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Direktionen

Beslut om ny systemlösning för reservvattenledning Nora
Lindesberg kommun
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att:
1. Godkänna VA-avdelningens förslag på ny systemlösning för
reservvattenledningen mellan Nora och Lindesbergs kommun.
2. Tilldela VA-avdelningen uppdraget att ta fram ett förslag till avtal
mellan Nora och Lindesbergs kommun som reglerar drift av
reservvattenledningen i framtiden.
3. Godkänna kostnadsfördelningen för tillkommande ledningsarbete i
punkt 4 enligt fördelning, Nora kommun 2/3 av totala kostnaden
och Lindesbergs 1/3 av totala kostnaden, enligt nytta av
ledningarna.
Samt att föreslå Kommunfullmäktige i Nora och Lindesbergs kommun att:
4. Tilldela VA-avdelningen uppdraget att utföra ledningsförläggning
av två stycken dricksvattenledningar dimension 315 mellan Västra
sund och Älvstorp, se bilaga 6, och två stycken
dricksvattenledningar dimension 315 mellan Älvstorp och
Pershyttan högreservoar se bilaga 7, till en beräknad kostnad av:
• 3,8 mkr (-6,9 mkr avdraget från tidigare äskade medel) för Nora
kommun.
• 5,3 mkr för Lindesbergs kommun.

Beskrivning av ärendet
2016-12-14 beslutade Lindesbergs kommun dnr. 2015/481 (se bilaga 1) och den 201612-07 Nora kommun dnr. 394/2016 (se bilaga 2) att anta förslag om avtal (se bilaga 3, 4
och 5) gällande reservvattenledning mellan Nora och Lindesbergs kommun, och ge
förbundet i uppdrag att utföra detta. Förbundets motpart i avtalet är Direktionen i
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Avtalet var anpassat för att kunna ansluta både
Nora och Lindesbergs kommun till projektet Vätternvatten. Den 2017-09-27 beslutade
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Nora kommun dnr. KS2017-268 och Lindesbergs kommun den 2017-09-27 dnr
KS2017/219 att inte gå in i bolaget Vätternvatten AB.
Kapaciteten för ledningen mellan Västra sund och Älvstorp var i avtalet endast beräknad
för en försörjning i riktning mot Nora Stad med Vätternvatten, alternativt för att få
reservvatten från Lindesberg. Ledningen byggdes ut i samband med att den Östra delen
av Nora sjön anslöts till verksamhetsområde för VA.
Med den förändring av systemlösning som har skett nu, där vätternvatten har utgått och
reservvatten ska kunna distribueras även i riktning från Nora mot Lindesberg, så har den
befintliga ledningen för låg kapacitet. Det medför att befintliga ledningen PE200 ersätts
med två stycken PE315 (se bilaga 6) vilket ger samma kapacitet på hela sträckan mellan
RYA vattenverk och tryckstegringen i Älvstorp.
Kostnadsfördelning mellan kommunerna av tillkommande kostnader görs enligt
principen,1/3 Lindesberg och 2/3 Nora. Detta på grund av att Lindesberg kan i händelse
av kris leverera 100% av Noras behov av reservvatten, medans Nora endast kan leverera
ca 30-40 % av Lindesbergs behov av reservvatten. Nora har således större nytta av de
tillkommande arbetena.
Avtalet föreslår att reservvatten för dricksvatten från Lindesberg ska kopplas in på Nora
kommuns befintliga VA-nät i närheten av Älvstorp. VA avdelningen ser inte att det är
en bra lösning, av flera skäl. VA-anläggningen är idag dimensionerad och utformad för
distribution dels från Stribergs vattenverk, dels från högreservoaren i Pershyttan och via
flera tryckzoner på ledningsnätet. Om reservvatten ska ledas in vid Älvstorp innebär det
att ledningsnätet behöver köras baklänges och nuvarande tryckreduceringar måste
ersättas med tryckstegringar. Befintligt ledningsnät inom Nora behöver då delvis byggas
om så att tillräcklig kapacitet uppnås genom Nora och vidare till Gyttorp, Ås och
Striberg. Den föreslagna ledningen mellan Älvstorp och Pershyttan (se bilaga 7) ger inte
bara en bättre och billigare teknisk lösning, utan ger också en betydligt mer robust
försörjningsanläggning. Oavsett om tillförseln av vatten sker från Striberg eller
Lindesberg så förändras inte principen för distribution av dricksvatten till ledningsnätet.
Reservoarvolymen i Pershyttan ger också rådtid om störningar uppstår.
Avtalet mellan Nora och Lindesbergs kommun (se bilaga 3, 4 och 5) reglerar inte hur
ansvaret för drift av reservvattenledningen ska hanteras. För att det inte ska uppstå en
tvist mellan kommunerna om skötsel och drift av ledningen i framtiden så föreslår VAavdelningen att direktionen ger VA-avdelningen i uppdrag att ta fram ett förslag till
avtal om drift av reservvattenledningen.
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För ärendet aktuella handlingar
Bilaga 1 Beslut Lindesbergs kommun, avtal om reservvattenledning
Bilaga 2 Beslut Nora kommun, avtal om reservvattenledning
Bilaga 3 Avtal om reservvattenledning
Bilaga 4 Bilaga 1 avtal
Bilaga 5 Bilaga 2 avtal
Bilaga 6 Projektering sträcka Västra sund -Älvstorp
Bilaga 7 Projektering sträcka Älvstorp-Pershyttan högreservoar

