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Sammanfattning 

Vattenförsörjningen på Holmön har under flera år varit problemtyngt. Flera insatser har gjorts 
genom åren för att öka leveranssäkerheten. För närvarande sker vattenförsörjningen från en 
vattentäkt på norra sidan av Holmön. Vattenverket drivs i UMEVA:s regi och försörjer idag ca 130 
fastigheter med dricksvatten. Vattenförbrukningen från de anslutna fastigheterna på Holmön 
varierar kraftigt under året, med hög förbrukning under sommaren och låg förbrukning under 
vintern:  

• September - april ca 7-10 m3/dygn 
• Maj - juni o aug ca 10-15 m3/dygn 
• Juli  ca 20-30 m3/dygn 
• Visfestivalen ca 50-65 m3/dygn 

Den höga förbrukningen på sommaren har under vissa år lett till svårigheter att uppfordra råvatten 
från vattentäkten (på grund av låga grundvattennivåer) och därmed producera tillräckligt med 
dricksvatten. I anledning av den tekniska utmaningen att trygga vattendistributionen, det oklara 
rättsförhållandet mellan UMEVA och fastighetsägarna samt den ökade efterfrågan beslutade 
UMEVA i början av år 2014 att inte medge ytterligare anslutningar i avvaktan på en bredare 
utredning av olika förutsättningar och aspekter.  

Syftet med utredningen är att kartlägga dagens vattenanläggningar på Holmön, identifiera brister 
och åtgärdsbehov samt beskriva och kalkylera tänkbara framtida alternativ för att säkerställa 
dricksvattenproduktionen. Utredningen ingår som en teknisk bilaga till konsekvensanalysen som 
har överlämnats till Umeva:s bolagsstyrelse 2015-12-03. 

Det har under 2015 gjorts ett enkätutskick i syfte att få besked hur samtliga bostadsfastigheter får 
sitt dricksvatten. Svarsfrekvensen var 87 %. Utredningen visar att ca 134 fastigheter får sitt 
dricksvatten från UMEVA:s vattentäkt; 73 via vattenföreningar och 61 direkt. Omkring 70 
bostadsfastigheter har enligt undersökningen eget vatten alternativt inget vatten, av dessa har 16 
uttryckt önskemål om att få ansluta.  

UMEVA:s vattenanläggning på Holmön består av ett antal råvattenbrunnar, ett vattenverk samt 
omkring 4,5 km ledningsnät.  

Uppgraderingen av vattenverket som genomfördes 2014 har bland annat ökat kapaciteten för 
råvattenuppfordring och renvattenproduktion, samt ökat möjligheterna till fjärrövervakning och –
styrning från fastlandet. Flera faktorer har dock identifierats som ännu inte är åtgärdade, vilket gör 
dagens system sårbart: 

• I ett värsta scenario med en nederbördsfattig vinter följt av en torr sommar kan 
vattenproduktionen bli så låg som ca 25-30 m3/dygn 

• Mer reservoarvolym krävs för att jämna ut skillnaderna i råvattenproduktion och 
dricksvattenförbrukning under högtider och festivaler. 

• Flaskhalsar i distributionsnätet map. ledningskapacitet, underhållsaspekter, m.m. 

För att kartlägga åtgärdsbehovet har olika scenarion utarbetats, för vilka vissa antaganden har gjorts 
i antal anslutna och antal fast boende. För dessa har års- och dygnsflöden beräknats. Vidare har 
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även fyra tekniska alternativ för ökad dricksvattenproduktion beskrivits. Urval av dessa har skett 
utifrån meteorologiska, drift- och underhållstekniska samt infrastrukturrelaterade aspekter.  

Även nollalternativet har beskrivits och kalkylerats, vilket innebär åtgärder på vattenanläggningen 
som erfordras oavsett hur utvecklingen i framtiden kommer att bli.  

De beskrivna teknikerna för ökad vattenproduktion är: 

• Indirekt vatten från Sävar 
• Återinfiltration av grundvatten 
• Fler bergborrade brunnar  
• Membranfiltrering av havsvatten 

Vidare har även övriga förslag till åtgärder tagits med såsom uppgradering av reservoarvolym, 
förstärkning och förnyelse av ledningsnätet och underhållstekniska åtgärder i form av spolbrunnar, 
m.m. 

Scenarion och de tekniska alternativen har sammanställts i en ekonomisk kalkyl där 
investeringskostnaderna och drift- och underhållskostnaderna finns redovisade. 

Förutsatt att UMEVA av Umeå Kommun får i uppdrag att utreda vidare, bör arbetet fokusera på 
utredning och utvärdering av beskrivna alternativ för ökad vattenproduktion, modellering av 
distributionsnätet för att beskriva åtgärder inom distributionssystemet och utreda volym och 
utformning av ökad reservoarvolym, med målsättning att trygga vattenleveransen på Holmön. 
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1 Orientering 
Föreliggande utredning är en del av konsekvensanalysen som har upprättats av Ulrika Sundin 
Bonnedahl 2015-12-03. Konsekvensanalysen har lämnats som beslutsunderlag till bolagsstyrelsen 
2015-12-03. 

1.1 Bakgrund 
Vattenförsörjningen på Holmön sker för närvarande från en vattentäkt på norra sidan av Holmön. 
Råvattnet är ett grundvatten, som bereds till dricksvatten i ett mindre vattenverk beläget ca 1 km 
från Holmö Hamn. Vattenverket försörjer idag ca 130 fastigheter med dricksvatten. 
Vattenförbrukningen från de anslutna fastigheterna på Holmön varierar kraftigt under året. 
Variationen är säsongsbetingad, med hög förbrukning under sommaren och låg förbrukning under 
vintern.  

Den höga förbrukningen på sommaren har under vissa år lett till svårigheter att uppfordra råvatten 
från vattentäkten (på grund av låga grundvattennivåer) och därmed producera tillräckligt med 
dricksvatten. Vissa år har det krävts reduktion av vattentrycket i distributionsnätet och/eller 
vattenavstängningar för att minska förbrukningen under helger med toppförbrukning. Syftet har då 
varit att inte torrlägga brunnarna, att klara en minimiproduktion av dricksvatten på ön och att 
därmed undvika långsiktiga skador på brunnar och vattentäkten. 

Ett flertal utredningar och insatser har gjorts under åren för att höja leveranssäkerheten på Holmön: 

• 1995-1997: Borrning av observationsrör för observation av grundvattennivåer inom 
vattentäkten, borrning av två nya borrhål, samt tillhörande ledningsdragningar. 

• 2007-2008: Utredning med sjöledningsalternativ kontra upprustning av vattenverket 
• 2010-2011: Anläggning av ny sjöledning från Sävar vattenverk till Holmön 
• 2014-2015: Uppgradering av vattenverket inkl. kapacitetsökning 
• 2015: Vattentäktsutredning 

Vissa av insatserna har gett goda resultat och lett till högre produktionskapacitet, medan 
exempelvis sjöledningen aldrig nått upp till förväntade resultat. 

Förfrågningar för nyanslutningar av befintliga hus och för nya tomter har kontinuerligt registrerats 
av UMEVA. Att ansluta fler hushåll till befintligt distributionsnät motiverades dock inför 
sommaren 2014 som oansvarigt med hänsyn till historiken och kunskapsbristerna kring 
vattentäktens kapacitet. Den samlade bedömningen som gjordes av UMEVA inför sommaren 2014 
var därmed att inte ansluta fler fastigheter till UMEVA:s distributionsnät förrän det juridiska läget 
kring UMEVA:s ansvar med hänsyn till vattentjänstlagen är klarlagt och leveranssäkerheten var 
höjt. 

Beslutet följdes upp med ett flertal möten mellan Umeå Kommun och UMEVA under 2014-2015, 
med syfte att bemöta behovet av kunskapsutbyte mellan varandra. UMEVA redovisade 
kunskapsläget och –luckor kring vattentäktens kapacitet och därmed förknippade problem. Umeå 
Kommun förmedlade kunskaper kring den kommunala planeringen på Holmön, pågående plan- och 
bygglovsprocesser samt framtida övergripande planer.  
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En konsekvensanalys av de olika juridiska alternativen med avseende på vattentjänstlagen har 
utarbetats under hösten 2015 och utgör stommen i föreliggande utredning. 

Samtidigt startade UMEVA en utredning i samarbete med en extern hydrogeolog för att kartlägga 
kunskaperna kring vattentäkten och täktens kapacitet. Resultaten från denna utredning 
presenterades för UMEVA i september 2015, och ingår delvis i föreliggande rapport. Utredningen i 
sin helhet återfinns som bilaga 1. 

1.2 Syfte 
Utifrån beskrivningen ovan startades föreliggande interna utredning, med följande syften: 

• Kartlägga antal anslutna fastigheter 
• Kartlägga intresset för anslutningar 
• Kartlägga övriga vattenförsörjningar 
• Identifiera brister och åtgärdsbehov 
• Utreda tekniska alternativ för att höja leveranssäkerheten 
• Uppskatta framtida förbrukning utifrån olika scenarion 
• Uppskatta kostnaderna för de redovisade alternativen 

Utredningen relaterar till konsekvensanalysen, och ska tillsammans med den utgöra 
beslutsunderlag för de juridiska vägvalen som ska göras för Holmöns framtida vattenförsörjning. 

1.3 Arbetsgruppen 
Följande grupper, organisationer och intressenter har träffats och kontaktats i olika syften under 
utredningens gång: 

• UMEVA 
• Bygglovsenheten, Umeå Kommun 
• Övergripande planering, Umeå Kommun 
• Planenheten, Umeå Kommun 
• Mark- och exploateringskontoret, Umeå Kommun 
• Visfestivalen, festivalskommittén 
• Holmön Utvecklings Forum HUF 
• Hamnförening Holmön 
• Statistiska Centralbyrån 
• Trafikverket 

1.4 Styrande dokument 
Kommunstyrelsen har beslutat om ett antal strategiska mål för Holmöns utveckling. Följande 
kommunala dokument hanterar Holmön: 

• Holmön – Umeås Utpost i Kvarken. Strategier för framtiden. Kommunstyrelsen Umeå 
Kommun, 2013-01-15, med tillhörande samrådsredogörelse. 

