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Tallbacken Vatten och Avloppslösning 

1 Sammanfattning 
ÅF har, på uppdrag av Boliden Mineral AB, undersökt lösningar för vatten och avlopp i 

samband med nyetableringen av sju fastigheter i Tallbacken, Gällivare.  

Två huvudalternativ har utretts, enskilt eller kommunalt vatten och avlopp. Enskilda 

lösningar som utretts är borrad brunn för dricksvatten och infiltrationsbädd eller 

markbädd för avloppsrening.  

Som kan ses i sammanställningen nedan är anläggningskostnaden för enskilt vatten 

och avlopp mer än 4 miljoner kronor mindre jämfört med ett kommunalt alternativ.  

Gemensamma, Enskilda VA anläggningar 

Infiltration 1 344 000 kr  

Markbädd med fosforfälla 1 690 000 kr 

Borrad brunn 740 000kr 

Summa  2 084 000/ 2 430 000 kr 

Kommunal VA, anslutning till kommunalt nät 

Summa 6 509 000 kr 

 

Borrad brunn föreslås för att leverera dricksvatten till nyetableringen. En gemensam 

dricksvattenbrunn beräknas ha en investeringskostnad på 740 000 kr.  

För avloppshanteringen har kostnaden för infiltration och markbädd beräknats. 

Beroende på vilken skyddsnivå kommunens miljönämnd besluta om kommer kraven 

på rening av avloppsvattnet att variera. Infiltration bedöms klara kraven vid normal 

skyddsnivå. Beslutar kommunens miljönämnd att området bör ha en hög skyddsnivå 

föreslås istället att man anlägger en markbädd med fosforfilter. En gemensam 

infiltrationsanläggning uppskattas kosta 1 344 000 kr och motsvarande markbädd med 

fosforfälla 1 690 000 kr. 
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2 Bakgrund 
Boliden Mineral AB har för avsikt att utöka sin verksamhet i Aitikgruvan. Bolaget 

kommer i samband med detta inteckna 7 fastigheter. Fastighetsägarna kommer 

erbjudas en ersättningsfastighet eller lösas in. Ersättningsfastigheterna planeras till 

Tallbacken, några km österut från Gällivare samhälle i nära anslutning till E45:an.  

I området finns i dagsläget fem fastigheter som har enskilt vatten och avlopp. 

Ersättningsfastigheterna är planerade nybyggnationer, en skiss över området visas i 

Figur 1. I detta PM utreds hur vatten och avloppsfrågan ska lösas inför 

nybyggnationerna.  

 

Traditionell VA-teknik kommer att undersökas. Två huvudalternativ utreds för vatten 

samt avloppslösningen. De två huvudalternativen är kommunalt/ enskilt vatten och 

avlopp. Det kan även tänkas en kombination av dessa alternativ dvs kommunalt 

vatten och enskilt avlopp eller enskilt vatten och kommunalt avlopp. 

Jordarten i området består av isälvssediment med ett tunt ytligt lager av morän. Enligt 

SGU:s kartor bedöms jorddjupet till 5-20 m. Vid en geoteknisk undersökning av 

området såg man att grundvattennivån som högst var 2 m under marknivå. 

Undersökningen utfördes inte i samband med snösmältningen. Det kan därför antas 

att grundvattnet kommer att stiga ytterligare under snösmältningsperioden.  

  

Figur 1 Skiss över Tallbacken, planerade fastigheter är markerade med lila. Fastigheternas totala 
längd är ca 400 m. 
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3 Avlopp 
Vid dimensionering av avloppsreningsanläggningar utgår man ifrån en belastning av 

fem personekvivalenter (pe) per hushåll. För de tilltänkta fastigheterna i Tallbacken 

bör därför avloppslösningen dimensioneras för 7*5 pe=35 pe. 

3.1 Kommunalt avlopp 

En alternativ för att lösa avloppsfrågan är att koppla in sig på kommunens 

avloppshanteringsnät. Den närmsta delen av kommunens ledningsnät är 

avloppsledningen som är framdragen till Gällivare flygplats. I nuläget har Gällivare 

flygplats en egen hantering av avloppsvattnet men kommer att gå över till kommunalt 

avlopp. Ledningsdragningen från Gällivare flygplats och E45 visas i Figur 2. 

