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8

52

1

Bakgrund

2

Översiktlig beskrivning av nuvarande verksamhet

2.1

Anläggningar
Ånge kommun bedriver genom tekniska förvaltningen en allmännyttig VA-verksamhet
som indelas i 18 verksamhetsområden spridda över kommunen. Tekniska förvaltningen
har ca 8800 abonnenter för dricksvatten och ca 2800 fastigheter (preliminärt ca 6200
personer) som är anslutna till kommunala avloppsreningsanläggningar. 2015 uppgick den
totala folkmängden i kommunen till knappt 9500 invånare vilket innebär att den allmänna
vattenanläggningen försörjer ungefär 92 % av befolkningen med rent vatten. Kommunen
ombesörjer rening av avloppsvatten för ca 65 % av kommunens befolkning.
Verksamhetsområdena för distribution av vatten är något större än
verksamhetsområdena för avloppsvattenrening.
Det kommunägda anläggningsbeståndet består av:
•

Produktionsanläggningar för vatten (vattenverk): 11 st

•

Produktionsanläggningar för rening av avloppsvatten: 23 st

•

Distributionsnät för dricksvatten: 230 km ledningar, 5 st tryckstegringar och 6 st
reservoarer

•

Uppsamlingsnät för avloppsvatten: 180 km ledningar, 33 pumpstationer

•

Avledningsnät för dagvatten: 20 km ledningar

En samlad översiktlig bild över anläggningarna ges i tabell 1 och 2.
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Tabell 1. Vattenverk i Ånge kommun 2016.
Anläggning

Byggår

Betydande
renoveringar

Typ av
vattentäkt

Typ av behandling

Teknisk status 2016

Ingen behandling
egentligen.
Råvattenreservoar
och två hydroforer.
Manganproblem.

Behov av omfattande
renovering både bygg och
maskin. Inryms i nedlagd
skola. Skalskydd saknas.

Överturingen

1960-tal

-

Bergborrad
brunn

Vallen Haverövallen
VV

1960-tal

Invändig
renovering
2010?

Bergborrad
brunn

Ingen behandling

Kölsillre

1960-tal

Delvis utbytt
maskindelar.

2 bergborrade
brunnar

Radonavskiljning,
sandfilter, UV

1960

Distributionspumpar och
rörgalleri till
filter bytt.

Bergborrad
brunn

Påsfilter, arsenikfilter.

Östavall

Gammal process som
körs vid låga färgtal:
Sodadosering-UV
resp. ny process vid
högre färgtal för
humusavskiljning:
PåsfiltermembrananfiltreringSodadoseringlågreservoarUtpumpning ej UV.
Ingen behandling f.n.
Radonavskiljning
behövs.

Ånge

1960tal,
ombyggt
senare

Ombyggd
process till
membran, ca
2000

Konstgjord
infiltration från
ytvatten.
Uppehållstid 4
dagar ca.

Näset VV
(Östernäset)

1960-tal

-

2 bergborrade
brunnar

Sillre södra

1960-tal

-

Bergborrad
brunn

Hydrofor. Tidigare
påsfilter.

Delvis
renoverat
rörgalleri 2015.

2 bergborrade
brunnar

Radonavskiljning,
UV. (Lågreservoar
och hydrofor)

Östby

Fredriksdal

ca 1990

Grundvatten ur
åsformation,
återinfiltration.

Återinfiltration med
kaskadluftning.

Hjältan

1960tal

Grävd brunn

UV+Sodadosering.

Bergborrad
brunn

Järn/mangan-filter,
KMnO4-dosering, ej i
drift., Enkel
luftningstrappa,
snabbfilter sand, UV.

Munkbysjön

1960tal
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Renoverat invändigt ok.
Byggnad och skalskydd
saknas.
Tegelbyggnad ok. Nytt tak
och vissa fönster, ny dörr.
Underhållsbehov invändigt
+ maskin.
Överbyggnad rätt ok.
Skalskydd saknas. Process
ok. Maskin, en del utbytt.
Invändig bygg renov.behov
på bl.a. genomföringar.
Bygg ok. Maskin förh. ok.
Reinvesteringsbehov för
nya membran. Driftsstrategi
vid försämrad
råvattenkvalitet?
Tryckstegringar Ovansjö
och Ringdalen på nätet i
dåligt skick.
Skalskydd saknas, bygg i
dåligt skick särskilt
invändigt.
Dåligt skalskydd. Bygg rel.
Ok men gammal. Dåligt tak.
Saknas farbar väg.
Tveksam funktion
avseende beredning,
Fe/Mn. Tveksamt ytskikt
invändigt. Bygg dåligt.
Skalskydd saknas.
Överbyggnad i sämre skick.
Skalskydd tveksamt pga.
tillgång med fordon precis
invid infiltrationsytor och
råvattenbrunnar. Rörgalleri
delvis utbytt.
Magnetventil som öppnar
och släpper på vatten från
nätet genom pump
bakvägen för att vattenfylla
den. - Tveksam funktion.
Tveksam styrning med
sodadosering på pumpstart.
Skalskydd i dåligt skick.
Överbyggnad ok men trång
maskininstallation i
källarplan. Maskin visst
reinv.behov men en del
bytt. Skalskydd saknas.

Anslutna
(pe)

39

7

22

157

2994

2

12

43

2239

300

90

Tabell 2. Avloppsreningsanläggningar i Ånge kommun 2016.

Anläggning

Byggår

Betydande
ombyggnationer

Typ av behandling

Teknisk status 2016

Överturingen

Ny överbyggnad ca
1970-tal
2015. Ny kemtank.

SA+kemisk fällning

Wallax-verk. Renoverad
överbyggnad. I övrigt
slitet. Tveksamhet kring
processfunktion.

Haverövallen

1960-tal -

Slamavskiljare,
infiltration

Säter 1 - Säter
2

Nyare slamavskiljare
1960-tal och tillhörande
pumpstationer

Kölsillre

Östavall

Svenskbyn

100

33

0,8/-

Osäkert läge och funktion
på ev. en äldre infiltration.
SA äldre btg.

?

7

0,8/-

Två slamavskiljare och
en gemensam
infiltration.

Osäkert läge och funktion
på infiltration.

?

12

-/-

1950-tal -

Biodammar, 3 st.

Problem med
igensättning i
inloppsbrunn. Brunnar
mellan dammar i sämre
skick.

200

22

-/-

1990

Kemisk fällning

SA+pst+fällningsdamm.
SA vid lågpunkt med
tillhörande pumpstation
till tryckstegring - till
fällningsdamm högt
beläget. Utlopp till
kraftverkstunnel.

Fällningsdammar
renoverade. Ok status.

400

181

0,8/-

70-tal

Nybyggd infiltration
för ca 10-15 år
sedan.

SA+inf

Nyare infiltrationsbädd
men äldre
slamavskiljningsbrunnar.
En del mindre träd växer
på infiltrationsbädden.

4+
fritidshus

-/-

Aldrig urgrävda
biodammar. Mkt
inläckage.

1400

312 pe +
15000
m3/år från
EKA

-/-

15?

3

-/-

Ringdalen

70-tal

-

Biodamm

Glagårn
(Ovansjö)

1960tal

-

SA (+inf?)

Ovansjö

1950tal

-

Biodammar

Ombyggt till
1991 kalkfällningsdammar
1991. Nu AVR.

Ånge

Boltjärn
Parteboda

1950tal
1950tal
1960tal

Hallsta

Villkor
Dim för Anslutna
P/BOD
(pe)
(pe)
(mg/l)

Mekanisk
Fällningsdammar

Äldre btg 3kb. Ingen
infiltration vad som kunde
ses.
3 dammar. Behov av
uppröjning och
urgrävning.
Överbyggnad i sämre
skick. Maskin äldre
förutom grovrens.
Kemberedning, styr mm
tveksamt. Tveksam
funktion avs. BOD.
Inloppspumpstation i
dåligt skick avs. maskin.

230

112

-/-

6000

2762

0,6/30

-

Biodammar

Otillgängligt för besök.

125

51

-/-

-

Biodamm

Ej besökt.

200

47

-/-

200

79

0,8/-

?

2

200

82

Kemisk fällning

Näset
(Östernäset)

-

Borgsjöbyn

Kemisk fällning

Mycket inläckage.
SA med kemisk fällning i
Bräddning vid platsbesök
kammare 2.
pga snösmältning.
Äldre slambrunnar med
SA (1kb+2kb). Ev.
synligt inläckage i
infiltration men osäkert
brunnarna. Ev. infiltration
läge och skick.
i osäkert läge.
SA, kemdosering,
Reinv. SA + bygg +
kaskadluftning,
dammar.
fällningsdammar.
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0,8/-

Anläggning

Byggår

Betydande
ombyggnationer

Typ av behandling

Erikslund

Kemisk fällning

SA med kemfällning

Östby

-

Biodammar

Ljungaverk

-

Mekanisk, kemisk,
biologisk

Komsta

-

Biodammar

Fränsta

-

Mekanisk, kemisk

Torpshammar

Ny kemtank 2015.

Mekanisk, kemisk,
biologisk

Hjältan

Kemisk fällning

SA med kemfällning

Munkbysjön

Kemisk fällning

SA med kemfällning

Teknisk status 2016
Äldre SA med kemisk
fällning installerad.
Maskin rätt ok.
Installationer i övrigt ok.
Bygg ok.
Kasun mellan dammarna
dålig. Damm 1 nyligen
urgrävd. Ej nr. 2.
Ok. Bygg. Rätt ok
maskinellt men gammalt
och sårbart pga brist på
reservdelar. El stort
reinv.behov.

Villkor
Dim för Anslutna
P/BOD
(pe)
(pe)
(mg/l)

300

58

0,8/-

150

46

-

2000

796

0,5/15

Två biodammar.

300

230

-/-

Slitet bygg. Maskin/el
stort reinvesteringsbehov.

2000

1099

0,6/-

1200

372

0,5/15

En del gjort avs. maskin.
Ny kemikalietank med
invallning. Luftarsystem
renoverat bl.a. i övrigt ett
större renoveringsbehov
både maskin, el/styr och
bygg.
Överbyggnad i dåligt
skick. Saknas bl.a.
sanitetsutrymme. Maskin
rätt ok. Processen
fungerar väl men är nu
kraftigt överbelastad.
Tveksam funktion på
inpumpning från MSV,
dvs kommer vattnet in i
verket som det ska?
Äldre SA med kemisk
fällning installerad.
Maskin rätt ok.
Installationer i övrigt
anfrätta och slitet. Bygg
OK.

0,8/300

49/ 449*

78

0,8 mg/l
som
årsmedelv.
Råd 1995.

0.8/-

*Upp emot 400 flyktingar har under en period bott vid Viskans f.d. anstalt under 2016.

2.2

Organisation
VA-verksamheten är organiserad under Teknisk förvaltning som även ansvarar för bl.a.
gator, parker, renhållning och trafik. Det politiska ansvaret ligger under Tekniska
nämnden. Verksamheten är lokaliserad i kommunhuset samt har lokaler som personal
utgår från vid förrådet/rörverkstaden.
Ansvarig chef för VA-verksamheten sorterar under chefen för Teknisk förvaltning. I
organisationen finns inga ytterligare chefer eller arbetsledare med ansvar för personal,
ekonomi och planering. All personal i VA-verksamheten är direkt underställd VA-chefen.
VA-verksamheten har sedan 2013 förstärkts med en arbetsledare.
Inom teknisk förvaltning finns en administrativ enhet som bistår VA-verksamheten med bl.a.
fakturering, bokföring och ekominsk uppföljning. Inom den tekniska enheten är 50 % av en
tjänst avsatt till VA-verksamheten. Den administrativa enheten utgör även förvaltningens
kundtjänst.
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Drift och underhåll av produktionsanläggningar, pumpstationer, tryckstegringsstationer
och reservoarer utförs i egen regi och sköts av fem maskinister. Samtliga maskinister har
huvudansvar för någon eller några anläggningar. Planeringen av det dagliga arbetet och
underhållsåtgärder på anläggningarna görs i huvudsak inom maskinistgruppen.
Drift och underhåll av ledningsnät utförs också i egen regi. Fyra rörläggare arbetar i
princip 100 % i VA-verksamheten. Undantaget är vintertid då två av dem även ingår i
snöröjningsorganisationen. Det dagliga arbetet planeras och prioriteras huvudsakligen
inom gruppen. Underlag för prioritering av insatser utgörs av inrapporterade händelser
kända driftstörningar och fel. VA-chefen är också involverad i prioriteringsarbetet och
mottagande av inrapporterade störningar.
Jour och beredskap utom ordinarie arbetstid sköts av en gemensam beredskapsorganisation för hela VA-verksamheten. Under sommarperioden består organisationen av
sex personer där var och en tjänstgör en vecka i taget. Vintertid bemannas den med totalt
8 personer varav 4 på VA och 4 på snöröjning. Samtidig beredskap består vintertid av två
personer.

