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PM - Förprojektering Flytt av Rymdtorgets
spillvattenpumpstation
På uppdrag av Kretslopp och vatten, Göteborg Stad, har Norconsult AB sammanställt
föreliggande PM beträffande förslag på ny placering av spillvattenpumpstation samt
ledningsflytt av djupt förlagda ledningar för att möjliggöra byggnation av nytt kulturhus vid
Rymdtorget i stadsdelen Bergsjön.

Bakgrund
Göteborg Stad vill bygga ett nytt kulturhus vid Rymdtorget. Nuvarande förslag till placering
innebär att Kretslopp och vatten måste flytta -ledningar samt en befintlig
spillvattenpumpstation. Syftet med detta PM är att hitta lösningar för ledningsflytt och hitta
ny placering för befintlig pumpstation. Till förslaget skall även en översiktlig kostnadskalkyl
tas fram.
Nytt kulturhus är även en del av en ny detaljplan för området omkring Rymdtorget och
eventuellt kan det bli aktuellt att lägga om VA-ledningar inom ett större område omkring
nytt kulturhus. Detta PM syftar dock i första hand till omläggningar som är nödvändiga för
byggnation av kulturhuset, gata och torg. VA-omläggningar för att kunna genomföra
ytterligare stadsomvandling kring torget behandlas enbart mycket översiktligt.
En geoteknisk undersökning har genomförts, se MUR.
Marken där nytt kulturhus skall byggas används idag delvis som gata och parkeringsplats.

Figur 1.

Översiktsbild nuvarande parkeringsplats vid Rymdtorget.

