
Kombination av metoder 
lösningen för miljöanpassad 
överföringsledning

Lerum är en av de få kommuner, där 
hela kommunförvaltningen – från ut-
bildning och resor till materialinköp 
och byggande - är miljödiplomerad.

Därför innebar Länsstyrelsens tuffa 
miljökrav en rejäl utmaning. Efter den 
1 januari 2014 får de totala kväveut-
släppen från kommunens anlägg -
ningar för avloppsrening högst vara 
15 mg/liter.

För att klara kraven har kommunen 
beslutat att stänga reningsverket 
i Floda. Spillvattnet kopplas i stället 
via en överföringsledning samman 
med det regionala nätet, som i sin tur 
är anslutet till Ryaverket i Göteborg.

Förutom själva ledningen innehåller projek-
tet dels ett antal nya pumpstationer, dels om-
byggnad av befintliga. Projektet, som är värt 
uppemot 25 miljoner, utförs av Styrud. Arbetet 
startade i april 2013 och ska vara klart vid års-
skiftet.

Det tog 44 år …
Redan 1969 blev Lerums kommun medlem i 
Gryaab; det bolag som svarar för avlopps -
ren ingen i Göteborgsregionen. Gryaab ägs ge-
mensamt av Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, 
Lerum, Mölndal och Partille.

2006 beslöt kommunfullmäktige i Lerum att 
ansluta sig till Graabs anläggning Ryaverket, 
och sedan dess har en rad olika byggprojekt 
genomförts. Bland annat har en 8 km lång 
tunnel mellan Lerum och Partille byggts.

Den nya överföringsledning, som byggs mellan 
Stenkullen och Floda, ska transportera spill-
vattnet från de kommundelar, som ligger allra 
längst från Ryaverket via Floda och Stenkullen 
till Lerum, vars spillvatten sedan april 2012 re-
nas på Ryaverket.

Från Floda till Stenkullen.
Ledningen är nästan 3 km lång. Den ska 
passera en mängd hinder av olika slag – vägar, 
järnväg, vattendrag med strandskydd, nyckel-
biotoper, kraftledning och förorenade områ-
den. Nära ledningslinjen går järnvägen, och det 
finns också en skyddsvärd, kraftig ek, som inte 
får påverkas på något sätt.

Dessutom ska det här arbetet, precis 
som alla andra, utföras enligt kommu-

nens ansvar för miljövård, där det 
sägs, att ”kommunens gröna värde 
ska  finnas kvar för kommande ge-
nerationer”.

>>

Av: Conny Gustafsson, Styrud

Ledningslinjen kryssar sig fram mellan hindren. 
Den förläggs till största delen under den befint-
liga gång- och cykelbanan mellan Stenkullen 
och Floda.

Raiseborrning är en beprövad 
metod, som är vanlig inom 
gruvindustrin. Den innebär att 
ett pilothål först borras med 
traditionell hammarborrning. 
Pilothålet ryms sedan upp 
genom, att en grov borrkrona 
dras tillbaka genom berget.
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Lösningen har blivit att använda schaktfri tek-
nik för merparten av sträckan. Utredning och 
planering av projektet har pågått i flera år. En 
viktig faktor i sammanhanget är Styruds omfat-
tande ”verktygslåda” av olika borrmetoder. Rolf 
Borrås, marknadschef på Styrud, berättar:

– Den här entreprenaden innehåller en mängd 
olika delmoment, borrtekniska utmaningar och 
krav på perfekt projektledning. Genom att kom-
binera flera olika schaktfria metoder har vi hit-
tat en lösning, som uppfyller både tekniska 
krav och miljökrav. Den här typen av uppdrag 
passar oss som hand i handske.

Omvänt flöde och metodpussel
I princip ska avloppsnätet vändas helt om. Fyra 
pumpstationer behövs, och här handlar det om 
nybyggnation, flytt och uppgradering till rätt di-
mension och prestanda. Även ledningssträckan 
ska kompletteras, vilket innebär förläggning av 
totalt 2.400 meter ny överföringsledning. 
Ledningen består av 450 mm plaströr.

Vid valet av metoder för det praktiska utföran-
det har man varit tvungna att ta hänsyn till en 
rad olika faktorer. Dels måste de olika mark-
förhållanden, som råder på sträckan, hanteras, 

dels måste de tuffa krav, som gäller, när en led-
ning berör områden med stora miljö- och na-
turvärden uppfyllas. Dessutom måste ledningen 
givetvis kunna passera de hinder, som finns 
i ledningslinjen.

– Vi har lagt ett komplicerat pussel och kombi-
nerat olika metoder för att ta oss fram, säger 
Mathias Jolgård, som är platschef för projektet. 
På den sträcka, där vi bedömer, att inga hinder 
finns i marken, använder vi styrd borrning. Det 
handlar totalt om cirka 800 meter.

Solitt berg
Ett par avsnitt på tillsammans cirka 700 meter 
utgörs av solitt berg. Där används StyroRock – 
den metod som Styrud har utvecklat, och som 
gör det möjligt att använda styrd borrning även 
i berg.

Först borras pilothål med StyroRock-riggen, och 
därefter ryms hålen upp till 305 mm med sam-
ma maskin. Sist raiseborras ledningskanalen 
till den diameter, som behövs, för att plaströret 
ska gå att dra in utan problem.

Det finns också ett par avsnitt av lednings-
sträckningen, där schaktfri teknik inte fungerar. 
Där kommer traditionell jordschakt och även ett 
kortare stycke bergschakt att utföras.

Som planerat
– Vi har kommit några månader in i projektet 
nu, och det mesta fungerar som tänkt, säger 
Mathias Jolgård. Men det är mycket, som pågår 
samtidigt, och överraskningar är vardagsmat. 
Då känns det tryggt att ha fler borrmetoder 
att ta till, om problem skulle uppstå. Vi har till 
exempel augerborrat en sträcka i lerjord, där 
det visade sig, att den metod, som vi ursprung-
ligen tänkt, inte fungerade.

– Våra underentreprenörer sköter sig, våra borr-
team kan sina saker, och vi har ett mycket bra 
samarbete med kommunen. Just nu rullar allt 
på som planerat, och jag räknar med, att vi blir 
klara i tid. ■

Skyddsvärd ek – ledningslin-
jen får inte påverka någon del 
av marken under trädkronan.

Mathias Jolgård, platschef på 
Styrud, har det hett om 
öronen.

Redo för rymning.

Risken att någon skulle försöka skjuta hål på en nergrävd vat-
tenledning är nog inte så stor. Men visst vore det tryggt med
en vattenledning som är fem gånger starkare än stål, eller
hur?

Det handlar om Primus Line – det smarta sättet att re-
novera vattenledningar. Primus Line är en tunn, lätt och flex-
ibel slang, uppbyggd av tre skikt – ett yttre av tålig polyeten
som klarar nötning, en armering av höghållfast Kevlar och
ett hygieniskt innerskikt av livsmedelsanpassad polyeten.
Du kan glömma alla problem som skarvar brukar orsaka –

Primus Line kan levereras i skarvfria längder ända upp till
2000 meter. Och klarar även tvära krökar och böjar.

När Primus Line är på plats inuti den befintliga ledningen
klarar den ett tryck på drygt 70 bar. Ledningen är självbä-
rande och behöver inget yttre stöd. Den är enkel att vika ihop
så att ledningen går lätt att dra in. Och självklart finns ett
komplett sortiment av anslutningskopplingar.

Allt fler väljer Primus Line när vattenledningarna ska för-
nyas. Du också?

Skottsäker vattenledning,
någon?
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