 

En ny avloppsledning från Tallbacken föreslås i så fall dras efter E45:an och beräknas 

bli ca 2000 m till den östligaste fastigheten, se föreslagen ledningsdragning i Figur 3. 

Från fastigheterna föreslås att avloppsvattnet leds med självfall till en gemensam 

pumpstation. Från pumpstationen trycks vattnet genom en trycksatt spillvattenledning 

till anslutningspunkten.  

Figur 2 Ledningsdragning av vatten och avlopp från Gällivare flygplats. Tänkbar anslutningspunkt 
längs E45an är markerad. 
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Blir kommunalt avlopp lösningen för Tallbacken får man ta vidare kontakt med 

kommunen för att försäkra sig om att de har möjlighet att ta emot avloppsvattnet från 

Tallbacken. 

SGU:s jordartskarta över området visar att isälvsediment dominerar som jordart längs 

efter den tänkta ledningsdragningen. Detta tyder på att schaktningen i samband med 

ledningsdragningen bör fungera bra.  

Den föreslagna dragningen av ledning korsar vattendraget Linaälven på ett ställe. 

Detta kan lösas genom att hänga på ledningarna under bron som korsar älven. Bron 

har via Google Earths karttjänst mätts till ca 18 m. Isolering av ledningen säkerställer 

att den inte fryser under vintertid. Om Boliden väljer att gå vidare med detta alternativ 

måste möjligheten till påhängning undersökas ytterligare. Andra möjligheter är att 

ledningarna lägga på botten av älven eller att man borrar in dem under botten genom 

styrd borrning. 

En första preliminär höjdprofil över ledningsdragningen visas i Figur 4. Lämpligt är att 

samla upp avloppsvattnet med självfall till en gemensam pumpstation och sedan 

pumpa det vidare till anslutningen mot kommunalt spillvatten. Det antas att en 

pumpstation kommer att räcka för att trycka avloppsvattnet upp till den kommunala 

anslutningen. Går man vidare med förslaget bör en mer noggrann undersökning 

genomföras.  

3.2 Enskilt avlopp 

En hantering av avloppsvattnet på plats i närheten av de tilltänkta 

ersättningsfastigheterna utreds också som ett alternativ.  

Enskilt avlopp har ingen juridisk exakt definition men vanligen menar man 

avloppsanläggningar som inte är anslutna till det kommunala nätet och som behandlar 

avloppsvatten från ett till fem hushåll. Samma regler gäller även för anläggningar som 

tar hand om spillvatten för upp till 200 personekvivalenter.  

För ett enskilt avlopp kan man tänka sig individuella lösningar för varje fastighet eller 

en gemensamhetsanläggning för alla fastigheter i området. Viktigt att tänka på är att 

Figur 4 Höjdprofil för tänkt ledningsdragning. 

Figur 3 Föreslagen ledningsdragning längs E45:an. 
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anläggningen ska placeras på egen mark eller så ska det finnas skrivas servitut för 

avloppsanläggningen om den ska ligga på annans mark. Avloppsvatten ska, enligt 

Miljöbalken, avledas och renas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa 

eller miljö inte uppkommer. Det är kommunens miljönämnd som beslutar vilka krav 

som reningsanläggningen ska klara av. Endast en trekammarbrunn/slamavskiljare 

räcker inte utan man behöver även en efterföljande rening. Vanliga reningsmetoder är 

infiltration och markbädd. Miljökraven får inte vara orimligt hårda utan måste vägas 

mot nyttan för hälsa och miljö. Kommunen använder sig av Naturvårdsverkets 

allmänna råd om små avloppsanläggningar (NFS 2006:7) som utgångspunkt men ska 

alltid göra en individuell bedömning av reningskraven. Det framgår i länsstyrelsens 

rapport Lagar och regler för dig med enskilt avlopp att särskilda krav kan ställas på 

avloppsreningsanläggningar i närheten av skyddade områden enligt Natura 2000, 

naturreservat eller nationalparker. 

