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2. Bakgrund 

Köping ligger vid Galten, som är Mälarens västligaste och minsta fjärd. Öster om centralorten 
Köping, längs Mälarens norra strand, finns ett antal fritidshusområden. Områdena är idag inte 
anslutna till kommunalt vatten och avlopp utan har försörjning via enskilda dricksvattenbrunnar och 
enskilda avloppslösningar.  

Kommunalt vatten kommer ledas till områdena från Köping och spillvattnet ledas i retur till Köpings 
avloppsreningsverk.  

Områdena är kommunala verksamhetsområden för vatten och spillvatten. 

3. Förutsättningar 

Sjöledningen ska förläggas enligt vattendomen för området enligt MMD, Nacka Tingsrätt Mål nr 
2878-17 samt enligt de administrativa föreskrifter och denna tekniska beskrivning.   

Ledningen byggs som tre delsträckor och den totala längden på sjöledningen blir ca 7,5 km. 
Ledningen ska läggas enligt vattendomen med undantag för sträckan Tavsta hage - Stora 
Aspholmen som inte ska läggas.  

I landfästena ska styrd borrning användas i största möjligaste mån som förläggningsmetod där det 
är tekniskt möjligt men schakt och sprängning kan bli aktuellt. Om sprängning krävs ska personal 
ha rätt utbildning och behörighet. Nödvändiga anmälningar och tillstånd ansvarar entreprenören 
för.   

För att dra fram ledningen upplåts ett 16 meter brett arbetsområde enligt ledningsrätten, handling 
6.3.2. Bottendjupet varierar mellan 0–4 meter. Sjöledningarna ska förläggas på ett djup av minst 
1,7 meter överkant hjässa räknat från LLV. Ledningen med vikter måste ligga minst 0,1 meter. Nås 
inte detta djup ska de spolas ner i bottensedimentet.   

Vid nedspolning av ledningen bedöms grumling kunna ske inom ett par meter om det är sandig 
botten och upp till några tiotal meter vid mer lerig botten. Även vid schakt och borrning i 
landföringsområden kan grumling uppstå, varför skyddsåtgärder ska användas vid dessa 
arbetsmoment.  

För att begränsa grumlingen ska bottengående skärmar (siltskärmar) användas vid både borrning, 
schakt och nedspolning av ledning. För grumlighet gäller i Mälaren en miljökvalitetsnorm för fisk- 
och musselvatten om 25 mg/l. Skulle grumling utanför de bottengående skärmarna uppstå ska 
beställaren omedelbart kontaktas. Kontrollmetod för hur detta ska säkerställas ska anges i anbud. 

Ledningen får inte ligga böjd över stenar och andra uppskjutande föremål. Om så är fallet bör de 
uppskjutande föremålen avlägsnas alternativt, om detta inte är möjligt, kan eventuellt ledningen 
justeras i plan efter samråd med beställaren. Förekomst av stenar, block, timmer större än 0,5 
meter som potentiellt kan skada ledningarna ska rensas bort 1 meter på var sida om ledningen 
innan ledningsläggningen påbörjas. Utförda åtgärder skall dokumenteras av entreprenören. 
Upptagna stenar, block och timmer transporteras bort av entreprenören.   

3.1 Tider 

Arbete i området får endast ske under vinterhalvåret september till mars. 

I området finns två platser med fasta fiskeredskap och vid dessa platser får arbete endast ske 
under november till mars. Se 3.6 nedan.  
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3.2 Informationskrav 

Senast sex (6) veckor före utläggningsarbeten påbörjas ska Sjöfartsverkets Ufs-redaktion samt 
VTS Södertälje delges information om projektet så sjöfarten kan informeras.  

Vidare ska VTS Södertälje under anläggningsfasen informeras vid arbetets början respektive 
avslut.  

