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Sammanfattning
Publikationen beskriver riktlinjer till hur en VA-organisation ska ta fram en plan för förnyelse av VAledningsnäten. Det inledande kapitlet ger övergripande rekommendationer för hur en VAorganisation bör skapa förutsättningar för en hållbar tillgångsförvaltning (”Asset Management”) för
hela VA-anläggningen.
Målsättningen med publikationen är att dels ge Sveriges VA-organisationer rekommendationer kring
vad en plan för förvaltning av VA-anläggningen bör innehålla för att verksamheten ska kunna bedriva
ett strukturerat arbete, dels vägledning för hur detta bör utföras avseende VA-ledningsnäten.
Publikationen ska vara ett verktyg som underlättar vid framtagande av förnyelseplan för
ledningsnäten och stödja kommunerna så att det inte blir övermäktigt att ta fram en plan och att
planen har ett relevant innehåll. Ett strukturerat arbetssätt ger både ett mer långsiktigt hållbart VAsystem för brukarna och en samhällsekonomisk nytta när varje krona investeras mer rätt.
Publikationen är indelad i två delar:
Del 1: Rekommendationer för vad en plan för förvaltning av VA-anläggningen behöver innehålla
avseende hela VA-systemet från råvatten till avloppsreningsverk och recipient.
Del 2: Vägledning som inriktar sig helt och hållet på ledningsnätet. Anläggningar på ledningsnätet,
som pumpstationer och reservoarer, ingår inte.
Planering för förvaltning av VA-anläggningen är uppbyggd i tre nivåer, strategisk, taktisk och operativ
nivå. Den strategiska nivån innebär att peka ut en långsiktig riktning, och få en långsiktigt robust
ekonomi. Den taktiska nivån innebär hur olika prioriteringar ställs mot varandra. Vilka åtgärder är
viktigast att genomföra först? Prioriteringen på den taktiska nivån bör genomsyras av
målsättningarna som satts upp. De nivåer som bör vara politiskt beslutade i en plan är den
strategiska och taktiska nivån. I samband med budgetbeslut tas beslut om åtgärdsnivån (i alla fall på
en total nivå, inte projektvis).
Planen för förvaltning av VA-anläggningen bör innehålla följande delar och bör vara politiskt beslutat
av nämnd/styrelse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Målsättningar
Nulägesanalys
Avgränsningar och koppling till andra planer
Strategiska behov av reinvesteringar
Principer för prioritering
Allokering av resurser
Ansvar och övergripande plan för genomförande
Riktlinjer för revidering och uppföljning

För ledningsnätet beskriver publikationen både hur man bör ta fram och skriva sin förnyelseplan, hur
man tar fram dess innehåll och vilka nivåer på driftstörningar och andra parametrar som är
acceptabla under olika förutsättningar. För att bedöma utifrån nyckeltal måste man dokumentera,
därför ingår även hur dokumentation bör ske för bästa möjliga uppföljning.
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Läsanvisning
Publikationen är indelad i två delar:
Del 1: Rekommendationer för vad en plan behöver innehålla avseende hela VA-systemet från
råvatten till avloppsreningsverk och recipient.
Del 2: Vägledning som inriktar sig helt och hållet på ledningsnätet. Anläggningar på ledningsnätet,
som pumpstationer och reservoarer, ingår inte.
Avsnitten är ordnade efter planeringens skeden men behöver inte nödvändigtvis följa denna ordning.
Förnyelseplanering kan upplevas som omfattande och det kan vara svårt att veta i vilken ända man
ska börja. Det är dock upp till varje organisation att välja ambitionsnivå efter sin förmåga. I avsnitt
2.6 Ambitionsnivå och personalbehov för att ta fram planen ges förslag till hur innehållet i denna
publikation ska användas efter aktuell ambitionsnivå. Det är bättre att med en rimlig arbetsinsats få
fram en första plan varpå brister i planeringsunderlag i ett nästa steg kan förbättras för nästa version
av planen.
Till publikationen finns tillhörande verktyg i form av dokumentmallar och kalkylbladsdokument som
finns tillgängliga på Svenskt Vattens hemsida genom sökning på förnyelseplanering. I avsnitt 10
återfinns en beskrivning av bilagorna.
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Del 1
1 Rekommendationer för plan för förvaltning av VA-anläggningen
Det inledande kapitlet ger övergripande rekommendationer av hur en VA-organisation bör skapa
förutsättningar för en hållbar tillgångsförvaltning för hela VA-anläggningen.
I det följande används begreppet ”Plan för förvaltning av VA-anläggningen”. Det motsvarar det
begrepp som finns i standarden för ”Ledningssystem för tillgångar” eller ”Asset Management” som är
det engelska begreppet (SS-ISO 55000:2014 ). Begreppet ”Plan för förvaltning av VA-anläggningen” är
synonymt med ”förnyelse- och underhållsplan” enligt intentionerna i lagrådsremissen kring åtgärder
för ett bättre dricksvatten (Regeringen, 2018).
Publikationen utgår ifrån innehållet i SS-ISO 55001 ”Ledningssystem för tillgångar”, men har inte som
avsikt att återspegla en fullständig certifiering.
I det här avsnittet redogörs för vad som kan behövas för att en plan för förvaltning ska betraktas som
tillräckligt omfattande. De delar som anges här bör vara politiskt beslutade. Vi utvecklar också de
olika delarna och arbetet som behöver bedrivas och hur det kan gå till.
Planering för förvaltning av VA-anläggningen är uppbyggd i tre nivåer, strategisk, taktisk och operativ
nivå, Figur 1.1. Den strategiska nivån innebär att peka ut en långsiktig riktning, och få en långsiktigt
robust ekonomi. Den taktiska nivån innebär hur olika prioriteringar ställs mot varandra. Vilka
åtgärder är viktigast att genomföra först? Prioriteringen på den taktiska nivån bör genomsyras av
målsättningarna som satts upp. De nivåer som bör vara politiskt beslutade i en plan är den
strategiska och taktiska nivån. I samband med budgetbeslut tas beslut om åtgärdsnivån (i alla fall på
en total nivå, inte projektvis).
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Strategisk

Taktisk

Åtgärdsnivå

•Hur
Hur ser status på anläggningarna ut på 10-50
10
års sikt?
•Vilka
Vilka stora omvärldsfaktorer står vi inför och som vi påverkas av?
•Hur
Hur mycket behöver vi reinvestera i anläggningarna på 10-50
10
års sikt?
•Vilken
Vilken reinvesteringsreinvesterings och kostnadsutveckling innebär det?
•Hur
Hur når vi en långsiktigt hållbar anläggning? Vilka mål har vi?

•Vilka
Vilka principer bör vi ha för att prioritera åtgärder rätt för att nå maximal nytta i förhållande till kostnad?
•Vilken
Vilken budget behövs för de närmsta 3-5
3 åren?
•Vilka
Vilka målsättningar för nyckeltal och frågeställningar behöver vi ha för att bedöma att vi gör rätt åtgärder?

•Vilka
Vilka projekt ska vi genomföra i år?
•Vilket
Vilket behov av utredningar har vi?
•Hur
Hur ska de genomföras?

Figur 1.1. Strategisk nivå, taktisk nivå och åtgärdsnivå för planering. Inspiration från Norsk Vann (2013) och Sægrov, S. (ed)
(2005)

Planen
lanen bör innehålla följande delar, Figur 1.2:
Planen bör innehålla följande delar och bör vara politiskt beslutat av nämnd/styrelse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Målsättningar
Nulägesanalys
Avgränsningar och koppling till andra planer
Strategiska behov av reinvesteringar
Principer för prioritering
Allokering av resurser
Ansvar och övergripande plan för genomförande
Riktlinjer för revidering och uppföljning

Figur 1.2. De delar planen för förvaltning av VA-anläggningen
VA
bör innehålla.

1.1 Målsättningar
VA-organisationens
ens målsättningar bör vara förankrade i en långsiktigt hållbar VA--förvaltning, d.v.s.
grunda sig i Agenda2030 och Hållbarhetsindex (Svenskt Vatten, 2018).. Behoven behöver baseras på
ett underbyggt förnyelsebehov på exempelvis 10 års sikt eller längre kopplat till anläggningarnas
status och förutsebara framtida krav, exempelvis
exempelvis reningskrav, klimatanpassning, försämrad
råvattenkvalitet, faroanalys m.m.
Mål i planen för förvaltning av VA-anläggningen
VA
bör utformas så att dessa rimmar med hela
verksamhetens övriga målsättningar och bygga på en inventering av investeringsbehoven.
investeringsbehove
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1.2 Nulägesanalys

Nulägesanalys

Beskrivning av
anläggning

Statusbedömning

Kända
framtida behov

Figur 1.3. Nulägesanalysen för VA-anläggningen bygger på tre delar.

Nulägesanalysen bör som basnivå innehålla:
•

•

•

•

•
•
•
•

En allmän beskrivning av anläggningen: Uppgifter om råvattentäkter, vattenverk,
avloppsreningsverk, totala ledningslängder för dricksvattenledningar, spillvattenledningar
och dagvattenledningar samt en övergripande beskrivning om hur anläggningen byggts ut,
utbyggnadsperioder, omdaningsperioder, materialval, erfarenheter i stort. Paragraf §6 i
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten kräver en god förvaltning av
vattenledningsnätet för att upprätthålla god vattenkvalitet.
Resultat av Hållbarhetsindex: Resultatet bör kommenteras och en övergripande analys ska
göras. Analysen bör kunna sammanfattas i en total analys av vad som fungerar
tillfredställande i verksamheten har och de största utmaningarna verksamheten står inför.
En analys av anläggningarnas nuvarande kondition. De data som samlas in bör stödja
prioriterade nyckeltal. I en SVU-Rapport (Malm et al, 2018) ges förslag på prioriterade
nyckeltal. Resultaten ska redovisas i en analys för varje nyckeltal, men också en total analys
av vad som fungerar tillfredställande i verksamheten och vilka som är de största
utmaningarna som verksamheten står inför.
Säkerställande av att de krav som ställs av Livsmedelsverket för dricksvattenförsörjningen,
samt de krav som ställs av tillsynsmyndighet för avloppssystemet uppfylls. Även
Naturvårdsverket och dess krav på uppföljning ska säkerställas att de följs, t.ex. kring
bräddning och utsläpp.
Driftstörningar på VA-systemet bör följas upp enligt Svenskt Vattens pågående arbete kring
publikation P113 kring effektivt underhåll av VA-system (Svenskt Vatten 2019a)
I karta markerade konsekvensledningar (enligt definitionen i denna publikation), se avsnitt 6,
för vatten, spillvatten och dagvatten. Även konsekvensanläggningar ska dokumenteras.
Bedömningar av behov utifrån ett förändrat klimat
Bedömningar av behov utifrån förändringar i bebyggelse och infrastruktur.
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För att klara att upprätthålla en god förvaltning av VA-anläggningen bör vattenverk,
avloppsreningsverk, samt större pumpstationer vara anslutna med driftövervakningssystem och ha
moderna underhållssystem och ledningsnätet ligga i digitala kartdatabaser. Material och ålder för
stora delar av ledningsnätet samt hantering av driftstörningar bör lagras i kartdatabaserna. En
långsiktig målsättning bör vara att ha så mycket information i kartdatabasen att analyser för
förnyelseplanering kan ske direkt i databasen.

1.3 Avgränsningar och koppling till andra planer
Planen för förvaltning av VA-anläggningen är avgränsad till den befintliga, allmänna VA-anläggningen,
dvs. vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät med tillhörande anläggningar som reservoarer,
tryckstegringsstationer, pumpstationer och andra anordningar. Planen utgör en del av de planerande
dokument som bör finnas enligt Havs och vattenmyndighetens vägledning för kommunal VAplanering (Havs- och vattenmyndigheten, 2014). Vägledningen ger stöd i hur VA-planeringen i sin
helhet kan struktureras, se Figur 1.4 nedan.

Figur 1.4.
Plan för förvaltning av VA-anläggningen i förhållande till övriga planerande dokument. Principiell bild som visar att en VAplan kan innehålla ett antal strategier och styrdokument med olika avgränsningar och benämningar. Det kan finnas både
fler och färre styrdokument än de som visas här (Bild från Havs- och vattenmyndigheten, 2014).

1.4 Strategiska behov av reinvesteringar
Det strategiska behovet av reinvesteringar bör tas fram. För vattenledningsnätet säger vägledningen
till Livsmedelsverkets föreskrifter (Livsmedelsverket, 2014) att verksamheten ska sörja för
systematisk förnyelse (reinvestering) av ledningsnätet. Livsmedelsverket hänvisar till Svenskt Vatten
för planeringsstöd i bedömning av det långsiktiga behovet. Till denna publikation finns ett antal
stöddokument på Svenskt Vattens hemsida, se mer under avsnitt 10, där data som gäller för Sverige
som helhet ligger som grund för prognosen. För en säkrare bedömning bör egna lokala data om dels
ålders- och materialfördelning i ledningsnäten finnas och också uppfattningar om hur länge olika
grupper av material håller. Erfarenheter från personal som arbetat länge med ledningsarbeten bör
tas tillvara i dessa bedömningar. Då kan en mer underbyggd prognos göras. Prognosen ligger till
grund för upprättande av finansiell plan (se avsnitt 1.6 Allokering av resurser).
För vattenanläggningar, vattenverk, tryckstegringsstationer, reservoarer, avloppspumpstationer och
avloppsreningsverk bör en plan för förvaltning finnas, där de väsentliga anläggningsdelarnas ålder
och bedömda livslängd är angivna för att re- och nyinvesteringsbehoven ska kunna bedömas på
Svenskt Vatten P116 Arbetsmaterial som inte får åberopas! Remissversion 26 september 2019
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minst 10-50 års sikt. Prognosen ligger till grund för upprättande av finansiell plan (se avsnitt 1.6
Allokering av resurser).