2.3

Personal
Den sammanräknade tjänstgöringsgraden i VA-organisation vad gäller fast anställd
personal är 10,85 tjänster fördelade enligt nedan.
Tabell 3: Fördelning av tjänster inom VA-organisationen.

Tjänstgöringsgrad
Ledn.nät (%)
Admin.(%)
15
100
50
50
50
100
100
100
100
20
100
100
100
(100)
470
350 (450)
165

Verk (%)

2.4

Person
Teknisk chef
VA-ingenjör
Administratör
Arbetsledare/utredare
Maskinist
Maskinist
Maskinist
Maskinist
Maskinist
Rörläggare
Rörläggare
Rörläggare
Rörläggare (rekrytering)

Ekonomi
VA-verksamheten i Ånge kommun finansieras till 100 % via avgifter från brukarna.
Verksamheten har visat överskott på senare år.
Investeringsbudgeten för förnyelse och förbättringsåtgärder har varit ca 8 miljoner kr/år
under 2010-talet. Åtgärdsfokus har under många varit på fokus på förbättra ledningsnätet
men även förbättringsåtgärder på produktionsanläggningar har genomförts.
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2.4.1 Taxor
Mätning av konsumtionsvattnet görs för hyreshus, handel och industri vilket utgör cirka 25 %
av den totala konsumtionsvolymen. För villor och fritidshus tillämpas schablontaxa.
Ånge kommun har en brukningsavgift som ligger relativt bra till jämfört med andra
kommuner. För 2012 års taxenivå ligger Ånge för typhus A (villa) på plats 171 i Sverige
och för typhus B (flerbostadshus) på plats 205 av 290 kommuner. I intervallet 5000 –
10000 invånare låg Ånge på plats 29 för typhus A och plats 42 för typhus B av totalt 69
kommuner.
För att kunna möta de ökade investeringsbehoven kopplade till
produktionsanläggningarna har VA-taxan justerats i omgångar, och den senaste
justeringen på 10% utfördes 2016.

3

Förutsättningar lagar och förordningar

3.1

Avloppsrening
Tabell 4 sammanställer de viktigaste regelverken som berör hantering av avloppsvatten
och därvid relaterade frågor.
Tabell 4: Sammanfattande tabell över regelverk gällande avloppsvatten.

1

Lagar och föreskrifter

Kommentar

EG:s avloppsdirektiv,

Kräver att avloppsvatten skall genomgå minst sekundär rening, i
normalfallet biologisk rening, och anger dessutom minimikrav för
kvaliteten hos det renade vattnet. Direktivet är infört i svensk lagstiftning
genom Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1994:7

Rådets direktiv
91/271/EEG

2

Miljöbalken, 2 kap.

I kapitel två i miljöbalken anges de allmänna hänsynsregler som varje
verksamhetsutövare är skyldig att iaktta. Huvudmannen för en
avloppsanläggning är en verksamhetsutövare i balkens mening. De
allmänna hänsynsreglerna ställer bland annat krav på att man ska
känna till de risker för miljön och människors hälsa som en verksamhet
kan tänkas orsaka, att man vidtar de skyddsanordningar och
försiktighetsmått som inte är orimliga för att undvika olägenhet för
människors hälsa eller miljön, att man för verksamhetens lokalisering
väljer den lämpligaste platsen, hushållning med resurser och strävan
efter att sluta kretslopp samt att verksamhetsutövaren vid val av
produkter väljer sådana orsakar minst störning av miljön. Det är
verksamhetsutövaren som är skyldig att kunna visa att bestämmelserna
iakttas (omvänd bevisbörda).

3

Miljöbalken, 9 kap. 7 §

Avloppsvatten ska avledas och renas så att inte olägenhet för
människors hälsa eller miljön uppkommer.

4

Lagen (SFS 2006:412) om

Kommunen ansvarar för att tillhandahålla allmänna vattentjänster om
det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön, behöver
ordnas i ett större sammanhang. Med större sammanhang menas
ungefär 20-30 fastigheter, men det kan även avse enstaka fastigheter
belägen nära ett befintligt verksamhetsområde.

allmänna vattentjänster

5

Förordning (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd
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Innehåller bland annat bestämmelser om utsläpp av avloppsvatten.

6

Miljöprövningsförordning
(2013:251)

Reglerar bland annat anmälnings- och tillståndsplikt.
28 kap. 1 § (90.10), För en ”B-Avloppsanläggning” med en anslutning
av fler än 2000 personer och som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter ska
tillstånd sökas hos Länsstyrelsen (Miljöprövningsdelegationen)
28 kap. 2 § (90.20), För en ”C-Avloppsanläggning” som är
dimensionerad för fler än 200 personekvivalenter skall anmälan göras
till kommunens miljönämnd.

7

Förordning (1998:905)
om miljökonsekvensbeskrivningar.

Avloppsanläggningar för > 2000 personekvivalenter (pe) ska alltid antas
medföra betydande miljöpåverkan.

8

Förordning (1998:901)
om verksamhetsutövarens
egenkontroll

Gäller bland annat för den som yrkesmässigt bedriver verksamhet som
omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9:e kapitlet
miljöbalken. Egenkontrollen skall omfatta dokumentation och
provtagning som ger grund för beskrivning av miljöpåverkan från en
anläggning i årliga miljörapporter. Egenkontrollen bör även vara
utformad så att kunskapskravet i miljöbalken uppfylls.

9

Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2006:9)
om miljörapport

Gäller avloppsreningsverk > 2000 pe. Anger vad som ska rapporteras.
För avloppsreningsverk ≥ 100 000 pe anges även vad som ska
rapporteras i emissionsdeklarationen. Miljörapporten ska lämnas in via
Svenska MiljörapporteringsPortalen (SMP).

10

Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS
2000:15) om
genomförande av
mätningar och
provtagningar i vissa
verksamheter
Naturvårdsverkets
föreskrifter (SNFS
2016:6) om rening och
kontroll av utsläpp av
avloppsvatten från
tätbebyggelse

Gäller bland annat verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 9 kap. 6 § miljöbalken. Det vill säga avloppsreningsverk > 200 pe.

NFS 2006:7,
Naturvårdsverkets
allmänna råd om små
avloppsanordningar för
hushållsspillvatten

Dessa allmänna råd avser tillämpningen av vissa bestämmelser i
miljöbalken och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd på avloppsanordningar för behandling av hushållsspillvatten
från enstaka hushåll och från gemensamhetsanläggningar
dimensionerade för < 25 pe.

11

13

Gäller rening och utsläpp av avloppsvatten som kommer från
tätbebyggelse med 2 000 personekvivalenter (pe) eller mer.
Gäller även kontroll av utsläpp från avloppsreningsanläggningar med
anslutning större än 200 pe samt kontroll av utsläpp från ledningsnät
hörande till avloppsreningsanläggningar med anslutning på 2 000 pe
eller mer. Föreskrifterna omfattar inte kontroll av
infiltrationsanläggningar och markbäddar.

Beträffande tillämpandet av AR 2006:7 har vägledningen varit sådan att
man kan använda sig av det som står i råden även för större
anläggningar. AR 2006:7 skrevs för avlopp till och med 25 pe, men
sedan flytten av prövning för c-anläggningar (enligt bilagan till
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) upp
till 200 pe anser HaV att AR 2006:7 kan tillämpas < 200 pe.
* 2016 Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1994:7 och kungörelsen SNFS 1990:14 upphör och ersätts sedan
den 1 januari 2016 av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 2016:6) om rening och kontroll av utsläpp av
avloppsvatten från tätbebyggelse.

Specifika krav gällande reduktionsgrad och gräns- samt riktvärden för enskilda
parametrar finns beskrivna i SNFS 1994:7, gäller verk dimensionerade för >2000 pe,
samt Naturvårdsverkets Allmänna Råd 2006:7, gällande verk dimensionerade för <200
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pe. Lagrummet anger inga specifika gräns- och riktvärden för verk dimensionerade för
200-2000 pe. Dessa verk är dock anmälningspliktiga enligt Miljöprövningsförordning
2013:251 samt lyder under Egenkontrollförordningen 1998:901.
Tabell 5 visar en sammanställning över befintliga avloppsreningsverk inom Ånge kommun
och de regelverk som verken berörs av. Numreringen i översta raden hänvisar till
numreringen av de olika lagarna och föreskrifterna som sammanställts i tabell 4.
Tabell 5: Sammanställning över avloppsreningsverk i Ånge och gällande lagstiftning.

Nr 6

Nr 7

Nr 8

Nr 9

Nr 10

Nr 11

Nr 12

Nr 13

Överturingen

X

X

X

Haverövallen

X

X

X

Säter 1 – Säter 2

X

X

X

Kölsillre

X

X

X

Östavall

X

X

X

Svenskbyn (Alby)

X

X

Ringdalen (Alby)

X

X

Glagårn (Ovansjö)

X

X

Ovansjö

X

X

Ånge

X

Boltjärn

X

X

Parteboda

X

X

X

X

Hallsta

X

X

X

X

Näset (Östernäset)

X

X

Borgsjöbyn

X

X

X

Erikslund

X

X

X

Östby

X

X

Ljungaverk

X

Komsta

X

Fränsta

X

Torpshammar

X

X

X

X

Hjältan

X

X

X

X

Munkbysjön

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

Kommande krav är att förvänta avseende utsläpp till vatten. Sverige har i glesbygd hittills
kunnat nyttja undantag från EU-bestämmelser till följd av att vi har anläggningar
placerade i kallt klimat. Dessa undantag ifrågasätts nu och sannolikt kan kommande
lagstiftning komma att innebära skärpta krav avseende reningsgrader och reningssteg.
Sannolikt behöver större anläggningar ha behandling både genom kemisk fällning och
biologisk behandling för att kunna uppnå tillräcklig rening
Utvecklingen av vattenförvaltningen gör att de åtgärdsprogram som är knutna till
vattenförekomster, framtagna per förvaltningscykel, kommer att innebära konkreta
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åtgärdsförslag som kan komma att ställa krav på hur avloppsvattenreningsanläggningars
påverkan på vattenmiljöerna får ske. Inom ramen för fastställelse av miljökvalitetsnormer
sätts också målsättningar avseende ämnen som normalt inte har någon större
reningseffekt över ett konventionellt reningsverk så som Särskilt Förorenande Ämnen
(SFÄ) och organiska miljögifter. Diskussioner förekommer också avseende kommande
krav på rening av kväve.

3.2

Vattenproduktion
Tabell 6 sammanställer de viktigaste regelverken som berör uttag, beredning och
distribution av dricksvatten och därvid relaterade frågor.
Tabell 6: Sammanfattande tabell över regelverk gällande vattenverk.

1

Lagar och föreskrifter

Kommentar

EG:s

EU:s medlemsländer har enats om ett direktiv som innehåller minimikrav på
dricksvattenkvaliteten (98/83/EG). Detta innebär att länderna måste följa de
krav som direktivet ställer men får ha egna, strängare nationella krav.

dricksvattendirektiv
(98/83/EG)
2

Miljöbalken, 2 kap.

I kapitel två i miljöbalken anges de allmänna hänsynsregler som varje
verksamhetsutövare är skyldig att iaktta. Huvudmannen för ett vattenverk är
en verksamhetsutövare i balkens mening. De allmänna hänsynsreglerna
ställer bland annat krav på att man ska känna till de risker för miljön och
människors hälsa som en verksamhet kan tänkas orsaka, att man vidtar de
skyddsanordningar och försiktighetsmått som inte är orimliga för att undvika
olägenhet för människors hälsa eller miljön, att man för verksamhetens
lokalisering väljer den lämpligaste platsen, att man hushåller med resurser
och strävar efter att sluta kretslopp samt att man vid val av produkter väljer
den som orsakar minst skada på miljön. Det är verksamhetsutövaren som är
skyldig att kunna visa att bestämmelserna iakttas (omvänd bevisbörda).

3

Miljöbalken, 11 kap.

Kapitel 11 i miljöbalken anger bestämmelser för vattenverksamhet och
vattenanläggningar. Här är lagrummet för att söka vattendom för uttag av
vatten via en vattentäkt.

3

Livsmedelsverkets

Sverige har införlivat EU-direktivet i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS
2001:30) om dricksvatten.

föreskrifter om
dricksvatten (SLVFS
2001:30)

Dricksvattenföreskrifterna innehåller bland annat krav på:
• beredning och distribution
• förebyggande arbete
• provtagnings- och analysfrekvens
• åtgärder vid försämrad dricksvattenkvalitet
• information
• kvalitetskrav i form av gränsvärden
Reglerna i dricksvattenföreskrifterna gäller inte dricksvatten från vattenverk
som levererar mindre än tio kubikmeter vatten per dag eller försörjer färre än
50 personer. Men levereras dricksvattnet som en del av en kommersiell eller
offentlig verksamhet gäller dricksvattenföreskrifterna oavsett hur lite vatten
som produceras.
Information om enskild vattenförsörjning och vattenanläggningar som inte
omfattas av dricksvattenföreskrifterna finns på Livsmedelsverkets hemsida
under rubriken Egen brunn.
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4

Föreskrifter om
åtgärder mot
sabotage och
skadegörelse
(LIVSFS 2008:13)

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:13) om åtgärder mot sabotage
och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar innehåller krav
på åtgärder för att:

•
•
•

förebygga skadeverkningar
upptäcka sabotage, och
avhjälpa skadeverkningar.