Placering av nytt Kulturhus innebär även en konflikt med befintliga fjärrvärme-, el- och teleledningar.
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Detaljer kring VA-ledningar i konflikt med nytt kulturhus.
Konflikter mellan nytt kulturhus och spillvattenledningar, dagvattenledningar,
vattenledningar och spillvattenpumpstation framgår av bilaga 1. (Det finns även konflikter
med befintlig fjärrvärme, el- och tele-ledningar och nytt kulturhus, men förslag på
omläggningar av dessa ingår inte som en del av detta PM eller kostnadskalkyl).
Läge för befintlig spillvattenpumpstation framgår av bilaga 1. Nuvarande placering är inte i
en direkt konflikt med nytt kulturhus, men anslutande djupt förlagd spillvattenledning med
dimension Ø250 GJJ är i konflikt på en kortare sträcka precis innan anslutningspunkten till
pumpstationen.
Anslutande spillvattenledning är förlagd på ca 7 m djup. Anledningen till att
spillvattenledningen ligger så pass djupt är på grund av att den väster om parkeringsplatsen
är förlagd under bottenplattan till ett stort parkeringsgarage med källarplan. Till
spillvattenledningen är en mycket stor del av bostadsområdet väster om parkeringsplatsen
anslutet. Dimensionerade flöde till spillvattenpumpstationen är 52 l/s (63 l/s med dagens
uppdaterade dimensioneringskriterier). Nuvarande placering av spillvattenpumpstationen är i
konflikt med Stadens nya planer för placering av gata med busshållplatser. Från befintlig
spillvattenpumpstation fortsätter tryckledningar ca 40 m, för att sedan kopplas på befintligt
självfallsystem för spillvatten med dimension Ø400 BTG med fall söderut i Mellbyleden.
Parallellt med den djupt förlagda spillvattenledningen ligger en djupt förlagd
dagvattenledning med dimension Ø1000 BTG. Dagvattenledningen är förlagd på ett djup av
ca 6 m och är även den i konflikt med nytt kulturhus på en kortare sträcka i höjd med
kulturhusets nordvästra hörn. Dagvattenledningen fortsätter därefter med fall norrut i
Tellusgatan för att därefter mynna i en bäckravin.
Enligt den geotekniska undersökningen tycks berget variera från ca 7 m djup till ca 1 m djup,
se MUR. Ledningsgraven för det befintliga djupt förlagda systemet samt den befintliga
spillvattenpumpsationens sump antas därför vara utsprängda i berget.
Även en spillvattenledning med dimension Ø225 BTG, en dagvattenledning med dimension
Ø400 BTG och en vattenledning med dimension 400 GJJ. förlagda på ”normaldjup” är i en
korsande konflikt med nytt kulturhus. Ledningarna kommer söderifrån Saturnusgatan och
har samma anslutningspunkter som ovan nämnda ”djupa” system.
Spillvattenledningen, Ø225 BTG, föreslås ledas till den djupt förlagda spillvattenledningen
som ska gå till den nya pumpstationen. Detta innebär att belastningen kommer att öka något
jämfört med dagens förhållanden. Exakta flöden beräknas närmare i detaljprojekteringen.
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Förslag på omläggning av VA-systemen.
Utgångspunkten för omläggningarna av de djupt förlagda systemen är att
anslutningspunkterna måste förbli de samma, då inga andra lämpliga anslutningspunkter
finns i närheten. Baserat på detta bygger huvudförslaget på ”lokala” omläggningar av VAledningarna samt flytt av befintlig pumpstation. Fyra stycken olika alternativ för omläggning
av spillvattensystemet har diskuterats och beskrivs mer nedan.
Pumpstationsalternativ
Alternativ 1 är att pumpstationen ska ligga i torgytan, men då det kan bli problem med lukt
och tillgänglighet (om ledningen skulle behöva grävas upp på 7 m djup skulle hela det
nygjorda torget behöva grävas upp) har fler alternativ tagits fram enligt nedan. Skulle ändå
alternativ 1 vara det bästa är det av stor vikt att framkomligheten till stationen är god samt att
det finns en reserverad yta för driftpersonal framför stationen för att underlätta drift- och
underhållsarbete.
Alternativ 2 är att placera den nya pumpstationen precis vid infarten till torget och belägen i
ett grönstråk. Omläggningen av spillvattenledningarna blir då en längre sträcka men man
slipper lukt och tillfartsproblem på torget. Vid en eventuell senare uppgrävning av
ledningarna blir arbetet betydligt lättare i alternativ 2 jämfört med i alternativ 1 där hela
torget skulle behöva grävas upp.
Ny spillvattenpumpstation föreslås med överbyggnad och luktreduceringsutrustning för att
reducera eventuell luktproblematik. Exempel på sådan utrustning kan vara
joniseringsaggregat, kolfilter eller övertrycksventilation där luften pressas tillbaks ner i
inkommande ledningar. Viktigt att poängtera dock att närmiljön inte kommer att bli helt
luktfri även om luktreduceringsutrustning installeras.
Alternativ 3 är att lägga pumpstationen i uppströms parkeringshus. Detta känns inte
realistiskt då ledningarna ligger under betongplattan i parkeringshuset. Dessutom är den
befintliga ledningen nyligen relinad och behöver inte bytas ut inom överskådlig tid.
Alternativ 4 är långhålsborrning för att slippa pumpstationen helt och hållet. Ledningarna
skulle då bli ca 250-300 m och vara otillgängliga för tillsyn på hela den sträckan. Dessutom
skulle fallet på ledningen behöva begränsas till cirka en promille för att den ska kunna
anslutas till befintlig ledning/brunn. Långhålsborrning kan göras med kärnborrning eller
styrorockteknik och i normalfallet krävs en lutning på 10-20 promille. Det innebär att vi
kommer ca 3-6 m under befintlig ledning/brunn som vi vill ansluta till.
I samråd med kretslopp och vattens driftorganisation förordas Alternativ 2
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Tillgänglighet till pumpstationen
Ytan som krävs för pumpstationen är ca 5 x 5 m för överbyggnaden och ca 4 x 10-15 m för
infarten. Eventuellt ytterligare ca 4 x 5 m för några parkeringsplatser och lite svängrum för