1.5 Principer för prioritering
Prioritering av åtgärder bör göras med ett riskbaserat angreppssätt. En risk definieras som en
sannolikhet sammanvägt med konsekvens. Hög sannolikhet och stor konsekvens innebär en hög risk,
se Figur 1.5. Ju högre sannolikhet desto troligare att något händer, till exempel områden/ledningar
med många läckor är en sannolikhetsledning. Ju större konsekvens desto mer ”kostar det” om något
händer, till exempel ledningar i trafikerade gator som innebär trafikstörningar eller många drabbade
brukare. En ledning med både stor sannolikhet och stor konsekvens blir således en riskledning. För
ett vattenverk kan samma resonemang användas. Sannolikhet för att ett reningssteg fallerar och att
det inte finns redundans i det steget utgör en stor risk.

5

Sannolikhet→

4
3
2
1
1

2

3

4

5

Konsekvens→
Figur 1.5 Riskmatris sannolikhet och konsekvens.

En riskanalys bör genomföras för verken och hela ledningsnäten inkl. pumpstationer, dels för
vattenledningsnätet och dels för avloppsledningsnätet. Riskanalysen kan antingen göras områdesvis
eller för varje enskild ledning. Dock ska (enligt 1.2) enskilda konsekvensledningar och
konsekvensinstallationer på pumpstationer och verk vara identifierade, men sannolikhetsbedömning
kan genomföras områdesvis.
Prioritering görs därefter enligt följande:
Prioritet 1:
Prioritet 2:
Prioritet 3:
Prioritet 4:

Projekt som måste göras (politiska beslut, myndighetsbeslut)
Projekt i områden som hamnar på rött i riskbedömningen
Projekt i områden som hamnar på orange i riskbedömningen (om behov finns)
Projekt i områden som hamnar på gult i riskbedömningen, efter analys av
kostnadsnyttoanalys för genomförd åtgärd. Kostnadsnyttoanalysen bör göras med ett
samhällsekonomiskt perspektiv.

1.6 Allokering av resurser
I planen för förvaltning av VA-anläggningen bör det säkerställas att det finns både personella och
ekonomiska resurser i omfattning som säkerställer att planen kan genomföras.
En finansiell plan på minst 5-10 års sikt bör finnas, med investeringsutgifter, kostnader och påverkan
på taxan.
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Behov av personella resurser och hur det ska säkerställas att personalen har adekvat kunskap bör
framgå av planen. Personalbehovet för att över tid upprätthålla en god planering inom hela VAorganisationen, bedöms till 1-3 tjänster för VA-organisationer som försörjer mindre än 20 000
invånare, 2-3 tjänster för 20 000-100 000 invånare och 3-4 tjänster för VA-organisationer som
försörjer mer än 100 000 invånare.

1.7 Ansvar och övergripande plan för genomförande
Ansvar för genomförande av planen för förvaltning av VA-anläggningen bör vara förvaltningschef, VD
eller motsvarande.
Den övergripande planen för genomförande bör innehålla hur förvaltningen/bolaget har tänkt
genomföra planen med
•
•

•

Rollfördelning/ansvar inom förvaltning/bolag för drivande av processer som borgar för att
planen blir genomförd och uppdaterad enligt denna ordning.
Åtgärdslistor för utredningsprojekt (som exempelvis förbättring av information i databas,
upprättande av rutiner, kommunikation till brukare och fastighetsägare) som uppdateras
minst en gång per år, med utpekade ansvar, tidplan, resursplan i persontid och ekonomiska
medel.
Åtgärdslistor för reinvesteringsprojekt som uppdateras minst en gång per år, med utpekade
ansvar, tidplan, resursplan i persontid och ekonomiska medel.

Rollfördelningen behöver inte vara politiskt beslutad, utan i planen behöver det enbart konstateras
att en rollfördelning finns/ska finnas framtagen av förvaltningschef/VD. Uppgifter om enskilda
projekts rollfördelning och tidplaner bör inte ingå i planen, utan enbart att det finns en ordning för
detta.

1.8 Riktlinjer för revidering och uppföljning
Följande bör gälla för revidering och följning:
•

•
•

•

•

Riktlinjer för revidering och uppföljning (giltighetstid och koppling till budget) ska finnas i
planen. Uppföljningen ska innehålla måluppfyllnad och avvikelser, samt hur avvikelser ska
hanteras.
Planen bör följas upp varje år, i samband med övrig årsrapportering.
Planen bör revideras ungefär 3-5 år. Revideringen behöver inte vara stor, om det inte finns
behov, men för att inte planen ska bli för inaktuell innan den revideras rekommenderas att
den ändå revideras var 3-5 år, även om ändringarna är ringa.
Åtgärdslistor bör ha ett tidsperspektiv på 2-3 år och minst uppdateras varje år, förslagsvis i
samband med budgetarbetet. Åtgärdslistorna bör dock inte vara politiskt beslutade. Listorna
bör innehålla utpekade ansvar, tidplan, resursplan i persontid och ekonomiska medel.
Den totala omfattning av åtgärder som ligger till underlag för behov av taxenivå, bör beslutas
i samband med att reinvesteringsbudget beslutas.

Att det finns en plan enligt rekommendationerna mäts med Hållbarhetsindex fråga ”Tp7” i
parametern ”Tp”, VA-planering, samt parametern ”Rs”, VA-anläggningens status. Frågan Tp7 svarar
för att kommunen har en plan enligt VA-lagens (kommande) krav. Parametern Rs utgörs av flera
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frågor som tillsammans ger en bild av både hur planeringen i kommunen fungerar, men också av VAanläggningens status. Se Figur 1.7.

Figur 1.6 Hållbarhetsindex fråga Tp7 kring åtgärdsplanering.

Figur 1.7 Hållbarhetsindex frågor i parametern ”VA-anläggningens status”.
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Del 2: Vägledning för upprättande av en förnyelseplan för VAledningsnätet
Alla bilagor som denna vägledning hänvisar till återfinns på Svenskt Vattens hemsida eftersom de
uppdateras med jämna mellanrum.
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2 Bakgrund och mål med vägledningen för förnyelseplanering
Denna vägledning ger VA-organisationer underlag till hur beskrivningen enligt Del 1
”Rekommendationer för plan för förvaltning av VA-anläggningen” ska uppnås för VA-ledningsnäten.

2.1 Mål och syfte med vägledningen
Målsättningen med vägledningen är att ge Sveriges VA-organisationer underlag för att kunna följa de
riktlinjer för vad en förnyelseplan bör innehålla för att verksamheten ska kunna bedriva ett
strukturerat arbete för förnyelse av sina VA-ledningsnät. Vägledningen ska vara ett verktyg som
underlättar vid framtagande av planen och stödja kommunerna så att det inte blir övermäktigt att ta
fram en plan och skapa förutsättningar för att planen får ett relevant innehåll. Ett strukturerat
arbetssätt ger både ett mer långsiktigt hållbart ledningsnät för brukarna och en samhällsekonomisk
nytta när varje krona investeras mer rätt.
Vägledningen beskriver både hur man bör bedriva arbetet med att skriva sin förnyelseplan, hur man
tar fram dess innehåll samt hur arbetet med att genomföra förnyelseplanen bör bedrivas.

2.2 Bakgrund
Det allmänna kommunala vatten- och avloppstjänsterna byggdes ut snabbt under framförallt 1960och 1970-talen. Idag finns en infrastruktur som försörjer mer än 90 % av befolkningen med rent
vatten och avloppshantering. Det har blivit en del av samhället vi tar för givet. Den snabba
utbyggnaden skedde till del med statsbidrag och de investeringar som bokfördes skrevs många
gånger av snabbare än de förbrukades. Med avskrivna tillgångar och en låg investeringstakt har
avgifterna för vatten- och avlopp kunnat hållas låga. Till det kommer att med nybyggda anläggningar
så byggdes organisationer upp vars huvudsyfte var att sköta löpande drift. Det har fungerat väl, men
VA-organisationerna är inte alltid fullt ut rustade för dagens behov av planering för utbyggnad,
genomförande av ersättningsinvesteringar och ökande krav.
Situationen har dock förändrats. Ersättningsinvesteringarna för befintlig infrastruktur (ledningar och
verk) är eftersatta. Nya, strängare krav tillkommer avseende avloppsrening. VA-systemen måste
anpassas för klimatförändringar som sker. Ändrade boendestrukturer och ökade miljökrav gör att VA
behöver byggas ut till områden som förr hade egna brunnar och enskilda avlopp (så kallade
omvandlingsområden). Därtill kommer ett behov av nya bostäder som kräver utbyggd infrastruktur
även för VA.
År 2015 reinvesterades 2,8 miljarder i de befintliga VA-ledningsnäten inklusive pumpstationer
(Svenskt Vatten, 2017). För VA-ledningsnäten inklusive anläggningarna på näten behöver ökningen
vara 40 % under de kommande 20 åren jämfört med 2015. För att finansiera de totala ökade
behoven i hela VA-anläggningen behöver VA-taxorna fördubblas i dagens penningvärde de
kommande 20 åren, räknat från år 2016 (Svenskt Vatten, 2017).

2.3 Motiv till förnyelseplanering
Det finns många orsaker till att en VA-organisation bör planera sina åtgärder långsiktigt.
Långsiktig planering är viktig för
•
•

att bli mer trygg med sitt VA-nät och dess utveckling,
att kunna göra välgrundade bedömningar om förnyelsebehov,
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•
•
•
•
•

att få en sund utveckling av VA-taxan,
att kunna styra sin planering själv och inte styras av andra,
att lättare bedöma om man ska samordna med andra aktörer eller inte,
att ge underlag för vettiga målsättningar som går att arbeta efter,
att kunna bedöma framtida personalresursbehov.

Svenskt Vatten har tagit fram hållbarhetsindex som strategiskt verktyg för att långsiktigt bedöma
hållbarheten. I en SVU-rapport (Malm et al, 2018) lyfts ytterligare nyckeltal fram ur den
statistikinsamling och benchmarking som årligen genomförs av VA-branschen i Sverige ”VASS”
(Svenskt Vatten, 2018a) som underlag för långsiktig planering.

2.4 Struktur för arbetet med planen
Det finns många faktorer som inverkar i framtagandet av en förnyelseplan. I Figur 2.1 visas detta
översiktligt. Efter en nulägesanalys får man en bruttolista på behovet som måste prioriteras och
justeras i förhållande till riskanalys samt strategiskt behov, mål och ekonomiska ramar.
Förutsättningar i form av kartstöd och personal sätter ambitionsnivån för planen.
Förnyelseplaneringen tar sin utgångspunkt i sex områden som alla var och en behöver beskrivas för
att få en övergripande plan.
1. Hur ser anläggningen ut idag och vilka behov ser man framför sig?
2. Vilka målsättningar har VA-organisationen?
3. Var inom anläggningen är sannolikheten för störningar stor och var ger störningar stora
konsekvenser?
4. Hur ser det övergripande förnyelsebehovet ut utifrån förväntade livslängder för ledningar?
5. Hur ser de ekonomiska ramarna ut?
6. Vilka andra yttre förutsättningar behöver tas med i bedömningen?
Därefter kan prioriteringar göras. I prioriteringen kan även kostnadsnyttoanalyser tas med för de
projekt där det är lämpligt.
Denna struktur kan även användas för det löpande arbetet med ajourhålla planen.
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Figur 2.1. Schematisk bild av momenten och påverkansfaktorerna i att ta fram en förnyelseplan.

2.5 Förutsättningar för förnyelseplanering
Att förvalta ett VA-ledningsnät är ett stort och viktigt uppdrag. I varje kommun är det betydande
belopp som ledningsnätet representerar. Vad kan man begära av en VA-förvaltare? Vad är det minsta
en VA-förvaltare bör veta och ha kontroll på för att kunna kalla sig förvaltare?
Ett första steg i att kunna ta fram uppgifterna till förnyelseplanen är att se till att man har tillgång till
nödvändig information om anläggningen. I avsnitt 2.5.2 finns en checklista med frågor en VAorganisation bör kunna svara ja på för att kunna säga sig ha ”läget under kontroll”.
2.5.1 Dokumentation av anläggningen
Kartor är grundläggande verktyg för arbete med ledningsnätet och dess anordningar. Övergången till
digitala kartunderlag ger stora möjligheter. Den digitala kartan är mer än en traditionell papperskarta
och i princip all information om nätet kan lagras i databasen och användas som underlag för analyser,
statistikbearbetning och presentationer. Att ha ledningsnätet inlagt i en kartdatabas kan ses som en
förutsättning för ett effektivt förnyelsearbete.
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Finns inte hela nätet inlagt så bör detta vara en av de aktiviteter som prioriteras i samband med
förnyelsearbetet. Det bör dock inte stoppa upp arbetet utan bör pågå parallellt med
förnyelseplaneringen. Arbetet kan ta mycket tid så vissa genvägar är rekommenderade för att snabbt
få ihop en fungerande digital karta som också kan användas som underlag för hydrauliska modeller
(viktigt är dock att antaganden och osäkra uppgifter märks i databasen för senare uppdatering).
Några tips:
•
•
•

Anläggningsår kan sättas generellt efter områdets uppbyggnad
Antagande om vattengång kan göras utifrån marknivåer går att få tag i från nationella
höjddatabasen
Antagande om dimensioner och material kan göras utifrån placering i ledningsnätet och
närliggande objekt.

