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Förord
I Sverige används Svenskt Vattens databas VASS för att samla in och analysera data för vattensektorns verksamhet. Det insamlade materialet presenteras i form av nyckeltal som kan användas för
benchmarking. Benchmarking är ett verktyg för att effektivisera och förbättra sin verksamhet genom
att jämföra med andra liknande verksamheter.
Undersökningen VASS Drift har genomförts årligen sedan 2003 och samlar data om VA-verksam
heten på kommunal nivå.
Kvalitetsgranskning, sammanställning och analys av statistiken är utförd av Gilbert Svensson, GS
Vattenforum. Denna resultatrapport med kommentarer till statistiken har sammanställts av Gilbert
Svensson och Magnus Bäckström, Svenskt Vatten.
Stockholm i oktober 2019
Svenskt Vatten AB
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Sammanfattning
VASS Drift 2018 sammanfattar basfakta om kommunala VA-system i Sverige – för
riket som helhet och grupperat utifrån kommunstorlek. Resultaten bygger på svar från
199 av Sveriges 290 kommuner. Dataunderlaget motsvarar 85 % av Sveriges befolkning vilket är en ökning jämfört med föregående år.
Resultatet för 2018 visar att allmän vatten- och avloppsförsörjning i Sverige är stabil
baserat på övergripande mätetal som beskriver mängder och driftparametrar. Detta
trots den extraordinärt torra sommaren i många delar av Sverige. Vattenförbrukningen
i hushållen är i likhet med föregående år ca 130 liter/person och dygn. Det är inte
omöjligt att den sjunkande trenden i vattenförbrukning de senaste decennierna fortsätter, men det tycks som att den nedåtgående trenden i vattenförbrukningen stabiliserats. Även behandlad mängd spillvatten är relativt oförändrad. Andelen spillvatten som
släpps ut orenat via nödutlopp i närliggande sjöar och vattendrag (bräddad volym) är i
paritet med tidigare år ca 1 %.
Kundnära driftstörningar såsom akuta vattenläckor, avloppsstopp och källaröversvämningar ligger på en liknande nivå som föregående år. Den genomsnittliga tiden för
leveransavbrott pga läcka på huvudledning för dricksvatten är mindre än 10 minuter
per år, vilket speglar den generellt sett mycket höga servicenivån i vattentjänsterna. De
allra flesta kunderna upplever förmodligen aldrig driftstörningar. Vattenförlusterna år
2018 (beräknad som levererad mängd minus registrerad och uppskattad förbrukning)
var ca 19 %, i likhet med tidigare år. Verkligt utläckage i ledningsnätet är uppskattningsvis ca 15 % eftersom ett skenbart läckage (ex otillåten förbrukning) ingår i beräknade vattenförluster.
VASS Drift 2018 ger även en nulägesbild och trender kring ekonomi, investeringar
och förnyelse samt personalresurser. Det är inom detta område statistik och analys av
trender visar på en återkommande problematik och mycket stora behov för framtiden,
så även 2018 års data. Totala kostnader (drift- och kapitalkostnader) för kommunalt
VA i Sverige var drygt 19 miljarder kronor år 2018. Totala investeringar i VA-verk och
ledningsnät var ca 17 miljarder kronor. Förnyelsetakten är långsiktigt på en för låg nivå
och tillgången på personal inom strategiska områden (främst planering och projektledning) visar stora variationer beroende på kommunstorlek. Dessa frågor belyses närmare
i kommande undersökning hållbarhetsindex (HBI), men några viktiga slutsatser och
reflektioner är följande:
Fördelningen mellan nyinvesteringar och reinvesteringar är problematisk. Statistiken speglar den utbyggnad som sker runt om i landet. Nyinvesteringarna ökar men det som
läggs på förnyelse av befintligt ledningsnät är inte på önskad nivå. En sannolik förklaring är att exploateringstrycket tenderar trycka ut reinvesteringsbehovet och skjuta
viktiga reinvesteringar framåt i tiden till förmån för nyexploatering. Den kraftiga ökningen av LTA-pumpstationer de senaste 5 åren (>50 % ökning perioden 2014–2018)
indikerar att VA-verksamheterna sannolikt ägnat stora resurser (både investeringar och
personella resurser) åt VA-utbyggnad i s.k. omvandlingsområden. Reinvesteringar får
ofta vänta när kommunernas begränsade personella resurser läggs på VA-utbyggnad.
Förnyelsetakten är för låg. Förnyelsetakten av Sveriges ledningsnät är fortsatt långt ifrån
önskvärda nivåer vilket i förlängningen riskerar bidra till driftstörningar och akuta
underhållsåtgärder där det strategiska underhållet och förnyelsen riskerar att stå tillbaka ytterligare. Den låga förnyelsetakten kan även ge andra konsekvenser, exempelvis
fortsatt stora mängder tillskottsvatten till spillvattenledningsnätet och därmed ökat
tryck på reningsverkens kapacitet. I rapporten ”Material och åldersfördelning för Sve-
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riges VA-nät och framtida förnyelsebehov” (Svenskt Vatten Utveckling nr 2011-13)
gjordes bedömningen att förnyelsetakten för vattenledningsnätet bör ligga på ca 0,7 %
per år och för avloppsledningsnäten på ca 0,6 % per år. I ett Sverigeperspektiv skulle
takten fortfarande behöva nära fördubblas för vattenledningsnätet för att komma upp
till de önskvärda nivåerna. Varje enskild kommun behöver göra en bedömning av behovet och att ta fram en plan för underhåll och förnyelse baserad bland annat på ledningsnätets tillstånd. För detta krävs ofta initialt ökade resurser i form av kompetens
och personal.
Personal och organisation är nyckelfrågor för långsiktig förmåga. De nya personalfrågorna
som tillkom 2016 visar bland annat att mindre kommuner med få anställda inom
ledning, planering, utredning och beställarfunktioner har sämre förmåga att klara av
planeringen på kort och lång sikt än större kommuner, vilket syns i hållbarhetsindex
parameter Tp, som belyser kommunens planeringsförmåga. Frågor kring drift visar
inte samma tydliga samband mellan kommunstorlek och kapacitet, här hamnar de
flesta kommunerna i kategorin grönt. Däremot är beredskapen sämre för krishantering och långsiktig säkring av driften i mindre kommuner som inte ingår i ett större
samarbete. Slutsatserna av detta är att starka VA-organisationer i hela landet som har
kundunderlag för att bygga upp och behålla nödvändig basnivå av kompetens och
personal är en nyckelfråga kommande år. Annars riskeras en utveckling mot ett A- och
B-lag bland VA-verksamheterna där kvalitet i vattentjänsterna inte är självklar på lång
sikt. Personalresurser och kompetens att driva strategisk planering är idag för låg i förhållande till behoven. Detta är varningssignaler för den långsiktiga förmågan, även om
den dagliga driften är generellt stabil i nuläget.
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Inledning
Följande rapport är en sammanställning av en del av svaren från VASS Drift avseende
data för 2018. Undersökningen samlades in under mars – maj 2019 och lämnade svar
är kvalitetsgranskade av Svenskt Vatten. En del värden har stämts av med svarande
kommun och ändrats, andra uppenbart felaktiga svar (t.ex. meter istället för km) har
ändrats direkt.
VASS Drift innehåller frågor om VA-systemet på en övergripande nivå, t.ex. antal
vatten- och avloppsreningsverk, längd på ledningsnät, uppgifter om driftstörningar,
förnyelsetakt samt frågor om ekonomi. Genom att besvara frågorna får man ett antal
nyckeltal som underlag för till exempel benchmarking.