• Natur- och kulturvärden i Holmöskärgården – en resurs för framtida utveckling. 2012-05-
15, Ulf Holmgren. 
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Följande information i dokumenten ovan har betydelse för vattenförsörjningen på Holmön: 

• Minst 100 bofasta på Holmön i en nära framtid 
• Ökad bebyggelse (fritidshus, permanenta bostäder, konferensanläggning) 

1.5 Övrigt 
1.5.1 Sjöledningen 

Sjöledningen mellan Ivarsboda och Holmön anlades 2011 och är ca 11,5 km lång. Projektet har 
sedan starten varit problemtyngt, vilket även fortsatte under drifttagningen. Ett flertal försök har 
gjorts för att ta sjöledningen i drift varvid läckor har upptäckts. Hittills sista försöket gjordes i 
december 2013 men misslyckades pga. en ny läcka. En utredning genomfördes under vårvintern 
2014 för att diskutera alternativ till reparation, andra typer av ledningsmaterial och alternativa 
sträckningar. I samband med utredningen fördes diskussioner med bl a: 

• SMHI (is- och vindförhållanden, havsströmmar) 
• Trafikverket/Färjered (lokala strömningsförhållanden) 
• Umeå Marina Forskningscentrum (mätningar, observationer) 
• Umeå Energi (erfarenheter elkabel) 
• Leverantörer av ledningsmaterial (förstärkta ledningar) 
• Lokala dykare (observationer, mätningar) 

Följande slutsatser har dragits i samband med utredningen: 

• De lokala strömnings- och isvallningsförhållandena mellan fastlandet och Holmön är 
ovanligt svåra för svenska förhållanden. SMHI och Trafikverket bekräftar att mycket 
kraftiga strömmar förekommer regelbundet (uppemot 7-8 knop) 

• Havsbottnen är stenig enligt uppgifter från dykare, i alla fall i sluttningen där vattendjupet 
övergår från lägre till större djup. I kombination med starka strömmar och kraftig 
isvallning skapas tuffa förutsättningar för att sjöledningen ska hålla på sikt, i befintlig 
position. 

• Hittills upptäckta läckor har förekommit på utpekade områden där förhållandena är som 
värst. 

• Befintlig ledning bedöms inte ha förutsättningar att kunna stå emot genomnötning på sikt 
på befintlig sträckning. 

• Ett flertal ledningsmaterial förekommer på marknaden, varav vissa är avsedda för just 
sjöförläggning. Kontakter med leverantörer visar dock att strömningshastigheten är så 
kraftig att inga garantier kan ges mot genomnötning.  

• Det avråds från att enbart byta ledningsmaterial, eller bara punktreparera ledningen men 
behålla lednings befintliga position, på grund av risk för genomnötning på kort sikt. 

Sjöledningen är därmed inte i drift och tills vidare nedlagd. 

1.5.2 Enkät 
För att fastställa befintlig vattenförsörjning på Holmön idag, utöver anslutna till UMEVA:s 
distributionsnät, har en enkät skickats ut i januari 2015. Enkäten har gått ut till samtliga 
fastighetsägare på Holmön. Fastighetsägare som inte svarade i januari fick en förnyad chans att 
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svara på enkäten i augusti 2015. Svarsfrekvensen totalt låg på ca 87%. Resultaten från enkäten 
ingår i föreliggande rapport, se följande kapitel. 

2 Vattenlösningar på Holmön 
Utöver UMEVA som vattenleverantör finns det ett flertal privata enskilda brunnar och privata 
vattenföreningar. Hushåll som är anslutna till UMEVA är direktanslutna, anslutna via annan 
fastighet, eller anslutna via vattenförening. Nedan ges en överblick över dagens situation på 
Holmön, baserat på enkätsvaren. 

2.1 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen som genomfördes 2015 gav följande resultat. 

Tabell 2.1 Resultat från enkätundersökningen 2015 

  Antal 
fastighetsägare  

Summa tillfrågade fastighetsägare - 249 

Anslutna till UMEVA Direktanslutna  61 

 Via vattenförening 46 

 Anslutna till UMEVA, men ej registrerade i 
kundsystem 

27 

 Summa UMEVA 134 

Annan vattenförsörjning Uttryckt önskemål om anslutning 16 

 Egen brunn 32 

 Gemensam brunn 21 

Annan lösning (t.ex.inget vatten) - 15 

Tillfrågat men inget svar - 31 

 

Uttryckt i procent ser det ut enligt följande figur. 
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Figur 2.1 Resultat från enkätundersökningen 2015, uttryckt i procent. 
 
Undersökningen visade att något mer än hälften av hushållen på norra delen av Holmön är 
anslutnas till UMEVA:s distributionsnät (ca 55%).  

Hushåll som har egna vattenlösningar utgör totalt ca 27% motsvarande 115 hushåll, varav 8% är 
anslutna till en gemensamhetsanläggning. Av dessa 27% har 6% av hushållen uttryckt önskemål 
om att ansluta sig till UMEVA (16 hushåll). 

Cirka 6% av de tillfrågade hushållen har en annan lösning (inget eget vatten, hämtar vatten vid 
affären, tar med sig, etc.) och ca 12% av de tillfrågade hushållen valde att inte svara på enkäten. 

Enkätundersökningen visade också att UMEVA försörjde 27 fler fastigheter med vatten än vad som 
finns registrerat i UMEVA:s kundsystem, vilket – enbart sett ur ett tekniskt perspektiv - generererar 
en extra förbrukning på ca 20 %.  

2.2 UMEVA:s distributionsnät 
De totalt 134 fastigheterna som idag är anslutna till UMEVA är utspridda över en ca 4,5 km lång 
sträcka från Holmöhamn sett och söderut.  

Vattenverket och försörjningsområdet ligger på norra halvan av Holmön. Vattenverkets ungefärliga 
läge samt distributionsnätet framgår av figuren nedan. Den blåstreckade linjen är befintligt 
ledningsnät på Holmön. 
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Fakta om Holmön:  

Antal bofasta1: 
Antal hushåll, anslutna till UMEVA: 
Antal vattenföreningar: 
Totalt antal hushåll på norra Holmön: 
Ledningsnätets längd: 

 

 

60 personer 
134  
5 
224 
ca 4,5 km 

Figur 2.2 Situationsplan över distributionsnätet på Holmön samt fakta. 
 
SCB och Umeå Kommun är 60 personer skrivna på Holmön (fast boende). 

Umeva förser sammanlagt fem vattenföreningar med dricksvatten. Vattenföreningarna är spridda 
över Holmön, vilket framgår av kartan nedan. Även Umeå Fritid finns med som avtalskund med 
egen vattenmätare. Umeå Fritid har sin största vattenförbrukning i servicehuset, placerat intill 
småbåtshamnen mitt emot Holmöhamn. 

I tabellen redovisas antal medlemmar för respektive förening2.  

Tabell 2.2 Antal medlemmar i respektive vattenförening. 

Förening  Antal 
medlemmar 3 

Trappuddens Vattenförening 15 

Petkroken-Holmöns Samfällighet 10 

Petkrokens Väg- och Vattenförening 15 

Berguddens Vattenförening 8 

Holmöns Södra Vattenförening 25 

 

 

                                                      

1 Enligt SCB och Umeå Kommun, 2014 
2 Källa: Enkätundersökning 2015, Umeva 
3 Källa: Enkätundersökning 2015, Umeva 
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Figur 2.3 Vattenföreningarnas respektive försörjningsområde på Holmön. 
 

2.3 Övriga vattenlösningar 
Övriga privata vattenlösningar som förekommer har inte studerats i detalj, men har kunnat 
lokaliseras genom enkätundersökningen. Inga detaljerade uppgifter om dricksvattnets respektive 
kvalitet har inhämtats. Privata vattenlösningar kan vara enskilda vattenbrunnar för 1-2 hushåll, 
alternativt ett mindre vattenverk som försörjer ett flertal hus med dricksvatten. I de allra flesta 
fallen utgörs vattenförsörjningen av antingen grävda eller borrade brunnar. 
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Figur 2.4 Gråmarkerade fastigheter med privat vattenlösning. 
 
Figur 2.4 visar ungefärligt läge för de flesta fastigheterna som i enkäten har uppgett att de har 
privat vattenlösning (gråmarkerade fastigheter). Områdena märkta med 1 och 2 är 
gemensamhetsanläggningar med fler än två anslutna fastigheter (privata föreningar).  
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3 UMEVAS vattenproduktion idag 

3.1 Vattentäkten 
Grundvatten till dricksvattenproduktionen tas från en vattentäkt söder om vattenverket. Råvattnet 
uppfordras från lösa jordlager ur en grävd brunn (kallad råvattenbrunn).  

Materialet inom vattentäkten består av finkorning sand som har bildats genom isälvsavlagringar, 
med en mäktighet om ca 7 m i närheten av vattenverket, se även figur 3.2 (orangefärgat område 
med vita prickar). Mäktigheten avtar successivt ju högre upp (söderut) man kommer inom 
vattentäkten. Sanden har bildats genom svallning och har relativt kantig form, vilket gör att vattnet 
strömmar relativt långsamt. Gradienten, dvs. grundvattnets lutning, bedöms ligga på ca 1,5 – 3,5 %, 
och är därmed relativt flack.4 

 
Figur 3.1 Vattentäkten på Holmön med ungefärligt läge för brunnarna. 