2.5.2 Checklista – läget under kontroll
I Tabell 2.1 nedan visas en checklista för att göra en självskattning av hur mycket data som redan
finns och hur mycket arbete som krävs i samband med planen eller i genomförandefasen. Frågorna i
checklistan kan besvaras med ja/nej/delvis för att strukturera självskattningen. Checklistan ska ses
om en första indikation på vilken ambitionsnivå man bör ha för att ta fram sin första plan. Checklistan
kan användas för att kommunicera behoven både internt och externt. De flesta VA-organisationer
har sämre underlag på några eller flera av uppgifterna, men det är ingen anledning till att ge upp
utan förhoppningsvis en inspiration till förbättring.
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Tabell 2.1 Checklista – Läget under kontroll

Checklista – Läget under kontroll

JA/Nej/Delvis

Målsättning

Ligger ledningsnätet i kartdatabas?

Ledningsnätet bör finnas i
databas med material,
dimension och ålder som
sökbara attribut.

Finns servisers material, dimensioner och ungefärliga
servislägen med i kartdatabasen?

Även servisledningar bör finnas
i databas med material,
dimension och ålder som
sökbara attribut.

Dokumenteras uppgifter om driftstörningar som läckor och
källaröversvämningar, var, när och hur de uppkommit, och
sparas denna data så man kan följa år från år?

Informationen bör lagras i
databas. Och insatser för att
föra över analog information är
något som bör genomföras.

Registreras och dokumenteras klagomål på ett tillförlitligt
sätt?

Bör vara strukturerade så att
både typ av klagomål och antal
kan tas fram.

Registreras bräddtillfällen och dokumenteras
bräddpunkter?

Minimikrav bör vara att
registrera och dokumentera för
större bräddpunkter och för
avledning till känsliga
recipienter.

Analyseras mängden tillskottsvatten?

Olika förutsättningar ger olika
behov av god koll. Det krävs
ofta stora insatser för att få god
koll, så insats för koll måste
vägas mot nytta.

Analyseras storleken på vattenförluster?

Olika förutsättningar ger olika
behov av god koll. Det krävs
ofta stora insatser för att få god
koll, så insats för koll måste
vägas mot nytta.

Har en kartläggning genomförts av vilka vattenledningar
som ger mest konsekvenser vid en driftstörning?

Om det inte finns bör detta
göras (i alla fall övergripande) i
samband med framtagande av
planen.

Har en kartläggning genomförts av vilka avloppsledningar
som ger mest konsekvenser vid en driftstörning?

Om det inte finns bör detta
göras (i alla fall övergripande) i
samband med framtagande av
planen.
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Checklista – Läget under kontroll

JA/Nej/Delvis

Målsättning

Har en kartläggning av sannolikheten för driftstörning gjorts
för de vattenledningar som ger mest konsekvenser vid en
driftstörning? Kartläggningen bör utgå ifrån framför allt
tidigare driftstörningar (som läckstatistik) och
erfarenhetsbedömningar.

Om det inte finns bör detta
göras (i alla fall övergripande) i
samband med framtagande av
planen (se avsnitt 8.4.1).

Har en kartläggning av sannolikheten för driftstörning gjorts
för de avloppsledningar som ger mest konsekvenser vid en
driftstörning? Kartläggningen bör utgå ifrån framför allt
tidigare driftstörningar (som stopp/källaröversvämningar)
och erfarenhetsbedömningar.

Om det inte finns bör detta
göras (i alla fall övergripande) i
samband med framtagande av
planen (se avsnitt 8.4.2).

Kan man följa upp årlig kostnad för drift och underhåll av
ledningsnätet och hur den förändras år från år?

Kräver ofta stora insatser för
att få god koll, så insats för koll
måste vägas mot nytta.

Kan man följa upp årlig kostnad/ekonomisk insats för
förnyelse av ledningsnätet och hur den förändras år från år?

Kräver ofta stora insatser för
att få god koll, så insats för koll
måste vägas mot nytta.

Kan man följa upp kostnader för akuta insatser t ex läckor
och stopp?

Kräver ofta stora insatser för
att få god koll, så insats för koll
måste vägas mot nytta.

Tas nyckeltal och uppgifter som beskriver ledningsnätens
status fram och analyseras och jämförs över tid?

Detta bör göras i arbetet med
planen. Om man inte hinner
ska det med i listan på åtgärder
att göra i planen.

Lämnas uppgifter till Svenskt Vattens statistiksystem VASS?

Detta bör göras i arbetet med
planen. Om man inte hinner
ska det med i listan på åtgärder
att göra i planen.

Finns det personal som kan ta hand om och dokumentera
driftstörningar och klagomål?

Bör prioriteras.

Finns det personal som kan förvalta kartdatabasen?

Bör prioriteras.

Finns personal som kan ta hand om den ekonomiska
uppföljningen?

Bör prioriteras.

Finns det personal till att analysera driftstörningar och som
kan avsätta minst 1-2 dagar per år till långsiktig planering
(längre tid i större VA-organisationer)?

Bör prioriteras.

Finns det resurser (interna eller externa) som kan
genomföra åtgärderna i planen?

Bör prioriteras.
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2.6 Ambitionsnivå och personalbehov för att ta fram planen
Att förvalta sitt VA-ledningsnät är en kontinuerligt pågående uppgift, där planen är en del men där
det krävs också krävs arbetsinsatser för att genomföra de planerande åtgärderna som planen
identifierat samt för att ha en löpande koll på åtgärdslistan och behovet av omprioriteringar. I planen
bör det säkerställas att det finns både personella och ekonomiska resurser i omfattning som
säkerställer att planen kan genomföras. En finansiell plan på minst 5-10 års sikt bör finnas, med
bedömda investeringsutgifter, kostnader och påverkan på taxan. Behov av personella resurser och
hur det ska säkerställas att personalen har adekvat kunskap bör framgå av planen.
Planeringen rekommenderas att utföras med egen personal, eller inhyrd som sitter i verksamheten,
eller i alla fall att arbetet hålls och inbegriper egen personal så att kunskapen och kännedomen om
projekten hamnar i organisationen.
I en VA-organisation som försörjer mindre än 20 000 invånare är möjligheterna små att avsätta stora
resurser, men att en person får ansvar att genomföra planen och att övrig personal prioriterar att
hjälpa till med uppgifter och diskussionstid är nödvändigt för att planen ska bli klar. Minimalt bör det
krävas några veckors avsatt arbetstid för att ta fram en plan utifrån de data och de uppgifter som
finns framme.
I VA-organisationer som servar fler än 20 000 invånare rekommenderas att en grupp om två till tre
personer får ansvar för att ta fram en plan. För en första version av en plan, baserad på de uppgifter
och data som finns framme krävs några veckors arbetstid per person.
Tabell 2.2 visar det kontinuerliga personalbehovet för planeringen inom hela VA-organisationen, att
ha som tumregel.
Tabell 2.2 Bedömt behov av resurser för planering i förhållande till verksamhetens storlek.

VA-verksamhetens storlek (antal
invånare)
<10 000

Antal tjänster som behövs
inom VA-organisationen
1–2

10 000 – 20 000

1–3

20 000 – 50 000

2–3

50 000 – 100 000

2–3

>100 000

3–4

Det är lätt att bli förskräckt över omfattningen av förnyelseplaneringen men det är upp till varje
organisation att välja ambitionsnivå efter förmåga. I Tabell 2.3 nedan ges förslag till hur innehållet i
denna publikation ska användas efter aktuell ambitionsnivå. Det sämsta är att inte planera alls.
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Tabell 2.3. Angreppssätt utifrån ambitionsnivå

Minimalt med tid och lite tillgång
till data

Kan avsätta några timmar i
veckan och har viss tillgång till
data

Kan avsätta mer tid och
har mycket tillgång till
data

Läs inledning, kapitel Fel! Hittar inte
referenskälla..
Svara på ”Läget under kontroll”, avsnitt
2.5.2.
Lägg upp en struktur för planen enligt
kapitel 3 (och ”sno med” delar av texten i
kapitlet till planen).
Läs Riskbedömning kapitel 6. Markera
viktigaste konsekvensledningar manuellt i
karta (se Tabell 8.2 och Tabell 8.3).

Läs allt.

Fyll i listan med fortsatt planeringsarbete i
kap 9.3.
Skriv in allt i planen.

Läs inledning, kapitel Fel! Hittar inte
referenskälla..
Svara på ”Läget under kontroll”, avsnitt
2.5.2.
Lägg upp en struktur för planen enligt
kapitel 3 (och ”sno med” delar av texten i
kapitlet till planen).
Läs Riskbedömning kapitel 6. Markera
viktigaste konsekvensledningar direkt i
kartdatabasen (se Tabell 8.2 och Tabell
8.3).
Ta fram de strategiska behoven utifrån
kalkylbladsfilerna och Sverigedata, kapitel
7.
Beskriv nuläget utifrån kapitel 5. Väg
samman dessa behov med
konsekvensledningar och strategiskt
behov och gör en åtgärdslista utifrån kap
8 och 9.
Fyll i listan med fortsatt planeringsarbete i
kapitel 9.3.
Skriv in allt i planen.

Förankra planen politiskt och börja jobba
efter planen.

Förankra planen politiskt och börja jobba
efter planen.

Ta fram de strategiska behoven utifrån
kalkylbladsfilerna och Sverigedata, kapitel
7.
Beskriv i ord vilka driftstörningar och
problem ni har. Väg samman dessa behov
med konsekvensledningar och strategiskt
behov och gör en åtgärdslista.

Gör egen projektplan i grupp
Arbeta utifrån egen projektplan

Arbeta
↓

↑
Arbeta
Förankra planen politiskt och
börja jobba efter planen.

Några tips för att få förnyelseplanen genomförd är att:
•
•
•
•
•

Jobba minst två personer för att inte fastna och för att få ett bollplank. Kan inte två personer
avsättas, överväg att ta in en konsult.
Tillsätt styrgrupp där VA-chef bör ingå för att skapa struktur och löpande förankring, samt att
tvingas till god kommunikation och till tydliga deadlines.
Avsätt tid i kalendern och använd er av deadlines.
Bryt ner till hanterbara uppgifter som går att bocka av
Ta ett steg i taget och gör en första version av planen, förankra och jobba efter den för att
kunna få effekten direkt. Sen kan man uppdatera planen.
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3 Övergripande ramar för förnyelseplanen
På Svenskt Vattens hemsida (genom sökning på förnyelseplanering) finns en förslagsmall för hur en
plan kan utformas, se mer i avsnitt 10 .
Förslagsvis kan planen indelas enligt nedan. I denna publikation följer kapitelindelningen denna
struktur från detta kapitel och framåt.
1. Övergripande ramar
Bakgrund och syfte, ansvar, avgränsning, giltighet, metod
2. Målsättningar
Hur bör utformas för att vara effektiva?
3. Nulägesanalys
i. Resultat av hållbarhetsindex
ii. Analys av driftstörningar (om det finns)
iii. Analys av dagens kapacitet (om det behövs)
iv. Bedömningar av behov utifrån ett förändrat klimat
v. Bedömningar av behov utifrån förändringar i bebyggelse och infrastruktur.
4. Riskanalys
5. Strategiskt behov
Hur mycket?
6. Prioriteringsprinciper
Vilka? Hur kan man jobba områdesvis?
7. Behov av förbättringar avseende planering
Konkreta, tid och resurssatta
8. Åtgärdslista
Konkreta, tid och resurssatta

3.1 Bakgrund och syfte med planen
Planen syftar till att sammanställa behovet av åtgärder på VA-näten som de ser ut för de närmaste
åren samt hur det ser ut på längre sikt.
Förnyelsearbetet styrs av vilket nuläge verksamheten är i och i vilket läge man önskar vara. Glappet
mellan var man är och dit man vill måste planeras så att man kommer dit man vill. Planens syfte är
att förbättra verksamhetens planering och ge ett gott underlag för en robust och långsiktigt hållbar
VA-anläggning samt lägga grunden för en sund ekonomisk utveckling med en jämn taxeutveckling.
Planen bör beskriva VA-organisationens strategiska förnyelsebehov de närmsta 10–20 åren och de
ekonomiska resurser som krävs för att genomföra behoven. Planen bör också innehålla VAorganisationens målsättningar och strukturerade grunder för prioriteringar. Dessutom bör planen
innehålla de förbättringar avseende dokumentation och utredningar som krävs, hur dessa bör
prioriteras och vilka personella resurser som krävs. Som bilaga bör en lista på tidsatta och
kostnadsbedömda förnyelseprojekt vara med.
Åtgärdsplanering är uppbyggd med tre nivåer, Figur 3.1. Den strategiska nivån handlar om flera års
sikt. Den behövs för att få en långsiktig riktning, och också för att kunna få en långsiktigt robust
ekonomi. Den taktiska delen är hur olika prioriteringar ställs mot varandra. Vilka åtgärder är viktigast
att genomföra först? Prioriteringen på den taktiska nivån bör genomsyras av målsättningarna som
satts upp. De nivåer som bör vara politiskt beslutade i en plan är den strategiska och taktiska nivån. I
samband med budgetbeslut tas beslut om åtgärdsnivån (i alla fall på en total nivå, inte projektvis).
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Strategisk

Taktisk

•Hur
Hur ser status på anläggningarna ut på 10-50
10
års sikt?
•Vilka
Vilka stora omvärldsfaktorer står vi inför?
•Hur
Hur mycket behöver vi reinvestera i anläggningarna på 10-50
10
års sikt?
•Hur
Hur når vi ett långsiktigt hållbar anläggning?