199 kommuner svarade på undersökningen, vilket motsvarar 61% av landets kommuner. Invånarantalet i svarande kommuner motsvarar 85% av landets befolkning. Antalet svar varierar från fråga till fråga eftersom alla frågor inte är obligatoriska samt att det dessutom finns möjlighet att välja svaret ”data saknas”.
Antalet svarande kommuner har tidigare uppgått till ca 240, men har minskat de
senaste åren. Trenden har nu vänt och antalet svarande kommuner är något fler
jämfört med förra året. Andelen svarande kommuner i de fem kommungrupperna
(baserade på antal invånare) redovisas i Figur 1. Lämnade svar som relaterar till
folkmängden har extrapolerats utifrån folkmängden i svarande kommuner inom
varje kommungrupp för att få ett uppskattat värde för hela kommungruppen respektive för hela Sverige. Stockholm och Huddinge räknas här som en kommun.
Nyckeltalen baseras på medelvärden för svarande kommuner.
Rapporten är sammanställd utifrån data som lämnats våren 2019. I och med att
kommuner arbetar med sina data kan felaktiga värden komma att justeras i VASS,
och därmed förändra underlaget för nyckeltal. Detta sagt som en förklaring till om
andra resultat än följande presenteras framöver.
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Så hittar du svaren i VASS
VASS Drift kan användas för att titta på trender i den egna organisationen eller för att
jämföra sig med andra med samma förutsättningar. Statistiken redovisas på kommunnivå.
I Svenskt Vattens statistikdatabas VASS finns alla svar på frågorna i VASS Drift 2018.
För att ta del av data i VASS Drift eller andra data från VASS – följ beskrivningen i
rutan nedan. Det finns även möjlighet att ladda ner standardrapporter för VASS Drift,
med nyckeltalen eller med värden för de senaste 5 åren för den egna organisationen.
Varje VA-organisation har sin egen lokala systemansvariga, som kan ordna inloggning
och behörigheter inom den egna organisationen.