Grundvattenmängden inom vattentäkten är begränsad till nybildningen som sker genom nederbörd 
inom området i form av snö eller regn. För att öka vattentillgången har 1996 två bergborrade 
brunnar anlagts med ett djup på ca 65 m, ca 100 m från vattenverket. Dessa brunnar tar vatten från 
bergsprickor (ej lösa jordlager), och infiltrerar vattnet till de lösa jordlagren (isälvssanden) ca 10 m 
uppströms vattenverket. På så sätt tillförs vattentäkten ca 20-30 m3 vatten varje dygn (tillskott).  

 

                                                      

4 VAB, 1995-06-09 
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Figur 3.2 Utdrag ur SGU:s jordartskarta (Källa: SGU). 

Under VAB:s utredningsarbete med vattentäkten år 1995 har även tre nya formationsfilterbrunnar 
anlagts i de lösa jordlagren, i en sektion i höjd med vattenverket. Brunnarna gavs beteckningarna 
9501, 9502 och 9503. Syftet med brunnarna var att uppfordra vatten under snösmältningen och 
återinfiltrera det vattnet högre upp i täkten för att ”fylla på” grundvattenmagasinet inför 
sommarsäsongen, när grundvattennivån är låg på grund av låg nederbörd och hög förbrukning. 
Brunnarna har dock aldrig använts sedan de anlades. 

Tabell 3.1 Fakta Holmön vattentäkt inkl. brunnar 

Parameter  Värde  Enhet  

Vattentäktens yta 120’000 m2 

Nederbörd (inkl. snösmältning)5 566 mm/år 

Avdunstning 320 mm/år 

Grundvattenbildning 246 mm/år 

Grundvattenbildning  29’500 m3/år 

Bergborrade brunnar, antal 2 st 

Bergborrade brunnar, djup 66 m 

Foderrör, diameter  140 mm 

Kapacitet, sammanlagt ca 26 m3/d 

                                                      

5 SMHI, medelnederbörd på Holmön sedan 1901 
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Råvattenbrunn (grävd brunn), antal 1 st 

Råvattenbrunn, diameter 2,0 m 

Råvattenbrunn, djup 8,6 m 

Extra brunnar, antal 3 st 

Djup 6,5 – 7,0 m 

 

Årsnederbörden på Holmön varierar, men har i medel sedan 2002 legat på ca 590 mm/år (se 
figuren nedan), och i medel sedan 1901 på ca 566 mm/år. Avgörande för grundvattenbildningen är 
dock hur mycket av nederbörden som infiltrerar i marken. Där spelar avdunstningen en stor roll, 
nederbördsfattiga år med hög avdunstning kan slå hårt mot nybildning av grundvatten.  

 

Figur 3.3 Årsnederbörd på Holmön, 2002-2014.6 
 

3.1.1 Risker 
På Holmön finns en s.k. ”slamlagun” för tömning av slam från enskilda avloppsbrunnar. 
Slamlagunen ligger några kilometer längre bort och därmed klart utanför vattentäkten, se figur 
nedan.  

Söder om vattentäkten, och därmed utanför täktens tillrinningsområde, finns en f.d. avfallsdeponi7. 
Deponin har historiskt sett tagit emot hela Holmöns samlade avfall, från inert till farligt avfall. 
                                                      

6 SMHI, 2015-10-30 
7 Kontakt UMEVA, Avfall, Lars Wårdh, 2015 
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Deponin har avslutats och avstädats för några år sen, men marken har inte sanerats. Risken för att 
föroreningar läcker ut i lösa jordlager som påverkar Holmöns vattentäkt bedöms som låg. Risken 
för att förorenat vatten sprider sig till underliggande sprickzoner i berg är dock inte helt otänkbar. 
Följden av detta vore att föroreningar kan spridas med grundvatten i berg och i så fall förorena 
grundvattenförande sprickor som nyttjas för råvattenuttag. Analyserna som har tagits hittills tyder 
inte på någon påverkan, men en omfattande screeninganalys med fokus på utvalda 
indikatorparametrar har inte gjorts.  

På avrinningsområdets gräns ligger dessutom Holmöns kyrkogård. Dränvatten från kyrkogårdar 
klassas som avloppsvatten. Det är sannolikt att vatten som infiltrerar inom kyrkogården rinner ner 
mot täkten och blandas med grundvatten. Uppehållstiden ner till råvattenbrunnen är dock relativt 
lång, så att flera föroreningar hinner fastläggas eller brytas ner på väg ner genom akviferen. 
Analyserna som har tagits hittills tyder inte på någon påverkan, men en omfattande screeninganalys 
med fokus på utvalda indikatorparametrar har inte gjorts. 

 
Figur 3.4 Situationsplan med ungefärliga lägen för slamlagun, kyrkogård och f.d. deponi. 

3.1.2 Vattendomar 
Inga vattendomar har kunnat hittas i arkiven för någon av brunnarna. 

3.1.3 Vattenskyddsområde 
Inget vattenskyddsområde har bildats för befintlig vattentäkt. VAB har i samband med utredningen 
1996 gjort ett förslag till vattenskyddsområde. 

3.2 Vattenverket 
Vattenverket försörjs idag med råvatten från den grävda brunnen, se beskrivning ovan. Råvattnet 
har något varierande kvalitet, men kan generellt beskrivas med något förhöjd halt av järn, låg 
alkalinitet och ett för lågt pH-värde. Råvattnet bereds inne i vattenverket genom ett alkaliskt filter 
(kalciumkarbonat) för att neutralisera naturlig kolsyra, och därmed höja pH-värdet. Samtidigt höjs 
alkaliniteten i vattnet och kalciumhalten, och en del av järnet faller ut på filtermaterialet. 
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När vattnet har passerat filtret avleds det till lågreservoaren som är placerad under 
vattenverksbyggnaden. Från lågreservoaren pumpas vattnet ut på distributionsnätet genom två 
torruppställda pumpar. Pumparna är varvtalsreglerade och styrs mot trycket i ledningsnätet, dvs. 
pumparnas frekvens anpassas för att hålla ett visst tryck på nätet. 

Som mikrobiologisk säkerhetsbarriär finns möjlighet att dosera klor på råvatten och/eller utgående 
renvatten. Även ett UV-aggregat finns installerat, med möjlighet att behandla både råvatten eller 
utgående renvatten med UV-strålning som desinfektion. 

Tabell 3.2 Fakta Holmön vattenverk 

Parameter  Värde  Enhet  

Råvattenpump, antal 2 st 

Råvatten, kapacitet (normalt)8 1,0 m3/h 

Råvatten, kapacitet (maximalt)9 6,0 m3/h 

Råvatten, kapacitet per dygn, maximalt, 
under korta perioder10 11 

132 m3/d 

Alkaliskt filter, yta 1,0 m2 

Alkaliskt filter, bäddhöjd 1000 mm 

Ytbelastning, normal drift 1,0 m/h 

Ytbelastning, maximal drift 6,0 m/h 

Uppehållstid EBCT12, normal drift 60 min 

Uppehållstid EBCT, maximal drift 10 min 

Erforderlig uppehållstid, EBCT 28 min 

UV-aggregat, antal13 1 st 

UV-dos, normal drift 400 J/m2 

UV-dos, maximal drift 200 J/m2 

Lågreservoar, antal 1 st 

                                                      

8 Period september-april 
9 Maximalt möjlig produktion utifrån pumpkapacitet 
10 Förutsättning: tillräckligt höga grundvattennivåer 
11 Antagen drifttid: 22 h/dygn 
12 EBCT = Empty-bed contact time 
13 Lamptyp: Lågtryck, cert. ÖNORM 
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Lågreservoar, effektiv volym 8 m3 

Renvattenpumpar, antal 2 st 

Börtryck på distributionsnätet, normala 
förhållanden 

2,7 bar 

Kapacitet, vid 2,7 bars utgående tryck 10,5 m3/h 

Kapacitet renvatten, per dygn, maximalt14 132 m3/d 

 

Vattenverket är dimensionerat för att systemet från rå- till renvatten inkl. filteranläggning, ska klara 
årets säsongsbetingade variationer i dygnsförbrukning och att vattenkvaliteten uppfyller 
Livsmedelsverkets föreskrifter SLV FS 2001:30.  

Under högtider, som t.ex. Visfestivalen, körs anläggningen hårdare, med högre pumpkapaciteter, 
kortare uppehållstider i filtret och snabb omsättning i lågreservoaren. Följden av det är att vattnet 
under högtider kan uppvisa något lägre pH än normalt (ca 7,5-7,7 istället för normalt 8,2).  

Bedömningen är att akviferen och brunnen kan klara en kortvarig period med mycket höga uttag 
upp emot ca 100 m3 per dygn, förutsatt att grundvattennivåerna är tillräckligt höga, men att 
akviferen som den ser ut idag inte medger dessa uttagskapaciteter under en längre tid. De angivna 
maximala uttagen i tabellen ovan förutsätter därmed att akviferen är väl påfylld med grundvatten, 
dvs. att nederbörden i form av snö på vintern och regn på våren varit inom normala intervall. I 
annat fall är uttagsmöjligheterna betydligt sämre. 

Även kortvariga höga momentana uttag uppemot 8-10 m3/h klarar vattenverket med nuvarande 
installationer, dock inte över en längre tid. Utökad reservoarvolym krävs för att få driftsäkra 
förhållanden i samband med högtider och festivaler på Holmön. 

3.3 Vattenförbrukning 
Vattenförbrukningen på Holmön följer inte normala förbrukningsmönster. Förbrukningen är starkt 
säsongsbetingad med en låg förbrukning vintertid och en hög förbrukning på sommaren. 
Förbrukningen kan jämföras med turistorter. Den höga förbrukningen sammanfaller på Holmön 
med nederbördsfattiga månader vilket försvårar situationen. På Holmön hålls under perioder med 
hög förbrukning även festivaler vilket lockar till sig gäster, vilket i sin tur ökar förbrukningen. 
Historiskt sett har ofta festivalhelger varit den perioden som har sammanfallit med problem i 
vattenleveransen. 