•Vilka
Vilka principer bör vi ha för att prioritera åtgärder rätt för att nå maximal nytta i förhållande till
kostnad?
•Vilken
Vilken budget behövs för de närmsta 3-5
3 åren?
•Vilka
Vilka målsättningar för nyckeltal och frågeställningar behöver vi ha för att bedöma att vi gör rätt
åtgärder?

•Vilka
Vilka projekt ska vi genomföra i år?
•Hur
Hur ska de genomföras?

Åtgärdsnivå

Figur 3.1. Strategisk nivå, taktisk nivå och åtgärdsnivå för planering.
planering (Inspirerad
Inspirerad av Norsk Vanns rapport
rap
196 (2013) och
arbetet i Care-W och Care-SS Sægrov, S. (ed) (2005,
(2005 2006))

De nivåer som bör vara politiskt beslutade i en plan är den strategiska och taktiska nivån. I
samband med budgetbeslut tas beslut om åtgärdsnivån (i alla fall på en total nivå, inte
i
projektvis).
Åtgärdslistor bör inte vara politiskt beslutade.

3.2 Ansvar och övergripande plan för genomförande
Ansvar för genomförande av planen bör
ör vara förvaltningschef, VD eller motsvarande.
Den övergripande planen för genomförande bör innehålla hur förvaltningen/bolaget har tänkt
genomföra åtgärderna planen med rollfördelning och fördelning av uppgifter.
Byggprojekt, Utrednings- och planeringsunderlagsprojekt samt övriga projekt som planen resulterar
re
i
(t.ex. kommunikation till brukare, utredning av fastighetsägaransvar etc.)
etc ) bör dokumenteras i
projektlistor som uppdateras minst varje år, med utpekade ansvar för genomförande, prioritering,
tidplan och budget.

3.3 Riktlinjer för revidering och uppföljning
uppf
Planen bör ha ett långsiktigt perspektiv om minst 10 - 20 år, gärna med en siktlinje som är ännu
längre, men eftersom osäkerheterna ökar med tiden behöver målsättningar och åtgärdsbehov ha ett
mer närliggande perspektiv.
Planen bör följas upp varje år, i samband med övrig årsrapportering. Riktlinjer för revidering och
uppföljning (giltighetstid och koppling till budget) bör finnas dokumenterade i planen.
Planen bör revideras efter 3 - 5 år. Även om revideringen endast innebär små ändringar så
rekommenderas
enderas det att detta ändå genomförs för att hålla planen levande.
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Listor på utpekade projekt som tas fram i samband med planen bör ha ett tidsperspektiv på 1-3 år
och minst uppdateras varje år, förslagsvis i samband med budgetarbete. Nya projekt och
omprioriteringar gör att vissa åtgärder inte blir gjorda utan skjuts på framtiden. Varje projekt bör
innehålla utpekade ansvar, tidplan, resursplan i persontid och ekonomiska medel. Listor på utpekade
projekt bör dock inte vara politiskt beslutade, dock behöver den totala omfattningen i årliga
reinvesteringsutgifter vara beslutade i budget. Dessutom kan enskilda projekt behöva politiska
beslut, beroende på verksamhetens delegationsordning.

3.4 Avgränsningar och koppling till andra planer
Under Del 1 avses hela VA-systemet från råvatten till avloppsreningsverk och recipientpåverkan. I
planen som tas fram behöver det avgöras hur stor del av anläggningen som ska vara med.
Vägledningen här i del 2 inriktar sig dock helt och hållet på ledningsnätet. Anläggningar på
ledningsnätet, som pumpstationer och reservoarer, ingår inte. Ingen särskild analys av anordningar
som brunnar och ventiler ingår. Anledningarna till att anläggningarna på nätet är utelämnade är dels
för att inte tappa fokus på de nedgrävda ledningarna som inte syns, dels för att vägledningen skulle
bli alltför omfattande.
Däremot kan det arbetssätt som beskrivs tillämpas även för anläggningar som
tryckstegringsstationer, reservoarer, pumpstationer, dagvattenanläggningar och högvattenskydd
mm.
Förnyelseplanen utgör en del av de planerande dokument som bör finnas enligt Havs och
vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering (Havs- och vattenmyndigheten, 2014).
Vägledningen ger stöd i hur VA-planeringen i sin helhet kan struktureras, se Figur 3.2.

Figur 3.2 Förnyelseplanen ingår i den inringade delen ”Drift- underhålls- och förnyelseplaner, och förhållande till övriga
planerande dokument visas i figuren. Principiell bild som visar att en VA-plan kan innehålla ett antal strategier och
styrdokument med olika avgränsningar och benämningar. Det kan finnas både fler och färre styrdokument än de som visas
här (Bild från Havs- och vattenmyndigheten, 2014).

Avgränsningen av planen bör göras utifrån behov och tid. Har man mycket underlag och tid kan man
ta fram en plan för hela anläggningen. Om man inte har någon gällande plan sedan tidigare föreslås
att en plan enbart för ledningsnäten tas fram, för att i den planen få beslutat om utredningsresurser
om att utöka nästa version av planen till att även gälla verk och pumpstationer. Avgränsningen
mellan fastighetsägarens och kommunens ansvar bör framgå.
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4 Målsättningar
Målsättningar är viktiga för att kunna prioritera och fokusera på ”rätt saker”. Hållbarhetsindex kan
vara ett gott stöd vid formuleringen av målsättningar. Observera att man inom olika områden också
kan vara klar/nöjd för tillfället. Bryt upp målen i delmål/uppgifter som kan följas upp.
VA-organisationens målsättningar bör vara förankrade i en långsiktigt hållbar VA-förvaltning, dvs
grunda sig i FN:s mål för en hållbar utveckling, Agenda 2030 (FN, 2015) och Hållbarhetsindex (Svenskt
Vatten, 2018). Behoven behöver baseras på ett underbyggt förnyelsebehov på exempelvis 10 års sikt
eller längre kopplat till anläggningarnas status och förutsebara framtida krav, exempelvis
reningskrav, klimatanpassning, förändrad råvattenkvalitet, riskanalyser m.m.
Mål avseende VA-ledningsnäten bör utformas så att dessa går i linje med hela verksamhetens
målsättningar och bygga på en inventering av investeringsbehoven.
Hållbarhetsindex är uppbyggt så att är man ”grön” på alla parametrar så kan man påstå (en sanning
med viss modifikation) att verksamheten är hållbar, och därmed också uppfyller målen i Agenda
2030. Den långsiktiga övergripande målsättningen för hela VA-organisationen bör därmed vara att
verksamheten blir ”grön” i Hållbarhetsindex. För att få denna övergripande målsättning till något
man kan styra på bör mer specifika mål tas fram. Utgångspunkten i arbetet bör vara resultatet av
Nulägesanalysen. Nedanstående arbetsgång kan vara till hjälp:
1. Genomför nulägesanalysen med de data och uppgifter som finns tillgängliga och
sammanfatta läget till en helhetsbedömning. En väl genomförd nulägesanalys leder till ökad
förståelse för problemen och därför troligen till bättre och mer realistiska målsättningar.
2. Se till hela verksamhetens utmaningar, utöver ledningsnäten och försök uppskatta hur
mycket personal och medel som ska avsättas till ledningsnäten. Resultatet av
Hållbarhetsindex ger en indikation om vad åtgärder krävs i första hand, men en
genomgripande diskussion med driftansvarig, VA-chef, ansvarig för planering,
ekonomiansvarig och andra som bör vara med är rekommenderat.
3. Sätt upp specifika mål som går att följa upp och som utgår från slutsatserna i
Nulägesanalysen. Kund- och brukarperspektivet är en bra utgångspunkt. Långsiktigheten och
att titta på trender och femårsmedelvärden också.
4. Prioritering av åtgärder bör kopplas till målen, se kapitel 8.

Fall inte i fällan att slentrianmässigt sätta upp mål lite bättre än där man är
idag. Det ligger nog i människans natur att man alltid tror sig kunna göra
lite bättre. Men man kan faktiskt vara ”klar” också. I alla fall för nu. Att
vara ”klar” med en sak betyder att man kan fokusera på något
annat. Ett råd är alltså, sätt rimliga mål och var nöjda med det VAorganisationen redan är bra på!
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5 Nulägesanalys
Nulägesanalysen är en samlad bedömning av vad vi idag vet om anläggningens skick samt
nuvarande och kända kommande behov. Det är bra att jämföra sina nyckeltal med nationell
statistik – samtidigt får man inte glömma att förutsättningar kan vara vitt skilda mellan olika
kommuner.

Nulägesanalys

Beskrivning av
ledningsnätet

Statusbedömning

Kända
framtida behov

Figur 5.1. Nulägesanalysen för ledningsnätet bygger på tre delar. Beskrivning, statusbedömning samt sammanfattning av
identifierade behov för ledningsnätet.

I Nulägesanalysen görs en beskrivning av anläggningen, en bedömning av VA-ledningsnätets
nuvarande status och en genomgång av vilka stora utmaningar som finns i framtiden.
Nulägesanalysen görs utifrån:
•

•

•

En allmän beskrivning av anläggningen: Uppgifter om totala ledningslängder för
dricksvattenledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar samt en övergripande
beskrivning om hur näten och verken byggts ut, utbyggnadsperioder, omdaningsperioder,
materialval, erfarenheter i stort. Enligt livsmedelsverkets vägledning (Livsmedelsverket,
2014) till dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30) bör beskrivningen innehålla information
om ledningarnas ålder, material och dimensioner. Det kravet ställs för att underlätta
underhålls- och reparationsarbeten samt också för användning som underlag vid underhållsoch förnyelseplanering. I analogi med kraven för dricksvattennätet ses samma behov för
avloppsledningsnätet.
Som stöd för bedömning av VA-ledningsnätets status föreslås resultat från Hållbarhetsindex
(Svenskt Vatten, 2018) användas. I de kompletterande materialen till denna publikation (se
avsnitt 10, Malldokument samt Verktyg för nuläge) finns underlag för vilka frågor i
hållbarhetsindex som bör beaktas.
Analys av driftstörningar och skadeutveckling på ledningsnätet. Enligt livsmedelsverkets
vägledning (Livsmedelsverket, 2014) till dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30) ska man
ha koll på skadeutveckling på det egna ledningsnätet för att kunna uppskatta ledningarnas
förväntade livslängd. I analogi med kraven för dricksvattennätet ses samma behov för
avloppsledningsnätet. Det föreslås att analysen görs med stöd av dokument på Svenskt
Vattens hemsida, se mer under avsnitt 10. De driftstörningar som bör finnas dokumenterade
är vattenkvalitet (mikrobiologisk och kemisk), klagomål, läckor och rörbrott på
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•

•
•
•

vattenledningsnätet samt källaröversvämningar, ledningskollapser och stopp på
avloppsledningsnätet. Driftstörningar bör följas upp enligt de riktlinjer för effektivt underhåll
av ledningsnät som är under framtagande av Svenskt Vatten (2019a). Resultatet bör
kommenteras och en övergripande analys göras. Analysen bör kunna sammanfattas i en total
analys av vad som fungerar tillfredställande i verksamheten idag och vilka som är de största
utmaningarna som verksamheten står inför.
Undersökningar av ledningsnätet (t.ex. rörinspektioner, mätningar i ledningsnätet, t.ex. av
tillskottsvatten, bräddningskontroll, provtagningar av ledningsnätet och tryckkontroller, aktiv
läcksökning).
Utredning av ledningsnätets kapacitet och eventuella behov av utökning.
Bedömningar av behov utifrån ett förändrat klimat och minskad miljöpåverkan.
Bedömningar av behov utifrån förändringar i bebyggelse och infrastruktur.