Riktad information om riskreducerande åtgärder bör i god tid gå ut till berörda rederier och Köpings 
hamn samt till Sjöfartsverket på sjofartsverket@sjofartsverket.se.  

All information som skickas till Sjöfartsverket ska även skickas till beställaren.  

Uppgifter om ledningens placering samt placering av skyltar ska lämnas till Sjöfartsverket för 
införande på sjökort. 

Efter avslutat utläggningsarbete ska ledningens koordinater rapporteras till Sjöfartsverket samt till 
beställaren. 

En rutin för hur detta ska upprättas för informationsutbyte med Sjöfartsverket samt VTS Södertälje 
som ska delges beställaren innan startmötet. Se även AFD.137.  

3.3 Vattennivåer och djup 

Djupangivelser utgår från sjökortets medelvattenyta. Medeldjupet i den norra delen av Galten är ca 
4 meter. I Mälaren har följande vattenstånd uppmätts (RH 2000). Vattenverksamheten omfattar 
VA-ledningarna i sjön och landstigningarna inom högsta högvattenstånd (HHV).  

Högsta högvattenstånd (HHV) +1,46  

Medelvattenstånd (MV) +0,90  

Lägsta lågvattenstånd (LLV) +0,68  

3.4 Kulturmiljö 

I det fall fornlämningar påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet i fornlämningens 
närområde omedelbart stoppas. Den som leder arbetet måste anmäla förhållandet hos 
länsstyrelsen och till beställaren. Om fornlämningen inte förut varit känd bekostas borttagandet av 
en sådan fornlämning av staten (2 kap. 14 § p.1 kulturmiljölagen). 

3.5 Sjögull 

Det saknas uppgifter om förekomst av sjögull längs sträckan och i dess närhet. Entreprenören ska 
ändå vara uppmärksam och undvika att köra genom områden med sjögull. Om sjögull ändå fastnar 
på sjögående maskiner ska de avlägsnas och åtgärder för att undvika att det sprids ska vidtas. 

3.6 Skydd för fiskeredskap i området 

Längs ledningarnas sträckning finns två fasta fiskeredskap, se figur 1, bestående av bottengarn 
som är förankrade på botten med ankare. Redskapen är skräddarsydda och kombinerade för ål 
och gös. 

Tekniska skydd för ankring ska anläggas vid de fasta fiskeredskap som ledningssträckningen 
passerar över. Skyddet kan t.ex. utgöras av betongmattor eller uppfyllnad med 16/32 kross ovan 
ledningen. 
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Figur 1. De röda streckade linjerna visar var det finns fasta fiskeredskap i Galtens norra delar.  
 

3.7 Naturområdet Norsa hagar och Natura 2000-området Lindöberget Väst 

Ledningen kommer passera ett naturområde (Norsa hagar) samt ett Natura 2000-område 
(Lindöberget Väst). Förhållningsregler samt ytterligare samråd med Länsstyrelsen krävs för dessa 
områden. 

En del av syftet med Natura 2000-området Lindöberget Väst är att vassbältet ska få vara orört och 
utvecklas fritt. Entreprenören ska iaktta försiktighet och se till så att vassbältet förblir orört. Se figur 
2. 

  

Figur 2. Natura 2000-området Lindöberget väst. 
 

Norsa hagar är av stort miljöintresse för kommunen och tanken med Norsa hagar är att människor 
lätt ska kunna ta sig till området och få en naturupplevelse i närheten av tätorten.  

Vid landgången i naturområdet Norsa hagar ska skador på befintliga naturvärden undvikas så 
långt det är möjligt. Landstigningen vid Norsa hagar (figur 3) har anpassats så att ledningarna inte 
ska ligga inom det område som används av sjötrafiken för vändning.  
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Figur 3. Ortofoto landstigning vid Norsa hagar. 
 
 

3.8 Trädfällning 

Innan trädfällning får utföras ska samråd ske med beställaren och markägaren.  

