
 

 

   

 

 

  Bilaga 2:8 

Underlag till investeringsprojekt 

Investeringsprojekt:       Belopp i tkr: 
 

Bevattning Ridklubben 

 

2018: 1 000 tkr 

2019: 

2020: 

 

Beskrivning av projektet:  
 

Ridklubben har problem på sin anläggning med vattenförsörjning för att bevattna markytorna. Utredningen 

som genomförts av fastighets och serviceförvaltningen (anläggningsägare) visar att Pireva inte kan tillhan-

dahålla vatten från vattenledningsnät med det tryck som behövs för bevattningen skall fungera. Det enda 

kvarstående förslaget är att borra efter vatten och göra en egen anläggning för bevattning och där finns två 

förslag. Utöver det så är befintliga ledningar som leder fram till spridare för klena vilket innebär att dessa 

ledningar i mark måste ersättas med större dimensioner. De summor som är angivna i kalkylen är sk. entre-

prenadkostnader. Det innebär att på den kostnaden bär man lägga på minst 30% för att få totalkostnaden. 

Den osäkerhetsfaktor som finns är vattentillgång och kostnaden för miljökonsekvensutredning.  En giss-

ning är att reservera ca 100 tkr för detta. Total summan för det hela borde hamna på 1 mkr fördelat på 

700 000 för vattenförsörjning och 300 000 för nya ledningar i mark.  

 

Befintligt förhållande  
Idag kan man inte få ut tillräckligt tryck och flöde för att bevattna de ytor utomhus som kräver bevattning. 

Vattnet är anslutet till Pirevas nät. Det finns en tryckhöjningspump i ridhuset. Utomhusytorna är ca 2 200 

m2 för dressyrbana och ca 13 000 m2 för hoppbana och framridning.  

Hoppbanan bevattnas med en mobil slangvagn som ska kunna förflytta sig med hjälp av vattentrycket.  

Dressyrbanan bevattnas med 10 st fasta dysor, som är kopplade 5 och 5. Dessa måste manuellt spärras så 

att bara en är öppen för att få tillräcklig kastlängd.  

Att vattna en dagsomgång, vattenvolym ca 72 m3, kräver mycket manuellt arbete och tar ca 16 timmar.  

Dessutom finns andra vattenförbrukare som hästarnas dricksvatten, spolvatten, duschar e.t.c 

 

Problembild 

Pireva leverar ett relativt lågt tryck vid anslutningspunkt 140-240 kPa (1,4-2,4 bar)  

Ridanläggningens service och ledningar alldeles för små för bevattningsflödena. Servicen är PEMØ63, och 

ledning ut till utomhusytorna är PEM40. Tryckhöjningspumpen förmår inte rädda upp situationen. Det in-

nebär att bevattningsanläggningen av markytor inte fungerar tillfredsställande. 

 

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) 

 

 

Syfte/Mål: 
Säkra vattenförsörjningen för att klara bevattning av utomhusytor på Piteå ridklubb. 

 

 

Fullständig investeringskalkyl: 
 

Investering (beräkningsgrunder) 

Total summan för det hela borde hamna på 1 mkr fördelat på 700 000 för vattenförsörjning och 300 000 för 

nya ledningar i mark. Den osäkerhetsfaktor som finns är vattentillgång och kostnaden för miljökonse-

kvensutredning. 



 

 

   

 

   

 

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr 

 

 

 

2018:  

2019: 

2020: 

 

 

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) 

 

 

 

 

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden. 
 

Barn och unga  

Ridklubben verksamhet är viktig i utbudet för barn och unga samt även ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Piteå Ridklubb bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Piteå kommun. Under 2016 redovisade 

föreningen totalt 2 621 sammankomster, vilket motsvarar ca 7 grupper med minst 3 deltagare och ledare 

per dag under årets 365 dagar. 90 % av deltagartillfällen var till flickor, 1 % till pojkar och 9 % till 

personer med funktionsvariationer. I jämförelse mellan verksamheter för barn och ungdomar är ridningen 

tvåa efter fotbollen. 