Så hittar du svaren i VASS
1. Logga in i VASS (http://www.vass-statistik.se/).
2. Klicka på ”Till statistiken” under ”Ta ut statistik”.
3. Klicka på ”Hantera sökmallar”.
4. Klicka på ”Skapa ny”.
a) Fyll i ett namn på undersökningen.
b) Välj ”Kommun” under ”Typ av undersökning” (vilket är förvalt)
c) Välj utdata att ladda ner under resterande fält genom att klicka på
”Redigera”.
d) Klicka på ”Spara mallen”.
e) Nu finns mallen tillgänglig för presentation på olika sätt. För resultaten
i Excel-format välj ”Använd mallen ... ”Ladda ner i Excel direkt” eller
”Anpassa och ladda ner i Excel”
5. Data kommer i Excelformat.
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Resultat
I följande tabeller redovisas svar och nyckeltal från undersökningen. En del värden
som bedömts som orimliga (t.ex. negativa nyckeltal) har tagits bort från analysen. För
att underlätta jämförelser med egna värden är undersökningens koder för frågor och
nyckeltal utskrivna i tabellerna.

VA-systemen i Sverige

Basfakta om VA-systemen redovisas i Tabell 1. Större delen av Sveriges befolkning är
ansluten till kommunala VA-system. Antalet anslutna ökar något från år till år och procentuellt håller andelen anslutna sig på samma nivå, knappt 90% både för dricksvatten
och spillvatten.
Levererad mängd dricksvatten till vattenledningsnäten och behandlad mängd spillvatten ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Volymen bräddat vatten varierar
från år till år, vilket beror på nederbördsförhållandena.
Ledningslängden är ungefär densamma. Längden bör öka totalt eftersom det är fler
meter nya ledningar, fler servisanslutningar och fler vattenmätare än tidigare. Att ledningslängder förändras mellan år kan även ha sin orsak i ”städning” i VA-databaser
– att man upptäckt att ledningar varit dubbelregistrerade eller att de tillhör andra
ledningsägare.
Tabell 1 Basfakta om vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät 2018.
Text i kursiv stil anger fråge- eller nyckeltalskod i Driftundersökningen.
Vatten

Spillvatten

Anslutna till kommunalt VA-system (Bd101, Bd103)

Personer

8 932 000

8 956 000

Anslutna till kommunalt VA-system (Na101, Na102)

%

87

88

Levererad mängd vatten resp. behandlad mängd
spillvatten (Vb107, Vb200)

m

894 698 000

1 109 752 000

Antal vattenverk/avloppsreningsverk totalt:
(Vb206+207+208, 203a+b+204a+b)

st

1 562

1 661

Antal vattenverk/avloppsreningsverk i en kommun
(Vb206+207+208, 203a+b+204a+b)

st

0–35

0–28

Antal tryckstegrings-/pumpstationer
(Bd306, Bd318, Bd319)

st

2 288

15 102

LTA-pumpstationer som oftast betjänar en fastighet
(Bd320)

st

39 064

Mängd obehandlat avloppsvatten som bräddats från
ledningsnät eller avloppsreningsverk1 (Mi200)

m3

12 866 000

3

Dagvatten

1 175

%

Längd ledningsnät (exkl. serviser):
(Bd300, Bd313+315+316+317, Bd323)

km

83 000

72 700

39 700

Medellängd ledningar per ansluten person
(exkl. servisledningar) (Nt205, Nt210, Nt211)

m per
ansluten
person

9,3

8,1

4,4

Ledningslängd per ansluten person varierar mellan
(Nt205, Nt210, Nt211)

m per
ansluten
person

1,5–106

1,3–150

0,7–55

Antal serviser på ledningsnätet (Bd303, Bd318, Bd324)

st

1 773 000

1 682 000

1 040 000

Antal vattenmätare hos abonnenter (Vb108)

st

1 701 000
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Bräddat i % av behandlad mängd (Mi200/Vb200)
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V, S, D

▲

Spillvatten

2 269

4 012

Dagvatten

V, S, D

Drift- och underhållskostnad för produktion/rening
(Ek120a, Ek120b)

Mkr

Drift- och underhållskostnad för distribution/avledning
(Ek120c)

Mkr

4 857

Total kostnad för VA-verksamheten (Ek125)

Mkr

19 278

kr per m
ledning

2,4

Drift- och underhållskostnad för distribution/avledning
(Ne602)

1

Vatten

Längd nyanlagda ledningar under 2018
(Bd400, Bd401, Bd402)

km

808

646

260

Längd förnyade ledningar under 2018
(Bd403, Bd404, Bd405)

km

384

322

98

Förnyelsetakt, beräknad på total ledningslängd,
inkl. nya ledningar (Nt401, Nt402, Nt403)

