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Syfte och bakgrund
Wendelboe West Proporties WWP planerar att uppföra ”The Circle Resort”, en större
fritidsby med konferenscentrum, hamnanläggning, campingplats mm. ”The Circle Resort”
skall huvudsakligen ligga i kv Hägnad, i Figeholm, ca 20 km Norr om Oskarshamn.

Fullt utbyggd planeras ”The Circle Resort” ha en kapacitet för knappt 4 000 personer. Det
är en omfattande utbyggnad som ställer krav på infrastruktur, bl a med avseende på vatten
och avlopp. Denna förstudie redovisar förutsättningar för utbyggnaden, beräknade behov
för vattenkonsumtion och avloppsvattenmängder samt kostnadsbedömningar av olika
utförande av olika lösningar för rening av avloppsvatten.

Utbyggnaden planeras ske i tre etapper, i den första etappen byggs nuvarande anläggning ut
från ca 400 övernattande gäster till knappt 1100 övernattande gäster. Etappindelning med
preliminärt antal gäster framgår av bilaga 1, Preliminär beläggning.

Oskarshamns kommun arbetar med detaljplaner för den planerade anläggningen. Denna
rapport skall fungera som underlag till detaljplanen, och syftar till att redovisa större
problem i samband med utbyggnaden och hur de kan lösas samt en bedömning av
kostnader för genomförandet.

Kommunens tekniska kontor har tidigt i projektet redovisat att det existerande vatten- och
avloppssystemet i Figeholm inte klarar utbyggnaden av ”The Circle Resort” utan
omfattande ombyggnad av vattenverk, reningsverk och ledningssystem. Det faller sig
ganska naturligt med tanke på att det idag är ca 1 600 personer i Figeholm och en fullt
utbyggt anläggning innebär en ökning av befolkningen med ca 250 %.

Tekniska kontorets skrivelser är:
§ Förutsättningar för dricksvattenproduktion vid utbyggnad med turistanläggning i

Hägnad området som ökar antalet anslutna personer till Fårbo vattenverk med 5 000
personer, daterad 2008-10-20.

§ Ökning av avloppsbelastningen till Figeholms reningsverk, daterad 2008-10-02.
§ Förutsättningar för ökad användning av VA-nätet i Figeholm, daterad 2008-10-30

För ledningsdragning internt inom exploateringsområdet har underlag för detaljplan en
ritning i skala 1:2 000 använts.

1 Vattenförsörjning

1.1 Nuvarande vattenförbrukning
Vattenförsörjningen till Figeholm sker idag utifrån två gällande vattendomar. Den ena
gäller grundvattenuttaget i Tunaåsen och den andra infiltration av vatten från Fårbosjön.
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Kommunen uppger den specifika vattenförbrukningen till 260 liter per person och dygn,
samt antalet anslutna personer till 1 600 . Utifrån kommunens uppgifter har medeldygns-
och års -flöden beräknats. Angivet timflöde i tabellen nedan har beräknats utifrån en
”konsumtionstid” på 14 timmar/dygn. Denna siffra är hämtad ur kommunförbundets skrift
”Kommunalt avloppsvatten, del 1” och gäller egentligt för tillrinningstid till ett kommunalt
avloppsverk. Då vattenkonsumtionen och avloppsvattenflödet följer samma mönster, har
samma uppgifter som gäller för avloppsreningsverk använts även för dricksvattensidan.
Nuvarande vattenförbrukning redovisas i tabell 1.

