
Projekt Härlunda VAB
”Hemarbeten” 



Agenda

Fokus ikväll är på era egna ”hemarbeten”

• Kort genomgång stamnätet och dagsläget i 
projektet

• Vad händer hemma hos er
✓Material att installera

✓Viktigt att tänka på

✓Funktion avloppspumpstation



Jennifer och Joacim från SKT (Skandinavisk 
Kommunalteknik)

• Projektörer av ledningar, dimensioner, pumpar 
etc

• De som genomför hembesöken

Richard, projektledare



Syfte med dagens möte

Ni ska känna er trygga med SEAB:s byggande av 
stamnäten.

Ni ska ha en god uppfattning om vad ni själva måste 
göra, inne på egen tomt.



Dagsläget i projektet
Boende/markägare:

• 71 deltagande fastigheter

• Markägare färdigförhandlade (detaljer kvarstår)

Myndigheter:

• Ok från Trafikverket på nästan alla borrningar

• Ok från Länsstyrelsen (om vi följer ritning…)

• Ok på bygglov pumphus

• Vattenverksamhet ej klar (Flian)

• Bredbandsbidrag sökt, svar ej kommit



Dagsläget i projektet

Projektarbeten genomförda:

• Grävstart har skett (24/9), Björkelundsgatan

• Anslutningar mot överliggande nät nästan klara

• Schaktarbete färdiga ca 1 km (av ca 25 km)

• Vi har inte nått första fastigheten ännu



Dagsläget i projektet
Projektarbeten närmast i tiden:

• Idag information om ”hemarbeten”

• Hembesök onsdag/torsdag

– Gör allt för att ställa upp på tiden ni får!

– Kan ni inte vara hemma sätts ändå käpp för öp!

• Anläggningsarbeten närmsta tiden:

– Fortsatta schaktarbeten

– Borrningar under vägar

– Röjningar skog/träd/sly

– Avstängning Stenumsvägen 17/10



Dagsläget i projektet

Etappindelning:

• Etapp 1: Björkelundsgatan-Pumphus Milsmaden

– Projektarbeten klara: 1/1-19?

– Påsläpp av fastigheter: 1/ 2-19?

• Etapp 2 (västerut): Pumphus Milsmaden-Ekgården

– Projektarbeten klara: 1/5-19?

– Påsläpp av fastigheter: 1/6-19??



Dagsläget i projektet
Etappindelning:

• Etapp 3 (österut): Pumphus Milsmaden-Forsen

– Projektarbeten klara: 15/5-19?

– Påsläpp av fastigheter: 15/6-19?

• Etapp 4 (söderut): Pumphus-Bjärklunda k:a

– Projektarbeten klara: 15/10-19?

– Påsläpp av fastigheter: 15/11-19?

• Projektet färdigt om ett år från idag!?



Ekonomi

• Takpris gäller, 180 000 kr ink moms fram till 
tomtgräns för Vatten-Avlopp-Fiber!

Klarar vi detta? Vi saknar inte utmaningar!

– Misslyckad borrning = längre grävning?

– Berg, hur mycket måste vi spränga?

– Fyllnadsmassor, hur mycket måste vi köpa?

– Kostnad för skog och nedtagning?

– Vädret?



Fakturering stamnätskostnader

• Faktura 1: 10 000 kr (ska alla ha fått)

• Faktura 2: 80 000 kr (ska alla ha fått)

– Enstaka har fått annan summa (blev fel, korrigeras)

• Faktura 3: 80 000 kr 

– Kommer ungefär vid grävstart på ”er etapp”

• Faktura 4: Eventuell slutreglering 10 000 kr?

– kommer sent och efter projektets färdigställande!!

Fakturafrågor: jeanette.karlsson@skaraenergi.se



Påverkan på er boende?
• Tidvis trafikproblem 

• Blockerade eller avstängda vägar

• Bullrande arbete

• Bilar och folk på ”konstiga ställen”

• Var gärna intresserade, men gå inte nära maskinerna

• Hjälp oss och er själva genom att visa hänsyn

Mycket viktigt!

• När vi gräver i er tomtgräns, var rädda om era barn, 
er själva och saker som kan skadas, spärra av ytan?



Information till er

• All info kommer framgent att hållas via e-mail eller 
via hemsidan. Enbart de som saknar e-postadress får 
utskick.

www.skaraenergi.se

Välj Våra tjänster

Välj Projekt Härlunda

http://www.skaraenergi.se/


Till slut om stamnätet- En vädjan
Alla skador vi kan förhindra håller nere kostnaderna och trycker bort 

irritation, hjälp oss med jordvärme, interna elledningar mm mm!

All hjälp vi kan få av er är en hjälp till er själva att hålla nere 
kostnaderna och kanske klara att göra jobbet till en lägre peng!