fordon vid stationen. Exakt yta och placering bestäms närmare i detaljprojekteringen
En pumpstation för spillvatten besöks normalt mellan 12-24 ggr/år vid planerade
tillsynstillfällen. Vid merparten av dessa tillfällen behövs en servicebil men några gånger per
år erfordras en kranbil eller spolbil för att serva pumparna eller spola rent i pumpbrunnen.
Dessa bilar är upp till 10 m långa, 4 m höga och 2,5 breda. De har svängande anordningar
som kranar och slangar för spolning och sugning och behöver således fritt utrymme som är
större än själva storleken på bilen. Marken kring pumpstationen får inte upplåtas till något
annat än kretslopp och vattens driftverksamhet. Inga trafikavstängningar skall behövs för att
arbeta kring pumpstationen.
Till skillnad från rena vätskor som t ex dricksvatten är spillvatten betydligt svårare att pumpa
beroende mediet självt. Det inträffar ofta driftstörningar i pumparna men även i annan
utrustning som t ex mät och övervakningsutrustning då miljön är mycket aggressiv. Dessa
driftstörningar kan inträffa när som helst på dygnet året om. Ibland kan de avhjälpas relativt
snabbt men det kan också bli utdraget beroende på problemets karaktär.
Driftstörningarna avhjälps ofta med hjälp av större fordon. När reparationer eller
ombyggnader av pumpstationen skall ske kan det innebära att man får bygga provisoriska
ledningar som under en tid ligger på marken samt provisoriska elskåp och andra erforderliga
anordningar.
Konsekvensen av en driftstörning i en spillvattenpumpstation innebär ofta risk för att orenat
spillvatten avleds ut till närliggande vattendrag men det kan också innebära risk för
översvämning inne i byggnader eller av lågt liggande mark. Därför betraktas ett larm från en
pumpstation till följd av inträffad driftstörning alltid som en akut händelse och åtgärd
initieras i princip alltid omedelbart oavsett tid på dygnet.
Detta innebär att tillträde till pumpstationen alltid, oavsett tid på dygnet, måste vara säkrad
för kretslopp och vattens personal och de fordon och redskap som behövs för att avhjälpa
driftstörningen.
Risk för luktproblem vid pumpstationen
Spillvatten består av det som spolas ner i avloppen inifrån fastigheter. Det är således att
vattnet på grund av sitt innehåll karakteriseras av en kraftig avloppslukt. I kretslopp och
vattens interna rutiner för projektering förordas ett avstånd till närmsta byggnad på 100 m för
att inte orsaka luktproblem. Det förekommer även en viss risk för buller samt estetiska
aspekter. Att eliminera avloppslukten helt från en pumpstation är svårt. Det förutsätter en
anläggning för luktreduktion. Det finns idag olika typer av lösningar för det men samtliga är
beroende av att tekniska funktioner skall fungera. Driftstörningar kan sätta luktreduktionen
ur spel men även yttre faktorer som temperatur påverkar lukten avsevärt. Ju varmare väder
desto mer luktproblem. Även vind och vindriktning påverkar. Det tillkommer naturligtvis
även kostnader för luktreduktion som inte är oväsentliga.
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Kretslopp och vattens erfarenhet av luktproblem är att det är mycket svårt att garantera en
luktfri miljö och att från de anläggningar som ligger nära där folk uppehåller sig eller rör sig
genom ofta resulterar i frekventa klagomål.
Med föregående beskrivning som bakgrund så förordas att pumpstationen inte placeras i en
yta där folk rör sig eller där den hamnar nära byggnader. Detta är ur ett rent drift- och
miljöperspektiv och inga kostnader är beaktade.
Flöden
Befintlig pumpstation är dimensionerad för 52 l/s. Med uppdaterade dimensioneringskriterier
och ett antaget antal nya fastigheter som ska anslutas i framtiden beräknas den nya
pumpstationen få ett dimensionerande flöde på ca 80-100 l/s. Antalet nya fastigheter antas
bli ca 500 st. Detta bör dock räknas på mer noggrant i detaljprojekteringen.
Den översiktliga kostnadskalkylen baseras på en överbyggnad utformad med ett lite mer
kreativt utförande för att anpassas till platsen enligt Stadsbyggnadskontorets önskemål.
Eventuellt rund pumpstation med sedumtak var uppe på förslag. Exakt utformning och färg
bestäms i samråd med beställaren i detaljprojekteringen. Enligt ritning är endast ett
föreslaget område för placering av pumpstationen inritat, exakt placering bestäms i
detaljprojekteringen.
Omläggning av vatten
Befintlig vattenledning som kolliderar med nytt kulturhus har flera avsättningar och ventiler
längs den sträckan som behöver läggas om. Viktigt att få med detta i detaljprojekteringen.
Även det nya kulturhuset kommer att behöva avsättningar för vatten. Placering av dessa
bestäms i ett senare skede.
Omläggning av dagvatten
Ny dagvattenledning föreslås förläggas i samma ledningsgrav som spillvatten och vatten och
ansluts till befintlig brunn i Tellusgatan.
Omläggning av spillvatten
Ny spillvattenledning föreslås börja med grund förläggning söderifrån och avslutas i en djup
nedstigningsbrunn för att där kopplas samman med den djupa ledningen västerifrån. Endast
en gemensam spillvattenledning föreslås ändå bort till läget för den nya pumpstationen i
alternativ 4. Önskemål om 10 promille fall på ledningen.
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Omläggning av el, tele och fjärrvärme
Stora huvudstråk av el-, tele- och fjärrvärmeledningar går rakt genom området för nytt
kulturhus och måste också läggas om. Samförläggning av dessa ledningar tillsammans med
VA-ledningarna utreds i ett senare skede.
Geoteknik
Enligt den geotekniska undersökningen tycks berget variera från ca 7 m djup till ca 1 m djup
i ledningssträckningen för alternativ 4. Även berg i dagen förekommer i området utanför den
tänkta ledningsdragningen. De geotekniska förhållandena behandlas mer ingående i MUR.