5.1 Beskrivning av VA-ledningsnätet
I planen beskrivs ledningsnätet övergripande och statistisk information om totala ledningslängder för
dricksvattenledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar, materialval, ledningsslag och
ålder tas med i den mån de finns framme.
En övergripande beskrivning om hur näten och verken byggts ut, utbyggnadsperioder,
omdaningsperioder erfarenheter i stort beskrivs, i svepande drag om inte data finns, men om data
finns med diagram och mer detaljerade uppgifter.
Systemöversikter kan vara till stor nytta för att beskriva anläggningen dessa kan tas med i planen vid
behov.
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5.2 Statusbedömning av VA-ledningsnätet
Statusbedömning

Driftstörningar och klagomål

Nyckeltal och statistiskt
underlag för värdering
och benchmarking

Undersökningar

Utredningar

Rörinspektioner

Kapacitetsutredningar

Provtagningar

Tillskottsvattenanalys

Tillsyn

Vattenförlustanalys

Aktiv
läcksökning

Statistiska
analyser

Mätningar,
sensordata
Figur 5.2. VA-ledningsnätets status tas fram på en mängd olika sätt.

VA-ledningsnätet kan beskrivas utifrån dels dess kondition och dels dess funktion. Problem med VAledningsnätets kondition hänför sig till de strukturella förändringar av rören som sker genom olika
slag av påverkan på systemet under dess livstid (”åldrande”). Det rör sig om rörbrott, ledningskollapser och otäta rör (som korrosionshål, otäta fogar, sprickor) som kan leda till inläckage och
rotinträngning på avloppsledningsnätet och på dricksvattennätet framförallt utläckage. Problem med
VA-ledningsnätets hydrauliska funktion hänför sig till brister i ledningsnätets transportförmåga. Det
rör sig om brister i kapacitet, leveranssäkerhet, bräddningar och översvämningar (eller en för stor
nederbördspåverkan). Denna typ av problem är mycket svårare att överblicka och orsaken kan stå att
finna långt därifrån problemet gett sig till känna. Problemet uppstår kanske bara under kort tid och
det är svårare att veta den exakta orsaken.
Underlag för statusbedömning av ledningsnätets kondition kommer till största delen från driftens
erfarenheter.
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Figur 5.3. Bild kring informationsflödet i underhållsplanering. Vid drift av ledningsnät samlas information in kontinuerligt vid
driftstörningar och haverier. Beslut tas om avhjälpande underhåll och analys görs av orsaker till driftstörningar.
Informationen är ett viktigt underlag vid förnyelseplaneringen där en central fråga är ifall det går eller är värt att reparera
eller om komponenten måste förnyas – motsvarande att vi hamnar i block 8 och 9 i figuren. Bild från pågående arbete med
publikation kring underhåll för ledningsnät (Svenskt Vatten, 2019a).

Idag finns stora möjligheter till att öka kunskapen om VA-anläggningen genom att sensorer och
utrustning för att mäta blir allt billigare och allt lättare att installera och hantera. Möjligheter till
avancerade analyser ökar också med intåget av artificiell intelligens.
Databaserna blir allt mer avancerade och kan klara att analysera data mycket bättre än manuell
hantering i kalkylblad. Det finns dataverktyg på marknaden där de ledningar som behöver prioriteras
för analys markeras automatiskt direkt i databasen, förutsatt att rätt indata är inlagd.
Förhoppningsvis kan flertalet svenska kommuner hantera denna typen av verktyg inom någon dekad.
De grundförutsättning i prioriteringar och strategiska bedömningar som beskrivs i denna vägledning
gäller kommer med all sannolikhet gälla även i framtiden, men de tekniska möjligheterna kommer bli
långt större.
5.2.1

Bedömningsgrunder för statusutvärdering av anläggningen

5.2.1.1 Om nyckeltal
Nyckeltal är ett mått eller värde för att underlätta jämförande analyser. För att kontrollera och
kvalitetssäkra VA-organisationen är nyckeltal ett bra verktyg. Nyckeltalen baseras på de parametrar
som man anser har stor betydelse för utvecklingen och kvaliteten. Användandet av nyckeltal bör vara
långsiktigt, de blir då även ett hjälpmedel för att se hur verksamheten förändrar sig över tid.
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När man ska ta fram underlaget till nyckeltalen så blir det ett grävande efter uppgifter och första
gången kan arbetet vara omfattande. Det är uppgifter om exempelvis produktion på vattenverken,
inkommande vatten till avloppsreningsverken, flöden genom mätare för distriktsmätning på nätet,
förbrukade mängder tagna ur debiteringssystem, ekonomi och elförbrukning för produktion och
distribution. Arbetet med framtagandet av underlaget för nyckeltalen medför ibland att man måste
ifrågasätta och kontrollera sina grundläggande indata. Bestämmer man sig för att fortsätta med
nyckeltal år efter år så är mycket av arbetet gjort då man fått rutiner om var och hur man hittar data.
När uppgifter till nyckeltalen tas fram bör det även ske en dokumentation av hur uppgifterna togs
fram, dels för att underlätta inför kommande sammanställningar och dels för att säkerställa att det
sker på ett likartat sätt över åren.
För att få ut mesta möjliga av arbetet med nyckeltalen är det viktigt att de beräknas varje år och att
tidsperspektivet är långt. Långa mätserier visar tendenser, åt vilket håll verksamheten är på väg. Att
årsvis redovisa samma väl utvalda nyckeltal bör ingå som en självklar del i arbetet som förvaltare av
ett VA-nät.
I följande avsnitt hänvisas till nyckeltal från Svenskt Vattens Hållbarhetsindex liksom förslag till
prioriterade nyckeltal från VASS statistiken (Malm et al, 2018). Dessa föreslås som bedömningsgrund
vid förnyelseplanering men även andra möjligheter till jämförelse och värdering finns, t.ex. att man
jämför sig med likvärdiga kommuner.
Rapportera och ta ut rapporter från VASS – det ger inspiration och ger underlag för hur det ser ut på
andra håll också – och det underlättar arbetet med planen väsentligt!
5.2.1.2 Hållbarhetsindex
Svenskt Vatten har utvecklat Hållbarhetsindex som ett verktyg för att analysera och utveckla den
kommunala VA-organisationens hållbarhet på kort och lång sikt. Hållbarhetsindex utgår från
Brundtlandkommisionens definition av hållbarhet och delar in parametrar under tre grundpelare:
hållbara tjänster för brukare (social hållbarhet), miljömässig hållbarhet (ekologisk hållbarhet) och
hållbara resurser (ekonomisk hållbarhet). Hållbarhetsindex syftar till att lyfta blicken mot mer
långsiktiga och strategiska frågeställningar för VA-organisationen. Samtidigt ska det vara ett verktyg
som ska ge stöd i de aktuella frågorna kring investeringar, planering, prioriteringar och taxa som de
verksamhetsansvariga och förtroendevalda har att ta ställning till. Hållbarhetsindex visar på VAorganisationens starka och svaga sidor och ger underlag för diskussioner kring prioriteringar och
investeringar.
På Svenskt Vattens hemsida (genom sökning på förnyelseplanering) kan man hitta en
sammanställning av de frågor i Hållbarhetsindex och övriga undersökningar från VASS samt
ytterligare nyckeltal som i första hand har betydelse för förnyelse av ledningsnät, se mer i avsnitt 10.
För varje fråga bör kommunens svar redovisas och kommenteras i planen. Litterat i tabellen är
sammansatt av grundpelare + parameter plus en numrering av frågan. De tre grundpelarna får varsin
bokstav: Hållbara tjänster för brukare – T, Miljömässig hållbarhet – M och Hållbara resurser – R. Varje
parameter utvärderas mot svaret på ett antal frågor. Till exempel finns frågorna Tp1 till Tp10 inom
parametern VA-planering.
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5.2.1.3 Prioriterade nyckeltal för VA-organisationen
Hållbarhetsindex är till stor del resultatet av kvalitativa frågor och många gånger inga hårda
nyckeltal. I SVU Rapport ”Prioriterade nyckeltal för verksamheten” (Malm et al, 2018) tas ytterligare
ett antal nyckeltal upp som bör redovisas. På Svenskt Vattens hemsida (genom sökning på
förnyelseplanering) kan man hitta en sammanställning av de frågor i Hållbarhetsindex och övriga
undersökningar från VASS samt ytterligare nyckeltal som i första hand har betydelse för förnyelse av
ledningsnät, se mer i avsnitt 10.
För de flesta nyckeltalen rekommenderas att man ser på trender och 5-årsmedelvärden.
5.2.1.4 Andra mätetal och nyckeltal att ha koll på
Det finns ytterligare nyckeltal som ej finns med i VASS som är vikt för förnyelseplaneringen. På
Svenskt Vattens hemsida (genom sökning på förnyelseplanering) kan man hitta en sammanställning
av de frågor i Hållbarhetsindex och övriga undersökningar från VASS samt ytterligare nyckeltal som i
första hand har betydelse för förnyelse av ledningsnät, se mer i avsnitt 10.
5.2.2 Driftstörningar och klagomål
Vad gäller ledningsnätets status är det också intressant att titta på utvecklingen av totala antalet
driftstörningar. En ökande trend tyder på att statusen försämras (eller att man blivit bättre på att
dokumentera). En minskande trend tyder på att statusen förbättras. Bedöms dagens nivå på
driftstörningar vara optimal i kommunen? Är skillnaden mellan olika områden acceptabel? Här måste
en avvägning göras mellan brukarnytta och kostnader för VA-organisationen.
För vattenledningsnätet kan statusen på enskilda ledningssträckor enklast bedömas utifrån
åtgärdade läckor. Invändig inspektion av vattenledningar har testats och metoderna utvecklas
kontinuerligt men är idag inte standard (Mårtensson et al, 2018). Dock sker utvecklingen av nya
sensorer och mätutrustningar snabbt. För att mäta direkt effekt hos brukare brukar leveransavbrott
och klagomål på vattenkvaliteten följas upp. Totalt vattenutläckage visar på statusen för hela nätet.
En förändrad vattenkvalitet mellan vattenverk och brukare är också ett mått på nätets status.
Att använda sig av driftstörningar för analyser av avloppsnätets kondition är svårare än för
vattenledningar. För avloppsnät orsakas störningar ofta av hydrauliska förhållanden som kan vara
svåra att analysera. Rörinspektioner är idag det bästa instrumentet för att bedöma
avloppsledningsnätets status. Ett mått på avloppsnätets status kan vara andel av det rörinspekterade
nätet som har dåligt betyg, till exempel enligt rapport ”Kortbedömning av rörinspekterade
avloppsledningar” (Nilsson & Stahre, 1994). Om kortbetyg inte finns, kan man se på andel av nätet
som har skador grad av 3 och 4 enligt branschstandard (Svenskt Vatten, 2006). Årlig rörinspekterad
andel av nätet redovisas i VASS-statistik.
Ur ett ensidigt driftperspektiv så skulle ledningsnätet vara i nyskick och antalet driftstörningar vara
noll men det är inte resurs- eller kostnadsmässigt försvarbart att eftersträva. För att driva VAorganisationen är en diskussion om vad som är ”lagom” antal driftstörningar och lagom nivå för
nyckeltal på ledningsnätet nödvändig. Det är svårt att definiera en lagom nivå objektivt. Lagom
handlar om servicegrad och kunskap om sitt ledningsnät. För vissa driftstörningar kan man definiera
ett ekonomiskt lagom, det vill säga att det är billigare att ha kvar ett visst antal störningar än att
bygga bort alla. Samtidigt kan det krocka med servicegrad till exempel vid upprepade
översvämningar.
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Att avhjälpa en driftstörning kostar pengar i form av akutinsatser och eventuella skadestånd kan
uppkomma till följd av händelsen. Att förebygga en driftstörning innebär också en kostnad.
Kostnader för olika åtgärder, avhjälpande och förebyggande, behöver därför jämföras. Utöver direkta
kostnader bör även andra kostnader värderas, som kostnader för att upprätthålla verksamhetens
förtroende för brukarna, riskkostnader liksom samhällskostnader.
5.2.2.1 Driftstörningar på vattenledningsnät
Vattenledningsnätet – Klagomål på kvalitet och tryck
Dålig vattenkvalitet kan uppstå på ledningsnätet vid dålig vattenomsättning men också när
flödesriktning ändras och i samband med vattenläckor. I vissa lägen handlar det om luftbubblor i
vattnet och rostfärg medan det i andra lägen handlar om en möjligt otjänlig kvalitet.
Kopplingen till ledningsstatus är inte solklar då det många gånger kan handla om en ventil som
glömts av att återöppnas men i vissa fall kan omsättningsproblemen härröra från ett
överdimensionerat ledningsnät, t.ex. p.g.a. släckvatten. Klagomål på missfärgat vatten är den klart
vanligaste orsaken till rengöring av vattenledningsnätet (Svenskt Vatten 2019c).
Upplevd vattenkvalitet kan mätas i antal klagomål eller från betyg i kundundersökningar. Klagomål är
mer lämpligt då det är ett mått på de värst utsatta brukarna – de som faktiskt lyfter på luren och
ringer. Det är även bra att titta på klagomål på lågt tryck, eftersom det kan ge underlag för analyser
om det skulle vara något problem med dricksvattenkvaliteten efter ett trycklöst tillfälle. Klagomål på
lågt tryck kan också vara en indikation på att ledningsnätets status inte är vad det borde vara. Den
långsiktiga trenden är intressant att studera. Dock får man ofta ta hänsyn till en successivt förbättrad
registreringsfrekvens.
Ofta kan åtgärder handla om att man låter spola brandposter för att öka omsättningen vilket leder till
en onödig vattenförbrukning eller att man ser över plan för ventilers lägen, men sällan konkreta
För att värdera klagomål på vattenkvalitet och lågt tryck föreslås följande nyckeltal användas:
Från VASS
• Ns202 Antal klagomål på vattenkvalitet (lukt, smak, färg) [klagomål per 1 000 brukare och
år]
• (Ks102/Bd101)*1000 Antal klagomål på vattentryck [klagomål per 1 000 brukare och år]
byggåtgärder.