Hjälp oss med ”småsaker” som att:
• Öppna och återmontera staket och stängsel
• Ta bort träd/sly och annat som är i vägen
• Kör bort/hämta de träd vi tagit ner på er mark
• Mindre lagningar av väg, kan ni göra en insats?
• Prata med grävlaget och varna oss för era ytjordvärmeanläggningar, 

sommarvatten, interna elledningar etc
(Lennart,David,Håkan,Gabriel,Richard)

Den totala projektkostnaden ska ju trots allt 
betalas av er.



Frågor stamnätet?

Från stamnät till era tomter



Överlämningspunkt 
Projektet-Fastighetsägaren

• Vi måste visa respekt för den framförhandlade 
ledningssträckan, den bestäms av:
– Vilka fastigheter som ska vara med
– Kortast möjliga grävsträcka för att nå alla hus (en ren kostnadsfråga)
– Bästa grävsträcka sett från dimensioner/ledningslängder (kostnadsfråga)
– Risk för berg och andra försvårande omständigheter
– Länsstyrelsens krav (naturmiljö, vattenvård, fornminnen)
– Trafikverket (godkända platser för borrningar)
– Skara Kommun (bygglov)
– Markägare (var har man upplåtit mark för grävning)
(Utstakning av exakt grävsträcka sker av Richard-Markägaren i de flesta fall)
– Arbetsmiljö (grävlagets säkerhet)
Ovan innebär att alla kommer förmodligen inte få sin ÖP på absolut bästa ställe! 
Detta kan vara svårt att påverka!

Efter dessa instanser kommer nu husägarens önskemål i och med hembesöket.
SKT har inte jättestora möjligheter att nu ändra och anpassa stamnätet!



Överlämningspunkt 
Projektet-Fastighetsägaren

• Grundregeln är:
– Så kort sträcka som möjligt mellan stamnätet och er trädgård!

– Men, hänsyn tas till hinder i marken

– Hänsyn tas till egna önskemål om dessa inte fördyrar projektet

• Överlämningspunkt är omedelbart innanför tomtgräns!
– Takpriset gäller fram dit och anläggandet av öp

– Brunnar ska inte ligga ute i åkermark eller skog

• Tomtgräns är omedelbart innanför:
– Stenmur, Staket, Häck

– Gräsklippta ytan

– Kort sagt, det som är er trädgård!



Överlämningspunkt

• Överlämningspunkten märks ut med käpp vid hembesök

• Vid käppen avslutar projektet med:

✓Komplett vattenmätarbrunn, släpper upp slang 32mm (blå)

✓ Släpper slang avlopp 40mm (brun)

✓ Släpper slang bredband 14mm

För det fåtal som valt bort något system, ex Vatten så sätts inte 
vattenmätarbrunnen nu, ni får ändå slangen fram till tomten.



Ansvarsgräns = Överlämningspunkt

• Ansvarsgräns = 

✓Vatten: Omedelbart efter vattenmätarbrunnen

✓Avlopp: I den slangände som lämnas i tomtgräns

✓Bredband: I fiberdosa, insida fastighet
✓Observera: Ansvaret för bredbandet är alltså insida hus, men ni gräver i 

egen trädgård!



Åtkomst till Överlämningspunkt

• Åtkomst vid Överlämningspunkten

✓ Fastighetsägaren ansvarar för att skapa en öppning
✓Demontage staket, stängsel

✓Skapa öppning i täta häckar, osv

✓Vi gräver från utsidan

✓ Ingen stamnätsmaskin inne i trädgården

✓ En fri plats

✓Projektet slutåterställer inte på platsen (ni ska också gräva)

✓Kan bli jordhög kvar



Bilaga: 
Fastighetsägarens egna arbeten 

Sid 1 genomgång

Richard



Avlopp på egna tomten

Avloppspumpstation – Joacim/Jennifer
Genomgång av installationen

Installationsanvisning LPS

Bilaga Fastighetsägarens egna arbeten 

sid 2 och 3 - Richard



Svårt att gräva på tomten?

• Standardstationen är 2700 mm hög

– Går att kapa max. 900 mm

• Lågbyggd EVI är 1400 mm hög

– Värmekabel inbyggd

• Om slangar inte går att förlägga frostfritt

– Se SKT broschyren ”Frostskydd av VA ledningar”

Viktigt att ni diskuterar tankmodell vid hembesöket 
så att ni beställer rätt!



Avlopp på egna tomten

Tankar runt nytt avlopp

✓ En chans att bli av med betongbrunnen som är i 
vägen!?

✓Möjlighet att placera ny pumpstation på bättre 
ställe?



Avlopp på egna tomten

Observera vid inkoppling!

Systemet och slangänden är trycksatt!

• Kran eller propp i änden?

• Öppna försiktigt, släpp tryck

Eller

• Kläm slangen



Vatten

Vattenmätarbrunn – Joacim/Jennifer
Genomgång av vattenmätarbrunn

Bilaga Fastighetsägarens egna arbeten

sid 4 och 5 - Richard



Vatten

Tankar runt nytt vatten

✓Använd befintlig slang in i huset? Observera klassningen 
och åldern/kvalitén.