3.2.1 Skyddsnivå och reningskapacitet 

Områdets skyddsnivå bestämmer kraven på reningen av avloppsvattnet. Eftersom de 

nya fastigheterna ligger ca 150-200 m från Linaälven, som omfattas av Natura 2000 

art- och habitat direktivet, finns anledning att misstänka att skyddsklassen kommer 

att vara hög.  

Hög skyddsklass innebär att avloppsreningsanläggningen ska reducera mängden 

organiska föreningar (mätt som BOD7) med 90%, fosfor med 90 % och kväve med 

50%. Detta gäller för anläggningar upp till 25 pe men kan även tillämpas för 

reningsanläggningar upp till 200 pe enligt HVMFS 2016:16. Bedöms skyddsklassen 

som normal gäller kraven 90 % BOD rening och 70 % avskiljning av fosfor, inget krav 

på kväverening. Kraven på rening är sammanställda i Tabell 1. I Tabell 2 finns några 

vanliga reningsmetoder sammanställda samt reningskapaciteten för respektive metod. 

Tabell 1 Skyddsnivåer för miljö med krav på rening av organiskt material, fosfor och kväve 

Skyddsnivå BOD7 reduktion 

[%] 

Fosforreduktion 

[%] 

Kvävereduktion 

[%] 

Normal 90 70 - 

Hög 90 90 50 
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Tabell 2 Några vanliga reningsmetoder, och deras reningskapacitet, anpassade för enskilt avlopp. 
Rödmarkerade celler indikerar att metoden inte klarar kraven för normal skyddsnivå 

Metod BOD7 reduktion 

[%] 

Fosforreduktion [%] Kvävereduktion 

[%] 

Slamavskiljare/ 

sedimentering 

10-15 5-10 10-15 

Markbädd 90-95 25-90 20-40 

Infiltration 90-95 25-90 20-40 

Minireningsverk 

kemisk 

75 85 30 

Minireningsverk  

kemisk och 

biologisk 

95 70-90 30-60 

Direktfällning 50-80 90  

Fosforfilter 0-30 90 - 

3.2.2 Dimensionering 

Dimensioneringen av en enskild reningsanläggning ska enligt Naturvårdverket baseras 

på året runt belastning och fem personekvivalenter (pe) per fastighet. En pe 

producerar 70g BOD7 per dag. Den totala produktionen av spillvatten ligger mellan 

150-200 l/p,d enligt svenskt vattens publikation P110. 

3.2.3 Infiltration 

I en infiltrationsbädd filtreras vattnet genom markens eget jordlager innan det rinner 

ner till grundvattnet. Det krävs minst 1 m mellan infiltrationsytan (strax nedanför 

spridningslagret) och högsta grundvattennivå över året för att säkerställa tillräcklig 

rening av det infiltrerande vattnet. Om detta utrymme saknas naturligt så kan en 

upphöjd infiltrationsbädd anläggas.  

Jordarternas genomsläpplighet avgör om infiltration är en lämplig reningsmetod. Om 

kornstorleken är för liten blir genomsläppligheten för dålig och vattnet kommer inte 

rinna undan. Blir kornstorleken å andra sidan för stor kommer spillvattnet rinna 

Figur 5 Infiltration i genomskärning. Bild från Naturvårdsverkets faktablad om enskilda avlopp, 
Faktablad 4 Infiltrationsanläggningar (2003). 
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igenom för fort och inte hinna renas innan det kommer ner till grundvattnet. Om 

andelen finkornigt material bara är något för hög kan man anlägga ett 

förstärkningslager med ett skikt grövre material, saknas däremot de rätta 

jordartsegenskaperna helt bör man välja en annan reningsmetod.  

Vid kontakt med kommunen framkom det att den vanligaste metoden för 

avloppsrening för de redan etablerade fastigheterna i Tallbacken var förstärkt 

infiltration, dvs en infiltrationsanläggning med ett förstärkningslager i botten. I en 

notering i kommunens arkiv stod det att vatten trycktes upp i anläggningen hos en av 

fastigheterna under vårfloden. En notering var gjord om att anläggningen låg för långt 

ner. Detta tolkades som att infiltrationsanläggningen är byggd för nära 

grundvattennivån. 