Föreskrifterna omfattar allmänna vattenverk som försörjer fler än 2 000
personer med dricksvatten.
5

Vägledningar om
dricksvatten

Som stöd för tillämpning av dricksvattenföreskrifterna har Livsmedelsverket
tagit fram vägledningar som innehåller exempel och rekommendationer som
kan vara till hjälp när man bedömer och tillämpar lagstiftningen som anges i
dricksvattenföreskrifterna. Vägledningarna är inte rättsligt bindande.

•
•

Vägledning till dricksvattenföreskrifterna SLVFS 2001:30
Vägledning till föreskrifter LIVSFS 2008:13

Tabell 7 sammanfattar befintliga vattenverk i Ånge kommun och gällande lagstiftning som
berör dessa. Numreringen i första raden hänvisar till numreringen av gällande lagar och
föreskrifter i tabell 6.
Tabell 7: Sammanställning över vattenverk i Ånge och tillämpbar lagstiftning.

Nr 3
Överturingen

X

Vallen – Haverövallen VV

X

Kölsillre

X

Östavall

X

Ånge

X

Näset VV (Östernäset)

X

Sillre södra

X

Östby

X

Fredriksdal

X

Hjältan

X

Munkbysjön

X

Nr 4

X

X

Inom ramen för vattenförvaltningen formuleras åtgärdsprogram kopplade till varje
förvaltningscykel. Åtgärdsprogrammen syftar till att föreslå åtgärder som kan bidra till att
Sverige som ett grundkrav inte försämrar olika vattenförekomsters status och där det
finns problem även genomför åtgärder som kan förbättra vattenförekomsters status. Vad
gäller grundvattenförekomsters status är kunskapsläget väldigt lågt och aktuella åtgärder
som föreslås på mer generell basis är att samtliga vattentäkter skall ha relevanta och
aktuella (anpassade till modern metodik för framtagande) skyddsområden.
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3.3

Förutsättningar samverkansmöjligheter
Ånge kommun ligger i Västernorrlands län och gränsar till Sundsvalls kommun,
Härjedalens kommun, Bergs kommun, Ljusdals kommun, Nordanstigs kommun och
Bräcke kommun. I dagsläget finns visst samarbete med Sundsvalls kommun (MittSverige
Vatten och Avfall) där avloppsvatten från Viskans samhälle behandlas i Ånge kommun
(Hjältans avloppsanläggning). Ånge kommun har under lång tid haft samarbete och
regelbundet utbyte av erfarenheter med Bräcke kommun, där kommunalt samarbete
också finns avseende energi- och klimatrådgivning och på miljökontorssidan. Samverkan
med Härjedalen och Bergs kommuner har dock varit mindre.
Inga djupare diskussioner om förändrade eller utökade samarbeten pågår för närvarande.
För ett utökat samarbete/samverkan avseende VA-drift bedöms diskussioner med
MittSverige Vatten och Avfall (här ingår Nordanstig, Sundsvall och Timrå) och Bräcke
kommun vara de två alternativ som är mest realistiska.

3.4

Klimat och sårbarhet kopplat till VA-verksamheten
I Västernorrlands läns rapport nr 2014:17 ”Konsekvenser och behov av åtgärder,
Klimatförändringar i Ånge kommun” beskrivs vilka aspekter som bedöms komma ha
betydelse för VA-verksamheten.
Med avseende på dricksvattenförsörjning påpekas att de förväntade förändringarna av
klimatet avseende ökad frekvens intensiva och/eller långvariga kraftiga regn generellt kan
leda till att föroreningstransporten i yt- och grundvatten kan öka.
Med avseende på distributionssystem för dricksvatten och uppsamlingssystem av
avloppsvatten påpekas att skador på nätet kan riskera att öka till följd av översvämningar,
skred eller ras, men att sannolikheten för sådana händelser bedöms vara låg inom
kommunen. Rapporten omnämner även att klimatförändringarna kan leda till störningar
avseende elförsörjningen vilket kan leda till försämrad förmåga att leverera dricksvatten
eller att oönskade bräddningar sker av orenat avloppsvatten.
Rapporten pekar ut följande åtgärder som viktiga att vidta för att säkerställa en
klimatsäker VA-försörjning i Ånge:
-

Analysera sårbarhet för vattenverk och identifiera vilka som är i behov av
förbättrad reningsteknik relaterat till förväntade förändringar avseende
råvattenkvalitet,

-

Förnyelse av vattenskyddet enligt nu gällande metodik,

-

Upprätta plan för reservvattenförsörjning,

-

Analysera om och i så fall var det finns delar av distributions- eller
avloppsvattensystemet där ledningar förekommer inom områden där risk för ras,
skred eller översvämning identifierats.

-

Undersöka om det finns behov av förstärkning av distributionsnätet för ökad
redundans.

-

Beredskapsplanering för att kunna hantera störningar som kan uppstå till följd av
extremväder.
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-

Beakta klimatförändringarna vid förnyelse- och åtgärdsplanering på avloppsnätet
(åtgärder för att minska negativa effekter vid översvämning, backventiler,
höjdsättning, installation av pumpar, dimensioneringskontroll).

Sweco bedömer att de viktigaste aspekterna att arbeta vidare med är frågor som är
kopplade till förmågan att säkert kunna distribuera ett rent dricksvatten till kommunens
abonnenter. Vid förnyelseplanering av avloppsnätets eller avloppsreningsverkens
placering bör de framtagna översvämningskarteringar som finns för området beaktas,
liksom risken för ras eller skred. Ånge bör också ta fram en långsiktig strategi för reserveller nödvattenförsörjning.
Ånge kommun tar till sig av dessa kommentarer. Tekniska förvaltningen har påbörjat
arbetet med klimatanpassning av den allmänna va-anläggningen, se bilaga 5.

4

Demografisk utveckling, Ånge kommun
Ånge kommun tillhör de kommuner som har erfarit minskning av folkmängden. Enligt
statistik från SCB hade kommunen knappt 16000 invånare 1968 och år 2015 var
invånarantalet knappt 9500 personer. Kommunen har tappat ca 40 % av sitt
befolkningsunderlag de senaste 50 åren. I snitt har kommunen minskat med 133
personer per år under denna period (egentligen 47 år). Minskningstakten har varierat
något och de senaste tre åren kan anas att minskningstakten avtar.

Figur 1: Utvecklingen av Ånge kommuns befolkningsunderlag 1968-2015, källa SCB.
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Baserat på statistik från SCB kan ses att Ånge kommuns befolkning under perioden 1968
till 2015 har ändrats avseende ålderssammansättningen. Generellt har återväxten
minskat över perioden och de yngre åldersgrupperna har minskat i numerär medan det
skett ökningar i äldre grupper.

Antal

Figur 2: Ånge kommun, Generell åldersfördelning i klasser om 500 st för perioden 19682015, källa SCB.

Vid medelvärdesjämförelse för 10-årsintervall (1968-1974; 1975-1984; 1985-1994; 19952004; 2005-2015) kan ses att det i de yngre åldrarna skett numerära minskningar medan
det i de äldre åldersgrupperna skett ökningar (negativa värden i tabell 8). Andelen riktigt
gamla (95 år eller äldre) står för den största ökningen, men den är också statistiskt
svagast eftersom det är så få individer. I början av 70-talet var det vanligt att det fanns
några enstaka riktigt gamla medan det på senare år återfinns ett 20-tal i den gruppen.
Tabell 8: Procentuell medelförändring av antalet innevånare i olika åldersspann, baserat på
medelvärdesberäkningar i 10-årsintervall för perioden 1968-2015, källa SCB.
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5

Analys

5.1

Befolkningsunderlagets inverkan på VA-verksamheten
Under slutet av 60-talet och under 70-talet pågick storskalig utbyggnad av anläggningar
för rening av avloppsvatten och beredning av dricksvatten i Sveriges kommuner. Många
anläggningar är från den tiden vilket gör att det är vanligt att anläggningarna är mer än 50
år gamla. Vid utbyggnaden av dessa anläggningar fanns överlag en tro på att hela
Sverige skulle utvecklas och många anläggningar i glesbygd är därför dimensionerade för
betydligt större belastningar (antal anslutna) än vad de har idag när befolkningen
minskat. Vid VA-utbyggnad i enskilda orter togs hänsyn till behoven av att också rena
avloppsvatten från annat än hushåll (restauranger, skolor, sjukhus, vissa industrier et.c.).
På orter där verksamheter inte längre bedrivs förekommer det därför att belastningen
minskat både till följd av minskat befolkningsunderlag och att verksamheter inte längre
bedrivs i samma omfattning. För några av Ånges orter är detta påtagligt.
Minskad anslutning ger också minskade intäkter till att driva verksamheten, med färre
betalande abonnenter.
Under lång tid har minskad föroreningsbelastning på avloppsreningsverken gjort att det
funnits en marginal i reningsanläggningarna vilket har varit gynnsamt utifrån perspektivet
att utsläppskraven har kunnat klaras trots att anläggningens tekniska status försämrats.
Detta har medfört att Ånge kommun har kunnat bedriva en fungerande verksamhet,
relaterat till uppsatta villkor, trots krympande ekonomi. Många anläggningar är dock i
nuläget så pass gamla och slitna att mer betydande insatser krävs för att kunna
vidmakthålla designade reningskapaciteter eller klara framtida krav på rening. Många
äldre anläggningar är inte heller säkra eller kan erbjuda en arbetsmiljö som motsvarar
dagens lagkrav.
Att bedriva VA-verksamhet kräver ett högt kunnande av teknisk personal som sköter
driften men också kvalificerad kompetens för att förvalta, utreda samt driva fram
prioriterade underhållsåtgärder, reinvesteringsplaner och att driva projekt. I Sverige är
konkurrensen om kompetensen mycket hård i dagsläget och många VA-huvudmän vittnar
om den stora utmaningen som finns avseende nyrekrytering av kvalificerad personal. VAorganisationen i Ånge kommun har en personalstyrka som är erfaren. Behovet av
nyrekrytering inom den närmaste femtonårsperioden till följd av pensionsavgångar
omfattar 7 av dagens totalt 12 personer under förutsättning att inga andra
personalavgångar sker än av pensionsskäl.
Tabell 9: Översikt över olika personalkategorier och prognoser för pensionsavgångar.

Personalkategori

Medelålder
2015 (antal)

Antal i pension* till
2020
2025

Ledning, administration och
utredning

53 (4)

0

2

0

Maskinister, drift av verk

55 (5)

1

1

2

Rörläggare, drift av ledningsnät

50 (3)

0

0

1

*Antaget att pension inträder vid 67 års ålder.
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2030

Om det demografiska nuläget beaktas för de olika verksamhetsområden som kommunen
har avseende VA-tjänster kan ses hur befolkningen fördelas inom dessa. Generellt sett
förhåller det sig så att hushåll med småbarnsfamiljer har större förbrukning av vatten och
därmed också ett större utsläpp av avloppsvatten än hushåll med en eller två personer.
Vidare avtar vattenförbrukningen med stigande ålder vilket generellt innebär att
föroreningsbelastningen via avloppsvatten kan förväntas minska i områden med åldrande
befolkning.
I figur 9 redovisas aktuell folkmängd som finns registrerad inom respektive verksamhetsområde. Fördelningen redovisas för åldrarna 0-59 år och för åldrar från 60 år och uppåt.
Anledningen till det är att för åldrarna 60 år och uppåt antas att hushållen utgörs av få
personer (en till två stycken), medan det för yngre åldrar bedöms vara vanligare
förekommande med hemmaboende barn. Detta skulle också motsvara en generell
skillnad med avseende på föroreningsbelastning till avloppsreningsanläggningarna enligt
ovan. De demografiska förändringarna kan också ge vägledning till hur intäkterna
kommer att förändras relaterat till respektive verksamhetsområde.
I denna studie utgår vi från erhållet statistiskt material för registrerat befolkningsunderlag
inom kommunens VA-verksamhetsområden och använder oss av detta som
utgångspunkt för att beskriva förändringar i femårsintervall. På så sätt kan vi beskriva en
förväntad demografisk sammansättning verksamhetsområdesvis vid de studerade
tidpunkterna 2020, 2025 och 2030. I materialet har alltså ingen bedömning gjorts
avseende barnafödande, inflyttning eller utflyttning.
I Ånge kommun pågår vid sidan av den demografiska utvecklingen generellt också en
urbanisering in till de större samhällena. Denna drivs dels av inflyttning av människor i
arbetsför ålder men också i äldre grupper när vårdbehoven ökar samtidigt som förmågan
att underhålla ett hus minskar. Byar och tätorter tappar därför inte i samma utsträckning
som landsbygden.
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Figur 3: Illustration över folkmängd och fördelning av befolkningen mellan 0-59 år (ofta
familjehushåll) och 60 år uppåt (ofta en- eller tvåpersonshushåll).

