
Utbyggnad dagvatten och 
förnyelse av VA-ledningar 

Hagaström

Välkommen
Ta gärna fika innan du sätter dig

Presentatör
Presentationsanteckningar
Jessica/MarcusPresentation: Vilka är med från GVAB?Hej och välkommen hit….  Gästrike Vatten satsar extra mycket på att förnya ledningar i Hagaström och avhjälpa problem med dagvatten. 



Agenda 22 oktober 2020
• Vilka är vi? 
• Dagvatten
• Byggarbetsplats
• Ny dagvattenlösning i Hagaström
• Utförande & tidplan
• Anslutning
• Frågor
• Information och kontaktvägar

Presentatör
Presentationsanteckningar
Jessica/MarcusPresentation



Gästrike Vatten AB 
verkar i fem kommuner

• Producerar och levererar dricksvatten
• Tar hand om och renar spillvatten
• Tar hand om dagvatten
• Tar hand om avloppsslam
• VA-Samverkan över kommungränserna
• Gävle Vatten är VA-huvudman
• Helt avgiftsfinansierad verksamhet
• Lagen om allmänna vattentjänster 

(2006:412) styr verksamheten

Presentatör
Presentationsanteckningar
Jessica/MarcusLite kort om Gästrike Vatten, startade 2008.Gävle Vatten äger ledningar och vatten och avloppsverk.Gästrike Vatten sköter drift och underhåll i alla fem kommuner



Dagvatten

• Regn- och smältvatten som rinner av från 
hårdgjorda ytor (t. ex. gator, infarter, tak) 
samt dräneringsvatten

• Ditt ansvar som fastighetsägare: du får inte
leda dagvatten till en granne

• Dräneringsvatten och stuprör får inte 
kopplas på spillvattenledningen (avlopp)

Presentatör
Presentationsanteckningar
MarcusHar ni koll på vad dagvatten är?Regn och smältvattenDagvatten är regn- och smältvatten som från tak, gator, parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor. Separat dagvattenledning underlättar för reningsverket som inte vill rena dagvatten i onödan. Därför ska dagvattnet inte vara kopplat till spillvattenledningar.I äldre bostadsområden kan dagvattnet vara kopplat till spillvattenledningen. Vet ni hur dräneringen är ansluten idag? Dagvatten leds ofta direkt till recipient (vattendrag, sjö, hav) utan rening. Varje fastighetsägares ansvar att ta hand om sitt dagvatten. Det får inte rinna till grannen. Alternativ samla regnvatten, stenkista, leda bort på annat sätt. Tidigare har det varit en kombinerad ledning för spill- och dagvatten. Nu ges man möjligheten att ansluta sig till dagvattennätet för att ta hand om dagvattnet. Stuprör ALDRIG varit tillåtet att anslutas till spillLängre tillbaka byggde man dagvattenledningar i gatan men inte anslutningar till varje fastighet. Nu erbjuder vi en möjlighet att leda bort dagvattnet via dagvattenanslutningen, då behövs förbindelsepunkt.Gator = väghållarenVerksamhetsområde för dagvattenVet du hur du är kopplad idag?Vi kan hjälpa till med röksökning, eller färgat vatten



Hagaström
- en byggarbetsplats

Presentatör
Presentationsanteckningar
MarcusRäkna med störningar som buller, damm och trafikanordningar under byggtiden.Olika väghållare har olika krav på vilka trafikanordningar som ska användas.På vissa platser är/blir det upplag för material, grus, jordmassor, rör.Svetscontainrar används för att sammanfogar rördelarna.Arbetsplats – säkerhet i fokuskontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.Tålamod och samarbete…



Arbetsmiljö och säkerhet
• Säkerhet i området
• Reflexvästar
• Hänsyn
• Maskiner
• Ögonkontakt
• Prata med barnen