Tabell 1: Nuvarande vattenförbrukning

Parameter Enhet Nuvarande
Vattenförbrukning
Specifik vattenförbrukning l/p, d 260
Antal anslutna P 1 600
Beräknat medeldygnsflöde m3/d 416
Beräknat årsflöde m3/år 151 840
”Konsumtionstid” (*) h/d 14
Timflöde (**) m3/h 30
Kapacitet vattenverk
Kapacitet vattenverk m3/d 600
Vattendom
Vattendom 1 m3/d 400

m3/år 100 000
Vattendom 2 m3/d 1 700

m3/år 310 000
Vattendom 1+2 m3/d 1 700

m3/år 410 000
(*) Beräknat utifrån kommunförbundets angivna tillrinningtid  för avloppsreningsverk
vid angiven anslutning
(**) Beräknat utifrån den angivna tillrinningtiden och angivet medeldygnsflöde

1.2 Framtida vattenförbrukning
Beräkningarna i tabell 2 nedan har skett enligt samma förfarande som nuvarande
vattenförbrukning (tabell 1). Som framgår av tabellen nedan uppgår medeldygns-
förbrukningen, efter utbyggnad av etapp 1, till 700 m3/d. Nuvarande kapaciteten för det
befintliga vattenverket uppgår till ca 600 m3/d, enligt uppgift från kommunen. Därför krävs
det i etapp 1 antingen en utbyggnad av befintligt vattenverk eller uppförandet av ett nytt
vattenverk alternativt en begränsning av etappen. Det beräknade vattenbehov för etapp 2
innebär att en ny vattendom måste sökas och nytt vattenverk anläggas, om det inte gjorts
tidigare. I tabell 2 nedan redovisas den beräknade vattenförbrukningen för respektive etapp,
samt för fullt utbyggd fritidsby.
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Tabell 2: Beräknad vattenförbrukning.

Parameter Enhet Etapp 1
Etapp 1 E1+nuv.

Etapp 2
Etapp 2 E2+nuv.

Etapp 3
Etapp 3 E3+nuv.

Vattenförbrukning
Specifik vattenförbrukning l/p, d 260 260 260 260 260 260
Antal anslutna p 1 093 2 693 1 778 4 471 675 5 146
Beräknat medeldygnsflöde m3/d 284 700 462 1 162 176 1 338
Beräknat årsflöde m3/år 103 726 255 566 168 732 424 298 64 058 488 355
”Konsumtionstid” (*) h/d 14 15 14 15 13 16
Timflöde (**) m3/h 20 47 33 77 14 84
Kapacitet vattenverk
Kapacitet vattenverk m3/d 600 Utb. krävs 600 Utb. krävs 600 Utb. krävs
Vattendom
Vattendom 1 m3/d 400 - 400 - 400 -

m3/år 100 000 - 100 000 - 100 000 -
Vattendom 2 m3/d 1 700 - 1 700 - 1 700 -

m3/år 310 000 - 310 000 - 310 000 -
Vattendom 1+2 m3/d 1 700 OK 1 700 OK 1 700 OK

m3/år 410 000 OK 410 000 Ny
vattendom

410 000 Ny
vattendom

(*) Beräknat utifrån kommunförbundets angivna tillrinningtid  för avloppsreningsverk vid angiven anslutning
(**) Beräknat utifrån den angivna tillrinningtiden och angivet medeldygnsflöde
Tabell 3.2.1: Framtida vattenförbrukning

1.3 Förslag till vattenförsörjning för etapp 2 och 3.
Vattenförsörjningen till etapp 2 av ”The Circle resort” kan troligen inte genomföras med
befintliga tillstånd. Det innebär ett omfattande och tidskrävande arbete med att undersöka
olika alternativ, verifiera genomförbara alternativ, mm. Vi förslår att en förstudie påbörjas
och att processen ser ut ungefär enligt nedan:

1. Förstudie för att undersöka möjliga källor vilket t e x kan innefatta:
§ Möjliga grundvattenkällor
§ Möjliga ytvattentäkter inklusive rening/infiltration
§ Anslutning/sammankoppling/utbyggnad av det kommunala vattennätet
§ Utvinning av vatten med membranteknik från havsvatten.

När en täkt/resurs tagits fram som är lämplig med hänsyn till vattenkvalité, vattenuttag
och gällande regler och lager är det lämpligt att verifiera detta genom pilotförsök. För
grundvattentäkter innebär det oftast att en produktionsbrunn anläggs.