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Markus Orre
VA-Chef
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AVTAL
mellan Lindesbergs kommun och Nora kommun avseende hopkoppling
av distributionsnäten för dricksvatten och anpassning till framtida
försörjning av vatten från Örebro - Vättern
(Härtill 1 översiktskarta samt bilaga 1 och 2)

1. Inledning
Alternativa möjligheter för den framtida dricksvattenförsörjningen i Nora och Lindesberg
erfordras för att minska risker för och konsekvenser av allvarliga störningar i vattenförsörjningen. En förbindelseledning mellan dricksvattennäten i de båda kommunerna kan öka
leveranssäkerheten samtidigt som gemensamma kostnader för dricksvattenförsörjningen på
sikt kan minskas.
Berörda anläggningsdelar inom Lindesbergs kommun i detta avtal är vattenverket i Rya
med tillhörande grundvattenbrunnar och separat tryckstegringsstation vid Rya samt
förbindelseledningar till Nora. Se översiktskarta.
Anläggningsdelar inom Nora kommun som berörs av detta avtal är vattenverket i Striberg
med tillhörande råvattenintag och råvattenpumpstation vid Bälgsjön, distributionsledningar
och högreservoar i Pershyttan, planerade ledningar inom det utökade verksamhetsområdet
för bebyggelsen i områdena Lejonbacken, Alntorp, Bröstorp och Kungsheden samt
förbindelseledningar till Lindesberg. Se översiktskarta.
Förbindelseledningarna mellan Nora och Lindesberg med tillhörande tryckstegringsstation
dimensioneras och anpassas för en framtida försörjning med vatten från Örebro-Vättern.
Fördelning av erforderliga investeringskostnader för nya anläggningsdelar samt fördelning
av fasta och rörliga årskostnader mellan Nora kommun och Lindesbergs kommun regleras i
detta avtal.