%

0,46 %

0,44 %

0,25 %

Förnyelsetakten varierar mellan (Nt401, Nt402, Nt403)

%

0–2,9 %

0–3,9 %

0–1,7 %

Merparten av den bräddade volymen är regnvatten och inte koncentrerat spillvatten

Ledningsnäten – vattenförbrukning,
driftstörningar och förebyggande underhåll

Den totala dricksvattenförbrukningen per person och dygn är något högre för 2018,
liksom förbrukningen i hushållen, som också ökat något jämfört med 2017.
Vattenprov som blivit bedömda ”tjänligt med anmärkning” ligger relativt lika fjolåret. Även andel prov med bedömning ”otjänligt”. Att ett vattenprov får bedömningen
”tjänligt med anmärkning” innebär inte att vattnet är farligt att dricka och vattenproverna följs upp med ny provtagning för att undersöka eventuellt behov av åtgärd för
att säkerställa kvaliteten.
Liksom tidigare år håller sig driftstörningarna sig på en relativt konstant nivå, liksom
andel tillskottsvatten.
Tabell 2 Uppgifter och nyckeltal för dricksvattenledningsnätet 2018.
Text i kursiv stil anger fråge- eller nyckeltalskod i Driftundersökningen.
Dricksvattenförbrukning (hushåll, industri och allmän
förbrukning) (Nt101)

l/person/dygn

191

Dricksvattenförbrukning för hushåll

l/person/dygn

131

Andel mikrobiologiska undersökningar som bedömts
som ”Tjänligt m anm.” (Ns201)

%

4,6

Andel mikrobiologiska undersökningar som bedömts
som ”Otjänliga.” (Ns204)

%

0,2

Andel kemiska undersökningar som bedömts som
”Tjänligt m anm.” (Ns203)

%

7,0

Andel kemiska undersökningar som bedömts som
”Otjänliga.” (Ns205)

%

0,3

Antal klagomål på dricksvattenkvalitet – lukt, smak,
missfärgat (Ns202)

st/1 000 anslutna

0,64

Leveransavbrott på huvudledning för vatten (Ns301)

min/brukare/år

6,2

Vattenläckor på huvudledningar (Ns101)

st/km ledning

0,08

Levererad volym som inte ger intäkter (Nt303a)

%

27

Vattenförluster (Nt108a)

m3/km/dygn

5,3

Vattenförluster (Nt112a)

%

18,5
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Tabell 3 Uppgifter och nyckeltal för spill- och dagvattenledningsnätet 2018.
Text i kursiv stil anger fråge- eller nyckeltalskod i Driftundersökningen.
Spill

Dag

Spolade ledningar, andel av
ledningsnätet (Nt301, Nt303)

%

6,2

2,2

Rörinspekterade ledningar, andel av
ledningsnätet (Nt302, Nt304)

%

3

1,6

st/km ledning

0,11

0,01

Källaröversvämningar totalt (Ns115)

st/1 000 serviser

0,81

Källaröversvämningar i samband med
nederbörd (Ns116)

st/1 000 serviser

0,43

Tillskottsvatten (Nm202)

m3/km/d

25

Tillskottsvatten (Nm203)

l/p/d

195

Avloppsstopp (Ns111)

Investeringsutgifter

Nyanläggning samt till- och ombyggnad av vatten- och avloppsreningsverk kan variera
väldigt mellan olika år, beroende på vilka projekt som pågår, detsamma gäller för ledningsnätet. Förmodligen är detta orsaken till att ny- och reinvesteringar på ledningsnätet ökat kraftigt. Reinvesteringarna på vatten- och avloppsreningsverken har också
ökat. Det är framförallt nyinvesteringar i ledningsnäten som ökat kraftigt.
Tabell 4 Investeringsutgifter i verk och ledningsnät 2018.
Text i kursiv stil anger fråge- eller nyckeltalskod i driftundersökningen.
Nyinvesteringar inkl. till- och ombyggnad av
vatten- och avloppsreningsverk (Ek800)

Mkr

4 555

Nyinvesteringar i ledningar under 2018
(vatten, spill, dag, pumpstationer) (Ek803)

Mkr

6 084

Reinvesteringar i ledningar under 2018 (vatten, spill, dag) (Ek805)

Mkr

3 367

Reinvesteringar i vatten- och avloppsreningsverk (Ek801)

Mkr

3 092
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Trender för de senaste fem åren
Värden för ett enstaka år säger inte alltid så mycket, därför visar tabellerna 5 och 6
samt figurerna 2–9 sammanställningar av ett antal frågor och nyckeltal för de senaste
fem åren. Antal svarande kommuner har varierat. Kvalitetsgranskning har genomförts
i mindre utsträckning de första åren i tidsperioden varför felaktiga värden kan förekomma.