3.3.1 Årstidsvariationer 
Årstidsvariationerna ser ut enligt följande figurer. Värdena är för åren 2003-2013 och visar 
dygnsförbrukningen under ett kalenderår.  

                                                      

14 Antagen drifttid: 22 h/dygn, begränsas av råvattenkapaciteten 
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Figur 3.5 Förbrukningsvariation m3/d under ett kalenderår. Mätvärden från 2003-2013. 
 
 

 
Figur 3.6 Dygnsförbrukningen min-medel-max i m3/d månad för månad. Mätvärden från 2003-2013. 

Figur 3.5 och 3.6 visar förbrukningsvariationerna under ett kalenderår, med tydlig högförbrukning 
mellan juni till augusti och tydliga förbrukningstoppar i juli i samband med visfestivalen. Maximal 
förbrukning som har uppmätts ligger på ca 65 m3/dygn under julimånad (övriga värden som 
avviker från mönstret utanför sommarhalvåret är orsakade av läckor på ledningsnätet). 
Förbrukningen sommartid ligger i medel ca en faktor 5 högre jämfört med vintermånaderna.  
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I Figur 3.7 redovisas månadsförbrukningen för månaderna februari, juni, juli och augusti, för åren 
2002-2013. Figuren visar att förbrukningstrenden är stigande, för samtliga månaderna. Kraftigaste 
ökningen står julimånad för. 

  
 
Figur 3.7 Medeldygn för utvalda månader, för åren 2003-2013 samt tillhörande trendkurvor. 
 

3.3.2 Momentanförbrukning 
Den momentana förbrukningen på Holmön under sommaren framgår av figuren nedan. 

 
Figur 3.8 Variation i momentanförbrukning på Holmön under sommaren 2015, enhet i m3/h. 
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I medel över sommaren ligger förbrukningen på ca 0,23 l/s (=0,81 m3/h). Den maximalt uppmätta 
förbrukningen i samband med midsommar låg på ca 1,9 l/s (=6,7 m3/h). Förbrukningen över 
visfestivalen låg i år på en lägre nivå än förväntat. Orsaken till det tros vara den omfattande 
informationskampanjen som har genomförts inför sommaren 2015 och särskilt inför visfestivalen. 

3.3.3 Specifik förbrukning 
Med facit från enkätundersökningen i hand kan den specifika, maximala sommarförbrukningen i 
liter per fastighet och dygn beräknas för år 2015. Det förutsätts att i princip samtliga anslutna 
fastigheter (totalt 134 st) är bebodda under visfestivalen, i totalt 3 dygn. 

Den specifika, lägsta vinterförbrukningen kan räknas ut genom månadsförbrukningen under 
januarimånad, och jämföras med antal skrivna personer på Holmön (60 personer), fördelade på 18 
anslutna fastigheter (enligt kommunens klusteranalys). 

 Dygnsförbrukning sommar, max. 41 m3/dygn 
 Specifik förbrukning per fastighet ca 310 liter per fastighet och dygn 
 
 Dygnsförbrukning vinter, min 7 m3/dygn 
 Specifik förbrukning per fastighet ca 388 liter per fastighet och dygn 

I jämförelse med Umeå Stad ligger en genomsnittsförbrukning för en villa på ca 356 liter per dag 
och för en lägenhet på ca 232 liter per dag. Beräkningarna kan därför antas ligga på rimliga nivåer. 

3.3.4 Visfestivalshelgen 
Visfestivalen är en årligen återkommande festival som äger rum sista helgen i juli. Festivalen 
lockar till sig många besökare till Holmön. Generellt kan konstateras att det dels rör sig om många 
festivalsbesökare, och dels att festivalen utgör ett tillfälle för många att åka till ön (utan att besöka 
festivalen). Inom festivalsområdet finns inga vatteninstallationer som ökar förbrukningen. De 
ökade vattenuttagen sker främst på grund av följande: 

• Festivalen bidrar till att många personer samtidigt vistas på Holmön, dvs stugorna och 
hushållen är maximalt nyttjade. 

• Ökad besöksfrekvens i servicehuset (dusch, WC, tvättmaskin, m.m.), som nyttjas av 
båtägare, campare och allmänheten i övrigt. 

• Högre förbrukning vid spolposter. 
• Högre förbrukning i restaurangen. 

I figuren nedan visas besöksstatistiken15 och högförbrukningen för åren 2010-2015 (exkl. år 2014 
där flödesdata saknas). 

                                                      

15 Källa: Visfestivalskommittén, 2015. 
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Figur 3.9 Besöksstatistik på visfestivalen (totalt antal besökare) jämfört med maxdygnsförbrukning 
(m3/dygn) under visfestivalshelgen för åren 2010-2015. 
 
Ett samband mellan hög toppförbrukning och högt festivaldeltagande syns i figuren. Det är dock 
svårt att prognosticera detta från år till år, eftersom antal festivalbesökare även beror på artisterna 
som uppträder, väderleksförhållanden, m.m.  

Den relativt sett låga förbrukningen för år 2015 kan förklaras med en omfattande 
informationskampanj som har genomförts mellan juni och augusti, för att reducera 
vattenförbrukningen och upplysa om den begränsade vattentillgången på Holmön. 
Informationskampanjen initierades av Umeva, och involverade Visfestivalen, Umeå 
Motorbåtsällskap, Umeå Fritid, Holmön Hamnförening, Holmön Utvecklingsforum och 
Trafikverket. Man kan se att informationskampanjen reducerade vattenförbrukningen med ca 15% 
(från 60 till 50 m3/dygn), i jämförelse med 2011 som hade liknande besöksstatistik. 

År 2014 var exceptionellt ur många perspektiv, med avseende på höga temperaturer och en 
nederbördsfattig sommar i Västerbotten. Detta inträffade dessutom efter en relativt snöfattig vinter. 
Eftersom vattenverket var i slutskedet av en uppgradering och ombyggnation, finns inga flödesdata 
för sommaren 2014 tillgängliga. 

Det kan generellt konstateras att den höga toppförbrukningen under visfestivalen inte är 
dimensionerande för Holmöns framtida vattenförbrukning. Kortvariga uttagstoppar ska täckas av 
akviferens magasinerade volym. 

3.3.5 Vattenföreningarnas vattenförbrukning 
De fem vattenföreningarna har inför sommaren 2015 försetts med vattenmätare som är fjärravlästa. 
Syftet var att Umevas driftpersonal ska kunna följa förbrukningsutvecklingen under sommaren 
online från fastlandet och sätta in åtgärder (t.ex. information, tryckreducering, vattenavstängning, 
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m.m.) om förbrukningen stiger utöver normala förhållanden (t.ex. vid läckor, onormalt hög 
förbrukning, etc.).  

 
Figur 3.10 Förbrukning över visfestivalen år 2015 för respektive förening i liter/timme. 
 
Figuren ovan visar förbrukningsmönstret för föreningarna samt föreningarnas sammanlagda 
förbrukning, under visfestivalen 2015. I figuren är även Umeå Fritids förbrukning med 
(förbrukning huvudsakligen från servicehuset vid gästhamnen). Dygnsvariationen syns tydligt i 
figuren, samt att förbrukningen är ganska likartad mellan föreningarna. I övrigt finns inga onormalt 
höga förbrukare som sticker ut, det är dock värt att notera att varken Petkrokens Väg- och 
Vattenförening eller Berguddens Vattenförening är med på den figuren på grund av att mätdata 
saknas för den perioden.  

 
Figur 3.11 Förbrukning i början av sommaren 2015, för respektive förening i liter/timme. 
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Figur 3.11 visar förbrukningen i början av sommaren 2015. Petkrokens Väg- och Vattenförening 
ligger något högre än övriga föreningar, i övrigt är förbrukningsmönstret relativt likartat. Samma 
mönster syns också för andra tidsfönster under sommaren. Berguddens Vattenförening finns inte 
med i redovisningen på grund av att data saknas. 

 
Figur 3.12 Min-, medel- och maximal förbrukning för vattenföreningarna på Holmön, inkl. Umeå Fritid. 

Figur 3.12 visar att föreningarnas medelförbrukning ligger på ca 50-120 L/h. Föreningarna 
tillsammans ligger på ca 250 L/h som medelförbrukning. Vad gäller de maximala förbrukningarna 
skiljer sig föreningarna åt. Petkrokens Väg- och Vattenförening visar en maximal förbrukning på ca 
5081 L/h, medan övriga föreningar ligger på ca 600-1200 L/h.  Mätningarna visade att 
föreningarnas gemensamma, maximala förbrukning låg på ca 5700 L/h (samtidigt). 

3.4 Brister 
Befintligt system har under ett antal år visat på brister i vattenförsörjningen, se även beskrivning 
tidigare. Uppgraderingen av vattenverket som genomfördes 2014 har bland annat ökat kapaciteten 
för råvattenuppfordring och renvattenproduktion, samt ökat möjligheterna till fjärrövervakning och 
–styrning från fastlandet. Flera faktorer har dock identifierats som ännu inte är åtgärdade, vilket gör 
dagens system sårbart: 

• Vattentäktsutredningen (se bilaga 1) visar att en nederbördsfattig vinter följt av en torr 
sommar kommer att ge stora problem i nybildningen av grundvatten. Det innebär i sin tur 
låga grundvattennivåer och mycket begränsade uttagsmöjligheter. I ett värsta scenario kan 
tillrinningen i grundvattnet bli så lågt som ca 0,3 l/s eller ca 26 m3/dygn. Senast detta 
inträffade var 1996 (beskrivet i VAB-utredningen). Enligt den geohydrologiska 
utredningen (bilaga 1) är det bara en tidsfråga tills det kan inträffa igen. 