-
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2. Systemuppbyggnad för framtid försörjning
2.1 Allmänt
Förslaget till systemuppbyggnad för dricksvattenförsörjning för Nora och Lindesberg, som
kompletterats för att minska sårbarheten och som på sikt kommer att minska dom
gemensamma kostnaderna för dricksvattenförsörjningen i de båda kommunerna, framgår
av bifogad översiktskarta. Ledningssystemet är dimensionerat och anpassat för en framtida
försörjning med vatten från Örebro - Vättern.
Systemet uppdelas nedan på sådant sätt att fördelningen av investeringskostnaderna på de
båda kommunerna kan baseras på respektive kommuns behov och nytta av varje separat
anläggningsdel, delsträcka, i försörjningssystemet.
En tryckstegringspumpstation erfordras för att tryckstegra vatten till Nora som kommer
från Lindesberg alternativt från Örebro - Vättern. Stationen beräknas bli placerad vid Östra
Sund väster om södra änden av Norasjön. Jämför pkt C på översiktskartan. Stationen
utformas så att man i ett krisläge även kan pumpa en nödvattenmängd från Nora över till
Lindesberg.
I Rya vattenverk i Lindesberg kompletteras med tryckstegringspumpar anpassade för att i
normalfallet överföra ca 80 % och i ett nödläge 100 % av behovet av dricksvatten i Nora.
Beräknat dimensionerande behov i Nora år 2050 uppgår till 37,7 l/s eller ca 135 m3/h och
det dimensionerande behovet i Lindesberg år 2050 har beräknats till 86 l/s eller ca 310
m3/h. Jämför bilaga 1. Detta innebär att den maximala produktionskapaciteten i Ryaverket på sikt ska kunna ökas till ca 445 m3/h eller ca 10600 m3/d. Detta kan jämföras med
en nuvarande årsmedelproduktion av 192 m3/h eller ca 4600 m3/d.
Vattenverket i Striberg anpassas för reducerad drift erforderlig för att täcka ca 20 % av
normalbehovet i Nora, ca 20 m3/h, men att man med relativt kort varsel kan återgå till full
drift med en kapacitet av ca 100 m3/h eller 2500 m3/d.
I ett nödläge beräknas vattenverket i Striberg, under en begränsad tid, kunna leverera ca
180 m3/h varav 66% eller ca 120 m3/h ska kunna överföras till Lindesberg.

2.2 Systemuppbyggnad
Antagna dimensionerande flöden på respektive delsträcka framgår av bilaga 1. Antagna
ledningsdimensioner, uppskattad investeringskostnad samt förslag till fördelning av
investeringskostnaden på Nora kommun respektive Lindesbergs kommun framgår av
bilaga 2.

-
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3. Fördelning av investeringskostnaden
4.1 Allmänt
Dimensionerande vattenbehov i Nora och Lindesberg samt beräknade fördelar av systemet
för respektive kommun föreslås ligga till grund för fördelningen av erforderliga investeringskostnader. Perioden före anslutning av vatten från Vättern uppskattas till minst 15 år
och den totala livslängden, avskrivningstiden, för ledningarna antas till 50 år. Fördelarna
under perioden före Vätternvattnet antas bidra med 30 % och fördelarna efter med 70 %
vid beräkningen av fördelarna totalt.
Uppskattade investeringskostnader för respektive anläggningsdel samt antagen fördelning
mellan kommunerna framgår av bilaga 2.
Totalt uppskattas investeringsbehovet till ca 60 Mkr varav Nora kommun svarar för
ca 22 Mkr och Lindesbergs kommun för ca 38 Mkr.

4. Beräkning av fasta och rörliga årskostnader
5.1 Fasta årskostnader för hopkoppling av näten
Tillkommande fasta årskostnader för Nora och Lindesberg baseras på ovanstående
uppskattade investeringskostnader för den nya förbindelseledningen, räntan 4 % och en
avskrivningstid av 50 år, motsvarande en annuitet av ca 4,65 %. Jämför bilaga 2.
Ränte- och avskrivningskostnader för Nora uppgår till
1027 tkr/år.
Detta motsvarar en kostnad av ca 1,91 kr/m3 försålt dricksvatten i Nora.
Ränte- och avskrivningskostnader för Lindesberg uppgår till
1771 tkr/år.
Detta motsvarar en kostnad av ca 1,69 kr/m3 försålt dricksvatten i Lindesberg.