Vattenledningsnätet – vattenkvalitet
Dricksvattenföreskrifterna ställer krav på att dricksvattnet inte ska vara hälsomässigt otjänligt
(framförallt avses mikrobiologisk status) och andelen otjänliga prover är ett mått på hur väl en
kommun uppfyller kraven. Även de prover som ej klassas som otjänliga men får anmärkningar med
avseende på någon av analysparametrarna (mikrobiologiska eller kemiska) ses också som ett mått på
kravuppfyllnad. I Hållbarhetsindex avser parametrarna både ledningsnät och verk men här
utvärderas enbart prov på ledningsnätet. En förändrad vattenkvalitet mellan vattenverk och brukare
är också ett mått på nätets status.
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Att utifrån vattenkvalitetsanalyser påvisa förekomsten av föroreningar i dricksvatten har sina brister
eftersom de analysverktyg vi har idag inte är helt tillförlitliga för att påvisa de ämnen vi blir sjuka av. I
många fall har vattenprover varit godkända vid utbrott (WHO, 2009). Dock är det svårt att mäta
vattenkvalitet på annat sätt på ledningsnätet.
För att värdera vattenkvalitet föreslås följande nyckeltal användas:
Från Hållbarhetsindex:
• Th1 Andel vattenprov på ledningsnätet, otjänligt, %
• Tv1 Andel vattenprov på ledningsnätet, tjänligt med anmärkning, %

Vattenledningsnätet – leveransavbrott
Leveransavbrott där brukare blir utan vatten orsakas av läckor samt akuta eller planerade
driftavbrott.
Detta mått på störning är ett sätt att försöka beskriva störningar ur ett brukarperspektiv.
Leveransavbrott, antal gånger eller tiden som en brukare i medeltal är utan vatten, finns ofta inte
rapporterat som en traditionell driftstörning. Det kräver ofta en hel del handpåläggning i efterhand
för att reda ut hur många personer som drabbats av avstängning i samband med en läcka. Den är
idag med i Hållbarhetsindex, och räknas där ut som en schablon. Man summerar antalet läckor
huvudledning (Ks300 i VASS) med antalet läckor servisledningar (Ks301). Varje läcka antas
(erfarenhetsmässigt) ta i snitt 5h alltså 300 minuter att åtgärda. Antalet avstängningsventiler delat
med två kan sägas vara en uppskattning av antalet avstängningsområden. Därmed får man det
nyckeltal som bäst beskrivs som total avstängningstid per år/antal avstängningsområden. I princip, så
speglar formeln till stor del samma sak som antal läckor och rörbrott, men ju fler
avstängningsområden man har desto färre drabbas vid varje läcka/rörbrott. Man kan alltså samtidigt
ha många läckor och få drabbade. Det som måste läggas till är avstängningstid i samband med
inkopplingar och arbeten på nätet. Om VA-organisationen loggar avstängningstid kan ett verkligt
värde mätas.
Leveransavbrott bör egentligen delas in i planerade och oplanerade, eftersom planerade avbrott inte
upplevs lika ansträngande för brukaren. Vidare bör man säkerställa leveranssäkerhet till sjukhus och
andra känsliga verksamheter och brukare. Antalet leveransavbrott för värst drabbade brukare
behöver också analyseras.
För att åtgärda problemet kan en översyn av sektioneringen/antalet fungerande avstängningsventiler
på vattenledningsnätet ha effekt utöver ett proaktivt åtgärdande av ledningar med stor sannolikhet
för läckor. Vidare bör man säkerställa leveranssäkerhet till sjukhus och andra känsliga verksamheter
och brukare. Se vidare i avsnitt 6 Metod för riskanalys i förnyelseplanering.

För att värdera klagomål på vattenkvalitet föreslås följande nyckeltal användas:
Från Hållbarhetsindex
• Tl4 Leveransavbrott på ledningsnät. Total avstängningstid per år/antal
avstängningsområden som approximativt beskriver leveransavbrott i min/brukare, år.
De flesta kommuner har dock inte något problem med denna parameter.
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Vattenledningsnätet – läckor
Vattenläckor kan leda till såväl översvämningar som leveransavbrott till brukare. Det bidrar också till
det totala vattenutläckaget. Vissa är stora och upptäcks snabbt på grund av vattenframträngning,
översvämningar och tryckfall medan det också finns många små läckor som bl.a. bidrar till inläckage i
avloppsledningsnätet.
Antalet vattenläckor är ett tydligt mått på statusen på ledningsnätet då många av de vanliga
orsakerna utgörs av konditionsproblem, t.ex. materialkondition, korrosionsskador och
läggningsutförande. Vattenläckor orsakas också av yttre faktorer som tryckslag i ledningen,
temperaturförändringar, sättningar, materialkondition och korrosionsskador. Många av dessa
faktorer är svåra att analysera.
Dock är antal läckor inte ett helt jämförbart mått då aktiv läcksökning kan öka antalet uppmärksammade läckor. Därför är det bra om man kan skilja ut ”egenfunna” läckor i statistiken. Dels får man ett
kvitto på att man hittat läckor när man letat, och dels kan man förklara nivån på sitt nyckeltal och
ange andel egenfunna läckor i sin statistik.
Läckor på den privata delen av servisen bör inte vara med i statistiken, men eftersom även läckor på
den privata sidan påverkar läckaget är det bra att uppmärksamma och aktivt se till att även privata
läckor åtgärdas.
Läckor bör delas upp på huvudledning och servis respektive akuta kontra egenfunna läckor. Analysen
bör göras områdesvis och, om det går, också gärna per material.
För att bedöma sin läckfrekvens kan man t.ex. ta hjälp av rapporten ”Rörmaterial i svenska VAledningar - egenskaper och livslängd” (Malm et al, 2011). Där finns nyckeltal sammanställda om
läckfrekvens för olika ledningsmaterial och även läckfrekvens för olika studier.

För att värdera leveransavbrott på vattenledningsnät föreslås följande nyckeltal användas:
Från VASS
• Ns101 Läckor på huvudvattenledning [antal per km och år]
• Ns102 Läckor på vattenserviser [antal per 1000 serviser och år]
Det rekommenderas att särskilja egenfunna läckor vid läcksökning från andra läckor i statistiken.

5.2.2.2 Driftstörningar på avloppsledningsnät
Avloppsledningsnätet – stopp
För avloppsnätet är antalet avloppsstopp ett tydligt nyckeltal som är lätt att följa upp, men det
beskriver inte ledningsnätets status sett ur ett förnyelseperspektiv riktigt på samma sätt som läckor
gör för vattenledningsnätet, men ger god information. Ledningskollaps på avloppsledningsnätet
motsvarar rörbrott på vattenledningsnätet och ledningskollaps på avloppsledningsnätet inträffar så
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sällan att det är få VA-organisationer som följer upp antalet. Orsaken till stopp kan vara flera, varav
många är intressanta ur ett förnyelseperspektiv.
Många orsaker är beroende av ledningens kondition (svackor, fogförskjutningar, bitar ur röret) och
några är beroende av nedsatt funktion hos ledningen (p.g.a. rötter, sediment, fett, kattsand,
leksaker, gafflar mm). Yttre orsaker som svackor, sättningar, bakfall och dålig lutning påverkar också.
Dessa orsaker går ofta hand i hand, dåliga skarvar ger mer rötter och bakfall leder till sediment till
exempel. Ska man få till en bra skadestatistik på stopp som man har verklig nytta av i
förnyelsearbetet bör orsakskod alltid läggas in. Ofta är orsaken osäker, men finns det möjlighet att
rörinspektera i samband med åtgärd av stopp kan osäkerheterna minskas.
Stopp som leder till översvämning bör registreras och hanteras både som ett stopp och som en
översvämning. För stoppstatistiken är det viktigt att registrera händelsen som ett stopp, men stopp
som leder till översvämning är normalt allvarligt och kräver utredning så att översvämningen inte
upprepas.
För att värdera stopp föreslås följande nyckeltal användas:
Från VASS:
• Ns111 Antal stopp på spillvattenförande ledningar. [Antal per km ledning och år]

Avloppsledningsnätet – källaröversvämning
Källaröversvämningar kan orsakas av stopp eller av höga flöden, oftast i samband med regn. Antalet
kan variera kraftigt mellan åren som en följd av specifika nederbördsförhållanden. Ofta finns kända
problemområden. För att komma tillrätta med problemet krävs ofta stora insatser i form av åtgärder
som förbättrar avledningskapacitet eller minskar mängden tillskottsvatten.
För spillvattenledningar i duplikata ledningsnät gäller strikt ansvar. Statens VA-nämnds utslag för
översvämningsärenden i kombinerade system innebär för närvarande att de värst drabbade
fastigheterna ej ska drabbas oftare en vart 10:e år. VA-nämnden är numera nedlagd och ärenden
handläggs nu i de fem mark- och miljödomstolarna.
I P110 görs skillnad i dimensionering av nya avloppssystem där rörnätet ska klara regn med
återkomsttider på upp till 30 år utan skadlig uppdämning och åtgärder i befintligt ledningsnät där
målsättningen är att åtminstone klara 10-årsregn utan skadlig uppdämning.
Det anges vidare ansvarsnivåer i publikationen där VA-huvudmannen ansvarar upp till marknivå
(alternativt källargolvsnivå) vid dimensionerande regn. Vid regn större än dimensionerande regn är
det inte längre en rörfråga utan en fråga om höjdsättning och planering av ytliga vattenvägar vilket
ligger utanför VA:s rådighet.
Det finns nyckeltal avseende nivå på källaröversvämningar totalt men utifrån en enskild brukares
perspektiv är också en målsättning kring upprepade översvämningar viktigt. Därför har förslag till
målsättning kring upprepning kompletterats.
För att värdera källaröversvämningar föreslås följande nyckeltal användas:
Från Hållbarhetsindex:
• Ta3 Källaröversvämningar inom VO (5-årsmedelvärde) antal per 1 000 serviser och år
Övriga nyckeltal:
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•

Antal brukare som drabbas av fler än 1 översvämning per tio år/1 000 serviser

Avloppsledningsnätet – bräddning
Bräddning från ledningsnätet via bräddavlopp kan inträffa då flöden på grund av regn överstiger
ledningsnätets kapacitet. Bräddningar kan också inträffa på grund av stopp i en ledning eller vid
driftstopp i en pumpstation. I kombinerade ledningsnät finns anordnade bräddavlopp som en
säkerhetsventil för att inte översvämma källare då dimensionerande flöden vid regn överskrids. I
separerade avloppsnät kan sammankopplingar ha gjorts för att åtgärda kapacitetsbrist i
ledningsnätet, ofta på grund av tillskottsvatten vid nederbörd. Pumpstationer har också i regel ett
bräddavlopp för att inte översvämma källare vid driftstopp.
Då bräddning ofta inträffar vid häftiga regn i kombinerade system alternativt vid häftiga eller
volymrika regn i separerade system kan man något förenklat säga att ju mer det regnar, desto större
bräddade volymer. Dock är det egentligen storleken på bräddade spillvattenvolymer som är
intressant ur ett miljöpåverkansperspektiv. Detta är en funktion av normalt spillvattenflöde,
utspädningsgrad vid bräddning och total bräddtid. Av denna anledning kan det ofta vara betydligt
större påverkan från en pumpstation som bräddat under ett dygn än 1000 tals kubikmeter som
bräddat under en timme.
God kontroll på sitt ledningsnät så man vet var och vid vilka förutsättningar man bräddar är viktigt för
att veta sin miljöpåverkan och för att leverera uppgifter till sin tillsynsenhet. Enligt Naturvårdsverkets
föreskrifter NFS 2016:6 (Naturvårdsverket, 2016) ska bräddat avloppsvatten från allmänna
ledningsnät med mer än 2000 pe beräknas eller mätas. I redovisning ska plats, volym och antal
tillfällen redovisas för varje bräddpunkt.
Recipientens förmåga att ta hand om bräddade mängder är också viktigt att ta hänsyn till. I en större
recipient kanske bräddningen inte påverkar nämnvärt, medan i en mindre recipient kan ett
bräddtillfälle efter en torr period påverka mycket. För en recipient som tar emot mycket
näringsämnen från till exempel jordbruksmark kan bräddning stå för endast en försumbar del.
Bräddning kan dock vara en hygienisk risk, till exempel vid bräddning till råvatten eller bräddning
nära badplatser.
Ett sätt att utgå ifrån när man resonerar om acceptabel nivå på bräddning är:
-

Minskad bräddning till råvattentäkt, badvatten och känsliga recipienter bör prioriteras, men
också systematiskt viktas. Göteborgs Stad har tagit fram en modell (Kretslopp och vatten,
2019) där beräknade bräddmängder kombinerats med recipientens status för att ta fram
nyckeltal baserat på övergödning och olägenhet orsakad av bräddningen. Nyckeltalet
tillsammans med bedömda kostnader blir till ett slutligt värderingstal för åtgärden.
- Bräddning vid torrväder är särskilt ogynnsamt. Ofta sker det i samband med driftstopp på en
pumpstation som i olyckliga fall kan stå i många timmar innan det åtgärdas. Bräddning vid
regn, särskilt i kombinerade system är ofta ganska kortvariga då en del av spillvattenflödet
bräddar tillsammans med regnvatten. Vid driftstopp rinner allt spillvattenflöde ut. På
strategiska pumpstationer är det bra att ha reservkraft lättillgängligt.
I duplikat/separatsystem ska i princip inte bräddning ske, men samtidig måste det ställas i proportion
till dess påverkan på recipienter.
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-

I Hållbarhetsindex anges kvalitativa frågor avseende bräddning. I VASS finns ett nyckeltal
kring andelen bräddat av totalt avloppsflöde. Dock är det också intressant att beakta
utspädningsgraden vid bräddning.