En nackdel med infiltrationsbädd är att man inte kan anlägga en fosforfälla efter 

bädden eftersom utflödet sprids via ett diffust utlopp i marken. Om skyddsnivån 

bedöms som hög bör därför en annan reningsmetod väljas.  

En gemensam infiltration dimensioneras utifrån en belastning av 35 pe. En 

ytbelastning på 30 l per m² och dygn är rekommenderad belastning för infiltration med 

en jordart med mycket fint material, enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 91:2. Ytan 

av en infiltrationsanläggning för 7 fastigheter (35 pe) beräknas då till ca 200 m². Till 

detta tillkommer ytan för slamavskiljare, pumpstation och eventuell väg.  

En infiltrationsanläggning för varje fastighet beräknas till ca 30 m².  

3.2.4 Minireningsverk 

Minireningsverk använder sig av kemisk och biologisk rening. Metoderna skiljer sig åt 

mellan olika fabrikat men vanligt är en biorotor och en fällningskemikalie för rening av 

fosfor eller en satsvis behandling av avloppsvattnet. Pumpar, elektronik och andra 

rörliga delar som ingår i minireningsverken gör att det behövs täta besök av 

servicekunnig personal för att reningen ska fungera enligt tillverkarens 

rekommendationer.  

 

Det har av erfarenhet visat sig svårt att i praktiken ha den skötsel och drift som krävs 

vid privat ägande av anläggningen. Rekommendationen blir därför att inte installera 

ett minireningsverk för rening av avloppsvatten om driften ska skötas av privata 

ägare. 

Figur 6 Ett exempel på minireningsverk, schematisk bild av 
ett WSB Clean minireningsverk. 
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3.2.5 Markbädd med fosforfälla 

I en markbädd renas vattnet på samma sätt som i en infiltration med i ett anlagt 

jordlager. Markbädden kan anläggas med ett tätt skikt i botten eller med delvis 

infiltration ner i befintlig mark. Eftersom grundvattenytan är så pass hög i Tallbacken 

behöver bäddarna anläggas som upphöjda bäddar för att erhålla tillräckligt avstånd till 

grundvattennivån.  

Avloppsvattnet från fastigheterna leds via självfall till en slamavskiljare. Därefter 

pumpas vattnet ut på en markbädd. Reningen sker i ett anlagt sandlager där en 

biofilm växer till på sandkornens yta. Om hög skyddsnivå beslutas bör markbädden 

även kompletteras med en fosforfälla (för ytterligare rening av fosfor) och ett öppet 

dike (kvävereducering) innan vattnet leds till recipient. Viktigt att tänka på är att 

slamavskiljaren placeras så att det är möjligt att utföra en slamtömning med sugbil.  

Diket är en efterpoleringsmetod och används för att säkerställa tillräcklig rening av 

kväve innan vattnet når recipient. Diket bör vara 150 m långt. 

Markbädden dimensioneras utifrån en belastning av 35 pe. 50 l/m² och dygn är den 

normala ytbelastningen för en markbädd (Naturvårdsverkets allmänna råd 91:2). Ytan 

av markbädden för 7 fastigheter (35 pe) beräknas då till ca 154 m². Till detta 

tillkommer ytan för slamavskiljare, fosforfälla, diken och eventuell väg.  

En markbädd för varje fastighet beräknas till ca 22 m².  

3.2.5.1 Fosforfälla 

Fosforreningen utförs med en fosforfälla, antingen med hjälp av kemisk fällning eller 

ett fosforfilter.  

Dosering av fällningskemikalie görs i regel i samband med slamavskiljaren och bör 

vara flödesstyrd. Flödesstyrningen är viktig eftersom för liten mängd fällningskemikalie 

gör att fosforreningen inte blir tillräckligt effektiv och en för stor mängd kan leda till 

slamflykt. Om slam transporteras in i markbädden sätts den igen och bädden måste 

bytas ut. Detta anses inte vare lämpligt för en liten anläggning eftersom det blir en 

tekniskt komplicerad lösning. 

Figur 7 Markbädd i genomskärning. Bild hämtad från Naturvårdsverkets faktablad om enskilda 
avlopp, Faktablad 5 Markbädd. 
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Fosforfällor av filtertyp är ett bättre alternativ. Filtret installeras efter en markbädd 

med tätad botten. Här fylls fällan på med en filtermassa i en säck som består av 

kalciumsilikat. Massan behöver bytas regelbundet, ca 1 gång per år vid hög belastning. 