2. Tillståndsprocessen för nytt tillstånd enligt kap 11 miljöbalken

3. Detaljprojektering och uppförande av anläggningen

Den beskrivna processen tar normalt 2-4 år att genomföra. Det är därför viktigt att påbörja
den i god tid innan själva anläggande av etapp 2 påbörjas.

Vid utbyggnad av fritidsbyn kommer teknik för att minska vattenförbrukningen installeras,
t e x snålspolande toaletter. Om möjligt bör även recirkulation av gråvatten ske, då det är
möjligt med hänsyn till hygien aspekter. Vattenförbrukningen i etapp två kan möjligen
lösas inom befintliga tillstånd med olika tekniska lösningar och begränsningar av
nyttjandet.
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2 Avloppsvatten

2.1 Nuvarande flödes- och föroreningsbelastning
Uppgifter som använts i tabell 3 nedan, härrör från den senaste periodiska besiktningen,
daterad 2005-11-08. I denna framgår att det specifika avloppsflödet varierade mellan
320 – 458 l/pe, d för åren 2002-2004, med ett medelvärde på 383 l/pe, d. Utifrån dessa data
har antagits att spillvattenflödet uppgår till 300 l/pe, d och dränvattenflödet uppgår till
83 l/pe, d. Den specifika föroreningsbelastningen (BOD7, totalfosfor och totalkväve), som
framgår av tabellen nedan, har också beräknats utifrån data redovisade i den periodiska
besiktningen.

Inga mätningar avseende suspenderat material finns att tillgå. Under normala förhållanden
brukar dock specifika suspbelastning uppgå till 80 g/pe, d, vilket också använts vid
beräkningarna.

Slamproduktionen har beräknats till 136 g/pe, d utifrån angivna data i den periodiska
besiktningen. Viss mängd externslam, d v s slam från närliggande reningsverk, ingår i
beräkningarna. Då endast slamflödet för externslammet är angivet, TS-halten saknas, kan
inte mängden externslam beräknas. I tabell 3 nedan redovisas beräknat avloppsflöde och
beräknad föroreningsbelastning.

Tabell 3: Nuvarande avloppsbelastning

Parameter Enhet Nuvarande
Flödesbelastning
Specifikt spillvattenflöde l/pe, d 300 (**)

Specifikt dränvattenflöde l/pe, d 83 (**)

Antal anslutna Pe 1 925
Beräknat medeldygnsflöde m3/d 737
Tillrinningstid (*) h/d 14
Dimensionerande flöde, Qdim m3/h 48
Föroreningsbelastning
Specifik BOD-belastning g BOD7/pe, d 70 (**)

Beräknad BOD-belastning kg BOD7/d 135

Specifik fosforbelastning g Ptot/pe, d 3,0 (**)

Beräknad fosforbelastning kg Ptot/d 5,8

Specifik kvävebelastning g Ntot/pe, d 10,3 (**)

Beräknad kvävebelastning kg Ntot/d 19,8

Specifik suspbelastning g SS/pe, d 80 (**)

Beräknad suspbelastning kg SS/d 154
Slamproduktion
Specifik slamproduktion g SS/pe, d 136 (**)

Beräknad slamproduktion kg SS/d 262
(*)Kommunförbundets angivna tillrinningtid vid angiven anslutning
(**) Har beräknats från data angivna i den periodiska besiktningen 2005-11-08

2.2 Framtida flödes- och föroreningsbelastning
Nyinstallerad teknik och nya ledningar medför lägre spillvatten- som dränvattenflöde.
Därför har framtida specifika avloppsvattenflöde antagits uppgå till totalt 300 l/pe, d, varav
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50 l/pe, d utgörs av dränvatten. Även den specifika totalfosformängden beräknas sjunka
något, från nuvarande 3,0 g/pe, d till 2,5 g/pe, d, till följd av fosfatfria disk- och tvättmedel.

Normalt brukar slamproduktionen uppgå till ca 120 g/pe, d för ett reningsverk byggt för
enbart BOD- och fosforreduktion. I denna siffra ingår inget omhändertagande av
externslam från närliggande reningsverk och/eller trekammarbrunnar. I tabell 4 redovisas
den förväntade avloppsbelastningen vid en etappvis utbyggnad av fritidsbyn.