Vattenleverans och dricksvattenledningsnät

Vattenleverans är det dricksvatten som levereras till den egna kommunens ledningsnät, inklusive leverans från annan kommun eller bolag. Vattenanvändningen var något högre än förra året. Trenden med minskad förbrukning har eventuellt avstannat .
Den totala dricksvattenförbrukningen (se tabell 5) ligger kring 190 l/person och dygn,
medan vattenförbrukningen för hushåll ligger kring 130 l/person och dygn. För 2018
står hushållsförbrukningen för ca 70 % av den totala förbrukningen. I den totala vattenförbrukningen ingår vatten till industrier, handel, service, allmän förbrukning mm.
För vattenkvalitet finns ingen tydlig trend om man ser till andel otjänliga vattenprover
pga mikrobiologiska parametrar. Svenskt dricksvatten håller en stabil och god kvalitet
generellt, men orsakerna till de få otjänliga vattenprov som trots allt inträffar varje år
samt eventuella trender för olika typer av vattentäkter och vattenverk är en relevant
fråga att utreda och bevaka.
Den minskade vattenförlusten 2015 kan vara ett resultat av felaktiga svar och nivån
är nu på en, förmodligen, rättvisande på knappt 20 %. Vattenförluster omfattar bland
annat otillåten förbrukning, mätarfel som kan ge fel åt båda håll och utläckage på ledningsnät. Driftundersökningen 2018 omfattar totalt 199 kommuner med 8,9 miljoner
invånare, men endast 120 kommuner med ca 7 miljoner invånare har lämnat relevanta
data för vattenbalansen. Det vanligaste felet är att man likställer tillåten icke debiterad
förbrukning med skillnaden mellan levererad volym och debiterad volym, vilket innebär att förlusten blir noll. Dessa kommuner måste då strykas från utvärderingen och
är delvis anledningen till att endast 120 kommuner utgör underlag för förlustsiffrorna.
Inför nästa års driftundersökning är förhoppningen att kommunerna tar till sig den
nyligen publicerade SVU-rapporten 2019-17 med titeln ”Vattenförluster från ledningsnätet – beräkningsverktyg för en hållbar nivå”. För den som vill sätta sig in i de
olika begreppen i vattenbalansen hänvisas också till bilaga 1.
Tabell 5 Trender för 2014–2018 för vattenleverans och dricksvattenledningsnät.
Text i kursiv stil anger fråge- eller nyckeltalskod i Driftundersökningen.
2015

2016

2017

2018

Vattenleverans (m ) (Vb107)

856 000 000

856 800 000

886 426 000

871 417 000

894 698 000

Vattenförlust (m3) (Nt113)

161 137 000

120 253 000

179 058 000

176 418 000

159 866 000

Antal vattenserviser (st) (Bd305)

1 673 000

1 695 000

1 710 000

1 756 000

1 773 000

Vattenförbrukning (l/p/d) (Nt101)

183

183

203

186

191

Vattenförbrukning, hushåll (l/p/d) (Nt101a)

137

128

115

128

131

Kvot hushåll/total (%)

75%

70%

57%

69%

69%

Läckor på dricksvattenledning (antal/km ledning)
(Ns101)

0,06

0,06

0,07

0,06

0,08

▲

2014
3
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▲

2014

2015

2016

2017

2018

0,19

0,16

0,15

0,20

5,50

4,10

5,96

5,04

5,3

19

14

20

19

18,5

Andel mikrobiologiska undersökningar som
bedömts som ”Otjänliga.” (Ns204)
Vattenförlust beräknad som levererad mängd
minus registrerad och uppskattad förbrukning
(m3/km/d) (Nt108a)
(%) (Nt112a)

Avledning och rening av spillvatten
Tabell 6 Trender för 2014–2018 för avledning och rening av spillvatten.
Text i kursiv stil anger fråge- eller nyckeltalskod i Driftundersökningen.
2014

2015

2016

2017

2018

Behandlat spillvatten (l/p/d) (Nt102)

319

325

338

318

336

Tillskottsvatten (m3/km/d) (Nm202)

23

18

23

26

25

25 000

28 000

35 000

37 000

39 000

Antal LTA pumpstationer (Bd320)

2

0,88

1,17

1,0

0,81

Källaröversvämningar vid nederbörd (antal/1 000 serviser) (Ns116)

Källaröversvämningar (antal/1 000 serviser) (Ns115)

1,3

0,44

0,84

0,73

0,43

Avloppsstopp spillvattenledning (antal/km ledning) (Ns111)