5.2

Sammanvägd verksamhetområdesvis utveckling 2015-2030
Sammanställning av förväntad demografisk utveckling, förväntad skillnad i teknisk status,
förväntat reinvesteringsbehov, bedömning om anläggningar klarar krav på miljöutsläpp
och arbetsmiljö, påverkansanalys avseende belastning på lokala vattenförekomster med
nuvarande anläggning samt vid uppgradering/nybyggnation.
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5.2.1 Alby

Figur 4: Alby verksamhetsområde och demografiska utveckling i femårsintervall.

Avlopp
Avloppshanteringen i Alby består av två avloppsreningsanläggningar.
En mindre infiltrationsanläggning, Svenskbyn, som är en äldre slamavskiljning med en
nyare infiltrationsbädd. Anläggningen i Svenskbyn belastas med anslutning av 10
personer.
Vidare finns en större anläggning med tre biodammar kallad Ringdalen biodammar.
Anläggningen belastas med strax över 320 personer plus ett visst tillskott av vatten från
Albyfabrikerna.
För att möta nu gällande och kommande krav på avloppsvattenrening behövs
kompletterande rening.
Recipient för avloppsvatten är Ljungan. Ingen fullvärdig påverkansanalys har gjorts för
anläggningen.

Dricksvatten
Alby försörjs med dricksvatten från Ånge vattenverk. Se vidare under Ånge
verksamhetsområde (kapitel 5.2.15).
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5.2.2 Boltjärn

Figur 5: Boltjärn verksamhetsområde och demografisk utveckling i femårsintervall.

Avlopp
Avloppsanläggningen i Boltjärn består av biodammar. Till anläggningen är 51 personer
anslutna. Reningsgraden i biodammarna är låg men påverkan på recipienten är ändå låg,
ca 3 % av fosforbelastningen kommer från anläggningen.

Figur 6: Reningsanläggning och recipient.
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Anläggningens andel av påverkan i den lokala recipienten (vattenförekomsten) är mycket
liten. Med avseende på fosfor
Tabell 10: Källanalys för fosforbelastning till aktuell vattenförekomst (recipient).

Fosfor kg/år

Andel av total belastning %

461

91

Myr

4

>1

Jordbruk

18

3,6

Enskilda avlopp

8

1,6

Boltjärn ARV

15

3

Skog & hygge

Tabell 11: Påverkan på miljökvalitetsnormen avseende fosfor vid olika avstånd från
utsläppspunkten.

Vatten
Distribueras från Ånge VV. Se vidare under Ånge verksamhetsområde (kapitel 5.2.15).
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5.2.3 Borgsjöbyn

Figur 7 Borgsjöbyns verksamhetsområde och demografisk utveckling i femårsintervaller.

Avlopp
Avloppsreningen består av slamavskiljare med kemikaliedosering, kaskadluftning,
fällningsdammar. Fosforbelastningen på recipienten är mycket liten, ca 0,02 % av den
totala belastningen. Till reningsverket är 82 personer anslutna.

Figur 8: Borgsjöbyns avloppsanläggning och recipient.
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Tabell 12: Källanalys för fosfor och andel av påverkan från Borgsjöbyns
avloppsreningsverk.

Fosfor kg/år

Andel av total belastning %

Skog & hygge

15448

68

Myr

2476

11

Jordbruk

430

1,9

Enskilda avlopp

545

2,4

Övriga avloppsreningsverk

543

2,4

Dagvatten, urbant vatten

108

0,5

Övriga källor

3025

13

4,6

0,02

Borgsjöbyn ARV

Vatten
Distribueras från Ånge VV. Se vidare under Ånge verksamhetsområde (kapitel 5.2.15).
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5.2.4 Erikslund

Figur 9: Erikslunds verksamhetsområde och demografisk utveckling i femårsintervaller.

Avlopp
Avloppsreningen består av kemisk fällning i en slamavskiljare. Till reningsverket är 58
personer anslutna. Fosforbelastningen utgör ca 2,4 % av den totala belastningen i
recipienten.

Figur 10: Erikslunds avloppsreningsverk och recipient.
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Tabell 13: Källanalys avseende fosfor och andel av påverkan från Erikslunds
avloppsreningsanläggning.

Fosfor kg/år

Andel av total belastning %

Skog & hygge

15448

68,4

Myr

2476

11,0

Jordbruk

431

1,9

Övrigt

3025

13,4

Urbant inkl. dagvatten

108

0,5

Enskilda avlopp

545

2,4

Avloppsreningsverk

553

2,4

Tabell 14: Påverkan på miljökvalitetsnormen avseende fosfor vid olika avstånd från
utsläppspunkten.

Vatten
Distribueras från Ånge VV. Se vidare under Ånge verksamhetsområde (kapitel 5.2.15).
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5.2.5 Fränsta

Figur 11: Fränsta verksamhetsområde och demografisk utveckling i femårsintervaller.

Avlopp
Reningsverket i Fränsta har mekanisk rening och kemisk fällning. Till anläggningen är
1099 personer anslutna.

Figur 12: Fränsta reningsverk och recipient.
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Anläggningens andel av påverkan (fosfor) i den lokala recipienten (vattenförekomsten) är
knappt 3%.
Tabell 15: Källanalys för fosfor.

Fosfor kg/år

Andel av total belastning %

Skog & hygge

17125

68,6

Myr

2495

10,0

Jordbruk

789

3,2

Övrigt

3018

12,1

Urbant inkl. dagvatten

161

0,6

Enskilda avlopp

693

2,8

Avloppsreningsverk

671

2,7

Vatten
Vattenförsörjningen i Fränsta baseras på Fredriksdals vattentäkt. Se vidare under
Ljungaverk verksamhetsområde (kapitel 5.2.9).

27 (72)
VA-PLAN 2016-2030

5.2.6 Hallsta

Figur 13: Hallsta verksamhetsområde och demografisk utveckling i femårsintervall.

Avlopp
Avloppsvattenbehandlingen vid Hallsta reningsverk består av slamavskiljning med kemisk
fällning. Till reningsverket är 79 personer anslutna.

Figur 14: Hallsta reningsverk och recipient.
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Anläggningens andel av påverkan (fosfor) i den lokala recipienten (vattenförekomsten) är
ca 2,5%.
Tabell 16: Källanalys för fosfor.

Fosfor kg/år

Andel av total belastning %

Skog & hygge

15107

68,3

Myr

2474

11,2

Jordbruk

362

1,6

Övrigt

3025

13,7

Urbant inkl. dagvatten

108

0,5

Enskilda avlopp

496

2,2

Avloppsreningsverk

543

2,5

Tabell 17: Påverkan på miljökvalitetsnormen avseende fosfor vid olika avstånd från
utsläppspunkten.

Vatten
Hallsta vattenförsörjs via Ånge Vattenverk. Se vidare under Ånge verksamhetsområde
(kapitel 5.2.15).
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5.2.7 Hjältan

Figur 15: Hjältan verksamhetsområde och demografisk utveckling i femårsintervaller.
Effekter av asylboende ej beaktat.

Avlopp
Avloppsreningen i Hjältan består av slamavskiljning med kemisk fällning. Till
anläggningen är normalt ca 49 personer anslutna men i samband med mottagande av
flyktingar finns ca 450 ytterligare personer i upptagningsområdet (Viskans f.d. anstalt).
Hur stor belastning denna etablering motsvarar är oklart.

Figur 16: Hjältan avloppsreningsanläggning och recipient.
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Anläggningens andel av påverkan i den lokala recipienten (ej beaktat belastning från
asylboendet) är ca 4,3% med avseende på fosfor.
Tabell 18: Källanalys för fosfor.

Fosfor kg/år

Andel av total belastning %

Skog & hygge

27951

72,6

Myr

2785

7,2

Jordbruk

1566

4,1

Övrigt

3018

7,8

Urbant inkl. dagvatten

212

0,6

Enskilda avlopp

1279

3,3

Avloppsreningsverk

1640

4,3

Tabell 19: Påverkan på miljökvalitetsnormen avseende fosfor vid olika avstånd från
utsläppspunkten.

Vatten
Hjältan vattenförsörjs via vattentäkt som består av en grävd brunn i grusåsen längs
Ljungan.
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5.2.8 Kölsillre

Figur 17: Kölsillre verksamhetsområde och demografisk utveckling i femårsintervall.

Avlopp
Kölsillre avloppsreningsverk består av 3 biodammar. Till anläggningen är 22 personer
anslutna.

Figur 18: Kölsillre reningsanläggning och recipient.
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Anläggningens andel av påverkan i den lokala recipienten (vattenförekomsten) är ca
0,5% med avseende på fosfor.
Tabell 20: Källanalys för fosfor.

Fosfor kg/år

Andel av total belastning %

Skog & hygge

11331

65,1

Myr

2353

13,5

Jordbruk

215

1,2

Övrigt

3035

17,4

Urbant inkl. dagvatten

58

0,3

Enskilda avlopp

337

1,9

Avloppsreningsverk

80

0,5

Tabell 21: Påverkan på miljökvalitetsnormen avseende fosfor vid olika avstånd från
utsläppspunkten.

Vatten
Kölsillre vattenförsörjs via ett vattenverk med bergborrad brunn och ett verk som har
sandfiltrering, radonavskiljning och UV-ljus.
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5.2.9 Ljungaverk

Figur 19: Ljungaverk verksamhetsområde och demografisk utveckling i femårsintervall.

Avlopp
Ljungaverks avloppsreningsanläggning består av mekanisk rening, kemisk fällning och
biologisk behandling. Till verket är 796 personer anslutna.

Figur 20: Ljungaverks reningsverk och recipient.
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Anläggningens andel av påverkan i den lokala recipienten (vattenförekomsten) är ca
2,4% med avseende på fosfor.
Tabell 22: Källanalys för fosfor.

Fosfor kg/år

Andel av total belastning %

Skog & hygge

15649

68,1

Myr

2476

10,8

Jordbruk

554

2,4

Övrigt

3025

13,2

Urbant inkl. dagvatten

124

0,5

Enskilda avlopp

589

2,6

Avloppsreningsverk

553

2,4

Tabell 23: Påverkan på miljökvalitetsnormen avseende fosfor vid olika avstånd från
utsläppspunkten.

Vatten
Ljungaverk vattenförsörjs från vattentäkten i Fredriksdal, som består av uttag av
grundvatten ur Ljunganåsen varvid inducerad infiltration uppstår. Vattnet återinfiltreras
innan det pumpas upp igen och distribueras till konsumenterna.
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5.2.10 Munkbysjön

Figur 21: Munkbysjöns verksamhetsområde och demografisk utveckling i femårsintervaller.

Avlopp
Anläggningens andel av påverkan i den lokala recipienten (vattenförekomsten) är inte
analyserad i detalj i denna studie men utsläpp sker till en relativt sett liten recipient.
Reningen består av slamavskiljare med kemisk fällning. Till anläggningen är 78 personer
anslutna.

Vatten
Munkbysjön vattenförsörjs av en vattentäkt bestående av en bergborrad brunn, luftning,
snabbfiltrering och UV-ljus. Ett reningssteg för kemisk behandling (dosering av
permanganat) finns men är inte i drift.
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5.2.11 Ovansjö

Figur 22: Ovansjö verksamhetsområde och demografisk utveckling i femårsintervaller.

Avlopp
Avloppsanläggningen i Ovansjö består av biodammar till vilka 112 personer är anslutna.

Figur 23: Ovansjö reningsanläggning och recipient.
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Anläggningens andel av påverkan i den lokala recipienten (vattenförekomsten) är ca
2,6% med avseende på fosfor
Tabell 24: Källanalys med avseende på fosfor.

Fosfor kg/år

Andel av total belastning %

Skog & hygge

14334

67,7

Myr

2471

11,7

Jordbruk

268

1,3

Övrigt

3025

14,3

Urbant inkl. dagvatten

106

0,5

Enskilda avlopp

430

2,0

Avloppsreningsverk

543

2,6

Tabell 25: Påverkan på miljökvalitetsnormen avseende fosfor vid olika avstånd från
utsläppspunkten.

Vatten
Ovansjö vattenförsörjs från Ånge vattenverk. Se vidare under Ånge verksamhetsområde
(kapitel 5.2.15).
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5.2.12 Parteboda

Figur 24: Parteboda verksamhetsområde och demografisk utveckling i femårsintervaller.

Avlopp
Parteboda avloppsreningsverk består av en biodamm till vilken 47 personer är anslutna.

Figur 25: Parteboda reningsanläggning och recipient.
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Anläggningens andel av påverkan i den lokala recipienten (vattenförekomsten) är ca
2,5% med avseende på fosfor.
Tabell 26: Källanalys med avseende på fosfor.

