopp/ larm 

• GTMS, 10-15 år 

• Luktfri, mellandäck 

• 56mVp + 50% 

• Back och antivakuumventil 

• 1-fas motor, 750W 

• Enkel att kapa/ höja 

 





LPS 2000EIV-bas 
 

 

 

 



LTA – drift och underhåll 

Felix Lindberg, VA-ingenjör 

Sköter kommunen förutom strömförsörjning  

 



Skötsel 

• Vad får spolas ner i avloppet? 

 

 - Vatten från kök, toalett, dusch och tvätt  

 - Var noga att INTE spola ned: 

    Bindor, tops, tandtråd, snus, tamponger etc. 

 -Fett från stekpanna ska torkas bort med papper 

  

 



Om att stänga av strömmen över vinter 

• Strömmen till huset 

 - Kommunen tar in vattenmätare. Kräver      

   urtappning av vattensystemet samt att frostskydda   

   vattenlås  

 

 - Egen mätarbrunn vid förbindelsepunkt. Måste   

   beakta frysrisk  

 

 - Vattenmätarlöst abonnemang. Fast summa varje år.      

  



Om att stänga av strömmen över vinter 

• Strömmen till LTA - enheten 

 - Behöver elförsörjning året runt (grundare pump extra viktigt) 

 - Kostnad för permanentboende: cirka 100kr/år 

  - Risk för att grundvatten läcker in i          

   spillvattenledning. Leder till översvämning om        

   elförsörjning stängs av.  

 Fastighetsägaren får betala reparationen.   
  

 



Projektorganisation för Årsta Havsbad 

Projektledare  Karl-Ossian Frimodt 

Projektadministratör Felix Lindberg  08-606 82 06 

VA-strateg  Ronny Jarnestedt  

Beställare/VA-chef Johanna Blomberg 

Byggledare  Torbjörn Byrnäs, InfraKonsult AB 

 

www.haninge.se/arstahavsbad 

 

arstahavsbad@haninge.se 

 

 

 

 

http://www.haninge.se/arstahavsbad
mailto:arstahavsbad@haninge.se


 