För att värdera bräddning föreslås följande nyckeltal användas:
Från Hållbarhetsindex:
• Mm4 Bräddning som påverkar sjö, vattendrag eller kustområde som myndigheterna har
klassificerat som övergött.
• Mm5 Bräddning som påverkar egen eller annans vattentäkt.
Från VASS:
• Ns111 Bräddning av spillvatten från avloppssystem [% avlopp bräddat av totalt avloppsflöde]

5.2.3

Analys av statusundersökningar

5.2.3.1 Undersökningar på vattenledningsnät
För vattenledningsnätet finns små möjligheter till inspektion idag. Tekniker för invändig inspektion
finns, men i dagsläget enbart för stora ledningar (Malm, 2010). Dock kan man lyssna efter utläckage
och mäta utläckage. I publikation P107 ”Läcksökning på vattenledningsnät” finns mer utförlig
information om läcksökning och läckage (Svenskt Vatten, 2014).
5.2.3.2 Undersökningar på avloppsledningsnät
Omfattande, förebyggande, rörinspektioner ger en uppfattning om ledningsnätets status. En del VAorganisationer har rörinspekterat hela sitt nät eller gör områdesvis rörinspektion löpande med till
exempel 10-årsintervall. Konsekvensledningar (se kapitel 6) är bra att ha god kontroll över och
inspektera regelbundet. Resterande delar av ledningsnätet är endast motiverat att inspektera om det
finns tid att utvärdera och budget för att åtgärda.
Vid rörinspektion kodas observationer till typ, karaktär och allvarlighetsgrad enligt P93 (Svenskt
Vatten, 2011). Det är fördelaktigt att lägga in resultatet från rörinspektionerna i VA-databasen. Med
en sammanvägd skadepoäng på ledningarna till exempel enligt modellen presenterad i rapporten
”Kortbedömning av rörinspekterade avloppsledningar” (Nilsson & Stahre, 1994) kan man få en bra
översikt och hjälp med sammanvägning. Kortbetyg görs för rörfel och för driftfel genom en matris där
felkod och allvarlighetsgrad ges olika vikter för sammanvägning.
5.2.4

Utredningar

5.2.4.1 Analys av dagens hydrauliska kapacitet
Dagens kapacitet kan behöva analyseras om nuvarande situation eller kommande utbyggnad gör att
man riskerar att få svårt att uppfylla funktionskraven för ledningsnätet som till exempel:
Vattenledningsnät ska kunna leverera erforderlig mängd till rätt tryck; Spillvattennät tillåts i regel
inte överbelastas så dämning uppstår ovan ledningens hjässa; Dagvattennät ska på motsvarande sätt
kunna undvika dämning ovan marknivå vid en dimensionerande regnsituation. Några vanliga
anledningar till hydrauliska utredningar kan vara:
•
•
•

utbyggnad, avfolkning, industrier, arenor.
ombyggnader av systemet (nytt eller nedläggning av vattenverk/avloppsreningsverk),
förändringar i markanvändning
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•
•
•

kända problemområden utifrån kapacitet (stillastående vatten i vattenledningar på grund
av låg omsättning, för låg kapacitet
kapacitet på dricksvattennätet, översvämningsproblematik)
Förändrade krav/mål
rav/mål avseende bräddning
Otillräcklig redundans i vattenledningsnätet

Hydrauliska modeller är kraftfulla verktyg som dock inte ger bättre resultat än de data man stoppar
in och arbetet med attt förfina modellen kan bli omfattande. Centralt för arbetsinsatsens storlek är
hur väl digitaliserat ledningsnätsdata är. En modell för stora områden kan genereras relativt snabbt
men det rekommenderas att arbetsinsatser koncentreras mot aktuella frågeställningar
frågeställningar på så sätt att
modellen successivt kan utvecklas mot en bättre beskrivning av ledningsnätet. I en SVU-rapport
SVU
(Blomquist, Hammarlund, Härle, Karlsson, 2016) ges råd avseende modellering för avloppsnät.
Arbetet med förädling av kartan bör pågå parallellt.
paral
Det är inte säkert att en hydraulisk utredning är nödvändig Om man inte har förändringar som
påverka kapacitetsbehoven eller nuvarande problem, föreslås att man låter bli att göra utredningar
på förhand och istället dokumenterar
dokumentera att utredningar kring
ng hydraulisk kapacitet inte är prioriterade
eftersom behoven är små. Fokus bör då ligga mer på att arbeta med digitalisering och förädling av
ledningsnätskartan.
Redundansen kan ofta uppskattas manuellt i kartan, men även tas fram genom hydrauliska modeller
modell
där en ledning i taget stängs av och man ser hur många noder/sträckor som drabbas av dåligt
tryck/flöde. Modeller kan med fördel användas för att ta fram konsekvensledningar, se avsnitt 6. För
mindre områden kan kontrollberäkningar för hand vara tillräckliga för enkla bedömningar, se till
exempel P110 Avledning av dag--, drän och spillvatten (Svenskt Vatten, 2016).
5.2.4.2 Utredningar på vattenledningsnät
Vattenledningsnätet – förluster
Vattenförluster består (enligt definitionen i VASS) av summan av verkligt och skenbart utläckage.
utläckage Det
verkliga utläckaget
läckaget är läckage på överföringsöverförings och huvudledningar, läckage och bräddning i
reservoarer samt läckage på serviser. Det skenbara läckaget är otillåten förbrukning och mätarfel. Se
Figur 5.4

Figur 5.4 Definitioner enligt IWA (IWA, 2000) och koppling till nyckeltal i VASS. Vattenförluster = uppmätt utleverans egenförbrukning - omätt leverans (släckvatten
släckvatten, ståndrör, mätarfel) - försåld mängd vatten (m3) / km vattenledning

Att ha kontroll på sina vattenförluster medför att man måste ha koll på hela vattenbalansen.
tenbalansen. Dock är
det många kommuner som har dålig kontroll på framför allt sin ”icke debiterade förbrukning”
(Vb113), vilket gör data från VASS något osäkra.
osäkra
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Även ett litet hål ger stora vattenförluster. Verkligt utläckage är i medeltal ca 15 % av producerat
dricksvatten i Sverige, vilket motsvarar 3,5 m3/km, dygn. Vid en trycknivå om 50 meter vattenpelare
innebär det ett punkthål med diametern 1,6 mm per km, eller ett punkthål av en tändstickas storlek
per 2,5 km (beräknat utifrån P107, Svenskt Vatten, 2014).
Nyckeltalen för vattenförluster enligt VASS redovisas i tre olika enheter, m3 per km, dygn och i
procent. Andel rörnätsläckage i procent är ett lättförståeligt nyckeltal, men slår olyckligt för
kommuner med ett långt ledningsnät och inte så stor förbrukning. Därför redovisas också utläckaget i
förhållande till ledningslängden (m3/km, dygn) vilket är ett mer rättvisande mått.
Man kan också mäta med ILI, Infrastructure Leakage Index. ILI är förhållandet mellan verkliga
vattenförluster och oundvikliga vattenförluster1. De oundvikliga är de som VA-huvudmannen har
svårt att påverka, dvs. små läckor som inte syns och den delen som ligger innanför fastighetsgräns
och före vattenmätaren. ILI ger mer rättvisa jämförelser med andra än vad vattenförluster i procent
gör. Dock kommer man ganska långt med per km och ledning. Om man gör en bedömning av sina
genomsnittliga privata servisledningslängder och sitt genomsnittliga tryck, så kan ILI beräknas.
Ett annat sätt att bedöma den önskvärda nivån är att använda samhällsekonomisk analys där man
jämför samhällskostnaden för att ha vattenförluster med samhällskostnaden för att reducera
vattenförlusterna. Internationellt benämns detta värde ”SELL” (Sustainable Economical Level of
Leakage). Exempelvis om vattenförlusterna medför problem utifrån råvattentillgång och/eller
beredningskapacitet ger en minskning av förlusterna mer nytta än om kapaciteten vid vattenverket
är långt ifrån max. I rapporten ”Vattenförluster från ledningsnätet – beräkningsverktyg för en hållbar
nivå" finns beräkningsmallar för beräkning av både vattenbalans, ILI och SELL (Malm et al, 2019).
I publikation P107 ”Läcksökning på vattenledningsnät” finns mer utförlig information om läcksökning
och läckage (Svenskt Vatten, 2014).
För att värdera vattenförluster föreslås följande nyckeltal användas:
från Hållbarhetsindex:
• Me2 Energitapp i form av vattenförluster [%]
• Rs4 Vattenförluster [m3/km/dygn]
Övriga nyckeltal:
• Infrastructure Leakage (ILI)
• Sustainable Economical Level of Leakage (SELL)

5.2.4.3 Utredningar på avloppsledningsnät
Avloppsledningsnätet – tillskottsvatten
Tillskottsvatten är det vatten som utöver spillvatten avleds i det spillvattenförande avloppsnätet. Det
kan vara dagvatten, dränvatten, sjövatten eller dricksvatten, med andra ord både vatten som läcker
in via otäta ledningar och vatten som tillförs via anslutningar. Oavsett vilket begrepp som används är
det viktigt att komma ihåg att det inte bara handlar om inläckande vatten, utan att en stor del utgörs
av ofta avsiktligt anslutna ytor och dräneringar. En utförlig beskrivning och definition av bidragande
1

Läs mer om ILI i Prioriterade nyckeltal eller kommande rapport om SELL.
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flöden finns i VA-FORSK rapport 97-15 Läck- och dräneringsvatten i spillvattensystem (Bäckman et al,
1997). I denna publikation används begreppet tillskottsvatten.
Tillskottsvatten är något som finns i alla spillvattenförande ledningar. Utifrån vattenbalans där man
ställer förväntade inflöden från hushåll och andra vattenbrukare mot inflödet till reningsverket
erhålls andelen tillskottsvatten. Dock får man då endast medelvärdet under året fast eventuella
problem med tillskottsvatten kanske inträffar på dygns- eller timskala. Man kan dela upp
tillskottsvatten i olika komponenter: dels ett konstant basflöde, högre flöden under blöta perioder
liksom flödestoppar under regn. Källorna till dessa komponenter varierar: från havs-, sjö och
grundvatteninläckage i ledningar och tunnlar samt dricksvattenläckage; påkopplade dräneringar och
inflöden från variationer i grundvattennivåer; samt anslutna hårdgjorda ytor såväl avsiktligt som
felkopplingar. Det är viktigt att ha detta i bakhuvudet när åtgärder planeras. I SVU Rapport 2012-13
(Lundblad, Backö, 2012) redovisas olika metoder för att hitta källorna till tillskottsvatten. I några
svenska kommuner beräknades dränvatten vara 40-70% av allt avloppsvatten som kommer till
reningsverket (Bäckman et al, 1997). Om en kommun har stor andel dräneringar på
spillvattenledningen krävs stora insatser, exempelvis krav på pumpning av husgrundsdräneringar, för
att minska mängden tillskottsvatten.
För att värdera tillskottsvatten föreslås följande nyckeltal användas:
Från VASS
• Nm2014 Utspädningsgrad vid reningsverk [% ,inkommande avloppsmängd/försåld
avloppsmängd]
• Nm202 Tillskottsvatten per ledningslängd och dygn [m3 per km och dygn]
Ytterligare mätetal
• Flödesfaktor dygn Maxdygnmedelinflöde/Årsmedelinflöde
• Flödesfaktor timme Maxtimmesmedelinflöde/Årsmedelinflöde
Utredningar och åtgärder av tillskottsvatten kan vara både tidskrävande och kostsamma, därför kan
det vara bra att ha tänkt igenom vad man vill uppnå innan man börjar leta. Undersökningar och
åtgärder måste vägas mot vilka olägenheter som tillskottsvattnet medför. Orsakar tillskottsvatten:
•
•
•
•
•

Bräddningar från verk och nät i samband med nederbörd/snösmältning (särskilt till känsliga
recipienter)?
Bräddningar från verk och nät under en längre period efter nederbörd (särskilt till känsliga
recipienter)?
Källaröversvämningar?
Att myndighetskrav inte uppfylls t.ex. bräddmängder, tillskottsvattenandel?
Att sättningar i husgrunder inträffar på grund av att inläckage sänker grundvattennivåer?