Metodval
Oavsett vilket av alternativen nedan som väljs så ska dagvattenledningen och
vattenledningen ledas om och anslutas till respektive anslutningspunkt enligt bilaga 1.
Ledningsdragningen för dessa ledningar blir samma i alla fyra alternativen. För
spillvattenledningen föreslås en schaktfri metod de sista 70 meterna i alternativ 2.
Alternativ 1
Baserat på att det är relativt korta sträckor som ska läggas om med flera brytpunkter innan
anslutningspunkt nås, samt att djupt förlagda anslutningspunkter ändå måste schaktas fram,
så föreslås omläggningarna av de djupa systemen ske med hjälp av schakt innanför
spontkassett. Ledningsgravar på ett djup under 5 m för de djupt förlagda ledningarna antas
ske med bergsschakt innanför spontkassett.
Den djupa dagvattenledningen och spillvattenledningen föreslås läggas om parallellt med
varandra fram till läge för ny spillvattenpumpstation, så att gemensam ledningsgrav innanför
spontkassett kan nyttjas.
Omläggning av ledningssystemet förlagt på ”normaldjup” föreslås på de sträckor det är
möjligt att förläggas så att schaktet för de djupt förlagda ledningarna även kan nyttjas för
dessa ledningar.
Omläggning av ledningssystemen förlagda på normaldjup föreslås utföras med konventionell
jordschakt.
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Alternativ 2
Baserat på att det är relativt korta sträckor som ska läggas om med flera brytpunkter innan
anslutningspunkt nås, samt att djupt förlagda anslutningspunkter ändå måste schaktas fram,
så föreslås omläggningarna av de djupa systemen ske med hjälp av schakt innanför
spontkassett. Ledningsgravar på ett djup under 5 m för de djupt förlagda ledningarna antas
ske med bergsschakt innanför spontkassett.
De sista 70 meterna av ledningen föreslås utföras med någon typ av schaktfritt byggande:
Om det inte är alltför svåra toleranser görs detta lättas med luftdriven hammare. Antingen en
styrorockborrning med styrning, eller utan styrning med traditionell hammarborrning. Det är
noggrannheten som avgör metod. Är det riktigt svåra toleranser kanske sträckan måste
kärnborras.
Efter pilotborrning (ca 165 mm med luft, 56 mm med kärnborr) ryms hålet upp i flera steg
till slutdimension ca 500 mm. Eventuellt måste berget injekteras också beroende på kvalitet,
krosszoner. Förslagsvis görs en vattenförlustmätning eller filmning av hålet före
upprymning.
Alternativ 3
Detta alternativ behandlas inte här då det skulle innebära att stora delar av parkeringshuset
skulle behöva rivas.
Alternativ 4
Kärnborrning eller styrorockteknik är aktuellt vid långhålsborrning men fallet på ledningen
skulle innebära att man hamnar 3-6 m under befintlig brunn man vill ansluta till. Då behövs
ändå en pumpstation för att pumpa in vattnet i befintlig självfallsledning.