Filtermassan finns att köpa på säckar om 500 och 1 000 kg. Om spillvatten från flera 

fastigheter ska renas installeras flera filter i parallell. Filtermassan klassas som 

hushållsavfall och tas omhand av kommunen. Det är viktigt att fosforfällan anläggs i 

närheten av en farbar väg, för att kunna byta ut säckarna med filtermassa när de 

förbrukats.  

4 Dricksvatten 
För varje fastighet beräknas vattenbehovet utifrån fem personer. Varje person 

konsumerar ca 150 l/d (medelförbrukning per hushåll 2012 enligt VASS).  

De gårdar som erbjuds en ersättningsfastighet är i några fall hästgårdar. 

Dimensioneringen för vattenförbrukningen kommer utgå från att två hästar per 

fastighet. Enligt jordbruksverkets information Vatten till husdjur från 1999 kräver en 

vuxen häst i vila ca 15-35 l vatten per dygn. Vätskeförluster på 10-15 l/d är uppmätta 

för galoppörer under en tävlingsdag. För dimensioneringen av vattenförbrukningen 

ansätts därför att varje häst kräver 60 l/d, (35+15)*1,2=60. En säkerhetsmarginal på 

20% har lagts på för att täcka in ökad vattenanvändning för tex rengöring av stall 

mm.  

Tabell 3 Dimensionerande vattenförbrukning. Antaget två hästar per fastighet. 

 Antal Förbrukning  Total 

Personförbrukning 5 per fastighet 150 l/p,d 750 l/d 

Hästar 2 per fastighet 60 l/häst,d 120 l/d 

Summa per fastighet   870 l/d 

Summa totalt 7 fastigheter 870 l/d 6 090 l/d 

 

4.1 Kommunalt vatten 

Att koppla in sig på kommunens vattendistributionsnät kan vara ett sätt att lösa 

vattentillgången för de nya ersättningsfastigheterna. Vatten finns framdraget till 

Gällivare flygplats. Den närmsta punkten att koppla in sig mot kommunens 

ledningsnät är korsningen mellan E45:an och vägen mot flygplatsen. En ny ledning 

föreslås i så fall dras efter E45:an och beräknas bli 1 800 m. 

SGU:s jordartskarta över området visar att isälvsediment dominerar som jordart efter 

den tänkta ledningsdragningen. Schaktningen i samband med ledningsdragningen 

förräntas därför bli relativt oproblematisk. 

Den föreslagna dragningen av ledning korsar vattendraget Linaälven på ett ställe. 

Detta kan troligen lösas genom att hänga på ledningarna under bron som korsar älven. 

Isolering av ledningen säkerställer att det inte fryser under vintertid. Om Boliden väljer 

att gå vidare med detta alternativ måste möjligheten till påhängning undersökas 

ytterligare. Andra möjligheter är att ledningarna lägga på botten av älven eller att man 

borrar in dem under botten genom styrd borrning. 

Höjdprofilen över ledningsdragningen kan ses i Figur 4. Eventuellt behövs en 

tryckstegring för vattnet.  
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4.2 Enskilt vatten 

En borrad eller grävd brunn är alternativa lösningar för dricksvattenförsörjningen i 

nyetableringen av Tallbacken. 

Från SGUs brunnsarkiv finns en befintlig brunn registrerad i Tallbacken. Brunnen 

borrades 1998 och har ett totaldjup på 76 m. Jorddjupet är 13 m. I Figur 8 visas 

grundvattenmagasinet i området kring Tallbacken. Enligt SGU finns uttagsmöjligheter 

på över 125 l/s i Tallbacken. Detta bedöms tillräckligt för att leverera förväntat behov 

av dricksvatten. Ett hushåll på fem personer behöver en tillströmning på ca 30-40 liter 

i timmen, samt ett visst vattenmagasin i brunnen. 

Det dimensionerande vattenbehovet på 6,1 m3/h för de sju ersättningsfastigheterna 

bedöms kunna levereras via en bergborrad brunn.  