Presentatör
Presentationsanteckningar
MarcusÖgonkontakt med förare vid passageBackande maskinerInformera barnen ej lekplatsSäkerhet för boende och barn till och från skola och förskola. Säker arbetsmiljö för de som arbetar i entreprenaden. Sänk hastigheten och informera dina barn. Entreprenör håller kontakt med räddningstjänst, ambulans m. fl. Parkering på anvisad plats vid behov



• Utbyggnad av dagvattensystem
• Lösa dagvattenproblem och förnya 

ledningsnätet i delar av Hagström
• Få bort ovidkommande vatten
• Ny teknisk lösning: ett dagvattenmagasin 

som jämnar ut flödet av dagvatten

VA-arbete i Hagaström 2020-2021

Presentatör
Presentationsanteckningar
BengtProblem med översvämningar, vattenansamlingar och avrinning*Vi drar fram till förbindelsepunkt. Får inte ansluta sig innan förbindelsepunkt är upprättad. Rör avslutas vid tomtgräns*Förbindelsepunkt för dagvatten kommer att upprättas, karta + brev*Inom VO: de som har dagvattenanslutning behöver ej betala för dagvattenanslutning. *Behöver du dränera om inom kort? Kopplas bort från spill*2 etapper 2020-2021



Magasin för fördröjning av dagvatten
• Modern beprövad teknik
• Fördröjer dagvatten med cirka ett 

badkar i sekunden
• Flera kassetter fogas samman (1080)
• Dagvatten leds till Stenbäcken
• Dimensionerad för tätbebyggt 

område utanför stadskärnan, baserat 
på att marken har medel- till hög 
genomsläpplighet

• Infiltreras i mark i kontrollerad form

Presentatör
Presentationsanteckningar
BengtInstallationAvstånd till byggnader med källare på minst 5 meter, till övriga byggnader 2 meter.Botten på kassetterna kommer att ligga 1,0 meter över grundvattenytan Kassetterna tar upp en yta som är 24*11 meter1080 st kassetterKlarar ett flöde på 245 liter/sekundPåverkan på Stenbäckeninte riskera att påverka Stenbäcken negativt genom för stora flöden i utloppspunkten (risk för erosion och/eller grumling). En fördröjning av flödena från området bedöms därför nödvändig. BeräkningP110 generella formel för flödesberäkning:  𝑞 𝑑𝑖𝑚 =𝐴∗𝜑∗ 𝑖 𝐴 ∗𝑘Där: 𝑞 𝑑𝑖𝑚  = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑙/𝑠]𝐴 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎]𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−] 𝑖 𝐴  = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎]𝑘=𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟



Placering av fördröjningsmagasin

Placering av dagvattenmagasin

Utsläpp av 
dagvatten

Presentatör
Presentationsanteckningar
BengtFördröjning av dagvatten – inte reningDagvatten släpps i Stenbäcken



Planering av utförandet
• Tillgänglighet och framkomlighet, avisering innan avstängning, 

Dressinvägen öppnas över helg för trafik
Pliggvägen, infart och utfart Hagaströmsvägen

• Räddningstjänst, ambulans, uppdateras löpande
• Sophantering, Lika som nu, alt. Korsningen Rälsläggar/Dressin/Pligg 
• Posthantering, Tillfälliga brevlådor placeras ut längs rälsläggarvägen
• Tillfällig parkering, Rälsläggarvägen

Presentatör
Presentationsanteckningar
BJ, Jim PeterTillgänglighet och framkomlighet, allmän info.Inkopplingsgropar plåtas över helgFramförhållning, aviseringssätt minst 5 dagar innan avstängning, kommunikation grabbarna på plats i första handRälsläggarvägen, dagvattenmagasinet, avstängning av RälsläggarvägenRäddningstjänst, ambulans, hur: Inre befäl informerasSophantering: Lika som nu, alt. Korsningen rälsläggar/dressin/pligg Post: Tillfälliga brevlådor placeras ut längs rälsläggarvägenParkering: längs rälsläggarvägen för dressin, pligg bör till största del lösas på egen gård. Övrig tid längs rälsläggarvägen.