Fosfor kg/år

Andel av total belastning %

Skog & hygge

15107

68,3

Myr

2474

11,2

Jordbruk

362

1,6

Övrigt

3025

13,7

Urbant inkl. dagvatten

108

0,5

Enskilda avlopp

496

2,2

Avloppsreningsverk

543

2,5

Tabell 27: Påverkan på miljökvalitetsnormen avseende fosfor vid olika avstånd från
utsläppspunkten.

Vatten
Parteboda vattenförsörjs från Ånge. Se vidare under Ånge verksamhetsområde (kapitel
5.2.15).
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5.2.13 Säter

Figur 26: Säter verksamhetsområde och demografisk utveckling i femårsintervall.

Avlopp
Säter avloppsrening består av två slamavskiljare och en gemensam
infiltrationsanläggning. Till anläggningen är totalt 12 personer anslutna.
Anläggningens andel av påverkan i den lokala recipienten (vattenförekomsten) är inte
undersökt i denna rapport, men recipienten är Ljungan och utspädningsförhållandena är
gynnsamma samtidigt som statusen är god.

Vatten
Ej vattenförsörjning.
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5.2.14 Torpshammar

Figur 27: Torpshammar verksamhetsområde och demografisk utveckling i femårsintervall.

Avlopp
Torpshammars avloppsrening består av mekanisk, kemisk och biologisk behandling. Till
anläggningen är 372 personer anslutna.

Figur 28: Torpshammar reningsverk och recipient.
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Anläggningens andel av påverkan i den lokala recipienten (vattenförekomsten) är ca
4,2% med avseende på fosfor.
Tabell 28: Källanalys med avseende på fosfor.

Fosfor kg/år

Andel av total belastning %

Skog & hygge

27951

72,7

Myr

2785

7,2

Jordbruk

1566

4,1

Övrigt

3018

7,8

Urbant inkl. dagvatten

212

0,6

Enskilda avlopp

1279

3,3

Avloppsreningsverk

1631

4,2

Tabell 29: Påverkan på miljökvalitetsnormen avseende fosfor vid olika avstånd från
utsläppspunkten.

Vatten
Torpshammar vattenförsörjs från vattentäkten i Fredriksdal. Se vidare under Ljungaverk
verksamhetsområde (kapitel 5.2.9).
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5.2.15 Ånge

Figur 29: Ånge verksamhetsområde och demografisk utveckling i femårsintervall.

Avlopp
Ånge avloppsreningsanläggning består av mekanisk rening och fällningsdammar. Till
anläggningen är 2762 personer anslutna.

Figur 30: Ånge avloppsreningsanläggning och recipient.
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Anläggningens andel av påverkan i den lokala recipienten (vattenförekomsten) är ca
2,5% med avseende på fosfor.
Tabell 30: Källanalys med avseende på fosfor.

Fosfor kg/år

Andel av total belastning %

Skog & hygge

14493

67,9

Myr

2471

11,6

Jordbruk

275

1,3

Övrigt

3025

14,2

Urbant inkl. dagvatten

108

0,5

Enskilda avlopp

442

2,1

Avloppsreningsverk

543

2,5

Tabell 31: Påverkan på miljökvalitetsnormen avseende fosfor vid olika avstånd från
utsläppspunkten.

Vatten
Ånge vattentäkt utgörs av en anläggning som dels tar ett naturligt grundvatten ur en
älvgrusavlagring. För att förstärka vattentillgången infiltreras ytvatten till ett antal
infiltrationsytor. Vatten går med självfall in till vattenverket i Ånge där det vi behov sker
membranfiltrering (företrädesvis under vårsmältning då råvattnet missfärgas). I
vattenverket sker alkalisering genom sodadosering och behandling med UV-ljus innan
distribution.
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5.2.16 Östavall

Figur 31: Östavall verksamhetsområde och demografisk utveckling i femårsintervall.

Avlopp
Avloppsreningen i Östavall består av slamavskiljare och fällningsdamm. Till anläggningen
är 181 personer anslutna.

Figur 32: Östavall avloppsreningsverk och inkopplingspunkt till kraftverkstunneln
(recipient).
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Anläggningens andel av påverkan i den lokala recipienten (vattenförekomsten) är ca
0,5% med avseende på fosfor.
Tabell 32: Källanalys med avseende på fosfor.

Fosfor kg/år

Andel av total belastning %

Skog & hygge

12882

67,3

Myr

2420

12,6

Jordbruk

253

1,3

Övrigt

3031

15,8

Urbant inkl. dagvatten

72

0,4

Enskilda avlopp

390

2,0

Avloppsreningsverk

90

0,5

Tabell 33: Påverkan på miljökvalitetsnormen avseende fosfor vid olika avstånd från
utsläppspunkten.

Vatten
Östavalls vattentäkt består av en bergborrad brunn och i vattenverket sker behandling
med avseende på arsenik (filtrering), påsfiltrering och UV-ljus.
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5.2.17 Östby

Figur 33: Östby verksamhetsområde och demografisk utveckling i femårsintervall.

Avlopp
Östby avloppsanläggning består av biodammar till vilka 46 personer är anslutna.

Figur 34: Östby reningsanläggning och recipient.
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Anläggningens andel av påverkan i den lokala recipienten (vattenförekomsten) är ca
2,4% med avseende på fosfor.
Tabell 34: Källanalys med avseende på fosfor.

Fosfor kg/år

Andel av total belastning %

Skog & hygge

15641

68,2

Myr

2476

10,8

Jordbruk

548

2,4

Övrigt

3025

13,2

Urbant inkl. dagvatten

109

0,5

Enskilda avlopp

586

2,6

Avloppsreningsverk

553

2,4

Tabell 35: Påverkan på miljökvalitetsnormen avseende fosfor vid olika avstånd från
utsläppspunkten.

Vatten
Östby vattentäkt är en bergborrad brunn och behandlingen består av radonavskiljning
samt UV-ljus.

49 (72)
VA-PLAN 2016-2030

5.2.18 Överturingen

Figur 35: Överturingens verksamhetsområde och demografisk utveckling i femårsintervall.

Avlopp
Avloppsvattenreningen sker genom slamavskiljning och kemisk fällning i denna. Till
anläggningen är 33 personer anslutna.

Figur 36: Överturingens avloppsreningsanläggning och recipient.
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Anläggningens andel av påverkan i den lokala recipienten (vattenförekomsten) är ca
0,5% med avseende på fosfor.
Tabell 36: Källanalys med avseende på fosfor

Fosfor kg/år

Andel av total belastning %

Skog & hygge

8982

60,6

Myr

2172

14,7

Jordbruk

184

1,2

Övrigt

3044

20,5

Urbant inkl. dagvatten

58

0,4

Enskilda avlopp

295

2,0

Avloppsreningsverk

80

0,5

Tabell 37: Påverkan på miljökvalitetsnormen avseende fosfor vid olika avstånd från
utsläppspunkten.

Vatten
Överturingens vattenverk utgörs av en bergborrad brunn och ingen behandling av vattnet
sker före distribution.
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6

Förslag till prioriteringar avseende åtgärder på den allmänna anläggningen
Den samlade utmaningen avseende möjligheter att klara kommande lagkrav,
personalförsörjning, ekonomi, demografi och strategisk drift av VA-sektorns tekniska
anläggningar planerar kommunen dels att möta genom följande strategiska generella
åtgärder:
•

Utveckla möjligheterna att kunna övervaka och styra produktionsanläggningarna
genom tekniska system,

•

Minska antalet driftpunkter genom nedläggning av ineffektiva och kostsamma
enheter,

•

Översyn av finansieringssidan genom fortsatt behovsstyrd anpassning av VAtaxan,

•

Implementering av effektivare verktyg till stöd för den löpande förvaltningen och
till stöd för utveckling av den löpande dokumentationen,

•

Prioritering av relevanta åtgärder vid anläggningar som behöver vara kvar.

Ambitioner i dagsläget avseende utveckling av verksamheten med fokus på antalet
produktionsanläggningar är preliminärt.
Tabell 38: Preliminär prognos för förändring av antalet produktionsanläggningar.

2015

2020

2025

2030

Vattenverk

11

9

8

7

Tryckstegringar och
reservoarer

11

12

13

14

Avloppsreningsanläggningar

23

17

15

12

Pumpstationer

33

36

38

41
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6.1

Vattenproduktion
Tabell 39: Sammanställning vattenproduktion.

Anläggning

Uthållighe
t
vattentäkt

Typ av behandling

Behov av
anpassning
behandling

Behov av
investeringar*
2015-2030

Överturingen

+++

Ingen behandling.
egentligen.

Behov av
manganreduktion

Haverövallen

+++

Kölsillre

++

Östavall

++

Ånge

+++
Råvattenkvaliteten
har
negativ
trend.

Näset
(Östernäset)

++

Sillre södra

++

Östby

+

Fredriksdal

+++++
Nyligen
anlagt nya
brunnar.

Hjältan

+++

Munkbysjön

++

Ingen behandling.
Radonavskiljning,
sandfilter, UV
Påsfilter, arsenikfilter.
Sodadosering och UV
med självfall från täkt.
Vid högre färgtal körs ny
process som består av:
PåsfiltermembrananfiltreringSodadoseringlågreservoar-utpumpning.
Radonavskiljning.
Hydrofor. Tidigare
påsfilter.
Radonavskiljning, UV.
(Lågreservoar och
hydrofor)

+?

Driftsstrategi. Renov
gammal process
eller skrotas.

UV+Sodadosering.

Kallkälla som kan kopplas
in på Ånge
vattenproduktionsanläggni
ng

Utveckling
intäkter
2016-2030

Ny byggnad.
Skalskydd

1,5

---

Ny byggnad.
Skalskydd

0,7

-

Renov. bygg +
process

0,7

-

Renov. byggnad.
Skalskydd.

0,5

--

Skalskydd.
Reinvesteringsbeho
v membran.

0,5

-

Undersökningar
avseende utveckling
av täkt?

1

0,5

Utveckling av täkt?

2,5

-

Renov bygg.
Skalskydd.

0,7

---

Påsfilter?

Renov. byggn.
Skalskydd. Farbar
väg.

1,5

---

Ev. fluorid-reduktion.

Ledning från
Fredriksdal alt.
totalrenov.

2,5

---

Ytterligare brunnar?

Förbättrat skalskydd.
Renov.
överbyggnad.
Brunnsöverbyggnad
er

1

-

Återinfiltration med
kaskadluftning.

Järn/mangan-filter,
KMnO4-dosering, ej i drift.,
Enkel luftningstrappa,
snabbfilter sand, UV.
Gammelboda

Genomgång
beredning. Järn och
mangan.

Indikation
kostnad
(Mkr)

Ytterligare brunnar

1,2

Reservvattentäkt?

1

Översyn alkalisering

Renov. invändigt.
Skalskydd.

0,8

-

Översyn
järn/manganreduktio
n.

Renov. byggnad.
Skalskydd.

0,7

--

Ej bedömt

Ej aktuellt

Behov av
kemprocess vid
höga uttag.
Ej besiktigad

Ej bedömt

*I syfte att med befintlig anläggning klara att bibehålla funktion och att klara nu gällande samt kommande
lagkrav.
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Vattenproduktionsanläggningarna i kommunen har behov av anpassningar på olika sätt
för att vara långsiktigt hållbara.
De stora vattenproduktionsanläggningarna i Fredriksdal och Ånge har goda
förutsättningar att vara uthålliga efter anpassningar vid täktområden och
beredningsanläggningar, samt efter uppdateratering av vattenskyddet. Eftersom Ånge
planerar att stärka dessa vattenproduktionsanläggningars strategiska funktion på sikt är
det viktigt att arbeta med dessa prioriterat. Även hur nödvattenförsörjning och hur
reservvattenförsörjning skall ske bör utredas i detalj samt nödvändiga anpassningar
göras. Här bör kommunen fatta beslut om vilka reservvattentäkter och funktioner som är
nödvändiga och vidta åtgärder för att säkerställa funktioner så att reservvatten kan
kopplas in vid behov.
Utredning av hur vattentäkterna i Erikslund, Torpshammar och Gammelboda samt
eventuellt Parteboda kan användas bör ske. För verk med mindre produktion bedöms att
förfarande med tankbilar är tillräckligt vid störningar i systemet.
Utöver de nu varande vattentäkterna bör kommunen arbeta strategiskt med hur
vattenförsörjningen kan säkras på längre sikt (etablering av nya brunnsområden på andra
platser alternativt utveckling av befintliga områden) eftersom processen från
undersökning till ansluten ny anläggning är lång. Ansträngningar bör göras för Fredriksdal
och Ånge.
Förslag till prioriteringsordning avseende åtgärder för vattenproduktionsanläggningarna
inom Ånge kommun.
Tabell 40: Förslag till prioriteringsordning, åtgärder vid vattenproduktionsanläggningar.

Vattenverk

Åtgärd

Prioriteringsordning (prel år)

Östby

Inkoppling på Fredriksdal?