5.2 Aktuella rörliga årskostnader
Personalkostnader och rörliga kostnader för produktion av 744451 m3/år i Stribergs
vattenverk uppgår enligt uppgift till 987 tkr/år. Motsvarande 1,33 kr/m3 eller 1,83 kr/m3
fördelat på försåld mängd, 538426 m3 år 2013.
Personalkostnader och rörliga kostnader för produktion av 1679210 m3/år i Rya vattenverk
uppgår enligt uppgift till 1368 tkr/år. Motsvarande 0,81 kr/m3 eller 1,30 kr/m3 fördelat på
försåld mängd, 1049757 m3 år 2013.
Dom rörliga kostnaderna för produktion av det sammanlagda behovet i Nora och
Lindesberg, ca 2,4 Mm3/år, i Rya vattenverk kan uppskattas uppgå till 1794 kr/år.
Motsvarande 0,74 kr/m3 eller 1.13 kr/m3 fördelat på försåld mängd.

-
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6. Behandling av frågor rörande detta avtal
BKT:s förbundsstyrelse ska fungera som samarbetsorgan i tillämpningsfrågor rörande detta
avtal och ansvara för bl a nedanstående arbetsuppgifter:
-

Behandla samtliga frågor hörande till detta avtal.

-

Följa tekniska förvaltningarnas va-verksamhet i Lindesberg och Nora med därtill
hörande ekonomiska redovisning och inkomma med därav föranledda förslag till
ändringar och kompletteringar i avtalet.

Gemensamma målsättningar för leveransen av dricksvattnet är att på tekniskt och
ekonomiskt bästa sätt driva den gemensamma vattenförsörjningen så att myndigheters
ställda krav på levererat dricksvatten kan upprätthållas.

7. Kostnader och avgifter
Under pkt 3 redovisas uppskattade kostnader för anläggningsdelar som berörs av detta
avtal. Upphandlingen och utbyggnaden av dessa delar ska ske på sådant sätt att de verkliga
kostnaderna särredovisas och kan erhållas för varje anläggningsdel separat.
Under pkt 4 och i bilaga 2 redovisade fördelning av kostnaderna på respektive Nora och
Lindesbergs kommun följer grundprincipen att verkliga fasta och rörliga kostnader för
gemensamt utnyttjade VA-anläggningar inom de båda kommunerna fördelas på respektive
kommun utifrån nytta och behov.
Respektive kommun svara för de fasta kapitalkostnaderna, räntor och avskrivningar, på de
enligt avtalet fördelade verkliga investeringskostnaderna.
Under perioden fram till den tidpunkt då båda kommunerna kommer att erhålla sitt vatten
från Örebro – Vättern ska Nora kommun löpande betala rörliga avgifter till Lindesbergs
kommun för:
-

Produktionen av dricksvatten vid Rya vattenverk.
Den verkliga produktionskostnaden vid Rya vattenverk ska beräknas varje år och ligga
till grund för Nora kommuns avgift i kr/m3 levererad mängd i den överenskomna
leveranspunkten. Den beräknade produktionskostnaden uppgick år 2013 till 0,81
kr/m3 producerad mängd men beräknas minska till 0,74 kr/m3 vid produktion av ca
2,4 Mm3/år.

-

Distribution av dricksvatten mellan Rya vattenverk och Nora avseende rörliga
driftkostnader såsom energikostnader för tryckstegringen i Rya av levererat vatten till
Nora.

Lindesbergs kommun redovisar ett detaljerat underlag för beräkningen av ovanstående
kostnader i Rya vattenverk.
Tillfälliga kostnader för eventuella drift- och underhållsåtgärder (vattenläckor, spolningar
mm) på överföringsledningarna mellan Rya och Nora ska under perioden fram till
anslutningen med vatten från Örebro – Vättern betalas av Nora kommun.