✓Demontage av befintlig hydrofor ger bättre plats i 
utrymmet!?

✓Koppla isär vattnen och fortsätta använda ”gamla” vattnet 
till bevattning/vattenlek etc



Bredband/Fiber

Separat möte i januari! 

Kallelse kommer senare!



Bredband/Fiber

Bilaga Fastighetsägarens egna arbeten

sid 6 – Richard

”Fastbit bild”



Bredband/Fiber

Tankar runt Bredband

✓ Ta in slangen ”centralt” i huset

✓Välj en bra plats för router/trådlöst nätverk

✓ Ju bättre router, desto bättre trådlös mottagning

✓ Fiber kommer ni att få efter VA!
✓Alla ”i ett skåp” måste ha grävt i trädgården….

✓Flera skåp/många hus måste göras samtidigt…

✓Effektivitet i blås och svetsarbetet…..

✓Erfarenheten säger att det tar ett tag……

✓ Finns behov av separat möte kring tjänsterna?



Klarrapportering av egna arbeten

Bilaga Fastighetsägarens egna arbeten

sista sidan – Lämnas in!

Sid 1-6 är era egna!

Sista sidan in till SEAB när ni är klara med 
Vatten och Avlopp!



Inför hembesöken
Förbered er! Gör en enkel skiss/översikt:

➢ Självfallsledning ut ur huset?

➢ Finns det flera avlopp ur huset?

➢Placering av bef avloppsbrunn?

➢ Infiltration, vart ligger den idag

➢Vad har jag för självfallsledning? Betong, plast, keramik?

➢Vatten, vart går det in i hus idag?

➢Ansluta i mark utanför hus?

➢Vill också behålla gamla vattnet?



Inför hembesöken

➢ Fiber vill jag ha in?

➢Kan jag följa de schakter jag gräver för V och A?

Skissen är mest viktig för era hementreprenörer, fyll på de 
uppgifter ni får från oss vid hembesöket, framförallt vart vi 
kommer överens om att vattenmätarbrunn och slangar 
släpps. 

Hementreprenörerna  som vi ”utbildar” har god kunskap för 
att hjälpa er tänka rätt och hela vägen.



Vid hembesöken

✓Vi som gör hembesöken ska inte gå igenom varje enskild 
fastighets totala genomförande (tiden finns inte).

✓Vi håller inte ordning på era egna exakta utförande, 
skissen/ritningen ni gör ska hementreprenören ha.

✓Vi mäter inte in eller dokumenterar era egna installationer.

Hembesöket mynnar ut i:

– Överenskommelse om placering vattenmätarbrunn och 
vart avlopps och fiberslang släpps. På samma plats!

– Råd om hur ni bör placera Avloppspumpstation

– Och viktigt: Ni ska veta vilken pumpumpmodell ni ska 
beställa!



Vid hembesöken

Tänk på er själva och projektet vid hembesöken (ge/ta)

ÖP närmast där stamledning passerar

Om frågor uppstår, som inte SKT kan lösa på plats, eller om ni 
är missnöjda med utfallet av besöket. Kontakta Richard!



Hementreprenörer

✓ Företag på listan har varit på ”utbildning” hos SEAB och 
Vallebygdens Energi

✓Grävfirmor, Rörfirmor, Elfirmor

✓ SEAB förhandlar inga priser med era entreprenörer

✓ Skriftliga avtal, löpande eller fast pris?



Kostnad hemarbeten

Budgetsumman 50-55 000 kr ink moms kan avvika!?

✓Hur stor är tomten

✓Hur mycket grävning

✓Markförhållanden

✓Befintliga markinstallationer, kablar etc ivägen?

✓Val av entreprenör och priset ni gör upp

✓Kanske utför ni andra arbeten samtidigt



Avtal, rättigheter/skyldigheter

Fast eller löpande pris?

Timpeng?

Vad kommer man överens om ska göras?

Om oförutsedda saker uppstår, regleras?

Tips!

www.konsumentverket.se

Publikationer

Tips till dig som ska anlita hantverkare

Hantverksformuläret - 14

http://www.konsumentverket.se/


Efter hembesöket

Bilaga:

Material och projekteringsunderlag för fastigheter

– Ni ska veta vilken avloppspumpstation som ska beställas!

– Fyll i all uppgifter, fakturering osv. var noga

– Lämna in alla 5 sidor i Bilagan snarast efter hembesöket

– SEAB samlar ihop och skickar beställningar

– I takt med etapperna/grävarbetet

– Pumpar levereras till en plats, ni hämtar/vi kör ut

– Om ni får faktura, inte fått pump, kom och hämta

– Fakturan kommer från SKT! 30 dagars betalning!



Lämna tillbaks material

Tillfälliga proppar och plastkranar ska återanvändas, om vi 
missar att hämta upp, hjälp oss.



Tack