• Lågreservoaren har för låg volym för att kunna jämna ut förbrukningstoppar under 
sommaren, särskilt i samband med högtider. Reservoarvolymen brukar som tumregel 
utgöra ca 25-30% av den maximala dygnsförbrukningen, vilket skulle innebära ett behov 
av reservoarvolym på ca 17-21 m3. Idag finns ca 8 m3 effektiv volym tillgängligt, vilket är 
tillräckligt för perioden september till maj. Variationen i förbrukning mellan säsongerna 
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ställer dock krav på utformning och på att inte hela volymen nyttjas under perioder med låg 
förbrukning, för att minimera uppehållstiden mellan produktion och konsumtion. 

• Flaskhalsar och långa ledningar i distributionsnätet gör att många fastigheter de senaste 
åren har klagat på lågt tryck i samband med hög förbrukning. Särskilt utsatta är fastigheter 
som är belägna på högre nivåer eller som är placerade på långt avstånd från vattenverket. 

• I ett distributionsnät med varierande förbrukning kan vattnets uppehållstid i ledningarna bli 
relativt lång under perioder med låg förbrukning. För lång uppehållstid i ledningarna 
innebär alltid en risk för tillväxt av oönskade mikroorganismer och/eller avlagringar som 
försämrar vattenkvaliteten. Ur en underhållsperspektiv vore det önskvärt med ett flertal 
strategiskt utplacerade spolposter som förenklar spolning och desinficering av 
distributionsnätet. 

Utifrån beskrivningen ovan finns det risker som kan påverka vattenproduktionen och/eller som kan 
ge allvarliga driftstörningar. Oavsett hur Umevas roll kommer att vara på Holmön (se 
konsekvensbeskrivningen), behövs ett antal åtgärder, s.k. nollalternativ, för att säkerställa 
vattenproduktionen och god vattenkvalitet på Holmön. Åtgärderna behövs oavsett, och är i högsta 
grad användbara även vid en eventuell utbyggnad av distributionsnätet med fler abonnenter i 
framtiden. 

Påpekade brister och risker var också anledningen till att inga fler nyanslutningar har godkänts av 
UMEVA i avvaktan på resultaten från föreliggande utredning och beslut från Umeå kommun. 
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4 Åtgärdsbehov 
För att kunna kvantifiera och kalkylera det totala åtgärdsbehovet har fyra framtida scenarion med 
antaganden på antal nyanslutningar till systemet och andel bofasta satts upp. Även nollalternativet 
(motsvarande en mindre uppgradering av dagens system) finns med som ett scenario (uppgradering 
oavsett hur utvecklingen blir). Det totala åtgärdsbehovet avser både produktion och distribution, 
och blir således olika beroende på scenarion med antal anslutna och belastningen på nätet. I 
beräkningarna för respektive scenario finns en uppskattning av de framtida flöden (års, dygns- och 
momentanflöden) som är att vänta. 

För att åtgärda produktionen finns det ett flertal tekniska alternativ. Alternativen skiljer sig i både 
tekniskt utförande och ekonomi (investerings- och driftskostnader), och använder sig av olika typer 
av råvatten. I detta tidiga skede är det svårt att exakt beskriva och kalkylera de olika alternativen. 
Det är värt att notera att samtliga alternativ kräver utredningsarbete och pilotförsök för att 
utvärderas, prövas och godkännas respektive avfärdas. Samtliga alternativ utvärderas utifrån att de 
ska dimensioneras för att klara samtliga scenarion. 

För att åtgärda distributionsnätet är det framför allt antal anslutna som styr utförande och 
kostnaderna. Ett högt antal tillkommande hushåll längre bort från vattenverket kräver större 
insatser i form av flera serviser, förstärkning av huvudledning, eventuell tryckstegring, m.m. 

Samtliga scenarion och alternativ sammanställs ur ett ekonomiskt perspektiv, med både 
investerings- och drift- och underhållskostnader. 

4.1 Scenarion 
En klusteranalys har genomförts för Holmön för att fastställa områden med s.k. samlad bebyggelse, 
se figuren nedan. Syftet var att fastställa hur många fastigheter som skulle kunna tänkas vara 
anslutna till distributionsnätet. 
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Figur 4.1 Klusteranalys16 för Holmön, utdrag ur digital karta VA-plan, Umeå Kommun. 
 
Gröna områden visar på kluster med 8 bostäder, bruna områden utgör kluster med minst 
20 bostäder. Sammanlagt rör det sig om 174 bostäder totalt som utgör samlad bebyggelse (vid 
kluster om minst 8 hus), varav 18 hushåll är permanent bebodda. 

Idag är enligt enkätundersökningen 134 fastigheter anslutna till UMEVA. Klusteranalysen 
omfattar flera fastigheter runt centrala Holmön, samt vid Bergudden och Petkroken, som idag 
saknar anslutning till Umeva. Däremot finns fler fastigheter anslutna till Umeva som idag ligger 
utanför klusterområdet, främst inom Berguddens vattenförening och Holmöns södra 
vattenförening.  

Utgångspunkten för scenarion är anslutningarna idag, där vattenföreningarna är fortsatt anslutna via 
avtal. I ett längre tidsperspektiv kan fler komma att anslutas successivt, bland annat genom 
fastigheter som ligger i omedelbar närhet, eventuellt också genom att befintliga föreningarna tas 
över av Umeva. I ett ännu längre perspektiv skulle samtliga hushållen enligt klusteranalysen vara 
anslutna, samt även fastigheterna som idag är anslutna via föreningar men som inte omfattades av 
klusteranalysen. 

 

 

 

 

                                                      

16 Gröna områden visar på kluster med 8 bostäder med max. 60 m mellan husen. Bruna områden utgör kluster 
med minst 20 bostäder med max. 100 m mellan husen. 
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Tabell 4.1 Underlag för scenarion 

  Antal fastighetsägare  

Anslutna idag Direktanslutna, inkl. 
säkerhetsmarginal 

65 

 Anslutna via föreningar, 
inkl. säkerhetsmarginal 

80 

Summa   145 

   

Anslutna i framtiden  Alla direktanslutna, inkl. 
säkerhetsmarginal 

200 

 

Totalt rör det sig om ca 65 fastigheter som är direktanslutna idag (inkl. säkerhetsmarginal). Vidare 
skulle sammanlagt 80 fastigheter försörjas med vatten baserat på avtal genom vattenföreningar. Av 
dessa är ca 60 personer bofasta på Holmön. Detta scenario skulle i stora drag motsvara dagens 
situation (nollalternativ). 

Antal permanent bebodda fastigheter i scenarion nedan baseras på kommunens uppgifter.17 

• Nollalternativ: 145 hushåll anslutna, varav 60 personer bofasta  
• Scenario 1:  145 hushåll anslutna, varav 100 personer bofasta 
• Scenario 2:  200 hushåll anslutna, varav 60 personer bofasta 
• Scenario 3:  200 hushåll anslutna, varav 100 personer bofasta 
• Scenario 4:  220 hushåll anslutna, varav 120 personer bofasta 

 

4.1.1 Nollalternativ 
Nollalternativet omfattar i princip dagens situation inklusive säkerhetsmarginal på ca 10 hushåll. 
Alternativet beskrivs inte närmare eftersom detta i princip motsvarar beskrivningen i föregående 
kapitel. 

4.1.2 Scenario 1 
I detta scenario antas att antal anslutna förblir ungefär samma som idag. Förändring i 
förbrukningsmönstret sker genom att ytterligare ca 40 personer blir bofasta på Holmön, enligt 
kommunens strategidokument (se tidigare i rapporten), till totalt ca 100 personer. Vi kan därför 
anta att förbrukningen mellan september till april blir fördubblad, medan sommarförbrukningen 
förblir ungefär på samma nivå som idag. 

                                                      

17 Holmön – Umeås Utpost i Kvarken. Strategier för framtiden. Kommunstyrelsen Umeå Kommun, 2013-01-
15, med tillhörande samrådsredogörelse. 
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4.1.2.1 Årsförbrukning 
Beräkningar visar att medelårsförbrukningen stiger till ca 5500-6500 m3 årligen i detta scenario. 

4.1.2.2 Dygnsförbrukning 
Dygnsförbrukningen stiger under vinterhalvåret med fler bofasta på ön. Sommarförbrukningen 
antas vara i princip oförändrad, se figuren nedan. 

 
Figur 4.2 Beräknad dygnsförbrukning för scenario 1, i m3/dygn, måndag för månad under ett kalenderår. 
 
Beräkningar visar att dygnsförbrukningen därmed stiger till ca 15-20 m3 per dygn i medel. Enstaka 
maxdygn kan uppnå ca 30 m3 per dygn under vinterhalvåret. 

4.1.2.3 Momentanförbrukning 
Momentanförbrukningen förblir i stort sett oförändrad under året, dock med en fördubbling av 
maxtimmen under vintern till ca 0,5 l/s med toppar upp emot ca 1,2 l/s. 

4.1.3 Scenario 2 
Beräkningarna nedan baseras därmed på totalt 200 anslutna fastigheter. Det är rimligt att anta att 
förbrukningsmönstret liknar dagens situation, med lägre förbrukning under vintern och högre 
förbrukning på sommaren. Detta ligger till grund för dimensioneringen av den framtida 
förbrukningen. Det är därför rimligt att anta att förbrukningen i detta scenario ligger på en nivå 
motsvarande en faktor 1,3 – 1,7 högre än idag. 

4.1.3.1 Årsförbrukning 
Årsförbrukningen för 2013 låg på ca 3800 m3 totalt. Det är rimligt att anta att årsförbrukningen vid 
en full utbyggnad enligt beskrivning ovan kommer att öka till ca 6000 – 7000 m3 per år. 
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4.1.3.2 Dygnsförbrukning 
Dygnsförbrukningens variation månad för månad kan uppskattas enligt figuren nedan. Spridningen 
i resultaten bör sannolikt täcka in den framtida förbrukningen, inkl. variation från år till år samt 
extremvärden. 