-
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8. Lindesberg kommuns ansvar under perioden före Vätternvatten
Rya vattenverk producerar dricksvatten för hushållsändamål i enlighet med Livsmedelsverkets anvisningar.
Lindesbergs kommun äger och ansvarar för anläggningarna på sugsidan av den separata
tryckstegringsstationen vid Rya och Nora kommun svarar för investerings- och
driftkostnader för erforderliga anläggningar för tryckstegringen och överföringen till Nora.
Vattenleveransen får avbrytas för reparation, ändring, kontroll eller annan sådan åtgärd,
som berör vattenverket eller därmed förbundna anläggningar. För skada eller olägenhet,
som härigenom kan uppkomma, är Lindesbergs kommun icke ersättningsskyldig.
Om vatten av nu nämnda eller andra orsaker kan tillhandahållas endast i begränsad
omfattning, skall den totalt möjliga produktionskapaciteten fördelas med 34 % till Nora
kommun och 66 % till Lindesbergs kommun. Se även pkt 2.1 ovan.
Det åligger Lindesbergs kommun att underrätta Nora kommun om planerade leveransavbrott, akuta händelser eller driftåtgärder i så god tid som möjligt om dessa påverkar
vattenförsörjningen till Nora.
Lindesbergs kommun ansvarar för leverans av maximalt 3260 m3/d till Nora men ansvarar
endast för skada och olägenhet som kan uppkomma genom inskränkning i vattentillförseln
eller till följd av att tillhandahållet vatten ej är tjänligt för hushållsändamål i leveranspunkt
om Lindesbergs kommun genom vårdslöshet eller försummelse är vållande därtill.

9. Nora kommuns ansvar under perioden före Vätternvatten
Det åligger Nora kommun att underrätta Lindesbergs kommun om planerade
leveransavbrott, akuta händelser eller driftåtgärder i så god tid som möjligt om dessa
påverkar vattenförsörjningen till Nora.
Nora kommun förbinder sig att köpa minst ca 500 m3/d eller den mängs som erfordras för
att uppnå erforderlig omsättning i förbindelseledningen. Se även pkt 2.1 ovan.

10. Mätning av levererad vattenmängd
Levererad vattenmängd mäts i vattenmätare belägen på tryckledningen vid den separata
tryckstegringsstationen vid Rya vattenverk.
Avläsning skall ske månadsvis genom BKT:s försorg. Flödet över vattenmätaren
registreras kontinuerligt i Lindesbergs kommuns driftövervakningssystem.
Antas vattenmätaren utvisa annan förbrukning än den verkliga eller icke ha fungerat, skall
förbrukningen uppskattas på skälig grund.

-
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11. Betalning
Fakturering sker månadsvis i efterskott med betalningstid 30 dagar och baseras på verkligt
uppmätta mängder. Vid betalning efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta enligt 6§
räntelagen. Mervärdesskatt tillkommer.
En slutlig årlig reglering och redovisning av kostnader och avgifter sker årsvis senast under
mars månad efterföljande år.

12. Ledningsrätt
Lindesbergs kommun och Nora kommun förbinder sig att ordna ledningsrätt eller
motsvarande för förbindelseledningarna inom respektive kommun.

13. Parts rätt till förhandling
Part tillförsäkras rätt till förhandling med den andra parten rörande varje fråga som är
reglerad i eller kan påverka detta avtal t ex pågående länsövergripande utredning om
Vätternvatten.
Erfordras om- eller utbyggnad av vattenverket i Rya för att klarar skärpta krav på
kvaliteten i levererat dricksvatten eller om andra åtgärder erfordras för att exempelvis klara
skyddet av yt- eller grundvattentäkterna skall detta meddelas motpart och parterna äger rätt
att uppta förhandling om detta.

14. Tvist
Tvist mellan parterna på grund av detta avtal skall avgöras i allmän domstol.

15. Giltighet
Detta avtal förutsätter för sin giltighet, att det godkänns av kommunstyrelse / fullmäktige i
respektive kommun genom beslut som vinner laga kraft. Avtalet gäller för en tid av femtio
år räknat från datum för avtalets ikraftträdande. Översyn av avtal skall ske vart 5:e år.
Uppsägs ej avtalet från någondera part senast fem år före löpande avtalstids utgång,
förlänges avtalet med tio år för varje gång.
___________________________________________________________________
Detta avtal är upprättat i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.
Lindesberg den

Nora den

För Lindesbergs kommun

För Nora kommun

………………..…………….