 

Utbildning arbete och näringsliv  

 

Demokrati och öppenhet 

 

Livsmiljö 

Miljön för både hästar, ryttare och personalen förbättras med investeringen. 

 

Ekonomi 
 

Personal  

Åtgärden förbättrar arbetsmiljön. 

 

 



RIDANLÄGGNING GRISBERGET PITEÅ KOMMUN 
Utredning bevattningsanläggning. 

Cecon / LOM 2016-04-06 

1. Befintligt förhållande 

Idag kan man inte få ut tillräckligt tryck och flöde för att bevattna de ytor utomhus som kräver 

det. Vattnet är anslutet till Pirevas nät. Det finns en tryckhöjningspump i ridhuset. 

Utomhusytorna är ca 2 200 m2 för dressyrbana och ca 13 000 m2 för hoppbana och 

framridning. 

Hoppbanan bevattnas med en mobil slangvagn som ska kunna förflytta sig med hjälp av 

vattentrycket. 

Dressyrbanan bevattnas med 10 st fasta dysor, som är kopplade 5 och 5. Dessa måste manuellt 

spärras så att bara en är öppen för att få tillräcklig kastlängd. 

Att vattna en dagsomgång, vattenvolym ca 72 m3, kräver mycket manuellt arbete och tar ca 16 

timmar. 

Dessutom finns andra vattenförbrukare som hästarnas dricksvatten, spolvatten, duschar e.t.c. 

 

2. Orsaker. 

Dels levererar Pireva ett relativt lågt tryck vid anslutningspunkt 140-240 kPa (1,4-2,4 bar) 

Dels är ridanläggningens service och ledningar alldeles för små för bevattningsflödena. Servicen 

är PEMØ63, och ledning ut till utomhusytorna är PEM40. Tryckhöjningspumpen förmår inte 

rädda upp situationen. 

 

3. Lösningar 

3.1 Vatten från Pireva med större ledningsdimensioner 

Tillräckliga ledningsdimensioner är PE DN100 på servicen och PE DN90 ut till utomhusytorna, 

som de nu är kopplade. Dessutom behöver trycket höjas med en större tryckhöjningspump. 

Alternativet faller på att man kan få undertryck i servicen. Pireva rekommenderar starkt att man 

ska ha minst 100 kPa (1 bar) övertryck i servicen. 

Kalkylen blir ca 1 000 000 SEK. (exklusive el-matning)  

 

3.2 Vatten från nya borrhål 

Man kan borra för att pumpa upp grundvatten med en dränkbar pump. Antingen 

direktpumpning eller via en ackumulering i en cistern eller damm. Detta kräver en 

miljökonsekvensutredning. Borrhålet eller hålen placeras då mellan dressyrbanan och 

hoppbanan, vilket ger kortare ledningslängder. Systemet utförs som ett sommarvattensystem 

som dräneras ut vintertid. 

Husets vattenförsörjning inklusive hästarnas dricksvatten och bevattning inomhus ligger kvar på 

befintlig service. 

Kostnaden fördelas så att PK tar borrhål med pumpar och armaturer. Ridklubben tar kostnad för 

ledningar och schakt. 

Driftkostnaden ändras från att betala Pirevas tariff, till att betala el-energi för pumpning, vilket 

sannolikt blir lägre.  

 

3.2.1 Ett borrhål med cistern eller damm 
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Investeringskalkylen blir PK 430 000 SEK och PRK 280 000 SEK (exklusive el-matning) 

 

3.2. Tre borrhål med direktpumpning. 

Investeringskalkylen blir PK 390 000 SEK och PRK 230 000 SEK (exklusive el-matning) 

 

4. Genomförande 

För att projektet ska kunna genomföras krävs bl.a. 

- Att ett provhål borras och provpumpas, för att se att man får upp tillräckligt flöde. 

- Att Miljökonsekvensutredningen ger klartecken till pumpning av grundvatten. 

Det finns stora osäkerheter i kalkyluppskattningarna. Många detaljer är olösta. 

Markförhållanden för rörschakt är ej kända. Miljökonsekvensutredningens kostnad kan bli både 

lägre och högre. 
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