 

 
Figur 4.3 Uppskattning av den framtida dygnsförbrukningen för scenario 2 på Holmön, månad för månad, i 
enheten m3/dygn. 
 

Vintermånaderna kan antas ligga på ca 10-15 m3 per dygn i medeltal, med enstaka toppar. För- och 
sensommarmånaderna maj-juni respektive augusti uppskattas genererera en vattenförbrukning om i 
medeltal 20-40 m3 per dygn med toppar (midsommar exempelvis) om upp emot 50-70 m3 per dygn. 
Högsommarmånaden juli kan ge en förbrukning som i medeltal ligger på ca 30-50 m3 per dygn, 
med maximala värden på 80-90 m3 per dygn. Visfestivalen som undantagshändelse, skulle kunna 
ge ca 60-120 m3 i medel under åren, i ett värsta scenario ca 150 m3 per dygn.  

Visfestivalen är ett undantagsevent som mer ställer krav på den tekniska utformningen av systemet 
(pumpar, reservoarvolym, m.m.) än på hur grundvattentillgången är. Däremot är ökade uttag ur 
akviferen under sommarmånaderna ett allvarligt problem, vilket täkten med dagens kapacitet 
sannolikt inte klarar av.  

4.1.3.3 Momentanförbrukning 
Momentanförbrukningen bedöms också stiga i princip i samma storleksordning som 
dygnsförbrukningen. Momentanförbrukningen anges i enheten liter per sekund och är ett mått på 
hur mycket förbrukningen momentant kan variera, beroende på variationen per timme. 
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Figur 4.4 Uppskattning av den framtida momentanförbrukningen på Holmön, för olika månader, i enheten 
liter per sekund. Beräkningarna är baserade på max.timvärden från VAV P83, Svenskt Vatten. 

I figuren ovan visar att momentanförbrukningen av dricksvatten varierar mellan ca 0,1-0,9 l/s under 
stora delar av året.  Försommaren kan man anta att förbrukningen kommer att stiga till 1,5-2,0 l/s i 
medel, men toppar på upp emot 3 l/s. Visfestivalshelgen kan enligt beräkningarna generera 
maxtimmesförbrukning på mellan 1-4 l/s, eventuellt upp emot maximalt 5,2 l/s. Detta bör inte vara 
något problem om den tekniska utformningen är anpassad till detta, dvs med tillräcklig 
reservoarvolym samt tillräcklig kapacitet på renvattenpumparna. 

Enligt beräkningar för 200 anslutna fastigheter bör enligt VAV P38 och enligt Svenskt Vatten P83 
den momentana förbrukningen ligga på ca 3,5-3,8 l/s, vilket ligger inom ett rimligt spann jämfört 
med värdena för visfestivalen då samtliga fastigheter antas vara nyttjade till fullo. 

Maximalförbrukning för nuvarande distributionssystem ligger på ca 1,8-2,1 l/s, förutsatt att 
samtliga anslutna 134 hushållen är fullt bebodda under visfestivalen. Den teoretiska förbrukningen 
enligt bransch-schabloner har för nuvarande distributionssystem beräknats till ca 2,8-3,1 l/s. Det 
kan därför antas att den teoretiska framtida förbrukningen överskattar verkligheten något. 

4.1.4 Scenario 3 
I detta scenario antas att 100 personer bor permanent på Holmön och att samtliga fastigheter inom 
klusteranalysen försörjs av vattenverket, samt att befintliga vattenföreningar (utanför 
klusteranalysen) också försörjs med vatten från vattenverket. 

4.1.4.1 Årsförbrukning 
Beräkningar visar att medelårsförbrukningen stiger till ca 6500-7500 m3 årligen i detta scenario. 

4.1.4.2 Dygnsförbrukning 
Dygnsförbrukningen från månad till månad under ett kalenderår skulle se ut enligt nedan. 
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Figur 4.5 Beräknad dygnsförbrukning för scenario 3, i m3/dygn, måndag för månad under ett kalenderår. 
 
Beräkningar visar en kombination av förbrukningarna för scenario 1 och scenario 2, vilket innebär 
fördubblad förbrukning vintertid (till ca 15-20 m3/dygn) och en kraftig ökning av förbrukningen på 
sommaren (till ca 20-40 m3/dygn, och ca 60-120 m3/dygn under visfestivalen). 

4.1.4.3 Momentanförbrukning 
Även momentanförbrukningen blir en kombination av scenario 1 och scenario 2, med en 
medelmomentanförbrukning på ca 0,5 l/s vintertid, och toppförbrukningar på upp emot 5,0-5,5 l/s 
under visfestivalen. 

4.1.5 Scenario 4 
I detta scenario är utgångspunkten scenario 3 med en utökning av antal stugor med ca 10%, med en 
ökning från 100 till 120 bofasta personer. 

4.1.5.1 Årsförbrukning 
Årsförbrukningen stiger för detta scenario till ca 7500-8500 m3 per år. 

4.1.5.2 Dygnsförbrukning 
Dygnsförbrukningen ligger därmed 10% högre än i scenario 4, med en vinterförbrukning på i 
medel 15-25 m3/dygn, sommartid kring 40-60 m3/d i medel och en toppbelastning under 
visfestivalen på ca 130 m3/dygn. 
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Figur 4.6 Beräknad dygnsförbrukning för scenario 4, i m3/dygn, måndag för månad under ett kalenderår. 
 

4.1.5.3 Momentanförbrukning 
Givetvis ökar även momentanförbrukningen med ca 10%, vilket resulterar i en 
medelmomentanförbrukning på ca 0,6 l/s på vintern, och ca 1,5-2,0 l/s på sommaren. På 
visfestivalen beräknas toppbelastningen kunna uppgå till nästan 6,0 l/s. 

4.1.6 Sammanfattande tabell 
Tabell 4.2 Sammanfattning av scenarion och respektive beräknad förbrukning. 

SCENARIO Årsförbrukning  Dygnsförbrukning  
Vinter 

Sommar 
(Visfestivalen) 

Momentanförbrukning  
Vinter 

Sommar 
(Visfestivalen) 

 [m3/år] [m3/d] [l/s] 

Nollalternativ 
(145 anslutna hushåll 
varav 50 bofasta) 

3500-4500 5-10 
15-30 

(40-70) 

0,1-0,4 
0,3-0,9 

(0,8-2,6) 

Scenario 1 
(145 anslutna hushåll 
varav 100 bofasta) 
 

5500-6500 15-20 
15-30 

(40-70) 

0,3-0,7 
0,3-1,1 

(0,8-2,6) 

Scenario 2 
(200 anslutna hushåll 
varav 60 bofasta) 

6000-7000 10-20 
20-45 

(55-120) 

0,2-0,6 
0,5-1,8 

(1,1-4,4) 
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Scenario 3 
(200 anslutna hushåll 
varav 100 bofasta) 

6500-7500 15-20 
30-50 

(55-120) 

0,3-0,8 
0,5-1,8 

(1,1-4,4) 

Scenario 4 
(Scenario 3 +  
20 hushåll, 120 
bofasta) 

7500-8500 16-25 
25-55 

(60-130) 

0,3-0,8 
0,6-2,0 

(1,2-4,8) 

 
4.2 Åtgärder vattenproduktion 

Nedan ges ett antal förslag till uppgradering av vattenproduktionen. Förslagen baseras på de 
tekniska, geohydrologiska och meteorologiska förutsättningarna. Varje alternativ beskrivs med 
konsekvenserna för vattenförsörjningen på Holmön, en uppskattning av kostnaderna samt en 
plus/minus-lista med för- och nackdelar. 

4.2.1 Alternativ 1 – Indirekt Sävarvatten (sjöledni ng) 
4.2.1.1 Allmänt 

Historiken kring sjöledningen har gjort att Sävarvatten från sjöledningen inte ses som en möjlighet 
för direkt nyttjande på Holmön. Detta med anledning av följande faktorer: 

• Läckage kan vara svåra att laga vintertid, vilket innebär att vattenverket ändå måste vara 
igång för att på kort tid kunna startas upp och försörja ön med vatten. 

• Läckor innebär alltid en föroreningsrisk, vilket gör att vattnet fortlöpande måste övervakas 
och eventuellt desinficeras innan det kan pumpas ut till kunderna. 

Ett alternativt nyttjande av sjöledningen vore dock att använda Sävarvattnet indirekt. Ett tänkbart 
angreppssätt vore då att infiltrera vattnet från sjöledningen inom vattentäkten, uppströms 
vattenverket. Vattnet skulle blandas med nuvarande råvatten på Holmön i ett blandningsförhållande 
ca 50/50, för vidare desinficering på verket före distribution. Liknande förfaranden finns väl 
etablerade i Sverige, där dricksvatten från överföringsledningar återinfiltreras inom vattentäkten, 
bland annat i Helsingborgs kommun där man infiltrerar ett färdigberett dricksvatten från 
Ringsjöverket. 

Fördelarna är följande: 

• Påfyllning av akviferen med externt vatten från fastlandet ger ett nettotillskott oberoende 
av nederbördsmängder på Holmön. 

• Inget akut beroende av ledningen vid läckage eller ledningsbrott på sjöledningen. Det finns 
tid att invänta gynnsamma förhållanden för ledningsreparation, eftersom akviferen är väl 
påfylld med vatten från de senaste månaderna.  

• Småläckor kan ”buntas” ihop och lagas samtidigt vid gynnsamma förhållanden, 
kapaciteten är ändå tillräcklig. 

• Eventuell förorening (mikrobiell eller av annan karaktär) vid läckage kan övervakas och 
upptäckas i tid utan att äventyra dricksvattenkvaliteten. Eventuella föroreningar (partiklar, 
bakterier, färg, m.m.) som kan ha följt med i sjöledningen och som redan har infiltrerats i 
marken, kommer högst sannolikt att brytas ner, fastläggas eller spädas ut i grundvatten 
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innan uppfordring. Möjligheterna till kontinuerlig övervakning av vattenkvaliteten är 
mycket goda. 