………………………………

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande

Bilaga 1
sid 1(2)

Beräkning av dimensionernade framtida vattenbehov i
Nora och Lindesberg år 2050.
Nedanstående dimensionerande vattenbehov i Nora och Lindesberg ligger till grund
för fördelningen av investeringskostnader för hopkopplingen av dricksvattennäten
i Nora och Lindesberg med en gemensam förbindelseledning.

Dimensionerande hushålls- + allmänförbrukning i Nora
2013
744451
2040
23,6
538426
1475
17,1
206025
180000
493
5,7
1546

Nuvarande produktion i Stribergs vattenverk uppgår till
Årsmedelproduktion
Årsmedelproduktion
Försåld dricksvattenmängd
Försåld mängd, årsmedel
Försåld mängd, årsmedel
Omätt förbrukning inkl. läckage i nätet
Uppskattat läckage
Uppskattat läckage
Uppskattat läckage
Produktion - läckage

m3/år
m3/d
l/s
m3/år
m3/d
l/s
m3/år
m3/år
m3/d
l/s
m3/d

qhushåll+allm = ( p * qd medel ) / ( 3600 * 24 ) * cd max * c t max

p=
p=
qd medel =
qd medel =
qd läck =
cd max =
ct max =

qhushåll+allm

qhushåll+allm

antal brukare i småhus
antal brukare i flerbostadshus
specifik förbrukning i småhus inkl omätt förbr
specifik förbrukning i flerbostadshus inkl omätt förbr
Läckage
maxdygnsfaktor
maxtimfaktor

3
1624 m /medeldygn

39,5 l/s maxtim.medeldygn

Nuvarande
3800
3800

År 2050
4000
4000
183
223
5,7
1,7
2,1

personer
personer

l/p.d
l/p.d
l/s

3
2761 m /maxdygn
32,0 l/s medtim.maxdygn

Dimensionerande flöde för överföringsledning till Nora
Baserat på beräknat dimensionerande flöde under medtim.maxdygn.
Detta med antagandet att utjämning av behovet sker i befintlig
högreservoar i Pershyttan.
Tillägg görs för ett kontinuerligt läckage lika med nuvarande läckage.

37,7 l/s

7600 pe

Bilaga 1
sid 2(2)

Dimensionerande hushålls- + allmänförbrukning i Lindesberg

2013
1679210
4601
53,2
1049757
2876
33,3
629453
560000
1534
17,8
3066

Nuvarande produktion i Rya vattenverk uppgår till
Årsmedelproduktion
Årsmedelproduktion
Försåld dricksvattenmängd
Försåld mängd, årsmedel
Omätt förbrukning inkl. läckage i nätet
Uppskattat läckage
Uppskattat läckage
Uppskattat läckage
Produktion - läckage

m3/år
m3/d
l/s
m3/år
m3/d
l/s
m3/år
m3/år
m3/d
l/s
m3/d

qhushåll+allm = ( p * qd medel ) / ( 3600 * 24 ) * cd max * c t max

p=
p=
qd medel =
qd medel =
qd läck =
cd max =
ct max =

qhushåll+allm

qhushåll+allm

antal brukare i småhus
antal brukare i flerbostadshus
specifik förbrukning i småhus inkl omätt förbr
specifik förbrukning i flerbostadshus inkl omätt förbr
Läckage
maxdygnsfaktor
maxtimfaktor

3
3468 m /medeldygn

84,3 l/s maxtim.medeldygn

Nuvarande
7500
7500

År 2050
8500
8500
184
224
17,8
1,7
2,1

personer
personer

l/p.d
l/p.d
l/s

3
5896 m /maxdygn
68,2 l/s medtim.maxdygn

Dimensionerande flöde för överföringsledning från Nora
Baserat på beräknat dimensionerande flöde under medtim.maxdygn.
Detta med antagandet att utjämning av behovet sker i befintlig
högreservoar i Pershyttan.
Tillägg görs för ett kontinuerligt läckage lika med nuvarande läckage.

