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 Presentation   
 Mirjam Odelby, byggprojektledare, Tyresö kommun  

Ronald Gustavsson, projektchef partnering, Tyresö kommun  
 

 

 Projektet  
 Raksta etapp 8 är ett omvandlingsprojekt där kommunen 

tillsammans i ett partneringsamarbete med JM Entreprenad 
anlägger kommunalt VA och nya vägar. 
I projekteringen för Raksta har man projekterat för att anlägga 
självfall som VA system.  
Under produktionstiden har man upptäckt att i den västra delen av 
Raksta är detta inte genomförbart.  
Detta beror på den bergiga terrängen, tillsammans med de krav 
som finns på arbetsmiljö, framkomlighet och säkerhet.  
Det måste finnas en viss bredd vid sidan av schakten för att kunna 
uppnå dessa krav, och med självfall blir schakterna så stora att de 
kommer ta upp hela vägbredden som finns idag. Det gör att trafik, 
räddningstjänst och tredjeman inte kommer komma förbi. Det 
finns inte heller andra gator att åka på då området är en stor 
återvändsgata.  
Man tog då ett beslut i Tyresös projektgrupp för Raksta etapp 8 att 
projektera om den västra delen till ett LTA system.  
 
Tyresö kommun har rätten att bestämma vilka VA-system som ska 
förläggas på kommunens mark. Detaljplanen beskriver ett system 
men kommunen måste inte hålla sig till det systemet. De har när 
som helst rätt att byta system om så skulle behövas, vilket har skett 
i detta projekt.  
 

 

 Vad är ett LTA system   
 LTA är ett lågtrycksystem som ligger mycket grundare förlagt än 

ett självfallsystem. Det innebär att vatten och avlopp ligger sida 
vid sida i en isoleringslåda med en värmekabel i som förläggs på 
ca 0,5-1,0 meters djup. Självfall läggs på 2-2,5 meters djup. 
Schakterna blir mycket mindre vid LTA-system och bidrar till att 
man får mer kvar av vägen, så att man kan ha en framkomlighet av 
bilister, räddningstjänst och tredjeman på ett helt annat sätt.  
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 Vad innebär detta för er som fastighetsägare  
 För att kunna trycka ut avloppet till huvudledningarna i 

kommunens gata behöver de malas ner till en mindre dimension 
och tryckas ut till huvudledningarna. För att kunna göra det 
behöver en kvarn/pump installeras på fastighetsägarens mark.  
Kostnaden för pumpen står kommunen för, samt för beställning 
och leverans. När fastighetsägaren är redo för installation tar man 
kontakt med VA-enheten på Tyresö kommun och lägger en 
beställning. Resten fixar VA-enheten.  
Fastighetsägaren behöver dock gräva ner pumpen samt dra el till  
pumpen och koppla samman avloppsledningarna till den.  
Detta är en kostnad som kommunen inte står för.  
 
Mer om hur pumpen fungerar samt hur den ska installeras och 
vilka typer av service som kommunen står för respektive 
fastighetsägaren finns under fliken LTA-lösning. 
Där kan ni även läsa om hur det fungerar om pumpen går sönder 
och behöver bytas ut. 
 

MO 

 Övriga frågor som kom upp  
 Fråga: Kommer vi som fastighetsägare få någon kompensation då 

det faller mer kostnad på oss som fastighetsägare med LTA-
system? 
 
Svar: Enligt idag gällande VA-taxa så erhåller fastighetsägarna en 
reduktion om 8100 kr exklusive moms när anslutning mot 
trycksatt spillvattenledning sker. Men om VA-taxan förändras så 
är det den vid tidpunkten för debitering gällande VA-taxan som 
används. Huruvida reduktionen finns kvar då kan tyvärr inte VA-
enheten svara på. 
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