(2017)

Ånge

Säkra långsiktig kvalitet

(2018-2022)

Torpshammar*

Om beslut om reservvattentäkt,
anpassning av verket

(2017)

Hjältan

Nedläggning

(2020)

Fredriksdal

Ytterligare brunnar för säkrad
långsiktighet,

(2025)

Munkbysjön

Åtgärd alternativ nedläggning

(2030)
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6.1.1 Vattenskyddsområden
Samtliga allmänna vattentäkter har etablerade vattenskyddsområden varav de äldsta har
fastställts så tidigt som 1967 och det modernaste fastställdes 1992. Alla har fastställts
genom beslut av länsstyrelsen. En reservvattentäkt som kan aktiveras snabbt (skedde
senast under hösten 2016) saknar dock skyddsområde.
Tabell 41: Sammanställning av skyddsnivå och anslutning till kommunala vattentäkter.
Vattentäkt

Vattenskydd
fastställt år

Angiven
anslutning
(pe)

Angivet uttag
(m3/d)
Max; Medel

Aktuella uttag 2016 (m3/d)
Max; Medel

Erikslund*

1988

Anslutet till
Ånge

500; 100

Potentiell reserv för Ånge

Fredriksdal**

1982

2500

4600; 3024

2200; 1600

Hjältan

1971

44

360; 50

Kölsillre

1971

24

40; 6

Moradal (Ånge)

1988

3700

2400; 1650

Munkbysjön

1992

85

Parteboda

1988

Anslutet till
Ånge

300; 15

Sillre södra

1988

18

500; 100

Torpshammar*

1971

Fredriksdal

Östavall

1967

180

Östby

1988

50

40; 16

60; 12

Överturingen

1988

33

240; 50

100; 6

Gammelboda*

saknas

Reservvatten

400

60; 20

25; 2
Ev reserv för Fredriksdal
180; 60

*Reservvattentäkt i dagsläget
**Finns vattendom för uttaget

Riktlinjer och metoder för avgränsning av vattenskyddsområden och hur
skyddsföreskrifter skall utformas har förändrats senare vilket betyder att inget
skyddsområde har en modern och fullt ut relevant utformning med dagens synsätt. För
vattentäkten i Fredriksdal finns också ett potentiellt allvarligt hot mot vattenförsörjningen
uppströms brunnsområdet (en aktiv grustäkt). Det kan vara grund för att prioritera en
översyn av skyddet på denna täkt. Vid översyn av samtliga skyddsområden kan sådana
andra intressen komma att behöva stå tillbaka för att reglera kort- och långsiktiga hot.
Tabell 42: Förslag till prioritetsordning vattenskyddsområden.

Vattentäkt

Prioriteringsordning (Förslag till år för
uppstart av revidering av
skyddsområde)

Kommentar

Fredriksdal, Moradal,
Erikslund, Gammelboda

1 (2017)

Påbörjas 2017

Överturingen, Sillre södra,
Parteboda, Kölsillre, Östavall,
Torpshammar

2 (2018)

Påbörjas 2019

Hjältan, Östby, Munkbysjön

3 (Avvakta om ev nedläggning eller ej)

Avvakta
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Samtliga vattentäkter som långsiktigt avses vara kvar i försörjningssystemet bör få
successivt ges moderna och uppdaterade skyddsområden i syfte att kunna säkerställa en
långsiktigt hållbar vattenförsörjning inom kommunen samt för att möta målsättningarna i
Vattenförvaltningen.
Utveckling av vattentäkten i Moradal bör fortsätta.

6.2

Vattendistribution

6.2.1 Nät för distribution av dricksvatten
Inom ramen för detta arbete har ingen studie av distributionsnätets utveckling och
anpassning gjorts. Kommunen har dock sammanställt distributionsnätets olika
materialslag och byggnadsår och har med dessa som grund tagit fram en
hållbarhetsklassificering baserat på funktion och förväntade problem. Denna klassificering
är heltäckande för hela distributionssystemet
Tabell 43: Sammanställning över vattenledningsnätets sammansättning och bedömda status
utifrån material.

Materialslag
(byggnadsperiod)

Bedömd hållbarhet
(färgkod)

Totalt i kommunen (km)

Polyeten (ca 1980 - nu)

Lång robust (grön)

77,9

PVC (ca 1970 – nu)

Lång robust (grön)

47,9

Eternit (1950-1970)

Lång (rosa)

2,2

Gjutjärn (1930-1970)

Varierar (orange)

52

Segjärn (1970-1990)

Varierar (gul)

15,4

Galvaniserade
järnledningar (1940-1970)

Kort (röd)

15,3

Ånge kommun har under lång tid haft en betydande reinvesteringstakt avseende
distributionsnätet för dricksvatten. Inom kommunen finns en heltäckande inventering av
ledningsnätet där nätet har analyserats avseende teknisk status och långsiktig hållbarhet.
Kommunen arbetar enligt planen att byta ut ledningar med materialslag som inte är
långsiktigt hållbara inom distributionsnätet.
Kommunens strategi är att successivt byta ut de sämre ledningsslagen till plastledningar.
Högt prioriterat är insatser att byta ut ledningssträckningar som antingen har många
inrapporterade störningar eller där icke hållbara material återfinns i känsliga positioner av
distributionsnätet.
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Figur 37: Exempel på statusklassning av vattenledningsnätet, Ånge tätort, komplett
underlag återfinns i bilaga 3.

I distributionsnätet ingår totalt 6 reservoarer (se karta, Figur 38). Dessa inspekteras
regelbundet. Kommun planerar att se över drift- och skötselinstruktionerna med avseende
på reservoarerna och i samband med det även se över teknisk status på anslutande
byggnader och skalskyddet.
Inom distributionsnätet finns 5 tryckstegringsstationer (se karta, Figur 38) vilka säkerställer att vatten når abonnenterna med rätt mängd och tryck.
6.2.2 Tryckstegringar
Inom ramen för detta arbete har samtliga fem tryckstegringsstationer besökts och
besiktats avseende anläggningsstatus. Vid besiktningen har fokus varit på pumpar,
ventiler, styr- och reglerutrustning, överbyggnad, samt tillgänglighet. För att ge en
komplett bild inkluderas sanitet och lyftanordningar inkluderats i överbyggnaden. Tabell
43 redovisar besiktade tryckstegringar med framräknade prioriteringstal och färgkodning.
Det generella intrycket av anläggningsbeståndet avseende tryckstegringar är att det finns
behov av mer omfattande åtgärder för några av stationerna gällande såväl pumpar,
ventiler, styr/regler och sanitet medan ett par stationer är i väsentligt bättre skick utan
några akuta åtgärdsbehov.
En tryckstegring i Torpshammar placerad vid fotbollsplanen saknas i tabellens
prioriteringstal. Anläggningen är inte i drift och kräver omfattande åtgärder om den skall
tas i bruk och har därför inte bedömts.
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Prioriteringsförslag (beskrivningen av metodik för statusklassning gäller för både
tryckstegringar och avloppspumpstationer i tillämpliga delar)
Vid framtagande av förslag till prioriteringsordning för anläggningarna har tyngdpunkten
lagts på styr och reglerfunktioner tillsammans med larm och maskinell status på pumpar
och ventiler. Förslaget baseras på den ögonblicksbild som erhölls vid inventeringstillfället
och kan användas tillsammans med bilder och erfarenheten från driftspersonal för att
prioritera åtgärder i anläggningsbeståndet. Bilder från inventeringen av tryckstegringarna
kan ses i Fotobilaga 2.
De frågor som metoden omfattat framgår nedan tillsammans med vägledning som
använts för att välja svarsalternativ:
•

Finns reinvesteringsbehov för överbyggnader?
Akuta åtgärder väljs där stationen uppvisar brister i flertalet punkter. Alternativt
om galler/erforderlig betäckning saknas för sump. Vid ej akuta behov men inom 5
år saknas några punkter. Vid 5-10 års sikt saknas någon enstaka punkt. Ej behov
innebär att allt finns och är fungerande med god status.

•

Finns behov av komplettering avseende erforderlig dokumentation i pumpstation?
Akuta åtgärder väljs om all dokumentation saknas. Ej akuta åtgärder väljs om
dokumentation delvis saknas. Behov på 5-10 års sikt väljs om enstaka dokument
saknas. Vid ”Inga behov” är dokumentationen komplett.

•

Finns reinvesteringsbehov för styr- och reglerutrustning?
Akuta åtgärder väljs om utrustning för styr/regler är ur funktion och larm saknas.
Ej akuta behov väljs om styr och regler fungerar men larm saknas. Vid
fungerande styr och regler med fungerande larm väljs inga behov på 10 års sikt
om styrningen är modern annars väljs åtgärder på 5-10 års sikt.

•

Finns reinvesteringsbehov för maskininstallationer (pumpar, garnityr mm) för
anläggningen?
Akuta behov väljs då pumpar inte fungerar eller kraftiga korrosionsskador
föreligger på ventiler/garnityr. Ej akuta behov men på 5 års sikt väljs om behov av
byte föreligger på grund av ålder trots att pumpar/ventiler fortfarande är
fungerande. I de fall 1 pump är utbytt men inte den andra väljs åtgärder på 5-10
års sikt. Båda pumpar och ventiler samt garnityr utbytta medför valet ”inga
åtgärder”.

•

Är anläggningens tillgänglighet (tillfartsväg) fullgod?
Akuta åtgärder väljs om framkomligheten är mycket dålig (avskuren väg, ingen
väg). Tillfällig blockering eller förstärkning av väg, alternativt röjning medför ej
akuta åtgärder men inom 5 år.

•

Finns behov av översyn avseende bräddningsfunktionen?
Akuta åtgärder väljs om inläckage via bräddledning finns eller om det är
säkerställt att bräddmöjligheter helt saknas. Om bräddfunktionen inte är
säkerställd väljs ej akuta men åtgärd inom 5 år. I de fall bräddledning finns men
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saknar mätning väljs behov på 5-10 års sikt. I de fall bräddning finns och även
mätning väljs inga åtgärder.
Prioriteringsordningen och svarsalternativen med dess färgkodning är framtagna enligt
nedanstående metod:
• Ja, och behoven är akuta (d.v.s. behöver åtgärdas inom 1-3 år). - Röd
• Ja, men behoven är inte akuta (d.v.s. behöver åtgärdas inom 5 år). - Orange
• Nej, men det finns behov på 5-10 års sikt. - Gul
• Nej, och det finns inga behov på 10 års sikt. - Grön
Grunder för sammanvägd färgklassning:
För färgklassning av de olika anläggningarna har kategorierna el/styr och maskin varit
styrande. Om någon av dessa två kategorier fått bedömningen att åtgärdsbehov
föreligger inom 1-3 år (rött) blir helhetsbedömningen också ”röd” även om andra
kategorier fått en lägre bedömning. Om båda kategorierna fått bedömningen ”orange”,
behov av åtgärd inom ca 5 år blir helhetsbedömningen ”röd”.
Följande principiella exempel beskriver hur helhetsbedömningen har gjorts:
• Grön+Grön = Grön
• Grön+Gul = Gul
• Gul+Gul = Orange
• Grön/Gul + Orange = Orange
• Orange+Orange = Röd
• Grön/Gul/Orange + Röd = Röd
• Röd+Röd = Röd

Finns reinvesteringsbehov för överbyggnader?
Finns behov av komplettering avseende erforderlig dokumentation i
pumpstation?
Finns reinvesteringsbehov för styr- och reglerutrustning?
Finns reinvesteringsbehov för maskininstallationer (pumpar, garnityr
mm) för pumpstationer?
Är pumpstationens tillgänglighet (tillfartsväg) fullgod?

Nej,
och…
Ja,
men…
Ja,
men…
Nej,
och…
Ja, och…

Nej,
men…
Ja,
men…
Ja,
men…

Nej,
men…
Ja, och…
Nej,
men…

Ja, och… Ja, och…
Ja,
men…

Nej,
men…
Ja,
men…
Nej,
och…
Nej,
och…

Ja, och… Ja, och…

Ja, och…
Ja, och…
Nej,
men…
Nej,
men…
Nej,
men…
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Torpshammar tryckstegring
"fotbollsplanen"

Erikslund tryckstegring

Borgsjö tryckstegring

Ovansjö tryckstegring

Alby tryckstegring

Anläggningsstatus, tryckstegringar

Östavall tryckstegring

Tabell 44: Besiktade tryckstegringar med prioriteringstal

Figur 38: Karta över reservoarer och tryckstegringsstationer i Ånge kommun.

En kostnadsindikation för åtgärdande av brister i anläggningarna visar att det föreligger
behov av investeringar i närtid.
Tabell 45: Förslag till prioritetsordning och övergripande kostnadsindikation
tryckstegringar.