Trädfällning vid landfästen kan komma att behövas och ska då ingå. Fällning av träd ska utföras på 
sådant sätt att befintliga träd som ligger utanför arbetsområdet inte kommer till skada. Träd kvistas 
och kapas i 4 m längder och läggs på plats anvisad av markägaren. Hyggesrester ska avlägsnas 
till av markägarens anvisad plats. Virket tillfaller markägaren.  

4. Utförda undersökningar 

4.1 Geotekniska förhållanden och bottenförhållanden  

Som underlag för förläggningen av VA-ledningarna i sjön har en sjömätning med ekolodning och 
sondering utförts. Denna ger en bild av hur sjöbotten ser ut och var det finns partier med block och 
sten och eventuella andra föremål. En rapport har tagits fram som visar att man inte behöver göra 
några stora justeringar av sträckan med hänsyn till detta. Rapporten finns bifogad i handling 6.3.1. 

Jordartskartor visar att det både finns morän, finkorniga sediment och berg i dagen i områdena där 
pumpstationerna ska förläggas. Kartorna ger en ungefärlig bild över områdena. För att få ett mer 
detaljerat underlag inför arbetena på land kan geotekniska undersökningar behöva utföras i 
samband med detaljprojekteringen.  
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5. Omfattning 

5.1 Sträckning  

Sträckning för sjöförlagda ledningar utgörs av tre delsträckor. Dessa är 

• Norsa hagar/oljehamn (LS7) – Björkstaholmen (LS6) 

• Björkstaholmen (LS6) – Stäudd (LS5) 

• Bergudden (LS4) – Lilla Sandviken (LS3) 

Landstigningarnas beteckningar redovisas inom parentes. Sträckorna Norsa hagar – 
Björkstaholmen och Björkstaholmen – Stäudd redovisas i figur 4 och sträckan Bergudden – Lilla 
Sandviken redovisas i figur 5. 

Sjöledningssystemet ska bestå av två parallella trycksatta ledningar, en för spillvatten som ska 
pumpas till Köping och en för dricksvatten som ska pumpas från Köping. Även tre bräddledningar 
ska anläggas ut i Mälaren.  

För ledningssträckning finns en ledningsrättskarta som ska följas. Se handling 6.3.2. 

 

 

 

Figur 4. Figuren visar de två västra delsträckorna; Norsa hagar (LS7) - Björkstaholmen (LS6) samt Björkstaholmen (LS6) 
-Stäudd (LS5). Även angränsande farled är utmarkerad.  



8 
 

 

Figur 5. Figuren visar delsträckan Bergudden (LS4) – Lilla Sandviken (LS3). Tavsta hage (LS2) till, Stora Aspholmen 
(LS1) ska ej läggas 

6. Montage och specifikationer 

Totalt är sjöledningen ca 7,5 km. Alla ledningar ska vara certifierade enligt Nordic poly mark. 
Ledningarna ska stumsvetsas samman. Öppna rörändar täcks omedelbart efter montering med 
skyddslock. 

Rör och rördelar för samtliga dricksvattenledningar ska vara i plast av dricksvattenkvalitet. Alla 
tryckledningar ska vara i PE100 SDR 11.  

De nedsänkta ledningarna ska mätas in och dykarundersökas så att de ligger korrekt i plan och 
höjd enligt ledningsrätten.  

Skulle sjöledningen korsa befintliga ledningar ska separat diskussion tas med beställaren och 
ledningsägaren. Efter montage av ledning ska åtgärd tydlig dokumenteras.   

Ledningarna ska färgmarkeras med infärgad plast eller färgad skyddskappa, dricksvattenledning 
med blått och spill- och bräddvattenledning med brunt, så att det tydligt framgår vilken ledning som 
är vilken.  

Längderna och dimensionerna för de tre delsträckorna i dricks- och spillvattnet ska beräknas enligt 
nedan. Verkliga dimensionen kan komma att ändras vid kontraktstillfället. Ledningsdimensionen 
bestäms av beställaren.  