• Systemet kan kompletteras med andra alternativ, som t.ex. nya bergborrade brunnar, 
återinfiltration, membranfiltrering om framtida behov finns. 

• Det kan anses vara ett ”billigt” alternativ med hänsyn till det faktumet att ledningen redan 
finns på plats. 

Under tiden som isen ligger mellan Holmön och fastlandet är det dock mycket riskfyllt att försöka 
reparera en eventuellt skadad ledning. Dykarna måste ta med sig utrustningen ut på isen samt att 
det finns risker för horisontellt tryck där isvak sluts igen och dykaren blir innestängd. Reparation av 
ledningen vintertid eller vid hög sjögång är i princip omöjliga att genomföra. Reparation inför 
sommaren kan därmed först ske på våren eller sommaren. Det innebär att det är svårt att helt förlita 
sig på vattenförsörjningen från land.  

En sjöledning innebär stora underhållskostnader. Ledningen kräver tillsyn och underhåll och det 
sker med dykare som är beroende av väderleken för att kunna utföra sina sysslor. En annan 
problematik är att det är stora vattendjup utanför Holmön som innebär korta dyktider och dessutom 
måste dykarna tryckutjämna vid djupdykningar och då är de beroende av en båt som kan hålla 
dykaren stilla på ett visst djup. Det ställer stora krav på väderleken och på den båt som man dyker 
från. Alla dessa omständigheter innebär att inspektioner och underhållsinsatser blir tidsödande och 
dyra.  

 
Figur 4.7 Ungefärligt läge för infiltration av Sävarvatten. 

 
4.2.1.2 Kvalitet och kvantitet 

Det är sannolikt att med det alternativet kunna fördubbla vattenproduktionen på Holmön, under 
förutsättning att hela försörjningssystemet uppgraderas, se nedan. Skulle man kunna uppnå en 
infiltrationskapacitet på ca 2-4 m3/h (motsvarande 0,5-1,2 l/s) skulle nettonybildningen bli ca 50-
100 m3/d. 

Vattenkvaliteten är mycket god från Sävar vattenverk. Enda tänkbara förorening skulle kunna ske i 
samband med läckor på sjöledningen och/eller reparation av en läcka. Det kan antas att varken 
ledning eller infiltrationsyta behöver rengöras särskilt ofta.  
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4.2.1.3 Kalkyl 
Uppskattad kostnad ca 1,5 – 2,0 Mkr. 

4.2.1.4 Utredningsbehov 
Följande utredningsbehov finns för detta alternativ: 

• Test av sjöledningen (kapacitet, kvalitet) 
• Lagning av befintlig läcka 
• Borrning av observationsrör i akviferen 
• Test av infiltration, infiltrationens läge och påverkan på grundvattnet (strömning, nivåer, 

kvalitet, kvantitet) 
• Möjlighet att testa ny teknik för snabbare läcksökning. 
• Hantering av ev. saltvatteninträngning genom onlinemätning 

4.2.1.5 För- och nackdelar 

+ - 

Nyttja befintlig sjöledning Risk för läckor och/eller ledningsbrott  

Tid att laga läckor Kontinuerlig övervakning av ledningen 

Bra kapacitet Regelbunden reparation av ledningen 

Relativt litet ingrepp i befintligt vattenverk 
(samma typ av vattenkvalitet) 

Markintrång 

Tillräcklig kapacitet i Sävar Förhöjda grundvattennivåer kan påverka 
vegetation 

Barriärverkan i akvifer mot ev. föroreningar Svårighet att reparera ledningen 
vintertid 

Kompatibelt med andra tekniker  

Låg investerings- och underhållskostnad  

Robust system  

Låg energiförbrukning  

Liknande teknik vid Forslunda vv  

Bra vattenkvalitet som infiltreras  

Oberoende av nederbörd på Holmön  

Nettotillskott av vatten i täkten  
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(nederbördsobereonde) 

Utbyggnadsbart, kräver inga omfattande 
omedelbara ombyggnationer av 
vattenverket 

 

 

4.2.2 Alternativ 2 – Återinfiltration av grundvatte n 
4.2.2.1 Allmänt 

Sedan VAB-utredningen från 1995-1996 finns tre brunnar borrade i lösa jordlager i en tvärsektion 
över vattentäkten i höjd med vattenverket. Två av brunnarna skulle kunna användas för att under 
nederbördsintensiva perioder och under snösmältningen uppfordra grundvatten (som annars rinner 
förbi vattenverket) och återinfiltrera inom vattentäkten uppströms vattenverket. På så sätt 
magasineras grundvatten inför sommaren och perioder med mindre nederbörd och hög förbrukning. 

 
Figur 4.8 Befintliga brunnar från 1996 och ungefärligt läge för återinfiltration. 
 

4.2.2.2 Kvalitet och kvantitet 
Kapaciteten för brunnarna uppskattas gemensamt uppgå till ca 100 m3 per dygn som kan 
återinfiltreras. På sätt skulle behovet kunna täckas i samma nivå som för alternativ 1.  

Vattnet är relativt järnhaltigt med halter uppemot 0,6-1,2 mg/l järn. Det kan antas att både brunnar, 
pumpar och ledningar sätter igen regelbundet och behöver rengöras. Infiltrationsytan kommer att 
behöva skummas av regelbundet. 

4.2.2.3 Kalkyl 
Uppskattad kostnad ca 1,7 – 2,2 Mkr. 

4.2.2.4 Utredningsbehov 
Följande utredningsbehov finns: 

• Renspolning och kapacitetsbestämning av befintliga brunnar 
• Borrning av observationsrör  
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• Test av infiltration, infiltrationens läge och påverkan på grundvattnet (strömning, nivåer, 
kvalitet, kvantitet) 

4.2.2.5 För- och nackdelar 

+ - 

Relativt litet ingrepp i befintligt vattenverk 
(samma typ av vattenkvalitet) 

Osäker kapacitet i brunnarna 

Barriärverkan i akvifer mot ev. föroreningar För låg kapacitet vid nederbördsfattig 
vinter (nettonybildning av grundvatten 
detsamma som förut) 

Kompatibelt med andra tekniker Markintrång 

Låg investerings- och underhållskostnad Förhöjda grundvattennivåer kan påverka 
vegetation 

Robust system Järnhaltigt vatten kräver regelbunden 
skumning av infiltrationsyta 

Låg energiförbrukning  

Kompatibelt med andra tekniker  

Utbyggnadsbart, kräver inga omfattande 
omedelbara ombyggnationer av 
vattenverket 

 

Brunnar redan etablerade  

  

 

4.2.3 Alternativ 3 – Bergborrade brunnar 
4.2.3.1 Allmänt 

Ett tredje alternativ är att borra fler bergborrade brunnar, utöver de två befintliga brunnarna. Det 
finns en sprickzon som löper i en tvärsektion över vattentäktsområdet och uttagsmöjligheterna är 
relativt goda. Brunnarna anläggs i serie parallellt med vägen som går mellan vattenverket och 
kyrkan.  Anläggningen kan byggas ut successivt för att möta ett ökande behov. 
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Figur 4.9 Förslag till ungefärligt läge för bergborrade brunnar. 
 

4.2.3.2 Kvalitet och kvantitet 
Den potentiella kapaciteten bedöms vara bra för uttag ur bergborrade brunnar. De två befintliga 
brunnarna ger en sammanlagd kapacitet på ca 25-30 m3/d.  Om samma uttagsvolymerna kan 
uppnås borde det teoretiskt räcka med ca 4-6 brunnar till för att uppnå ca 100 m3/d.  

Brunnarnas vattenkvalitet kan vara mycket varierande, beroende på vilken spricka som bidrar med 
vatten. Det är viktigt att ett flertal brunnar borras och att bara brunnarna med bäst kapacitet och 
högsta vattenkvalitet används. Det är också viktigt att brunnarna inte borras för djupa för att minska 
risken för saltvatteninträngning. 

4.2.3.3 Kalkyl 
Uppskattad kostnad ca 3,5 – 4,0 Mkr. 

4.2.3.4 Utredningsbehov 
Följande utredningsbehov finns: 

• Borrning av brunnar 
• Kontroll av kvalitet och kvantitet 
• Åtgärder för dricksvattenberedning, eventuellt pilotförsök 

4.2.3.5 För- och nackdelar 

+ - 

Kompatibelt med andra tekniker Osäker kapacitet i brunnarna 

Barriärverkan i akvifer mot ev. föroreningar Osäker vattenkvalitet 

Kompatibelt med andra tekniker Markintrång 

Successiv utbyggnad Ev. omfattande ingrepp i befintligt 
vattenverk (beroende på vattenkvalitet) 
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 Placering nära kyrkogården och 
närmare f.d. deponi (risker) 

 Risk för saltvattenintrång 

 

4.2.4 Alternativ 4 – Membranfiltrering av havsvatte n 
4.2.4.1 Allmänt 

Membranfiltrering har av UMEVA utvärderats 2007-2008 som ett möjligt alternativ, men har i 
utvärderingen förkastats till förmån för sjöledningen. Vid en membranfiltrering används havsvatten 
som vattentäkt och filtreras över s.k. membranfilter för att avlägsna oönskade joner (främst salter 
och föroreningar). Membranfiltret ses även som mikrobiologisk skyddsbarriär, förutsatt att inget 
vatten shuntas förbi.  

Vid detta alternativ frångår man grundvatten som råvatten och byter till en ytvattentäkt. Tekniken 
är väl beprövad och finns etablerad på många vattenverk världen över inklusive Sverige (t.ex. 
Fårösunds vattenverk, Herrviks vattenverk). Tekniken är dock ny för UMEVA och UMEVA:s 
driftpersonal. Generellt är tekniken relativt kemikaliekrävande (anti-scaling-kemikalie, kemikalie 
för membrantvättning, återmineralisering vid behov), samt att processen är – i jämförelse med 
alternativen ovan – mer energikrävande. 