Förutsättningar för ytterligare stadsomvandling
Staden utreder också möjligheter att exploatera området precis norr om nytt kulturhus, där
det idag finns en nerlagd bensinstation. En sådan exploatering skulle eventuellt kräva
omläggning av befintliga VA-system i Tellusgatan. Denna del av Tellusgatan skulle istället
ersättas av ny bussgata väster om fastighet Bergsjön 2:15.
En mycket översiktig analys pekar på att det borde vara tekniskt genomförbart att lägga om
befintliga VA-system i Tellusgatan med ny förläggning i den nya bussgatan. Förläggning av
den djupt förlagda dagvattenledningen med dimension Ø1000 BTG i denna sträckning borde
med fördel kunna förläggas med hjälp av den schaktfria metoden microtunneling. Dock
behövs mer underlagsmaterial i form av en geoteknisk utredning för att göra en sådan analys.
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Förutsättningar för den översiktliga kostnadskalkylen
Följande antagenden är gjorda för den översiktliga kostandskalkylen;
·
·
·
·
·
·

Schakt antas kunna göras i torrhet
Lite mer kreativt utförande på pumpstationen för att anpassas till platsen, enligt
SBKs önskemål, jämfört med en standardstation.
Inga projekteringskostnader eller övriga utredningskostander ingår i kalkylen
Inga återställningskostander av befintlig gatumark ingår i kalkylen, då det förutsätts
att omläggningarna görs i samband med övriga markarbeten för ny detaljplan kring
Rymdtorget.
Inga kostandstillägg för schakt i gatumark ingår i kalkylen, då det förutsätts att
omläggningarna görs i samband med övriga markarbeten för ny detaljplan kring
Rymdtorget
Kalkylen tar enbart hänsyn till omläggning av vatten-, spill- och dagvattenledningar
i konflikt med nytt kulturhus

Sammanfattning kostnadskalkyl
Alternativ 1 kostar uppskattningsvis ca 8,5 milj. kr medan alternativ 2 är något dyrare och
hamnar på ca 9,5 milj. kr. Se bilaga 4 och 5 för en detaljerad kostnadsberäkning.

Bilagor
Bilaga 1 Ledningsomläggningar, alternativ 1
Bilaga 2 Ledningsomläggningar, alternativ 2
Bilaga 3 Profil, alternativ 2
Bilaga 4 Översiktlig kostnadskalkyl, alternativ 1
Bilaga 5 Översiktlig kostnadskalkyl, alternativ 2
MUR
Susanne Backman/Sofia Blad/Peter Wallander
Norconsult AB
Mark och Vatten/VA-teknik

Susanne.backman@norconsult.com
Sofia.Blad@norconsult.com
Peter.wallander@norconsult.com
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Översiktlig kostnadskalkyl
Ledningsomläggningar Rymdtorget
Bilaga 4

2015-08-10

LEDNINGSARBETEN INKL PUMPSTATION
Alternativ 1
Förutsättningar: öppenschakt 1:2
Aktivitet

Enh Mängd

pris

Kronor

Jordschakt sektion 0/000-0/045
S225+D400+V400
Anslutning V400 till bef V400
S225+D400+V400
Jordschakt
Ledningsbädd
Kringfyllning ledning
Restfyllning

m
st
m
m3
m2
m3
m3

45 16158,4
1
20000
45
2700
1011
160
102
120
185
350
812
300

727 130,00
20 000,00
121 500,00
161 760,00
12 240,00
64 750,00
243 600,00

Schakt innanför spont sektion 0/045-0/065
Jordschakt innanför spont
Bergschakt innanför spont
Spontkassett (för hela sträckan sektoin 0/045-0/105)
S250 + D1000 (djupa ledningar)
S225 + D400 +V400 (grunda ledningar)
Ledningsbädd
Kringfyllning ledning
Restfyllning
inkoppling S250
Inkoppling D1000
Elementbrunn

m3
m3
m2
m
m
m2
m3
m3
st
st
st

233
204
430
20
20
53
275
154
1
1
1

350
750
500
3000
2700
120
400
350
10000
20000
60000

81 550,00
153 000,00
215 000,00
60 000,00
54 000,00
6 360,00
110 000,00
53 900,00
10 000,00
20 000,00
60 000,00

m3
m3
m2
m
m2
m
m3
m3
st

291
136
0
20
55
20
264
156
1

350
750
2500
2500
120
2500
400
350
60000

101 850,00
102 000,00
50 000,00
6 600,00
50 000,00
105 600,00
54 600,00
60 000,00

m3
m3
m2
m
m
m
m2
m3
m3
st
st
st

298
197
0
25
25
25
48
327
162
1
1
1

350
750
2500
2500
1500
700
120
400
350
60000
20000
20000

104 300,00
147 750,00
62 500,00
37 500,00
17 500,00
5 760,00
130 800,00
56 700,00
60 000,00
20 000,00
20 000,00