0,08

0,08

0,11

0,11

0,11

Figur 2 visar den totala vattenleveransen och förlusterna under de senaste fem åren.
Figur 3 visar förlusterna i procent av levererad volym.
Miljontal m3
1 000
800

Vattenleverans (Vb107)

600
400
Vattenförlust (Vb107 - Vb108 -Vb113)

200
0

Figur 2

2014

2015

2016

2017

2018

Jämförelse mellan vattenleverans och förluster under 2014–2018,
som total volym för Sverige

Procent
25
20
Vattenförlust (Nt112)

15
10
5
0
2014

Figur 3
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2015

2015

2016

Vattenförluster i procent av levererad volym under 2014–2018
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2017

Figur 4 visar hur mycket vatten som förbrukats respektive hur mycket spillvatten som
renats uttryckt som liter per person och dygn under de senaste fem åren. Hur mycket
spillvatten som behandlas beror till viss del på hur mycket tillskottsvatten som kommer
till avloppsreningsverket och detta varierar kraftigt från år till år beroende på nederbörd och grundvattennivåer. Se även figur 5 för tillskottsvatten.

l/p/d

400

Behandlat spillvatten (Nt102)
300
Vattenförbrukning (Nt101a)

200
100

Vattenförbrukning, hushåll (Nt101)

0
2014

Figur 4

2015

2016

2017

2018

Vattenförbrukning och behandlat spillvatten under 2014–2018

m3/km/d
30
25
Tillskottsvatten (Nm202)

20
15
10
5
0
2014

Figur 5

2015

2016

2017

2018

Tillskottsvatten 2014–2018

Driftstörningar i form av rörbrott på vattenledningar och stopp på spillvattenledningar
håller sig relativt oförändrade de senaste fem åren.

0,15

Antal/km ledning
Avloppsstopp, spillvattenledning (Ns111)

0,12
0,09
0,06

Läckor på dricksvattenledning (Ns101)
0,03
0,00
2014

Figur 6

2015

2016

2017

2018

Driftstörningar i form av vattenläckor och avloppsstopp under 2014–2018
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Nyanläggning och förnyelse av ledningsnäten

Tabell 7 visar utvecklingen över ledningsnäten de senaste fem åren. Förändringar i
längd på befintligt ledningsnät kan ibland vara orsakade av genomgång av VA-databaserna och att felaktigheter därefter korrigerats.
Tabell 7 Nyanläggning och förnyelse på ledningsnäten
Fråga/nyckeltal (enhet)

2014

2015

2016

2017

2018

Vatten

79 900

80 200

80 300

82 100

83 000

Spill

74 300

76 300

74 400

74 700

72 700

Dag

39 400

38 400

39 400

40 500

39 700

Summa:

193 600

194 900

194 100

197 300

195 400

Vatten

694

686

840

781

808

Spill

634

615

726

662

646

Dag

247

216

258

226

260

1 575

1 517

1 824

1 669

1 714

Vatten

358

317

346

297

384

Spill

307

303

311

466

322

Dag

107

99

88

97

98

Summa:

772

719

745

860

804

Vatten

0,45%

0,40%

0,44%

0,36%

0,46%

Spill

0,41%

0,40%

0,49%

0,62%

0,44%

Dag

0,27%

0,26%

0,23%

0,24%

0,25%

3 565 542

2 823 685

2 420 000

4 249 000

3 367 000

Befintligt ledningsnät (km)

Nyanlagda ledningar (km)

Summa:
Förnyade ledningar (km)

Förnyelsetakt (%)

Reinvesteringar i ledningsnät inklusive reservoarer,
tryckstegrings- och pumpstationer (kkr) (Ek 805)

I rapporten ”Material och åldersfördelning för Sveriges VA-nät och framtida förnyelsebehov” (Svenskt Vatten Utveckling nr 2011-13) gjordes bedömningen att förnyelsetakten för vatten bör ligga på runt 0,7 % och för spill- och dagvatten på runt
0,6 %. Det innebär att nuvarande förnyelsetakt behöver ökas. Figur 7 visar de senaste
fem årens förnyelsetakt. Förnyelsetakten ligger i medeltal fortsatt på en betydligt lägre
nivå än vad som är önskvärt. Nyanläggningen har varit högre de tre senaste åren, vil-

0,7

Procent

0,6
Vatten

0,5
0,4

Spill

0,3
0,2

Dag

0,1
0,0
2014

Figur 7
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Förnyelsetakt för ledningsnäten 2014–2018
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2017

2018

ket möjligen kan förklara att förnyelsen inte ökat. Många kommuner expanderar och
bygger mycket nytt, och många omvandlingsområden ansluts till den allmänna VAanläggningen.
Figur 8 visar förnyelse och nyanläggning i km ledning under de senaste fem åren.
Vatten, nylagda
Spill, nylagda
Dag, nylagda

km
1 200

Vatten, förnyat
Spill, förnyat
Dag, förnyat

1 000
800
600
400
200
0
2014

Figur 8

2015

2016

2017

2018

Nyanläggning och förnyelse av ledningsnät, i km, 2014–2018

Figur 9 visar hur stora summor som lagts på förnyelse de senaste fem åren.