Tabell 4: Framtida avloppsbelastning

Parameter Enhet Etapp 1
Etapp 1 E1+nuv.

Etapp 2
Etapp 2 E2+nuv.

Etapp 3
Etapp 3 E3+nuv.

Flödesbelastning
Specifikt spillvattenflöde l/pe, d 250 250 250 250 250 250
Specifikt dränvattenflöde l/pe, d 50 50 50 50 50 50
Antal anslutna pe 1 093 3 018 1 778 4 796 675 5 471
Beräknat medeldygnsflöde m3/d 328 1 050 533 1 583 203 1 786
Tillrinningstid (*) h/d 14 15 14 15 12 16
Dim. flöde, Qdim m3/h 22 57 35 90 15 97
Föroreningsbelastning
Specifik BOD-belastning g BOD7/pe, d 70 70 70 70 70 70
Beräknad BOD-belastning kg BOD7/d 77 211 124 336 47 383

Specifik fosforbelastning g Ptot/pe, d 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Beräknad fosforbelastning kg Ptot/d 2,7 7,5 4,4 12,0 1,7 13,7

- - -
Specifik kvävebelastning g Ntot/pe, d 11 11 11 11 11 11
Beräknad kvävebelastning kg Ntot/d 12,0 33,2 19,6 52,8 7,4 60,2

Specifik suspbelastning g SS/pe, d 80 80 80 80 80 80
Beräknad suspbelastning kg SS/d 87 241 142 384 54 438

Slamproduktion
Specifik slamproduktion g SS/pe, d 120 120 120 120 120 120
Beräknad slamproduktion kg SS/d 131 362 213 576 81 657

(*)Kommunförbundets angivna tillrinningtid vid angiven anslutning

2.3 Kapacitet befintligt reningsverk
Reningsverket i Figeholm har tillstånd att behandla avlopp från 2 000 pe, motsvarande
140 kg BOD7/d. Om belastningen varaktigt bedöms närma sig 2 000 pe skall verksamheten
tillståndsprövas.

Utformningen av befintligt reningsverk framgår av figur 1. Anläggningen är konventionellt
utformad och innefattar mekanisk rening i galler och sandfång, följt av ett biosteg utformat
som ett aktiv slamsteg med tillhörande sedimentering. Biosteget följs av ett kemsteg som
innefattar flockning och sedimentering. Slutligen poleras det behandlade vattnet i
oxidationsdammar innan vattnet leds till Stekflagen i Östersjön.

Vid behandlingen avskiljs rens och sand i den mekaniska reningen. Renset som avskiljs i
gallret går till förbränning. Uppgifter om vad som händer med den avskiljda sanden saknas.
I bio- och kemsteget avskiljs slam. Slammet förtjockas och avvattnas innan det tas om hand
av Econova, som använder det för framställning av jordförbättringsmedel.
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Figur 1: Befintligt reningsverk
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2.4 Förslag till framtida avloppsvattenbehandling
För att klara behandlingen av uppkommet spillvatten vid den planerade utbyggnaden byggs
antingen befintligt reningsverk ut eller också så uppförs ett helt nytt reningsverk i
anslutning till den planerade fritidsbyn. Nedan presenteras dels ett förslag till hur
utbyggnaden av befintligt reningsverk kan göras dels hur ett helt nytt reningsverk kan
utformas.

2.5 Utbyggnad av befintligt reningsverk
Utbyggnad av etapp 1 innebär att belastningen kommer att uppgå till drygt 3 000 pe, vilket
innebär att nytt tillstånd krävs för det befintliga reningsverket redan i etapp 1.