Sträcka  Ledningsdimension  
Tryckspill  

Ledningsdimension  
Dricksvatten  

Längd (m)  

Norsa hagar (LS7) 
– Björkstaholmen 
(LS6)  

110 mm  160 mm  3001 

Björkstaholmen 
(LS6) – Stäudd 
(LS5)  

110 mm  160 mm  2143  

Bergudden (LS4) – 
Lilla Sandviken 
(LS3)  

110 mm  110 mm  2588 
 

Tabell 1. Ledningssträckor med längder och preliminära dimensioner. 

Maskiner, båtar, verktyg och annan utrustning som tidigare använts i andra vattenområden eller 
grävningar ska vara ordentligt rengjorda innan de används för nedläggning av anläggningen i 
vattenmiljön. Samtliga lyft och ställningar ska ingå. 
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Förläggning av ledningarna sker endast vid lugnt väder. Tidpunkt för sänkning samt förslag till 
sänkningsförfarande ska meddelas beställaren minst en vecka före sänkningen. För att inte skada 
ledningen hålls kontinuerlig uppsikt över att den inte kröks för mycket i varken horisontell- eller 
vertikalled. En sänkningshastighet om minst 500 m/h eftersträvas och långvariga stopp får inte 
förekomma under sänkningsarbetet. Fyllning av dricksvattenledning vid sänkning får endast ske 
med dricksvattengodkänt vatten enligt livsmedelsverkets föreskrifter.  

Överkant rör (eller vikt) för spill- och dricksvattenledningarna ska ligga under bottennivån för att på 
så sätt skyddas och förläggas frostfritt.  

Efter att ledningarna är nedsänkta ska en dykarundersökning göras för att kontrollera att dessa 
ligger ordentligt i botten samt i föreskrivet läge i plan och höjd.  

I entreprenaden ingår även att skylta för ledningen. Skyltning ska utformas i enlighet med 
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjömärken, TSFS 2019:12. 

6.1 Bräddledning 

Bräddutloppens anslutningspunkt och dragning redovisas på handling 6.3.3. Anslutningspunkten 
ska ligga frostfritt. Entreprenören ska lägga bräddledning av PE100 SDR 17 från angiven punkt på 
land enligt ritning. Bräddledningen ska viktas mot upplyftning.  

Landstigning  Ledningsdimension  
 

Längd (m)  

Björkstaholmen 
(LS6)  

225 mm  135 m 

Stäudd (LS5)  225 mm  209 m 

Lilla Sandviken 
(LS3)  

225 mm  227 m 

Tabell 2. Ledningssträckor bräddledning med preliminära längder och dimensioner. 

 

6.2 Vikter på ledningen 

För att få ledningen att sjunka till botten belastas den med betongvikter. Vikterna ska vara 
anpassade till ledningens dimension, SDR-klass och trycket i ledningen. Vikterna spänns fast med 
tillräcklig kraft för att inte lossna eller glida på ledningen oavsett lutning, tryckvariationer eller 
temperaturväxlingar, utan att samtidigt deformera ledningen.  

Vikterna ska vara utformade så att ledningens underkant kommer upp minst ¼ av rördimensionen 
över viktens underkant. Viktning skall ske med armerade betongvikter typ GEM 2 från MEAG 
betongteknik eller likvärdig produkt med samma utformning. Vill man använda en likvärdig vikt ska 
förslag skickas till beställaren för godkännande.  

 

 

Figur 6. Bild på en GEM 2 vikt.  
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Sjöledningarnas förankring ska vara beräknad för minst 90% deplacement för vattenledning och 
minst 90% för tryckavloppsledning. C/C-avståndet mellan varje vikt får max vara 3 meter.  