Inga vattenanalyser finns hos Gällivare kommun för de brunnar på befintliga 

fastigheter i Tallbacken. Ett antagande görs om att vattenkvalitén är god i området. 

Om Boliden väljer att gå vidare med alternativet enskilt vatten rekommenderar ÅF att 

utföra analys av vattenkvalitén, för att bedöma behovet av eventuella 

behandlingsmetoder på råvattnet. 

 

Vid placeringen av enskild brun gäller det att tänka på att den ska vara skyddad mot 

föroreningar som t.ex. avlopp, gödselupplag och åkermark. EN grundregel är att 

Figur 8 Grundvattenmagasin från SGU kartvisare. Grundvattenmagasinet vid Tallbacken 
har uttagsmöjligheter på över 125 l/s (lila).  

Figur 9 Registrerad dricksvattenbrunn markerad med blå droppe på befintlig fastighet i 
Tallbacken. Grön kvadrat markerar borrad brunn för bergvärme. 
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placera brunnen uppströms eventuella föroreningskällor. Detta är något man bör ha i 

åtanke om man väljer att gå vidare med enskilt vatten och avlopp, särskilt då det 

förväntas bli flertalet hästgårdar med tillhörande gödselupplag. 

5 Kostnadsberäkningar 
Kostnadsberäkningarna tittar på investeringskostnaderna i samband med 

anläggningen. Priser är baserade dels på erfarenhetsvärlden från tidigare anläggningar 

och dels på priser hämtade ur KP-system (ett kalkylprogram för mark och 

anläggningsarbete).  

5.1 Kommunalt vatten och avlopp 

I Tabell 4 finns en kostnadssamanställning för anslutning till kommunenens 

dricksvatten. Till detta tillkommer kostnader för lösning av ledningsdragning över 

Linaälven.  

Tabell 4 Kostnadsuppskattning för anslutning till kommunalt vatten. Ledningslängden är beräknad 
utifrån längden till närmsta anslutningspunkt samt sträckan från varje enskild fastighet. 

Anläggningsdel á pris Mängd Summa [kr] 

Ledning 1 000 kr/m 2 400 m 2 400 000 

Tryckstegring 200 000 kr/st 1 200 000 

Anslutningsavgift* 75 000 7 525 000 

Totalt 3 125 000 

Oförutsett [20%] 625 000 

Summa 3 750 000 

* Baserad på halva kostanden vid förfrågan om anslutning till kommunalt vatten och 

avlopp. 

Nedan följer en preliminär uppskattning av kostnaderna för att ansluta till kommunalt 

avlopp från Tallbacken. Till detta tillkommer kostnader för lösning av ledningsdragning 

över Linaälven.  

Tabell 5 Kostnadsbedömning för anslutning till kommunalt avlopp 

Anläggningsdel á Pris Mängd Summa [kr] 

Serviser 25 000 kr/st 7 175 000 

Självfallsledning till 

pumpstation 

1 000 kr/m 400 m 400 000 

Ledningsdragning  1 000 kr/m 2 000 m 2 000 000 

Pumpstationer 600 000 kr/st 1 st 600 000 

Anslutningsavgift* 75 000 kr 7 525 000 

Totalt 3 700 000 

Oförutsett [20%] 740 000 

Kostnad 4 440 000 

* Baserad på halva kostnaden vid förfrågan om anslutning till kommunalt vatten och 

avlopp 
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I Tabell 4 och Tabell 5 ovan är priserna för kommunalt vatten och avlopp beräknat 

utifrån att endast vatten eller avlopp ska anslutas till kommunens nät. Vid 

samgrävning går priset för vatten och avlopp ner eftersom man kan utnyttja samma 

rörgrav och arbetsinsats. Detta totala pris bör då jämföras med den totala kostnaden 

för enskilt vatten och avlopp, se Tabell 6.  