Förslag till utbyggnad av befintligt reningsverk framgår av figur 2 nedan. Befintliga
anläggningsdelar används i största möjliga mån, vilket minimerar investeringskostnaderna.
Genom att omforma biosteget från nuvarande aktiv slam till en biofilmsanläggning behöver
ingen ytterligare biovolym uppföras. Dessutom krävs inga större ombyggnationer för detta.
I en biofilmsanläggning växer mikroorganismerna i biosteget på plastmaterial som svävar
fritt i bassängen. Detta leder till en betydligt högre koncentration av mikroorganismer,
jämfört med en aktiv slam anläggning där mikroorganismerna är i suspension. Dessutom
minskar mängden slam till efterföljande sedimentering då man ej behöver återföra slam (s k
returslam) i en biofilmsanläggning. Detta innebär i sin tur att biosedimenteringen tål en
högre hydraulisk belastning utan att reningsresultatet påverkas negativt.

I etapp 1 delas befintlig biovolym i två delar, genom installation av en mellanvägg, försedd
med galler, som hindrar bärarmaterialet från att passera. Bassänghalvorna fylls med totalt
40 m3 bärarmaterial (ca 20 m3 i vardera halva), med en aktiv yta på minst 350 m2/m3. För
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att klara det ökade syrebehovet, till följd av den ökade föroreningsbelastningen, installeras
ett nytt luftningssystem och nya blåsmaskiner i denna etapp. Dessutom ökas såväl
slamförtjocknings- som slamavvattningskapaciteten, genom installation av en mekanisk
slamförtjockare och en ny slamavvattnare. Även ny utrustning för dosering av polymer
installeras, eftersom förbrukningen av denna kemikalie förväntas öka till följd av den ökade
belastningen.

I etapp 2 kompletteras anläggningen med ytterligare en mellan- och slutsedimentering samt
ytterligare bärarmaterial (25 m3 bärarmaterial, ca 12,5 m3 per bassänghalva). Det båda
sedimenteringarna byggs in genom att befintlig byggnad byggs ut.

I etapp 3 slutligen fylls biobassängen på med ytterligare 5 m3 bärarmaterial.

Figur 2: Framtida utformning av Figeholms reningsverk
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2.6 Uppförande av nytt reningsverk för behandling av fritidsbyns avlopp
För separat behandling av avloppet från fritidsbyn vid Hägnad uppförs en ny anläggning i
anslutning till fritidsbyn. Anläggningen föreslås utformas som en s k SBR-anläggning
(Sequencing Batch Reacor eller, fritt översatt, Satsvis Biologisk Reaktor), vilket torde vara
det mest kostnadseffektivaste behandlingssättet. Dessutom passar denna typ av
anläggningsutformning väl vid varierande flödes- och föroreningsbelastning, vilket är
vanligt vid t e x fritidsanläggningar. Anläggningen upptar en yta av ca 500 m2 och skall
förläggas med en skyddszon på minst 500 m.

Föreslagen utformning framgår av figur 3. Då inga större kostnadsbesparingar bedöms
erhållas genom en etappvis utbyggnad och inga negativa effekter på reningsresultatet
kommer att uppstå genom den från början låga belastningen, bör reningsverket utformas för
en belastning motsvarande fullt utbyggd fritidsby redan under etapp 1.
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Obehandlat vatten silas i en siltrumma innan det leds till en pumpstation. Pumpstationen
beskickar en SBR-reaktor i taget med avloppsvatten. I SBR-reaktorerna behandlas vattnet
såväl biologiskt som kemiskt. Inkommande och producerat slam får sedimentera till botten
innan den övre klarfasen slutligen dekanteras till recipienten, varefter en ny reningscykel
startar. Reaktorerna tappas kontinuerligt på bildat bio- och kemslam. Blandslammet leds till
en överskottsslamtank, varifrån det pumpas till en slamförtjockare. Det förtjockade
slammet föreslås transporteras till Figeholms reningsverk för vidare behandling.