Innan förankring av vikter skall kontroll och mätning av viktglidning utföras genom att en 
belastningsvikt monteras i mitten av en 2 meter lång provledning som sedan reses vertikalt och 
ska sen stå i minst 1 dygn.  Under provningen uppmäts eventuell viktglidning, som anges som 
funktion av tiden. Resultatet redovisas till beställaren för godkännande. 

6.3 Landanslutningar 

Anslutningspunkterna för respektive ledning på land ska vara enligt handling 6.3.3. 

Ledningarna ska läggas i skyddsrör av PE vid landfästena. 

Där styrd borrning inte kan användas får ledningarna schaktas ner och eventuellt kan sprängning 
behövas. Detta ska då ske i samråd med beställaren.  

Vid landstigningen vid Norsa hagar, vid Björkstaholmen och vid Bergudden ska ledningarna 
anslutas mot två ventilbrunnar enligt figur 7. Vid landstigningen vid Stäudd och Lilla Sandviken ska 
ledningarna pluggas vid angiven punkt. Ventilbrunnarna levereras av beställaren men ska 
installeras av entreprenören.  

  

Figur 7. Principskiss ventilbrunn. 

7. Inmätning och utsättning 

Entreprenören ansvarar för all utsättnings- och inmätningsarbeten. 

Entreprenören ska ha grundläggande mätningsteknisk färdighet enligt Lantmäteriets 
rekommendationer i Bilaga 1 till A § 348/2010 varvid text som anger bör ersätts med ska. 
Bestyrkande av grundläggande mätningsteknisk färdighet ska lämnas till beställaren vid förfrågan.  

För redovisning av koordinater och ritningar i plan har koordinatsystemet Sweref 99 16.30 använts. 
Höjdangivelser anges i rikets höjdsystem RH2000. 

Verifiering av inmätningens noggrannhet med metoden RTK (Real Time Kinematik). Inmätning ska 
redovisas digitalt i meter och med 2 decimaler i X, Y och Z. 

Före det att entreprenören påbörjar utsättnings- och inmätningsarbete ska erforderlig 
genomförandebeskrivning med tillhörande egenkontrollprogram upprättas och redovisas för 
beställaren. Entreprenören ska vid framtagande av denna samråda med beställaren avseende 
inmätning för underlag relationshandling innan arbetena påbörjas. 

Inmätning av ledningar ska utföras kontinuerligt under tiden för entreprenadarbetet. 
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Följande ska mätas in:  

- Brunnar, inkl botten, vattengångar och centrum på lock.  
- Anordningar, ex proppningar, ventiler o. dyl.  
- Vinkeländringar, brytpunkter och avgreningar.  
- Skyddsrör, rörände. 
- Sjöförlagda ledningar, punkt på ledning var 10:e meter. 
- Korsande ledningar och övriga ledningar som påträffas vid arbetet. 

8. Dokumentation 

All dokumentation och korrespondens i denna entreprenad ska vara på svenska, med undantag av 
tekniska produktblad vilka kan vara på engelska. 

Entreprenören ska projektera och ta fram bygghandling enligt förfrågningsunderlaget. 

Om entreprenören begär ändring av i handlingarna föreskrivet utförande, som beställaren kan 
godkänna, upprättar entreprenören på egen bekostnad nödvändiga beräkningar och ritningar och 
översänder dessa två exemplar till beställaren för granskning. Beställaren förbehåller sig rätten att 
granska dessa handlingar i tio arbetsdagar. 

Relationsritningar skall upprättas av entreprenören.  

Alla dwg-ritningar ska levereras i format som inte kräver något tilläggsprogram (typ Civil, Novapoint 
eller liknande) för att öppna dem.  

Redovisning av utförd inmätning skall ske fortlöpande allt eftersom arbetet framskrider. 

Inmätningen skall utföras innan återfyllning sker. I efterhand utförd inmätning skall ske efter 
framschaktning av ledning. 