86,0 l/s

15000 pe

Bilaga 2
sid 1(3)

Fördelning av erforderliga investeringskostnader för ett
gemensamt system för dricksvattenförsörjningen i
Nora och Lindesberg.
(Härtill översiktskarta över Nora - Lindesberg)
Dimensionerande vattenbehov i Nora och Lindesberg samt beräknade fördelar av systemet
för respektive kommun ligger till grund för fördelningen av erforderliga investeringskostnader.
Perioden före anslutning av vatten från Vättern uppskattas till 15 år och den totala livslängden
för ledningarna antas till 50 år. Fördelarna under perioden före Vätternvattnet antas bidra med
30 % och fördelarna efter med 70 % vid beräkningen av fördelarna totalt.

Delsträcka, pkt A - pkt C, Nora - Östra Sund, 2,2 km
tkr
4840

Uppskattad investeringskostnad för 2 st DN 200-ledningar, ca 2200 kr/m
Nora har störst fördel av denna sträcka eftersom man under normaldrift
kommer att erhålla hela sitt behov av dricksvatten såväl under perioden
före som efter en framtida försörjning från Vättern.
Lindesberg kan i ett nödläge erhålla ca 120 m3/h, 33 l/s eller ca 60 % av sin nuvarande medelproduktion från Nora genom denna ledning.
Efter anslutning av vatten från Vättern har Lindesberg ingen fördel av
denna sträcka.
Föreslagen fördelning:
Nora (nuv årsmedflöde 2040 m3/d)
Lindsberg (nuv årsmedflöde 4601 m3/d)

Före
%
95
5

Efter
%
100
0

Totalt
%
98,5
1,5

tkr
4767
73

Delsträcka, pkt C - pkt H, Östra Sund Vagnskulberget, ca 1,5 km
Uppskattad investeringskostnad för 2 st DN 315-ledningar, ca 3000 kr/m

tkr
4500

Nora har fördel av denna sträcka eftersom man under normaldrift kommer att kunna
erhålla hela sitt dimensionerande maxbehov av dricksvatten eller 37,7 l/s under perioden
före en framtida försörjning från Vättern. Efter anslutningen från Vättern utnyttjar
Nora endast denna sträcka för försörjning av bebyggelsegrupperna Lejonbacken,
Alntorp, Bröstorp och Kungsheden, totalt ca 235 fastigheter. Behov ca 2,9 l/s.
Lindesberg kan i ett nödläge erhålla ca 120 m3/h, 33 l/s eller ca 60 % av sin n uvarande medelproduktion från Nora genom denna ledning före anslutningen från Vättern.
Efter anslutningen från Vättern erhåller Lindesberg 100 % av sitt behov eller
86,0 l/s genom denna ledning.
Före
Efter
Totalt
Föreslagen fördelning:
%
%
%
Nora
95
3
30,6
Lindsberg
5
97
69,4

tkr
1377
3123
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Delsträcka, pkt H - pkt K, Vagnskulberget - Kungsheden, ca 4,0 km
tkr
12000

Uppskattad investeringskostnad för 2 st DN 315-ledningar, ca 3000 kr/m
Nora har fördel av denna sträcka eftersom man under normaldrift kommer att kunna
erhålla hela sitt maxbehov av dricksvatten eller 37,7 l/s under perioden
före en framtida försörjning från Vättern. Efter anslutningen från Vättern utnyttjar
Nora endast denna sträcka för försörjning av bebyggelsegrupperna Alntorp,
Bröstorp och Kungsheden. Behov ca 2,9 l/s.
Lindesberg kan i ett nödläge erhålla ca 120 m3/h, 33 l/s eller ca 60 % av sin nuvarande medelproduktion från Nora genom denna ledning före anslutningen från Vättern.
Efter anslutningen från Vättern erhåller Lindesberg 100 % av sitt behov eller
86,0 l/s genom denna ledning.
Före
Efter
Totalt
Föreslagen fördelning:
%
%
%
Nora
95
3
30,6
Lindsberg
5
97
69,4

tkr
3672
8328

Delsträcka, pkt K - pkt R, Kungsheden - Rya Vattenverk, ca 10,1 km
Uppskattad investeringskostnad för 2 st DN 315-ledningar, ca 3400 kr/m