Figur 3: Nytt reningsverk vid Hägnad
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2.7 Kostnader

Kostnader för utbyggnad av befintligt reningsverk
I tabell 5 redovisas beräknade investeringskostnader för respektive etapp vid utbyggnad av
befintligt reningsverk vid Figeholm. Redovisade kostnader inkluderar tillståndsansökan och
kostnader för upphandling av framtida utbyggnad. Däremot inkluderar kostnaderna inte
några markarbeten då geotekniska undersökningar av det aktuella området saknas. Då
angivna kostnader har skattas utifrån tidigare erfarenheter, och inga offerter ligger till grund
för de redovisade kostnaderna, har en oförutsedd kostnad motsvarande 20 % inkluderats.
Den totala kostnaden för ett utbyggt reningsverk, som klarar beräknad belastning, beräknas
uppgå till knappt 15 miljoner kronor.
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Tabell 5: Investeringskostnader för utbyggnad av befintligt reningsverk

Parameter Enhet Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Summa

Maskin kr 2 750 000 1 650 000 100 000 4 500 000
Oförutsett (20%) kr 550 000 350 000 50 000 950 000
Summa maskin kr 3 300 000 2 000 000 150 000 5 450 000

Bygg, VVS kr 0 5 000 000 0 5 000 000
Oförutsett (20%) kr 0 1 000 000 0 1 000 000
Summa bygg, vvs kr 0 6 000 000 0 6 000 000

El, styr, regler kr 1 400 000 0 0 1 400 000
Oförutsett (20%) kr 300 000 0 0 300 000
Summa el, styr, regler kr 1 700 000 0 0 1 700 000

Konstruktion, upphandling, mm kr
Uppgår till ca 10% av investering kr 500 000 800 000 50 000 1 350 000
Nytt tillstånd 350 000 0 0 350 000
Summa övrigt kr 850 000 0 50 000 1 700 000

Summa investeringskostnader kr 5 850 000 8 800 000 200 000 14 850 000

Kostnader för uppförande av nytt reningsverk
I tabell 6 redovisas beräknade investeringskostnader för uppförandet av ett nytt reningsverk
i anslutning till fritidsbyn. Redovisade kostnader inkluderar tillståndsansökan och
upphandlingskostnader. Däremot inkluderar kostnaderna inte ledningsdragning från
pumpstationen vid Hägnad till reningsverket. Kostnader för markarbeten för det nya
reningsverket ingår inte heller då ingen plats för ett nytt reningsverk har bestämts. Hela
investeringen sker under etapp 1. Då angivna kostnader har skattas utifrån tidigare
erfarenheter och inga offerter ligger till grund för de redovisade kostnaderna, har en
oförutsedd kostnad motsvarande 20% inkluderats. Den totala kostnaden för ett utbyggt
reningsverk har utifrån dessa förutsättningar beräknats till knappt 18 miljoner kronor.

Tabell 6: Investeringskostnader för uppförande av ett nytt reningsverk

Parameter Enhet Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Summa

Maskin kr 5 300 000 0 0 5 300 000
Oförutsett (20%) kr 1 100 000 0 0 1 100 000
Summa maskin kr 6 400 000 0 0 6 400 000

Bygg, VVS kr 5 500 000 0 0 5 500 000
Oförutsett (20%) kr 1 100 000 0 0 1 100 000
Summa bygg, vvs kr 6 600 000 0 0 6 600 000

El, styr, regler kr 2 300 000 0 0 2 300 000
Oförutsett (20%) kr 500 000 0 0 500 000
Summa el, styr, regler kr 2 800 000 0 0 2 800 000

Konstruktion, upphandling, mm kr
Uppgår till ca 10% av investering kr 1 600 000 0 0 1 600 000
Nytt tillstånd 350 000 0 0 350 000
Summa övrigt kr 1 950 000 0 0 1 950 000

0
Summa investeringskostnader kr 17 750 000 0 0 17 750 000
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3 Ledningsnät

3.1 Dricksvatten - överföringsledningar och pumpstationer
I denna utredning har inga beräkningar avseende befintliga eller framtida överförings-
ledningar och pumpstationer genomförts. Oskarshamns kommun har i sin skrivelse
konstaterat att befintligt system beräknas klara av ett sammanlagt vattenflöde på maximalt
72 m3/h, vilket motsvarar en anslutning på ca 1 500 personer. Enligt de beräkningar som
redovisas i tabell 3.2.1 bör man kunna bygga ut etapp 1, utan att öka kapaciteten på
befintliga överföringsledningar. För att klara vattenförsörjningen för utbyggnad av etapp 2
krävs dock att kapaciteten på befintligt system ökas.