Tabell 6 Sammanställning över pris för anslutning till kommunalt vatten och avlopp 

Anläggningsdel Á pris Mängd Totalt [kr] 

Vatten 

Tryckstegring 200 000 kr/st 1 200 000 

Avlopp 

Självfallsledning 1000 kr/m 400 m 400 000 

Serviser  25 000 kr/st 7 st 175 000 

Pumpstationer 600 000 kr/st 1 st 600 000 

Gemensamma kostnader 

Ledningsdragning 1500 kr/m 2 000 m 3 000 000 

Anslutningsavgift 150 000 kr /tomt 7 tomter 1 050 000 

Totalt [kr] 5 425 000 

Oförutsett [20%] 1 085 000 

Summa [kr] 6 509 000 

5.2 Enskild anläggning 

5.2.1 Infiltration 

En preliminär kostnadssammanställning för infiltrationsanläggningar har 

sammanställts.  

Viktigt att tänka på är att slamavskiljare bör placeras så att de är lättåtkomligt för en 

slamtömningsbil. Avståndet bör inte överstiga 30 m eftersom en slambilschaufför inte 

ensam får dra längre slang enligt arbetsmiljöverket. Vid kontakt med Gällivare 

kommun uppgavs det att 25 m slangdragning ingår i taxan. Blir avståndet längre kan 

en väg anläggas till slamavskiljaren för förbättrad åtkomst. Sugbilsentreprenören kan 

även erbjuda en extradragning av slang mot en förhöjd avgift, dragning av slang 

utöver 30 m måste utföras av mist två personer. 
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Tabell 7 Preliminära kostnader för en gemensam infiltrationsanläggning i Tallbacken 

Anläggningsdel á Pris Mängd Summa [kr] 

Serviser 25 000 kr/st 7 175 000 

Självfallsledning 1000 kr/m 350 m 350 000 

Slamavskiljare 75 000 kr/st 1 st 75 000 

Pumpstation 300 000 kr/st 1 st 300 000 

Infiltrationsbädd 1 100 kr/m2 200 m2 220 000 

Totalt 1 120 000 

Oförutsett [20%] 224 000 

Summa 1 344 000 

 

Tabell 8 Preliminär kostnadssammanställning för en infiltrationsanläggning anpassad efter ett 
enskilt hushåll i Tallbacken 

Anläggningsdel á Pris Mängd Summa [kr] 

Självfallsledning 1000 kr/m  20 m 20 000 

Slamavskiljare 35 000 kr/st 1 st 35 000 

Pumpstation 45 000 kr/st 1 st 45 000 

Infiltrationsbädd 1 100 kr/m2 30 m2 33 000 

Totalt 133 000 

Oförutsett [20%] 27 000 

Summa 160 000 

 

5.2.2 Markbädd med fosforfälla 

För en markbädd med fosforfälla har en kostnadsbedömning gjort för dels en 

gemensamhetsanläggning och dels för en anläggning per hushåll. Precis som för 

infiltrationsanläggningen är det viktigt att slamavskiljaren placeras åtkomligt för 

tömning.  

En preliminär kostnadssammanställning för gemensam markbädd med slamavskiljare, 

fosforfälla och dike visas i Tabell 9. Värt att notera är att anläggningen kan 

dimensioneras på nytt om det framkommer att färre än sju fastighetsägare kommer 

acceptera Bolidens erbjudande om en ersättningsfastighet.  
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Tabell 9 Sammanställning av prisuppgifter för en gemensam markbädd med fosforfälla i 
Tallbacken 

Anläggningsdel á Pris Mängd Summa [kr] 

Serviser 25 000 kr/st 7 175 000 

Självfallsledning 1000 kr/m 350 m 350 000 

Slamavskiljare 75 000 kr/st 1 st 75 000 

Pumpstation 300 000 kr/st 1 st 300 000 

Markbädd 1 500 kr/m2 154 m2 231 000 

Fosforfälla 40 000 kr/st 4 st 160 000 

Dike 780 kr/m 150 m 117 000 

Totalt 1 408 000 

Oförutsett [20%] 282 000 

Summa 1 690 000 

Tabell 10 Beräknad kostnad för markbädd dimensionerad för ett hushåll 

Anläggningsdel á Pris Mängd Summa [kr] 

Självfallsledning 1000 kr/m  50 m 50 000 

Slamavskiljare 35 000 kr/st 1 st 35 000 

Pumpstation 45 000 kr/st 1 st 45 000 

Markbädd 1 500 kr/m2 22 m2 33 000 

Fosforfälla 30 000 kr/st 1 st 30 000 

Dike 780 kr/m 150 m 117 000 

Totalt 310 000 

Oförutsett [20%] 62 000 

Summa 372 000 

5.2.3 Egen brunn 

I Tabell 11 finns en sammanställning över kostnader vid borrandet av en ny brunn. 