Miljarder kronor
5
4
3
2
1
0
2014

Figur 9

2015

2016

2017

2018

Reinvesteringar i ledningsnäten 2014–2018, kkr

Den kraftiga ökningen av LTA-pumpstationer de senaste 5 åren (>50 % ökning perioden 2014–2018, tabell 6) indikerar att VA-verksamheterna sannolikt ägnat stora
resurser (både investeringar och personella resurser) åt VA-utbyggnad i s.k. omvandlingsområden. LTA-pumpar installeras för enstaka fastigheter och transporterar spillvatten i klena tryckavloppsledningar – en teknik som används nästan uteslutande i
befintliga fritidshusområden som förtätas och enligt §6 vattentjänstlagen beslutas ingå
i verksamhetsområde för kommunalt VA.
Personalfrågor
Figur 10 visar hur många som arbetar inom olika delar av VA-verksamheten i Sverige.
Den totala kostnaden för VA-förvaltningen i Sveriges kommuner kan uppskattas till ca
19 miljarder kr (Ek125). Uppgifterna baseras på nya frågor som tillkom 2016.
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Antal
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Antal anställda inom ledning, utredning,
planering och beställarfunktioner

Antal anställda
drift och underhåll

Antal anställda
stödfunktioner

Figur 10 Antal anställda inom olika delar av VA-förvaltningen

I hållbarhetsindexundersökningen värderas verksamhetens förmåga att planera genom
parametern Tp. I figur 11 visas resultatet för Tp i kommuner av olika storleksklasser
baserat på antal invånare tillsammans med medeltalet av antalet anställda inom ledning, utredning, planering och beställarfunktioner.

Antal anställda
50
40
30
20
10
0
0-10

10-20

20-50

50-100

100-

Kommunstorlek, tusental invånare

Figur 11 Antal anställda inom planering i förhållande till verksamhetens planeringsförmåga
i fem olika storleksklasser för 2018.

I figur 12 visas sambandet mellan antal anställda inom ledning, utredning och planering och antal servisanslutningar, dvs antal kunder. Antalet serviser per anställd är
relativt konstant och varierar mellan 650 och 780 för kommuner mindre än 100 000
invånare. De största kommunerna, större än 100 000 invånare har lägst antal serviser
per anställd.

Antal anställda

Antal serviser per anställd

80
Antal anställda

1 000

Serviser/anställd

800

60

600
40
400
20

200

0
0-10

10-20

20-50

50-100

100-

Kommunstorlek, tusental invånare

Figur 12 Antal anställda inom planering i förhållande till antal servisanslutningar per
anställd i fem olika storleksklasser för 2018.
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Antal anställda inom drift och underhåll är starkt kopplade till ledningsnäten för vatten, spillvatten och dagvatten. I figur 13 visas antalet anställda inom drift och underhåll i förhållande till den totala ledningslängd man har att underhålla. Figuren visar
förhållandena för kommuner av olika storlek. Antalet km ledning per anställd ökar
något med minskande antal invånare. I de största kommunerna har man 40 km ledningsnät att underhålla per anställd medan de minsta kommunerna har nästan 70 km
per anställd att underhålla.

Antal anställda
80
Pe111 antal anställda

km ledning/anställd

60
40
20
0
0-10

10-20

20-50

50-100

100-

Kommunstorlek, tusental invånare

Figur 13 Antal anställda inom drift och underhåll i förhållande till den ledningslängd man
ansvarar för i kommuner av olika storlek.

Det är intressant att notera att antal driftpersonal i förhållande till ledningslängd ligger
mellan 40–65 st per km ledning i alla storlekskategorier. Ledningslängd är en fungerande grov måttstock på anläggningens komplexitet och grafen antyder att vad gäller
drift så är bemanningen i högre grad anpassad till rådande behov än för planering och
beställarroll.
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Bilaga 1 • Vattenbalans
Vattenbalans enligt IWA, figur 3.1 i P107
A
B
C
Debiterad förbrukning =
Tillåten förbrukning
Vb108
= nyckeltalet
Icke debiterad
Nt103b
förbrukning = Vb113
Leverans =
Vb107
Skenbart utläckage
Vattenförluster =
nyckeltalen
Verkligt utläckage =
Nt108a, Nt112a
Vb117
Nt113