m
m3
m3
m2
m3

20
308
12
22
28

710
160
750
120
350

14 200,00
49 280,00
9 000,00
2 640,00
9 800,00

Schakt innanför spont sektion 0/065-0/085
Jordschakt innanför spont
Bergschakt innanför spont
Spontkassett (ingår i sektion 0/045-0/065)
D1000 (djupa ledningar)
Ledningsbädd
S400 + servis S150 +V400 (grunda ledningar)
Kringfyllning ledning
Restfyllning
Elementbrunn

Schakt innanför spont sektion 0/085-105
Jordschakt innanför spont
Bergschakt innanför spont
Spontkassett (ingår i sektion 0/045-0/065)
D1000 (djupa ledningar)
V400
S400 (grunda ledningar)
Ledningsbädd
Kringfyllning ledning
Restfyllning
Elementbrunn
Inkoppling D1000
Anslutning V400 till bef V400

Jordschakt 0/105-0/125
S400
Jordschakt
Bergschakt innanför spont
Ledningsbädd
Kringfyllning ledning

Summa

Översiktlig kostnadskalkyl
Ledningsomläggningar Rymdtorget
Bilaga 4

2015-08-10

Restfyllning

m3

288

300

86 400,00

1 3000000

3 000 000,00

Pumpstation
Pumpstation (2 pumpar) med överbyggnad,
inklusive spont
Summa
Oförutsätt
Summa ledningsarbeten alternativ 1

st

30%

6 539 570,00
1 961 871,00
8 501 441,00

2015-08-10

Översiktlig kostnadskalkyl
Ledningsomläggningar Rymdtorget
Bilaga 5

LEDNINGSARBETEN INKL PUMPSTATION
Alternativ 2
Förutsättningar: öppenschakt 1:2
Aktivitet

Enh

Mängd

pris

Kronor

Summa

Öppen schakt 0/000 -0/045
S250+D400+V400
Jordschakt
Ledningsbädd
Kringfyllning ledning
Restfyllning
Nedstigningsbrunn
Anslutning bef.V400

m
m3
m2
m3
m3
st
st

45
1281
91
187
1081
4
2

2700
160
120
350
300
17000
12000

121 500,00
204 960,00
10 920,00
65 450,00
324 300,00
68 000,00
24 000,00

m
m
m
m
m2
m3
m3
m2
m3
m3
st
st
st
st
st
st
st

3
62
4
13
473
1024
781
147
1582
200
1
2
4
4
1
1
1

5610
5780
4180
3700
500
350
750
150
400
350
10000
20000
60000
17000
12000
10000
12000

16 830,00
358 360,00
16 720,00
48 100,00
236 500,00
358 400,00
585 750,00
22 050,00
632 800,00
70 000,00
10 000,00
40 000,00
240 000,00
68 000,00
12 000,00
10 000,00
12 000,00

69

10000

690 000,00

18
54
9
14
4,33
56
1
1

800
160
700
120
350
320
17000
10000

14 400,00
8 640,00
6 300,00
1 680,00
1 515,50
17 920,00
17 000,00
10 000,00

1

3000000

3 000 000,00

Spontkasset 0/045-0/110
S250+D1000+V400
S315+D1000+V400
S315+D1000
D1000
Spontkasset
Jordschakt innanför spont
Bergschakt innanför spont
Ledningsbädd
Kringfyllning ledning
Restfyllning
Anslutning bef. S250
Angslutning bef. D1000
Elementbrunn
Nedstigningsbrunn
Anslutning bef. V150
Anslutning bef. S150
Anslutning V400 till bef V200

Styrdborrning 0/110-0/179
S315

m

Öppen schakt 0/179-0/197
TS 280
Jordschakt
Bergschakt
Ledningsbädd
Kringfyllning ledning
Restfyllning
Nedstigningsbrunn
Anslutning TS280 till brunn

m
m3
m3
m2
m3
m3
st
st

Pumpstation
Pumpstation (2 pumpar) med överbyggnad,
inklusive spont
Summa
Oförutsett
Summa ledningsarbeten alternativ 2

st

30,00%

7 324 095,50
2 197 228,65
9 521 324,15