Djupet på brunnen har ansatts till samma djup som befintlig brunn i Tallbacken. 

Tabell 11 Sammanställning av kostnader vid etablering av enskild brunn.  

Anläggningsdel Á pris Mängd Totalt [kr] 

Ledning 1000 kr/m 500 m 500 000 

Rördrivning 1 950 kr/m 13 m 25 350 

Borrning berg 450 kr/m 59 m 26 550 

Etablering 30 000 kr 1 30 000  

Pump 35 000 kr 1 35 000 

Totalt [kr] 617 000 

Oförutsett [20%] 123 000 

Summa [kr] 740 000 
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5.3 Sammanfattning 

Tabell 12 Summering av beräknade kostnader för anläggning av gemensamma VA lösningar i 
Tallbacken. För enskild anläggning har kostnaden beräknats för antingen markbädd eller 
infiltration 

Gemensamma, Enskilda VA anläggningar 

Infiltration 1 344 000 kr  

Markbädd med fosforfälla 1 690 000 kr 

Borrad brunn 740 000kr 

Summa  2 084 000/ 2 430 000 kr 

Kommunal VA, anslutning till kommunalt nät 

Summa 6 509 000 kr 

 

Tabell 13 Kostnad för anläggning av enskild avloppsrening i Tallbacken 

 Infiltration [kr]  Markbädd [kr] 

Individuell, 1 hushåll 160 000 372 000 

Gemensam (7 hushåll) 1 344 000 1 690 000 

 

6 Rekommendation 
Sett till investeringskostnaderna som beräknats i denna rapport föreslår ÅF att 

enskilda lösningar för vatten och avlopp anläggs. Anslutning till kommunalt vatten och 

avloppsnät beräknas bli ca 4 miljoner kr mer kostsamt i investering jämfört med 

enskilda anläggningar. Kostnaden för kommunal anslutning består till största delen av 

ledningsdragning och nedgrävning, en kostnad som till stor del inte påverkas av 

antalet anslutna. En enskild anläggnings pris är däremot mer proportionerligt mot 

antalet anslutna. Eftersom tillgången på vatten bedöms som mycket god på plats i 

Tallbacken ses inte heller där någon anledning att ansluta till kommunalt vatten. 

Vattenförsörjningen föreslås lösas med en bergborrad brunn. Möjligheten till uttag av 

vatten är mycket god enligt SGU:s kartor över vattenmagasin. En bergborrad brunn 

finns sedan tidigare i området. Väljer man att gå vidare med detta förslag så bör en 

närmare undersökning av brunnens placering och vattenkvalitén göras. Placering av 

dricksvattenbrunnen bör göras med ett säkerhetsavstånd till gödselupplag och 

avloppsreningsanläggningar. En preliminär bedömning av investeringskostnaderna för 

en bergborrad brunn i Tallbacken är 740 000 kr. 

Beroende på kommunens bedömning om skyddsnivån för området föreslås en 

infiltrationsanläggning eller en markbädd för rening av avloppsvattnet. Förstärkt 

infiltration bedöms klara kraven för normal skyddsnivå medan en markbädd med 

fosforfälla anses som ett lämpligt alternativ vid hög skyddsnivå. Infiltrationsanläggning 

och markbädd kan antingen anläggas som en gemensamhetsanläggning eller som en 

anläggning för varje fastighet. Viktigt är dock att tänka på att få servitut av markägare 

för anläggning utanför tomtgräns. Placeringen av anläggningen bör också ske på ett 

sådant sätt att den är lättåtkomlig för underhåll (slamtömning och eventuellt byte av 

massa till fosforfällan) och inte ligger nära/uppströms vattentäkter. En gemensam 

infiltrationsanläggning bedöms kosta 1 344 000 kr att anlägga. Motsvarande siffra är 

1 690 000 kr för en gemensam markbädd med fosforfälla. 