Tryckstegring

Åtgärd

Kostnadsindikation
(kkr)

Förslag till årtal

Alby

Nytt maskin och styr

150-200

2017

Ovansjö

Översyn styr, nytt maskin

150

2017

Östavall

Nytt styr och regler

50

2020

Erikslund

Ökat underhåll,

300

2025

överbyggnad

Om Ånge arbetar enligt denna strategi kommer ytterligare några investeringar behöva tas
i tryckstegringar för att säkra distributionen när mindre vattenverk försvinner. Kostnaden
för anläggande av en ny tryckstegring bedöms hamna i spannet mellan 500 000 kronor
för en mindre station och uppåt 1500 000 för större anläggningar.
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6.3

Avloppsrening
Tabell 46: Utveckling av produktionsanläggningar avlopp.
Trend
Utsläpp kg PNuv.
utveckling
tot/år befintlig
anslutning
anslutning
process
(pe)
(%)

Anläggning

Uthållighet
Kostnadsbefintligt /
Om konvertering till att uppskattning
Typ av behandling
hållbarhet
klara normal skyddsnivå åtgärd (kkr)
miljökrav

Överturingen

+++/++

SA+kemisk
fällning

Kemisk och biologisk
rening i minireningsverk.

400

33

Haverövallen

+/++

Slamavskiljare,
infiltration

Kemisk och biologisk
rening i minireningsverk.

300

7

Säter 1 och 2

+/++

Två nyare
Kemisk rening i SA med
slamavskiljare och
förstärkt infiltration för
en gemensam
biologisk rening.
infiltration.

150

12

Kölsillre

+++++/+

Biodammar,
3 st.

Kemisk och biologisk
rening i minireningsverk.

300

Östavall

++/++

SA+pst+fällningsdamm. SA vid
lågpunkt med
tillhörande
pumpstation till
tryckstegring - till
fällningsdamm
högt beläget.
Utlopp till
kraftverkstunnel.

Kemisk och biologisk
rening i minireningsverk.

Svenskbyn

+++/++

SA+inf

Nedläggning och
överpumpning till
Ringdalen?

Ringdalen

+++++/+

Biodamm

Kemisk och biologisk
rening i minireningsverk.

- 6,5

Utsläpp kg Ptot/år om
konvertering
till BAT

2,2

0,9

1,9

0,8

0

0,8

0,3

22

-4

1,4

0,6

2000

181

-3,4

11,8

4,9

500 överföring
(150 nytt verk)

4

0,7

0,3

3000

320

20,8

8,6

0,7

0,3

-2,2

Kemisk och biologisk
rening i minireningsverk. (150 nytt verk)
Glagårn

++/+

SA (+inf?)

Ovansjö

++++/+

Biodammar

Ånge

++++/++

Mekanisk, kemisk
Kemisk och biologisk
rening i
rening.
fällningsdammar

Boltjärn

+++++/+

Biodammar

Alternativt nedläggning
och anslutning till
Ovansjö?
Kemisk och biologisk
rening i minireningsverk.

Kemisk och biologisk
rening i minireningsverk.
Nedläggning och
överföring till Hallsta?

500 överföring

3

1100

112

-1,8

7,3

3,0

15-40 Mkr

2762

-5,2**

180,0

74,1

51

-1,9

3,3

1,4

(500 nytt verk)
1300
överföring

61 (72)
VA-PLAN 2016-2030

Anläggning

Uthållighet
befintligt /
Om konvertering till att
Typ av behandling
hållbarhet
klara normal skyddsnivå
miljökrav

Kemisk och biologisk
(500 nytt verk)
rening i minireningsverk.
350 överföring
Nedläggning och
överföring till Hallsta?

Parteboda

+++++/+

Biodamm

Hallsta

+++/++

SA med kemisk
Kemisk och biologisk
fällning i kammare
rening i minireningsverk.
2.

Näset
(Östernäset)

Borgsjöbyn

Erikslund

Kostnadsuppskattning
åtgärd (kkr)

Trend
Nuv.
Utsläpp kg Putveckling
anslutning
tot/år befintlig
anslutning
(pe)
process
(%)

Utsläpp kg Ptot/år om
konvertering
till BAT

47

0

3,1

1,3

700

79

-9,1

5,1

2,1

++/++

SA (1kb+2kb). Ev.
Kemisk rening i SA med
infiltration men
förstärkt infiltration för
osäkert läge och
biologisk rening.
skick.

150

2

0,1

0,1

+++/++

SA, kemdosering,
Kemisk och biologisk
kaskadluftning,
rening i minireningsverk.
fällningsdammar.

700

82

-6,5

5,3

2,2

58

-3,5

3,8

1,6

1250
överföring

46

0

3,0

1,2

-3,9**

51,9

21,4

15,0

6,2

+++/++

SA med
kemfällning

Kemisk och biologisk
rening i minireningsverk.
Nedläggning och
överföring till
Borgsjöbyn?

(600 nytt verk)
450 överföring

Kemisk och biologisk
rening i minireningsverk. (500 nytt verk)
Östby

+++++/+

Biodammar

Ljungaverk

++/++++

Kemisk och biologisk
Mekanisk, kemisk, rening i ARV.
biologisk
Nedläggning och
överföring till Fränsta.

Se vägvalsutr.

796

Komsta

+++++/+

Biodammar

Nedläggning och
överföring till Fränsta.

Se vägvalsutr.

230

Fränsta

++/++

Mekanisk, kemisk

Kemisk och biologisk
rening i ARV.

Se vägvalsutr.

1099

-7,4**

71,6

29,5

Torpshammar +/++++

Mekanisk, kemisk, Kemisk och biologisk
rening i ARV,
biologisk

Se vägvalsutr.

372

-3,0

24,2

10,0

Hjältan

SA med
kemfällning

Nedläggning och
överföring till
Torpshammar

Se vägvalsutr.

49/ 449*

?

3,2/29,3

1,3/12,1

SA med
kemfällning

Kemisk och biologisk
(700 nytt verk)
rening i minireningsverk.
3000
Nedläggning och
överföring
överföring till
Torpshammar?
350 förlängd
Förlängd
utloppsledn
utloppsledning?

78

-2,6

5,1

2,1

Munkbysjön

++/++

+++/++

Nedläggning och
överföring till
Borgsjöbyn?

*Hjältan utan/med asylboende
**Bedöms minskas av viss urbanisering
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Avloppsanläggningarna i Ånge har större eller mindre reinvesteringsbehov som är mer
eller mindre akuta. Utöver det ger nya och kommande lagkrav att många anläggningar
inte rent funktionsmässigt duger. Omfattande investeringar kommer därför att krävas i
den allmänna anläggningen för avloppsvattenrening inom de kommande 15-20
årsperioden.
Vid en jämförelse med hur långt man skulle kunna nå vid behandling enligt bästa
tillgängliga teknik (BAT) skulle belastningen på vattendragen i Ånge kunna minskas.
Störst effekt ger dock åtgärder vid de större anläggningarna.

Figur 38: Illustration över hur pass mycket det årliga utsläppet av fosfor kan minska från
olika anläggningar om bästa tillgängliga teknik implementerades vid samtliga anläggningar.

Utifrån miljönytta bör därför åtgärder i första hand vidtas vid de större orternas
reningsanläggningar.
6.3.1 Plan för förändring av avloppsanläggningen
I en vägvalsutredning avseende åtgärder vid reningsverken i Ljungaverk, Komsta,
Fränsta, Torpshammar och Hjältan har alternativen att renovera och anpassa samtliga
anläggningar jämförts med kostnader för nyproduktion av anläggningar som står inför
stora reinvesteringsbehov och olika kombinationer avseende sammanslagningar av
upptagningsområden. Efter vägvalsstudiens inledande del gjordes fördjupningsstudier
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avseende de mest intressanta alternativen. Dessa fördjupningar ledde sedan fram till att
kommunen väljer att genomföra följande förändringar.
Nedläggning av avloppsreningsverket i Ljungaverk och Komsta och överföring av
avloppsvatten till Fränsta där ett nytt reningsverk anläggs. Upprustning av reningsverket i
Torpshammar och nedläggning av Hjältans avloppsreningsverk vars avloppsvatten
överleds till Torpshammars renoverade avloppsreningsverk. Nedläggning av Hjältan
vattenverk. Vattenförsörjning av Hjältanområdet sker med vatten från Fredrikslund.
Dessa åtgärder har högsta prioritet och initiering av projekten pågår. Nedan redovisas
pågående åtgärder och i kursiv stil åtgärdsförslag att utreda.
Tabell 47: Förslag till prioriteringsordning avseende åtgärder vid de kommunala
reningsverken.

Anläggning

Åtgärd

Prioriteringsordning
(prel år)

Glagårn

Ny process

2017

Östby

Nedläggning, överföring till Ljungaverk

2017

Haverö

Ny process

2018

Fränsta

Nytt reningsverk

2018

Komsta

Nedläggning och överföring till Fränsta

2018

Ljungaverk

Nedläggning och överföring till Fränsta

2018

Torpshammar

Renovering

2020

Hjältan

Nedläggning och överföring till Torpshammar

2020

Ringdalen

Ny process

2021

Ovansjö

Ny process

2022

Boltjärn

Nedläggning, överföring till Hallsta, alt miniverk

2023

Parteboda

Nedläggning, överföring till Hallsta, alt. miniverk

2024

Munkbysjön

Förlängd utloppsledning? Nedläggning och
överföring till Torpshammar?

Senare än 2025

Säter 1 & 2

Nedläggning, överföring till Kölsillre, alt.
miniverk

Senare än 2025

Kölsillre

Ny process

Senare än 2025

Svenskbyn

Nedläggning, överföring till Ringdalen, alt.
miniverk

Senare än 2025

Hallsta

Ny process

Senare än 2025

Erikslund

Nedläggning, överföring till Borgsjöbyn, alt.
miniverk

Senare än 2025

Borgsjöbyn

Ny process

Senare än 2025

Näset

Senare än 2025

Överturingen

Senare än 2025

Östavall

Senare än 2025

Ånge

Senare än 2025
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6.4

Nät för uppsamling och avledning av avloppsvatten
Ånge kommun har påbörjat en klassning för det uppsamlande ledningsnätet. Den
information som funnits tillgänglig för bedömning av status har varit uppmätta flöden i de
positioner där inkommande avloppsvattenflöde eller bräddvattentillfällen mäts. Generellt
kan ses en tydlig säsongsvariation och variation av flödesrespons vid nederbörd i olika
delar av nätet. Inför utvecklingen av produktionsanläggningarna är det därför viktigt att
arbeta vidare med att analysera och åtgärda mängden ovidkommande vatten som
samlas upp av avloppsledningsnätet.
I Ånge kommun finns också ett mindre nät för uppsamling och avledning av dagvatten.
Även detta saknar aktuella djuplodande analyser av status och funktion.
En klassning av ledningsnätet har gjorts baserat på materialslag enligt nedan.
Tabell 48: Sammanställning över det uppsamlande nätet för avloppsvatten, med
hållbarhetskommentar baserat på material.

Materialslag

Bedömd
hållbarhet/funktion
(färgkod)

Totalt i kommunen (km)

Polyeten & övrig plast

Lång robust (grön)

16,5

PVC

Lång robust (grön)

35,6

Segjärn

Lång (ljusblå)

0,4

Gjutjärn

Varierar (orange)

0,7

Betong

Varierande hållbarhet /
potentiellt dålig funktion
(gul)

107,8

Lergods

Lång hållbarhet / Dålig
funktion (röd)

0,1
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Figur 39: Exempel på statusklassning av ledningsnät, Ljungaverk. Komplett klassning för
respektive ort återfinns i bilaga 4.

6.4.1 Pumpstationer och bräddanordningar
Totalt finns 33 pumpstationer på avloppsvattennätet. Figur 40 visar pumpstationernas
och bräddavloppens placering i översikt.
I slutet av augusti genomfördes inventeringar av samtliga anläggningar och intrycken från
anläggningsbesöken har legat till grund för bedömning av anläggningarnas status och
vilka reinvesteringsbehov som finns på kort och lång sikt. Vid inventeringen har fokus
legat på översyn av pumpar, ventiler, styr- och reglerutrustning, överbyggnad,
tillgänglighet samt dokumentation gjorts. I redovisningen har sanitet, sumpbetäckning,
ventilation och lyftanordningar inkluderats i ”överbyggnaden”. Tabell 49-52 visar
besiktade pumpstationer med beräknade prioriteringstal och färgkodning.
Vid framtagande av prioriteringsordning för anläggningarna har tyngdpunkten lagts på
styr och reglerfunktion tillsammans med larm samt maskinell status på pumpar och
ventiler. Prioriteringsordningen är alltså baserad på den ögonblicksbild som rådde vid
inventeringstillfället och kan användas tillsammans med bilder och erfarenheten från
driftspersonal för att prioritera åtgärder i anläggningsbeståndet. Bilder från platsbesöken
av pumpstationerna återfinns i Fotobilaga 2.
Prioriteringsordningen utifrån färgkodningen är enligt nedanstående:
Röd: Behov av åtgärd föreligger inom ca 1-3 år.
Orange: Behov av åtgärd föreligger inom ca 5 år.
Gul: Behov av åtgärd föreligger inom ca 5-10 år.
Grön: Inga behov på 10 års sikt.
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Beskrivningen av metod för framtagande av prioriteringsordningen finns under kapitlet om
tryckstegringar, ovan.
Utifrån genomförda besiktningar samt erfarenheter inhämtade från driftspersonal bedöms
att många pumpstationer är i dåligt skick avseende maskinell status, rörgarnityr och
ventiler. Vidare noteras att när byten genomförts avseende pumpar, rörgarnityr eller
ventiler så förekommer det att endast en sida byts ut istället för båda även om datum för
ursprungsinstallationen är detsamma. Förslagsvis bör organisationen sträva efter att
genomföra byten av samtliga ventiler, rörgarnityr och pumpar under ett och samma stopp
för att på så vis slippa genomföra åtgärder endast i form av akuta punktinsatser.
Vid de allra flesta stationerna saknas erforderlig dokumentation såsom maskinkort för
pumpar och manualer för givare, larmanordningar och styrskåp. Även skötselrutiner och
tillsynsprotokoll saknas. Att upprätta en fullständig dokumentation för varje pumpstation
och tryckstegring bör göras för att skapa och upprätthålla en god överblick över
anläggningsbeståndet. En uppdaterad och tillförlitlig dokumentation underlättar även vid
förflyttning eller utbyte av personal.