Istället för öka kapaciteten på befintlig överföringsledning (d v s anlägga ytterligare en
överföringsledning) kan det vara effektivare att bygga en lågreservoir i anslutning till
fritidsbyn. En utvärdering av alternativen kan dock göras först efter att vattenförsörjningen
utretts och beslut finns om var nytt vattenverk skall uppföras eller utbyggnad av befintligt.

3.2 Avloppsvatten - överföringsledningar och pumpstationer
Kapaciteten i det befintliga avloppsnätets begränsas av kapaciteten på de olika pump-
stationerna, enligt kommunens skrivelse. Vidare framgår att överföringsledningarna har en
kapacitet på ca 5 000 personer. Således skulle man eventuellt inte behöva bygga ut
avloppsledningsnätet utan endast utöka kapaciteten på befintliga pumpstationer, förutsatt att
befintligt avloppsreningsverk används även i framtiden.

3.3 Internt ledningsnät
Ledningar förläggs i vägkroppen liksom ledningar för el, telefon och eventuellt bredband.
Normalt anläggs avloppsledningar som självfallsledningar där avloppsvattnet av
gravitationskraften rinner till en lägsta punkt där sedan en pumpstation förläggs som
pumpar avloppsvattnet till reningsverket. Självfallsledningar och pumpstationer kommer att
vara aktuellt för de större anläggningsdelarna såsom konferensanläggning, hotell,
hamnanläggning mm.

Den planerade utbyggnaden av bostäder i etapp 1 och 2 sker dels som nyanläggning av
bostäder Norr om Figeholms huvudgata dels som en förtätning i det befintliga bostads-
området.

Ledningsdragning i det nya området norr om huvudgatan antas kunna ske med självfalls
ledningar i vägkroppen. Höjdskillnaden är stor, vilket gör att fall på ledningarna erhålls
utan att det behöver grävas ner djupt. Antar vi att huvudledningarna utgörs av 200 mm PPE
för avlopp och 63 mm PE-ledning för färskvatten, ledningarna läggs ca 1,5 - 2 m under
markytan och de läggs i vägkonstruktionen bedöms kostnaden för huvudledningar till ca
1,5-2 milj kr. Avloppsledning från området antas kunna ansluta till befintlig avloppsledning
till reningsverket i anslutning till huvudgatan.

Centrumanläggningen ger inte anledning till större markarbeten utan huvudsakligen
kommer ledningar att vara installationer i byggnader. För hantering av avloppsvatten från
centrumanläggningen är det troligt att en pumpstation behöver anläggas för en kostnad av
ca 0,5 milj kr.
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Ledningsnätet i de befintliga bostäderna är inte undersökt eller inventerat. Förtätning av
bostäder i det befintliga området antas kunna ske i existerande ledningsnät/huvudledningar.
Ledningsnätet bör dock undersökas så att det är dimensionerat att klara förtätningen och
håller en tillförlitlig standard.

Visar geotekniska underökningar att ledningsdragningen innebär mycket bergsschakt kan
sk Lätt TryckAvlopp, LTA (eng LPS) vara ett alternativ. Vid LTA förses varje anslutning
med en pump som även krossar/maler avloppet. Sedan trycks avloppsvattnet i klenare
ledningar av polyeten, vilket gör dem böjliga. LTA system ger därför möjligheter att dra
ledningar ytligare, vilket gör att bergschakt mm kan undvikas. LTA system kan bli aktuellt
för stugorna i fritidsbyn, där det är berg eller allmänt besvärligt med ledningsdragningen.
Investeringskostnaden för LTA systemet är fördelaktig, framför allt vid mycket berg eller
annan besvärlig ledningsdragning. Systemet innebär dock många och mindre pumpar,
vilket kan göra driften mer resurskrävande.