Entreprenören ska senast två veckor efter beställning överlämna följande handlingar till 
beställaren: 

• Prestationsbunden betalningsplan enligt AFD.622 

• Tidplan enligt AFD.41 

• Försäkringsbevis enligt AFD.54 

• Säkerhet för entreprenadens rätta fullgörande. Säkerhet enligt AFD.622 

• Förslag till projektanpassad miljöplan enligt AFD.224 

• Förslag till projektanpassad kvalitetsplan med egenkontroll enligt AFD.224 

 

Entreprenören ska ha följande godkända handlingar innan montage får påbörjas. Beställaren ska 
ha minst tre veckor för sin granskning av överlämnande handlingar 

• Godkänd bygghandling med ritningar i dwg-format. Av ritningarna skall framgå hur 
ledningar samt anordningar ska förläggas samt mått och dimensioner 

• Underlag för alla ingående komponenter i entreprenaden 

• Arbetsmiljöplan 

 

Följande handlingar skall överlämnas till beställaren senast vid anmälan till slutbesiktning: 

• Varugarantier 

• Undertecknad sammanställning av gjorda egenkontroller 

• Av entreprenören och kontrollanten signerade relationsritningar. Relationshandling 
med ritningar ska vara i dwg- och pdf-format. Av ritningarna skall framgå hur 
utrustningen och ingjutningsgods monteras samt mått och dimensioner 
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• Inmätningarna ska levereras digitalt i dwg med två decimaler med XYZ angivet samt 
att det av lagernamnen tydligt framgår vad inmätningen avser 

• Bilder på ledningarna i schaktgropar innan de fylls igen vid varje landstigning och 
respektive ändledning  

• Godkänt protokoll från täthetsprovning 

• Godkänt protokoll från vattenprovtagning  

• TV-film med tillhörande protokoll av utfört arbete gällande filmning av respektive 
ledning 

• TV-film med tillhörande protokoll av utfört arbete av dykare 

• Dagbok förd enligt AFD.38 

Anmälan till slutbesiktning godtas ej, om ovannämnda handlingar ej överlämnats. 

På relationsritningen skall framgå: 

• Dimensioner, anordningar och materialändringar på ledningarna ska anges på 
relationsritningar 

• Alla brytpunkter i plan och profil.  

 

Alla handlingar till slutbesiktningen ska överlämnas som 

• Textdokument och ritningar i pdf-format (Adobe) 

• Ritningar i .dwg-format 

• Textdokument i .doc/docx-format (Microsoft Word) 

• Tabellformat i .xls/xslx-format (Microsoft Excel)  

• Original i pappersformat med tre kopior insatta i pärmar 

Samtliga av entreprenören tillhandahållna handlingar ska för granskning levereras i redigerbart 
originalformat enligt ovan samt PDF-format läsbara i Acrobat Reader. 

Efter det att Beställaren granskat och godkänt överlämnat material skall ett exemplar levereras i 
digital form med samma mappstruktur som pappersomgångarna. Totalt skall tre pappersomgångar 
insatta i pärmar levereras till beställaren. 

9. Kontroll, provning, rengöring och desinfektion  

Godkända kontroller enligt Anvisningar för täthetsprovning av tryckledningar tillverkade av 
polyolefiner, VAV P78 ska levereras till beställaren. Likaså repareras alla vid okulärbesiktning 
konstaterade skador och läckor även om täthetkontrollens villkor uppfyllts. 

Täthetskontroll sker genom proppning av ledning i den punkt vid vilken anslutning till i drifttaget nät 
kommer att ske. I övrigt får provtryckning ske mot ny ventil eller pluggad ledning. 

Vattenprover ska tas enligt Svensk vatten P115. Protokoll på godkänt bakteriellt vattenprov ska 
överlämnas till beställaren innan vattenledningen tas i drift. 

Spolning ska utföras enligt i Svensk vatten P115. Desinfektion med klor får inte utföras.  