D
Debiterad och mätt förbrukning
Debiterad men omätt förbrukning
Odebiterad men mätt förbrukning
Odebiterad och omätt förbrukning
Otillåten förbrukning
Mätarfel
Utläckage på överförings‐ och huvudledningar
Utläckage och bräddning i reservoarer
Utläckage på serviser

A

Leverans = producerad volym vatten som levereras till ledningsnätet

B

Tillåten förbrukning = all förbrukning utom otillåten
Vattenförluster = summan av verkligt och skenbart utläckage samt otillåten förbrukning *)

C

Debiterad förbrukning = all förbrukning som debiteras, både mätt och omätt
Icke debiterad förbrukning = kan vara mätt eller omätt
Skenbart utläckage = ingår som en del i förlusterna, men är inre verkligt utäckage
Verkligt utläckage

D

Debiterad och mätt förbrukning = hushåll, industrier, allmän förbrukning
Debiterad men omätt förbrukning = kan t.ex. vara sommarvatten
Odebiterad men mätt förbrukning = t.ex. uttag av brandvatten vid brandstationer

E
Volym som ger
intäkter

Volym som inte
ger intäkter

Odebiterad och omätt förbrukning = t.ex. egen förbrukning inom VA‐verksamheten ‐ provisorisk
vattenförsörjning via slang med kontinuerlig spolning, fasta provtagningsplatser, renspolning av
avloppsanläggningar, reservoarrengöring, slang som står på" spol", vatten för provtryckning och
vatten för mätarkalibrering. Kan också vara brandvattenuttag.
Otillåten förbrukning = är stöld och skall inte tillåtas
Mätarfel = abonnentmätare underskattar i regel flödet vid låg förbrukning. Kan också vara felaktig
registrering av leveransmätare vid vattenverken.
Utläckage på överforings‐ och huvudledningar
Utläckage och bräddning i reservoarer
Utläckage på serviser
E

Volym som ger intäkter
Volym som inte ger intäkter
*) Nyckeltal för vattenförluster:
Nt108a Vattenförluster i förhållade till ledningslängd, m³/km och dygn, ((Vb107-Vb108-Vb113)/365)/Bd300
Nt112a Vattenförluster, %, (Vb107-Vb108-Vb113)/Vb107*100
Nt113 Vattenförluster total volym, m³, Vb107-Vb108-Vb113
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Bilaga 2 • Så här analyseras svarsdata
Svarsdata från kommunerna
Svarsdata har rensats från helt orimliga värden och felinmatningar såsom kr i stället för
tkr har korrigerats i databasen.
Excelblad med svarsdata
Ett utdrag med samtliga svarsdata från databasen görs till Excel. På denna fil körs ett
makro som fyller på med ej svarande kommuner och delar upp svarsdata i kommungrupper.
Inom varje kommungrupp summeras svarsdata och extrapoleras med hänsyn till antal
invånare totalt inom gruppen. Detta kallas normerad summa. Normerat medelvärde
beräknas baserat på samtliga kommuner inom gruppen. Max, min, median, 10-percentil och 90-percentil baseras på den mängd relevanta svarsdata som finns inom gruppen.
Vid stora avvikelser mellan maxvärdet och 90-percentilvärdet eller minvärdet och
10-percentilvärdet kontrolleras om maxvärdet eller minvärdet kan anses rimligt. Om
det inte betraktas som rimligt utesluts värdet från beräkningarna.
Ett nationellt extrapolerat värde tas fram genom att summera kommungruppernas
normerade värden och beräkna ett nationellt medelvärde baserat på samtliga kommuner. Max, min, median, 10-percentil och 90-percentil baseras på den mängd relevanta
svarsdata som finns inom grupperna.
Excelblad med nyckeltal
Ett utdrag med samtliga beräknade nyckeltal från databasen görs till Excel. Nyckeltalsfilen delas upp i kommungrupper baserat på svarande kommuner.
Inom varje kommungrupp beräknas medelvärde, max, min, median, 10-percentil och
90-percentil baserat på den mängd relevanta svarsdata som finns inom gruppen.
Vid stora avvikelser mellan maxvärdet och 90-percentilvärdet eller minvärdet och
10-percentilvärdet kontrolleras om maxvärdet eller minvärdet kan anses rimligt. Om
det inte betraktas som rimligt utesluts värdet från beräkningarna.
Ett nationellt medelvärde, max, min, median, 10-percentil och 90-percentil baseras på
den mängd relevanta svarsdata som finns.
Nyckeltalen är således baserade på olika antal kommuner beroende på aktuellt nyckeltal och får anses representera alla kommuner då databasen innehåller kommuner inom
samtliga kommungrupper. Dock finns nyckeltal med relativt litet antal svarande som
man får betrakta som relativt osäkra som mått på tillståndet i Sverige. De flesta nyckel
talen baseras på mer än hälften av alla kommuner och mer än ca 80 % av invånarna.
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