4 Dagvatten
Området ligger närmast kusten i ett mindre kustnära lokalt avrinningsområde. Dagvatten
inom området kommer huvudsakligen att skapas genom nederbörd. Genom att ta hand om
dagvatten lokalt bibehålls vattenbalansen i området. Inom stora delar av området kommer
detta att ske genom öppna diken eller dikesanvisningar vid vägar, som avleder dagvatten till
befintliga bäckar och åar.

Inom de centrala delarna av området, med sammanhängande hårdgjorda ytor, sker
dagvattenuppsamling och en mer aktivt lokalt omhändertagande av dagvatten.
Dagvattenuppsamling med ledningssystem kommer att behöva ske på centrumanläggningar
och större parkeringsytor. Området med dagvattenuppsamling utgör ca 1/25–del av
exploateringsområdet. Det kan bli aktuellt att dagvatten passerar en mindre
sedimentationsdamm och/eller oljeavskiljare innan dagvatten avleds till befintliga bäckar
och åar. Sedimentationsdammen kan möjligen samordnas med befintliga dammar i
anslutning till golfanläggningen.

5 Rekommendationer
Utbyggnaden planeras ske i tre etapper. Vid nuvarande etappindelning, visar beräkningar i
denna utredning, att följande åtgärder behövs göras i de olika etapperna.

5.1 Etapp 1
Färskvattenförsörjning
Utbyggnad av befintligt vattenverk alternativt anläggande av nytt vattenverk.
Befintlig överföringsledning bör klara utbyggnaden.
Förstudie angående vattenförsörjning för etapp 2 och 3 bör påbörjas.

Avloppsvatten
Alternativet befintligt reningsverket i Figeholm
Reningsverket behöver söka och erhålla nytt tillstånd, samt byggas ut för ca 6 milj kr.
Alternativet nytt reningsverk i anslutning till ”The Circle resort”
Nytt reningsverk anläggs på område i anslutning till ”The Circle resort”, vilket kräver nytt
tillstånd och anläggande av nytt reningsverk.
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Lokalt ledningsnät
Projektering, inmätning, geoteknisk undersökning och konstruktion utförs då slutlig
placering av byggnader och infrastruktur beslutats. Stugområdet i etapp 1 ligger
huvudsakligen högre än anslutningspunkten, vilket gör det troliga att självfallsledningar
och ett traditionellt avloppssystem är att föredra.

5.2 Etapp 2
Färskvattenförsörjning
Fullföljande av förstudie, tillstånd och detalprojektering enligt den process som påbörjats i
god tid (2-4 års genomförandetid).

Avloppsvatten
Alternativet reningsverket i Figeholm
Tillståndet som söks i etapp 1 förslås omfatta även etapp 2. Omfattande ombyggnader för
ca 9 milj kr.
Alternativet nytt reningsverk i anslutning till ”The Circle resort”
Uppfört reningsverk i etapp1 klarar även etapp 2.

Lokalt ledningsnät
Projektering av ledningsnät sker i samband med att vägar och annan infrastruktur
projekteras.

5.3 Etapp 3
Färskvattenförsörjning
Nytt vattenverk och tillstånd från etapp 2 dimensioneras så att även etapp 3 försörjs.
Nya överföringsledningar eller eventuellt anläggs sk låg-reservoar vid anläggningen.

Avloppsvatten
Alternativet reningsverket i Figeholm
Tillstånd för etapp 1 omfattar även tillstånd för etapp 3, mindre utbyggnader aktuella för ca
0,2 milj kr.
Alternativet nytt reningsverk i anslutning till ”The Circle resort”
Uppfört reningsverk i etapp1 är klarar även etapp 3.

Lokalt ledningsnät
Projektering, inmätning, geoteknisk undersökning och konstruktion utförs då slutlig
placering av byggnader och infrastruktur beslutats.
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