tkr
34340

Nora har fördel av denna sträcka eftersom man under normaldrift kommer att
erhålla hela sitt maxbehov av dricksvatten eller 37,7 l/s under perioden
före en framtida försörjning från Vättern. Efter anslutningen från Vättern har
Nora ingen fördel av denna delsträcka.
Lindesberg kan i ett nödläge erhålla ca 120 m3/h, 33 l/s eller ca 60 % av sin nuvarande medelproduktion från Nora genom denna ledning före anslutningen från Vättern.
Efter anslutningen från Vättern erhåller Lindesberg 100 % av sitt behov eller
86,0 l/s genom denna ledning.
Före
Efter
Totalt
Föreslagen fördelning:
%
%
%
Nora
95
0
28,5
Lindsberg
5
100
71,5

tkr
9787
24553

Tryckstegringsstationen i pkt C, Östra Sund
tkr
4000

Uppskattad investeringskostnad
Nora har fördel av tryckstegringsstationen eftersom man under normaldrift kommer att kunna
erhålla hela sitt maxbehov av dricksvatten eller 37,7 l/s under såväl perioden före
som efter en framtida försörjning från Vättern.
Lindesberg kan i ett nödläge erhålla ca 120 m3/h, 33 l/s eller ca 60 % av sin nuvarande medelproduktion från Nora tryckstegrat i denna station före anslutningen från Vättern.
Efter anslutningen från Vättern erhåller Lindesberg 100 % av sitt behov eller
86,0 l/s tryckstegrat i denna station.

Föreslagen fördelning:
Nora
Lindsberg

Före
%
95
5

Efter
%
30
70

Totalt
%
49,5
50,5

tkr
1980
2020

Bilaga 2
sid 3(3)

Vattenverket i Rya
tkr
500

Uppskattad investeringskostnad för nya tryckstegringspumpar för
leverans av vatten till Nora.

Föreslagen fördelning:
Nora
Lindsberg

Före
%
100
0

Efter
%
100
0

Totalt
%
100
0

tkr
500
0

Vattenverket i Striberg
tkr
0

Uppskattad investeringskostnad för anpassning av reducerad drift

Föreslagen fördelning:
Nora
Lindsberg

Före
%
95
5

Efter
%
100
0

Totalt
%
98,5
1,5

tkr
0
0

Summa uppskattad total investeringskostnad

60180 tkr

Nora kommuns beräknade andel
Fast årskostnad, räntor o avskrivningar, annuitet 4,65 %
Ökad kostnad per försåld m3 dricksvatten (538426)

22083 tkr
1027 tkr/år
1,91 kr/m3

Lindesbergs kommuns beräknade andel
Fast årskostnad, räntor o avskrivningar, annuitet 4,65 %
Ökad kostnad per försåld m3 dricksvatten (1049757)

38097 kr/m3
1771 kr/m3
1,69 kr/m3

Investeringsutgiftens fördelning över tid
Nora kommun
Lindesbergs kommun

År 2017
Mkr
1,083
1,097

År 2018
Mkr
6
10

År 2019
Mkr
15
27

Fasta och rörliga kostnader för drift av Stribergs vattenverk uppgår 2013 till
Motsvarar en kostnad per producerad m3 (744451 m3/år)
Motsvarar en kostnad per försåld m3

987 tkr/år
1,33 kr/m3
1,83 kr/m3

Fasta och rörliga kostnader för drift av Rya vattenverk uppgår 2013 till
Motsvarar en kostnad per producerad m3 (1679210 m3/år )
Motsvarar en kostnad per försåld m3

1368 tkr/år
0,81 kr/m3
1,30 kr/m3

Fasta och rörliga kostnader för drift av Rya vattenverk efter anslutning av Nora
Motsvarar en kostnad per producerad m3 (2423661 m3/år )
Motsvarar en kostnad per försåld m3

1794 tkr/år
0,74 kr/m3
1,13 kr/m3
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