Figur 40: Karta över pumpstationer och bräddningsavlopp i Ånge kommun.

Vidare bör en upprensning av gammal utrustning och material ske i många
pumpstationer. Tillgängligheten inne i stationen och möjligheterna att upprätthålla en god
hygienisk standard minskar då gamla pumpar, element osv inte avlägsnas. Risken för fall
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och personskador minskas också med sådana åtgärder. Denna åtgärd bör kombineras
med en generell översyn av luckor och galler över sumpar i pumpstationer där brister
noterats på flera ställen. Avsaknad av galler och en svag lucka över sump kan resultera i
personskador. I de flesta stationer som besökts saknas eller fungerar inte de sanitära
installationerna. Här behövs en övergripande uppfräschning och reinvestering.
Yttre skötsel i form av röjning/klippning samt i många fall målning av överbyggnader
behövs på många ställen. Livslängden på överbyggnadens yttre skal förlängs om
underhållsåtgärder genomförs regelbundet.
I många pumpstationer styrs pumpar av ekolod av typen MJK Shuttle vilka enligt
erfarenheter från driftspersonalen fungerar bra. Förslagsvis byts vid framtida renoveringar
äldre styrutrustning ut mot ekolod av den typen eller liknande för att underlätta för den
fortsatta driften och underhållet.
För de flesta pumpstationerna gäller även att någon typ av mätning för bräddning saknas.
I en del fall finns bräddur i styrskåp men dessa är bortkopplade. Mätning och registrering
av bräddflödet ger kunskap om hur hårt belastat ledningsnätet är samt hur ofta
driftstörningar uppstår. Förslagsvis installeras bräddmätning i samtliga punkter där det är
möjligt efter en prioritetsordning baserad på upptagningsområdets storlek och den
enskilda pumpstationens strategiska funktion i systemet.
En pumpstation, benämnd Wendia, har oklar funktion huruvida det är spillvatten som
befordras eller dagvatten från omkringliggande parkeringar. Förslagsvis utreds
pumpstationen vidare avseende upptagningsområde och funktion, vid tidpunkten för
besöket var pumpstationen trasig och inte i drift.
Den besökta pumpstationen inne på Permascand var vid tidpunkten för besiktningen i
dåligt skick. Pumpstationen Hussborg var vid tidpunkten för besöket inte i drift men har
tagits i drift under hösten. Kompletterande markarbeten återstår runt stationen.
Förslagsvis ses möjligheterna till dränering runt stationen över för att undvika risk för
översvämning.
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Finns reinvesteringsbehov för överbyggnader?
Finns behov av komplettering avseende
erforderlig dokumentation i pumpstation?
Finns reinvesteringsbehov för styr- och
reglerutrustning?
Finns reinvesteringsbehov för
maskininstallationer (pumpar, garnityr mm) för
pumpstationer?
Är pumpstationens tillgänglighet (tillfartsväg)
fullgod?
Finns behov av översyn avseende
bräddningsfunktionen?

Ånge APS "Vojen"

Ånge APS "Ångebyn"

Alby APS "Elkapsling"

Östavall APS "Dagiset"
Östavall APS
"Ljungdalsvägen"

Juånäs APS
Östavall APS
"slamavskiljaren"

Anläggningsstatus, APS

Överturingen APS
Överturingen APS
(reningsverket)

Tabell 49: Besiktade pumpstationer med prioriteringstal, del 1.

Ja,
Ja,
Ja,
Nej,
Nej,
Ja,
Ja,
Nej,
Ja,
men… och… men… men… men… och… men… och… men…
Ja,
Ja,
Ja,
Ja,
Ja,
Ja,
Ja,
Ja,
Ja,
och… och… och… men… och… och… och… och… och…
Ja,
Nej,
Nej,
Nej,
Ja,
Ja,
Ja,
Nej,
Nej,
men… och… men… och… men… men… men… och… och…
Ja,
Ja,
Ja,
Nej,
Ja,
Ja,
Ja,
Ja,
Ja,
men… men… men… men… men… men… och… och… men…
Ja,
Ja,
Ja,
Ja,
Ja,
Ja,
Ja,
Ja,
Ja,
men… och… och… och… och… och… men… och… och…
Ja,
Nej,
Ja,
Ja,
Ja,
Nej,
Nej,
Nej,
Ja,
men… men… och… och… men… men… och… men… men…

Finns reinvesteringsbehov för överbyggnader?
Finns behov av komplettering avseende
erforderlig dokumentation i pumpstation?
Finns reinvesteringsbehov för styr- och
reglerutrustning?
Finns reinvesteringsbehov för
maskininstallationer (pumpar, garnityr mm) för
pumpstationer?
Är pumpstationens tillgänglighet (tillfartsväg)
fullgod?
Finns behov av översyn avseende
bräddningsfunktionen ?

Ja,
Ja,
Ja,
men… men… men…
Ja,
Ja,
Ja,
och… men… och…
Nej,
Nej,
Nej,
och… och… och…

Ja,
Nej,
Nej,
Nej,
men… och… och… och…
Ja,
Ja,
Ja,
Nej,
men… och… och… men…
Nej,
Nej,
Nej,
Nej,
och… men… och… och…

Ja,
och…
Ja,
och…
Nej,
och…

Ja,
Nej,
Ja,
men… men… men…

Ja,
Nej,
Nej,
Nej,
men… men… och… men…

Nej,
och…

Nej,
Ja,
och… och…
Nej,
Nej,
men… men…

Ja,
Ja,
Nej,
Ja,
Nej,
och… och… och… men… och…
Nej,
Nej,
Ja,
Nej,
Nej,
men… men… men… men… men…

Ja,
och…
Nej,
och…
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Ljungaverk APS
"Under bron"

Sörhångsta APS

Hussborg APS

Forsön APS

Mallberget APS

Wendia APS

Ånge APS
"Huvudpumpstation"

Ishallen APS

Anläggningsstatus, APS

Bengtsnäset APS

Tabell 50: Besiktade pumpstationer med prioriteringstal, del 2.

Finns reinvesteringsbehov för
överbyggnader?
Finns behov av komplettering avseende
erforderlig dokumentation i pumpstation?
Finns reinvesteringsbehov för styr- och
reglerutrustning?
Finns reinvesteringsbehov för
maskininstallationer (pumpar, garnityr
mm) för pumpstationer?
Är pumpstationens tillgänglighet
(tillfartsväg) fullgod?
Finns behov av översyn avseende
bräddningsfunktionen ?

Ja,
Ja,
Ja,
Nej,
Ja,
Ja,
Nej,
Nej,
Ja,
Nej,
och… men… men… men… och… men… och… men… men… men…
Ja,
Ja,
Ja,
Ja,
Ja,
Ja,
Ja,
Ja,
Ja,
Ja,
men… men… och… och… och… men… och… och… men… men…
Nej,
Nej,
Nej,
Ja,
Nej,
Nej,
Nej,
Nej,
Nej,
Nej,
och… och… och… men… och… och… men… och… och… och…
Nej,
Nej,
Ja,
Nej,
Ja,
Nej,
Nej,
Nej,
Nej,
Nej,
men… men… men… men… men… men… och… men… men… men…
Ja,
Ja,
Ja,
Ja,
Nej,
Ja,
Ja,
Nej,
Ja,
Ja,
men… och… och… och… och… och… men… och… men… och…
Nej,
Nej,
Nej,
Nej,
Ja,
Nej,
Nej,
Ja,
Nej,
Ja,
men… men… men… men… men… men… och… men… men… men…

Tabell 51: Besiktade pumpstationer med prioriteringstal, del 3.

Finns behov av komplettering avseende erforderlig dokumentation i
pumpstation?
Finns reinvesteringsbehov för styr- och reglerutrustning?
Finns reinvesteringsbehov för maskininstallationer (pumpar, garnityr
mm) för pumpstationer?
Är pumpstationens tillgänglighet (tillfartsväg) fullgod?
Finns behov av översyn avseende bräddningsfunktionen ?

Hjältan APS

Nej,
men…
Ja,
och…
Nej,
och…

Boda APS

Finns reinvesteringsbehov för överbyggnader?

Torpshammar APS
"Reningverket"

Anläggningsstatus, APS

Gim APS

Tabell 52: Besiktade pumpstationer med prioriteringstal, del 4.

Ja,
men…
Ja,
men…
Nej,
och…

Nej,
men…
Ja,
men…
Nej,
och…

Nej,
och…
Nej,
och…
Ja,
men…

Ja,
men…

Nej,
men…

Ja,
men…

Nej,
och…

Ja,
men…
Nej,
men…

Nej,
och…
Nej,
och…

Ja,
men…
Ja,
och…

Ja,
och…
Ja,
men…

En övergripande kostnadsindikation för åtgärdande av de påtalade bristerna presenteras
nedan tillsammans med ett förslag till övergripande åtgärdstakt.
Kostnadsuppskattningarna är att se som mycket grova – men som jämförelse
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Amu APS

Klöstre APS "BP"

Sörgren APS

Permascand APS
Fränstal APS
"Kyrkan"
Hampsänke
kraftstation APS

Hammar APS

Gullgård APS
Gullgård APS
"Söderbergs"
Gullgård APS
"Ålunds"

Anläggningsstatus, APS

presenteras också bedömda kostnader för helt utbyte av pumpstationer av olika storlekar
vilka har baserats på faktiska offerter från leverantörer av prefabpumpstationer.
Tabell 53: Indikativa kostnader för nyetablering av pumpstationer av olika storlek.

Indikativa kostnader för
etablering av nya
pumpstationer
Reinvestering överbyggnad
Dokumentation
Reinvestering styr&regler
Reinvestering maskin
Tillgänglighet vägar
Bräddningsfunktion
nettokalkyl
Oförutsett 15%
Vinst E-arvode mm 20%
Bruttokalkyl
Jämförelse kostnad
Ny Pumpstation

<100pe
25 000
40 000
50 000
15 000
50 000
20 000
200 000

100-500 pe
25 000
40 000
50 000
30 000
50 000
20 000
215 000

500-2000 pe
25 000
40 000
80 000
40 000
100 000
40 000
325 000

2000-6000 pe
25 000
40 000
120 000
60 000
100 000
50 000
395 000

30000
40000
270 000

32250
43000
290 250
300 000
450 000

48750
65000
438 750

59250
79000
533 250
550 000
750 000

350 000

610 000

Indikativa kostnader för åtgärder inom det korta tidsintervallet 1-3 år framgår av tabell 54.
Alla stationer har inte bedömts.
Tabell 54: Indikativa kostnader för närastående (1-3 år) investeringar i pumpstationer.

Objekt och klassning
Överturingen APS
Överturingen (AVR)
Juånäs
Östavall APS slamavskiljaren
Östavall APS ”Dagiset”
Östavall "Ljungdalsvägen"
Alby "Elkapslingen”
Ånge APS "Ångebyn"
Ånge APS "Vojen"
Bengtsnäset
Ishallen APS
Ånge APS "huvudpumpstation"
Wendia APS
Mallberget APS
Forsön APS

Renovering
Tkr
300
50
50
300
300
300
300
300
100
50
150
50
-

Ny pumpstation
Tkr
350

Arbete + övrigt
Tkr
150

350
350
350
350
350

150
150
150
150
150

1500

750
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Hussborg APS
Sörhångsta APS
Objekt och klassning
Ljungaverk APS "under bron"*
Gullgård APS
Gullgård APS "Söderbergs"
Gullgård APS "Åhlunds"
Hammar APS
Permascand APS
Fränsta APS "kyrkan"*
Hampsänke Kraftstation APS
Sörgren APS
Klöstre APS "BP"
Amu APS
Gim APS
Torpshammars APS
"Reningsverket"*
Boda APS
Hjältan APS*
*kommer att ingå i beslutade projekt
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Renovering
Tkr
100
100
50
100
50
50
50

Ny pumpstation
Tkr
1500

Arbete + övrigt
Tkr
750