Havsvatten uppfordras till ett förbehandlingssteg för att avlägsna grövre föroreningar, därefter 
tryckstegras vattnet för att pressas igenom ett membran med lämplig porstorlek för att avskilja 
oönskade salter, joner, metaller m.m. Eventuellt krävs efterbehandling, resp. beredning av vattnet 
för att återmineralisera med önskade joner som har avlägsnats i samband med membranfiltreringen. 

 
Figur 4.10 Exempelbild på membranfilteranläggning (Källa: Björks Rostfria AB). 

4.2.4.2 Kvalitet och kvantitet 
Produktionsmöjligheterna med ett ytvatten som i föreliggande fall är obegränsade, det finns inga 
begränsningar i kapacitet utan handlar mer om att hitta lämplig storlek och eventuellt möjlighet till 
successiv utbyggnad, vid behov.  

Vattenkvaliteten brukar vara mycket god och jämn efter en rätt dimensionerad 
membranfilteranläggning och med förbehandling av råvattnet.  
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4.2.4.3 Kalkyl 
Uppskattad kostnad på ca 7,0-7,5 Mkr. 

4.2.4.4 Utredningsbehov 
Följande utredningsbehov finns: 

• Omfattande provtagning av aktuellt ytvatten, på rätt djup, under minst ett år (för att täcka 
in årstidsvariationer) 

• Pilotförsök med membranfilteranläggning på plats, under minst ett års tid. 

4.2.4.5 För- och nackdelar 

+ - 

Obegränsad råvattentillgång Dyr investeringskostnad 

Barriärverkan mot ev. mikrobiologiska 
föroreningar 

Kemikaliekostnad och -åtgång 

Successiv utbyggnad möjlig Ojämn temperatur 

Finns som färdiga ”moduler” Hög energiförbrukning 

Beprövat på andra vattenverk Komplex anläggning 

 Återsaltning krävs (sannolikt) 

 Logistik kemikalier 

 Arbetsmiljö kemikalier 

 Personalintensiv teknik 

  

 

4.2.5 Alternativ 5 – Ny vattentäkt på Holmön 
Ett alternativ med helt ny vattentäkt har inte studerats och utvärderats mer detaljerat i denna 
utredning. Motivet till det var att dagens vattentäkt ligger lämpligt till med hänsyn till befintlig 
infrastruktur, samt att det finns ett flertal förslag för att höja kapaciteten på vattentäkten samt att 
vattenkvaliteten i befintligt råvatten är relativt bra.  

Det finns ett relativt centralt beläget område med enligt bedömning måttliga uttagsmöjligheter i 
storleksordningen 1-5 l/s (se kartbild nedan, ljusblått område). Området ligger bra till 
infrastrukturmässigt, och verkar bestå av postglacial sand enligt SGU. Muntliga indikationer från 
hushåll med enskilda brunnar inom detta område pekar dock på relativt svårbehandlade råvatten 
samt med hög järnhalt och lågt pH. Vidare kan antas att det ligger ett flertal enskilda 
avloppsanläggningar inom upptagningsområdet vilket kan försämra vattenkvaliteten betydligt.  
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Figur 4.11 Kartutdrag ur digital karta VA-Plan, Umeå Kommun. 

För det alternativet har inga tekniska och/eller ekonomiska detaljer tagits fram. 
 

4.3 Åtgärder vid vattenverket 
Vid vattenverket krävs följande insatser, se nedan. Åtgärderna krävs oavsett vilket alternativ som 
genomförs för ökad råvattenproduktion, men kan skilja något i utformning beroende på 
alternativen. 

• Utökning av befintlig lågreservoarvolym med 2 x 15 m3, utbyggnadsbart, flexibel 
användning mellan sommar- och vinterperioder. 
Syfte: Mer utjämningsvolym för att klara toppförbrukning under högtider och festivaler. 

• Vissa av alternativen kräver sannolikt en utökning av pumpkapaciteten för att klara 
dimensionerande momentanförbrukningen. 
 

Kalkyl:   0,8-1,2 Mkr 
   + 0,5 Mkr för extra renvattenkapacitet (vissa alternativ) 
 

4.4 Åtgärder i distributionsnätet 
Inom distributionsnätet krävs på sikt ett antal åtgärder ur ett drift- och underhållsperspektiv. 
Åtgärderna krävs oavsett vilket alternativ som väljs för ökad råvattenproduktion. Målsättningen är 
att klara momentana toppbelastningar under högtider, festivaler, m.m. för att få stabilare 
driftförhållande och enklare underhåll. 

• Flertal spolposter för förenklat underhåll  
Syfte: spolning, rensning, desinfektion 
 

• Ringmatning mellan vattenverket och ledningen vid kyrkan 
Syfte: avlastar nätet vid hamnen, reducerar risken för stillastående vatten och ökar 
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kapaciteten mot södra delen av försörjningssystemet 
 

• Ny tryckstegringsstation, centralt placerad inom försörjningssystemet, om inte 
ringmatningen är tillräcklig 
Syfte: stabilare tryckförhållanden i södra delen av försörjningssystemet 

Ett tidigt förslag till utplacering av tryckstegring och spolposter redovisas i figuren nedan. 

 
Figur 4.12 Förslag till placering av framtida tryckstegring och till nya och/eller ombyggda spolposter. 
 

Kalkyl: 2,5 – 3,0 Mkr Ringmatning 
   0,4 – 0,6 Mkr Spolposter 
   1,3 – 1,5 Mkr Tryckstegring 

 

4.5 Förstärkning av huvudledning 
Generellt är stora delar av huvudledningen byggda med dimension 90 mm, vilket under stora delar 
av året ger mycket låga förluster och ett stabilt tryck på Holmön. Vid höga flöden i samband med 
t.ex. visfestivalen kan kortvariga höga tryckförluster uppstå, vilket blir särskilt märkbart i områden 
långt från vattenverket, tex. Bergudden och Södra Holmön. Bedömningen är att riktade insatser 
krävs för att öka dimensionen på ett antal utvalda strategiska delar av distributionsnätet. En 
detaljerad modellering av nätet rekommenderas att genomföras när det är bestämt omfattningen på 
den framtida anslutningen. 

Det är vidare sannolikt att bergsschakt kommer att krävas då det förekommer berg i dagen på en 
del av sträckorna. Framdriften för entreprenörer blir då betydligt lägre med ökade kostnader till 
följd.  
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Huvudledningen rekommenderas att förnyas på ett antal sektioner för att möta nya anslutningar 
samt förbättra kapaciteten. Inga dimensioner har tagits fram i det här läget, men områden där 
huvudledning saknas idag och ska finnas i ett av framtidsscenarion har tagits med, samt områden 
där förstärkning av dagens kapacitet är ett krav. Figuren nedan visar ungefärliga områden där nätet 
behöver förnyas, utökas och/eller förstärkas. 

 
Figur 4.13 Förslag till områden där distributionsnätet ska förnyas/utökas. 
 

Kalkyl: Ca 6,0 – 6,5 Mkr för förstärkning 

4.6 Serviser 
Varje nyanslutning kräver servisledningar från huvudledning fram till respektive fastighets 
förbindelsepunkt. Beroende på alternativ så varierar denna post, beroende på antal anslutna 
fastigheter. 
 

Kalkyl: Ca 60 Kkr per fastighet. 
 

4.7 Övriga kostnader 
Övriga kostnader som kan uppstå är bland annat: 

• Kostnader för ansökningar för vattendom och vattenskyddsområde 
• Eventuella kostnader för övertagande av VA-anläggning 

Dessa kostnader är i dagsläget svåra att uppskatta. 
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5 Sammanfattande kalkyl 
Nedan redovisas de uppskattade kostnaderna för respektive scenario samt utförande enligt flera 
alternativ. Några kommentarer till sammanställningen: 

• Kalkylen är baserad på kunskapsläget idag. De faktiska, framtida kostnaderna kan därför 
avvika betydligt från denna kalkyl. 

• Samtliga alternativ har tillräcklig kapacitet att förse vattenverket med råvatten och är 
därmed tänkbara alternativ. Fortsatt utredningsarbete föreslås för att få svar på vilket 
alternativ som är att föredra. 

• Utfall av kostnader för respektive scenario beror på vilket av råvattenalternativen som 
väljs. Detta kräver mer detaljerat utredningsarbete samt försök och är därför svårt att 
bestämma i nuläget.  

• Utbyggnad det framtida systemet föreslås ske successivt i etapper, med start vid 
råvattenproduktionen. 

• Investeringskostnaden för respektive kombination av scenario och alternativ resulterar i en 
årlig kapitalkostnad, där hänsyn har tagits till 2,5% ränta och en avskrivningstid på 10 år. 

• Generellt bedöms kostnaderna vara relativt höga för arbeten på Holmön med hänsyn till 
förekomsten av berg i dagen och därmed fördyring av schaktarbeten, samt att logistiken 
generellt blir mer resursintensiv på en ö. 

• Drifts- och underhållskostnaderna har uppskattats för respektive alternativ, och omfattar 
energi-, personal- och eventuella kemikaliekostnader. 
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6 Fortsättning 

6.1 Förslag till fortsatt arbete 
Förutsatt att UMEVA av Umeå Kommun får i uppdrag att utreda vidare, ges nedan förslag till 
tänkbara utredningsinsatser:  

• Utredning och utvärdering av beskrivna alternativ för ökad råvattenproduktion, med 
prioritering av de billigaste alternativen först. 

• Modellering av distributionsnätet för att beskriva åtgärder inom distributionssystemet i 
detalj (omfattning, placering, kapacitet). 

• Utreda volym och utformning av ökad reservoarvolym. 
• Dimensionering av eventuell tryckstegring i Ivarsboda bör även ta höjd för alternativ 1. 

 

 

- xxx - 