Tidplan
Start Slut Etapp Status

v.45 Hagavägen - Hagaströmsutfarten Pågår

v.44 v.47 Rälsläggarvägen Pågår

v.51 Rälsläggarvägen, Vattenmagasin Pågår

v.45 v.49 Dressinvägen

v.47 v.51 Pliggvägen

v.44 v.44 Provisoriskt vatten Rälsläggarvägen

Skymda vägen Klar

Skymda vägen - Stenbäcken

Presentatör
Presentationsanteckningar
BJ, Jim PeterHagavägen - Hagaströmsutfarten vecka från – till 45Rälsläggarvägen vecka från 44 – till 47 Rälsläggarvägen vattenmagasin vecka från – till 51Dressinvägen vecka från 45 – till 49Pliggvägen vecka från 47 – till 51Skymda vägen – Stenbäcken från  - till



Förbindelsepunkt för dagvatten

Presentatör
Presentationsanteckningar
JohannaFörbindelsepunkten ligger 0,5 meter utanför tomtgräns. En ledning frö vatten, en spill och en ny för dagvatten.Fastighetsägarens ansvar innför tomtgräns. Q1 2021 prel. februari gör vi ett utskick med information, förenklad VA-anmälansblankett samt upprättande av förbindelsepunkt. Projektet utför en kontroll av vilka som är anslutna i vår när snön är borta och anslutningar upprättade, fastighetsägare meddelas hur utfallet blev.2år på sig att koppla bort sig efter att förbindelsepunkt upprättatsBesiktas av GVAB innan man fyller igen gropen



Dagvatten kopplad på spillvattenledning
- inom verksamhetsområde

• Du får en förbindelsepunkt för dagvatten
• Dräneringsledning/stuprör kan vara kopplade till spillvattenledning 
• Behöver ej betala anläggningsavgift för dagvatten
• Måste koppla bort dränering och eventuellt dagvatten från 

spillvattenledningen inom två år från att förbindelsepunkt upprättas
• Regleras i Allmänna bestämmelser för brukande av Gävle kommuns 

allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA09

Presentatör
Presentationsanteckningar
JohannaI det här området har man tillåtit att dräneringsvatten varit kopplat på spillvattenledningen. Nu är inte det tillåtet längre men du anses ha betalat för tjänsten dagvatten och då behöver du inte betala anslutningsavgift. Regleras i ABVA, punkt 23 (föreskrift, beslutad i fullmäktige)Utbyggnad av dagvattensystemSka vi kontrollera befintliga anslutningar?



Etappindelning

Presentatör
Presentationsanteckningar
MarcusEtapper + sammanfattningGrävarbetenHagavägen – Hagaströmsutfarten	PågårDressinvägenPliggvägenRälsläggarvägen		PågårSkymda vägen - StenbäckenTillfällig parkering under projektet för Dressinvägen, öppet till helg.Pliggvägen öppna för infart från hagaströmsvägen



Frågor

Presentatör
Presentationsanteckningar
Information uppdateras löpande på Gästrikevattens hemsidaFAQ



Mer om dagvatten och din VA-installation

Bra tips till dig som ska bygga om/bygga nytt:
https://www.gastrikevatten.se/kundservice/blanketterochbroschyrer.172.html

Presentatör
Presentationsanteckningar
Jessica

https://www.gastrikevatten.se/kundservice/blanketterochbroschyrer.172.html


Kontakta gärna oss

Kundtjänst
020-37 93 00
www.gastrikevatten.se
info@gastrikevatten.se

Presentatör
Presentationsanteckningar
MarcusKort sammanfattning: Nya VA-ledningar och dagvattennät, 2 etapper, 2020-2021. koppla rätt, koppla in. Tidplan, broschyrer. 



Tack för oss! 

www.gastrikevatten.se  • info@gastrikevatten.se  • 020-37 93 00
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