Källorna till tillskottsvatten bör värderas och potentialen för reduktion bedömas. Precis som för
utläckage på vattennät så finns det tillskottsvattenmängder man aldrig kommer att kunna komma åt
då det handlar om små inläckage fördelade över hela ledningsnätet. Samtidigt kommer en
inventering sannolikt kunna påträffa punktkällor som kan åtgärdas utan någon större kostnad – som
till exempel läckande bakvattenluckor mot sjö och hav.
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Figur 5.5. Konceptuell bild över förhållandet höga flöden och stora volymer baserat på olika källor. De låga flödena bidrar
med en större volym men vilka flöden bidrar med de största problemen.

Avloppsledningsnätet – utläckage
Utläckage från avloppsnätet är svårt att upptäcka men en bra VA-förvaltare
förvaltare bör se till att ha
varningssystem som upptäcker i alla fall större utläckage.
utläckage En trasig spillvattenledning som går ner i
dränerande lager är inte lätt att upptäcka. Sjöledningar är också svåra att upptäcka utläckage på. Har
man pumpstationer i serie kan man sätta larm om pumpstationen nedströms har lågt flöde jämfört
med pumpstationen uppströms. Man kan också täthetsprova ledningar, även om det i praktiken inte
alltid är så lätt. Ett annat alternativ är att sätta flödesmätare i båda ändar och jämföra
jämför volymerna. En
komplikation i ett sådant tillvägagångssätt är att dels kan det vara svårt
svårt att få till tillförlitliga
mätningar, dels kan vi ha påstick längs sträckan och dels är förändringen i flöde en funktion av både
inflöde samt eventuellt inläckage minus eventuellt utläckage. Inkommande mängder närsalter till
reningsverk kan jämföras med antalet pe och förväntad mängd.
Det är på grund av svårigheterna att kontrollera oklart i vilken omfattning det förekommer utläckage
och det är inte heller rimligt att kontrollera alla dagvattenutlopp för att påvisa eventuellt utläckage.
Det är för övrigt inte säkert att utläckaget rinner ut via den ofta högre belägna dagvattenledningen.
Dock bör följande ledningar kontrolleras regelbundet.
•
•
•
•
•

Dagvattenutlopp uppströms råvattenintag
Dagvattenutlopp vid badplats
Dagvattenutlopp till känsliga recipienter
Spillvattenledningar som kan läcka rejält utan att det upptäcks, dykarledningar t ex.
Rörinspektioner av avloppsledningar där det finns känsliga grundvattenförekomster – t.ex.
åsmaterial bör genomföras för att kunna påträffa och åtgärda risker för grundvattengrundvatten
kontamination.
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5.3 Bedömning av framtida behov
5.3.1 Förnyelsetakt
Kännedom om nuvarande förnyelsetakt är viktig för att kunna värdera förnyelsebehovet mot det
strategiska behovet av förnyelse (se avsnitt 7). Förnyelsetakten (reinvesteringstakten) på
ledningsnätet mäter inte ledningsnätets status utan måste alltid sättas i relation till behovet av
förnyelse. En kommun kan ha god uthållighet även om man har en mycket låg takt. Behoven beror på
lagda ledningars status och på historisk förnyelsetakt. Förnyelsetakten bör svara mot
förnyelsebehovet och ska i sig inte vara ett mål.
För att värdera förnyelsetakt på vattenledningsnät föreslås följande nyckeltal användas:
Från Hållbarhetsindex
• RS5 Förnyelsetakt ledningsnät vatten 5-årsmedel [%]
• RS3 Finns det en underbyggd uppfattning och plan om förnyelsebehov ledningsnät på 10
års sikt eller längre kopplat både till anläggningarnas status och utmaningar i form av
klimatanpassning mm?

För att värdera förnyelsetakt på avloppsledningsnät föreslås följande nyckeltal användas:
Från Hållbarhetsindex
• RS7 Förnyelsetakt ledningsnät avlopp 5-årsmedel, %
• RS3 Finns det en underbyggd uppfattning och plan om förnyelsebehov ledningsnät på 10
års sikt eller längre kopplat både till anläggningarnas status och utmaningar i form av
klimatanpassning mm.

5.3.2

Bedömningar av behov utifrån planerade förändringar i bebyggelse och i
infrastruktur.
Beskriv vad som är känt idag avseende framtida förändringar. Beskriv hur mycket nya bostäder som
planeras i kommunen och i vilket tidsperspektiv. Vilka delar av VA-systemet påverkas och hur
förändringarna bör mötas. Beskriv också om det finns områden där befolkningen minskar (om det
påverkar VA-systemet). Hur förändras antal invånare? Förändringar i var i kommunen man bor? Ta
även med hur VA-utbyggnadsplanen ser ut, innebär den en massa nya ledningar som på sikt behöver
förnyas? Bygger kommunen ut/om vattenverk och/eller avloppsreningsverk som påverkar behovet?
5.3.3

Bedömningar av behov utifrån ett förändrat klimat och behov av minskad
miljöpåverkan
Enligt PBL är det kommunernas ansvar att planläggning av mark- och vatten sker med hänsyn till
bland annat klimataspekter (2 kap. 3§ PBL). Vidare ska planläggningen främja goda miljöförhållanden
dels genom anpassning till klimatförändringar, dels genom en minskad miljöpåverkan. Det ligger på
kommunledningen att vid nyexploateringar besluta om den övergripande säkerhetsnivån för skydd
mot översvämningar så länge det inte finns regionala eller nationella myndighetsföreskrifter. Den
övergripande lägsta säkerhetsnivån vid nybebyggelse för skador på byggnader mm föreslås vara en
återkomsttid på minst 100 år med en klimatfaktor. Säkerhetsnivån bör fastställas i en
dagvattenstrategi eller annat övergripande styrdokument och antas av kommunledningen (Svenskt
Vatten, 2016).
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De klimatförändringar som har störst påverkan på avloppssystemen är ökade regnintensiteter och
regnmängder samt höjda vattennivåer i hav, vattendrag och sjöar. Det leder i sin tur till ökad risk för
översvämning och bräddning, ökad belastning på reningsverk, ökad transport av förorening till
recipienter och ökade mängder tillskottsvatten. Samhällenas avvattning måste lösas med s.k. hållbar
dagvattenhantering för att kunna hantera krav på minskade risker för skador vid översvämningar
samt minskade utsläpp av dagvattenföroreningar. I P110 föreslås att regnmängder upp till 30
årsregnet skall kunna hanteras av va-huvudmannens dagvattensystem. Stora regnvolymer vid regn
med högre återkomsttid kommer behöva tas om hand och fördröjas på planerade översvämningsytor
utan för va-nätet. Dessa extrema regnvolymer går ej att hantera enbart med slutna rörsystem.
I planen bör det framgå hur långt man kommit med anledning av effekter av klimatförändringar
kring:
•
•
•
•

instängda områden
ledningsnätets kapacitet
höjdsättning av byggnader
plan för krishantering (ansvarsförhållanden, kommunikation, m.m.)

Klimateffekter till följd av torra perioder bör beskrivas. Om dricksvattenresursen är knapp, påverkar
det behoven av resurser för läcksökning.
VA-sektorn använder en hel del energi – 1,2 TWh el och 0,5 TWh andra energikällor (Lingsten, 2013)
– och energioptimering och förlustreducering utgör därför en viktig del i att bidra till att:
•
•
•

Svenska mål att minska utsläpp av växthusgaser uppfylls
Användning av fossila bränslen minimeras
Tillvaratagande av spillvärme i avloppsvatten och utvinning av biogas maximeras

Insatser för att minska vattenförluster och tillskottsvattenmängder liksom energieffektivisering i drift
av reservoarer tryckstegring och pumpstation inklusive uppvärmning minskar den totala
energiförbrukningen.
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6 Metod för riskanalys i förnyelseplanering
I denna publikation används ett riskbaserat angreppssätt som metod i förnyelseplaneringen.
Riskanalysen sammanväger hur stor sannolikhet det är att något inträffar tillsammans med vilka
konsekvenser det skulle få i en samlad riskbedömning.
En risk definieras som en sannolikhet sammanvägt med konsekvens. Hög sannolikhet och stor
konsekvens innebär en hög risk, se Figur 6.1. Ju högre sannolikhet desto troligare att något händer,
till exempel ledningar med många läckor är en sannolikhetsledning. Ju större konsekvens desto mer
”kostar det” om något händer, till exempel ledningar i trafikerade gator som innebär trafikstörningar
eller många drabbade brukare. En ledning med stor sannolikhet och stor konsekvens blir således en
riskledning. Exempelvis är en ledning med många läckor i en trafikerad väg en riskledning.
5

Sannolikhet→

4
3
2
1
1

2

3

4

5

Konsekvens→
Figur 6.1. Riskmatris för sannolikhet och konsekvens.

Sannolikhetsledning = ledning med stor sannolikhet för att driftstörning uppkommer
Konsekvensledning = ledning där konsekvensen av en driftstörning är stor, d.v.s. stora ekonomiska
konsekvenser, många brukare drabbas, känsliga brukare drabbas, allvarliga miljöeffekter o.s.v.
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7 Strategiska behov av förnyelse
Även om man har ett ledningsnät i toppskick så kommer det inte att vara för alltid. Ledningar och
komponenter i ledningsnätet har en förväntad livslängd – vissa håller längre och andra kortare men
med tiden ökar risken för haverier av olika slag. I den strategiska analysen vägs nuvarande
åldersstruktur och ingående material ihop för att förnyelsebehovet och reinvesteringar på lång sikt
ska kunna skattas.
En långsiktigt bedömd förnyelsetakt är bra att ha som stöd i den mera kortsiktiga planeringen, som
bakgrundskunskap i ekonomisk planering, taxesättning med mera. Vilken nivå på förnyelsetakten är
lagom? VA-organisationen vill inte förnya ledningar som håller i många år framöver, men inte heller
stå med skägget i brevlådan och i behov av höga taxehöjningar om 10–20 år. I detta kapitel
presenteras hur man kan beräkna vilken förnyelsetakt för hela ledningsnätet som är nödvändig i ett
längre perspektiv.

7.1 Utgångspunkter för långsiktigt förnyelsebehov
Förnyelsebehovet kan beskrivas som summan av förnyelseåtgärder som behövs under ett visst antal
år för att ledningsnätens status ska uppfylla VA-organisationens krav. Förnyelsebehovet måste alltid
tas fram i ett längre tidsperspektiv. En hög förnyelsetakt under ett år leder inte till någon nämnvärd
förändring av ledningsnätets status, utan det är hur man agerar under en längre tidsperiod som får
betydelse.
Att använda ålder för att göra prognoser för förnyelsebehovet på lång sikt är ett tydligt och
pedagogiskt sätt att enkelt förklara behoven för till exempel politiker. Det är också svårt att göra en
modell där ålder inte ingår som en parameter, eftersom resultatet (förnyelsebehovet) ofta beskrivs i
en tidsskala. Det ska inte förväxlas med att ålder är ett kriterium för att byta en enskild ledning. För
enskilda ledningssträckor bör inte åldern utan konditionen/funktionen styra om den ska bytas eller
inte.
Nya ledningar har generellt lägre förnyelsebehov än äldre, som sig bör. Men det finns ett fåtal gamla
ledningar som klarar sig väl. Dessa äldre ledningar har faktorer som lågt tryck, stabila jordar, icke
korrosiv miljö etc. som gör att de klarar sig längre. För dessa ledningar drar miljöfaktorerna åt samma
håll. Förde unga ledningarna som inte klarar sig så väl har vi det motsatta. Den stora massan hamnar
någonstans mitt emellan, dvs. har faktorer som verkar både för och emot en lång livslängd. Den som
kommer ihåg sin statistik kanske minns att kombinationen av flera oberoende slumpvariabler leder
till en approximativ normalfördelning, den kända klockkurvan, se Figur 7.1. Kurvan ska ses som ett
troligt scenario hur många ledningar som kommer behöva förnyas vid olika tidpunkter i framtiden.
När vi pratar om livslängd är det i allmänhet medellivslängd vi talar om. Det finns ledningar som
klarar sig både bättre och sämre. När det gäller vid vilken tidpunkt en ledning ska förnyas tittar vi inte
på hur gammal ledningen är; att den automatiskt skulle vara föremål för förnyelse efter t ex 100 år.
Nej, vi tittar på konditionen, och gör man det för nätet som helhet kommer man finna att en del
klarar sig bättre och en del sämre en genomsnittet. Vi får en statistisk fördelning av
förnyelsebehovet.
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Figur 7.1 Normalfördelning av förnyelsebehovet

7.2 Bedömning av det strategiska behovet
Bedömning av förnyelsebehoven (reinvesteringsbehoven) på ledningsnätet beräknas utifrån.
•
•
•

Hur mycket ledningar man har.
Hur gamla ledningarna är och i vilket material.
Hur länge man tror ledningarna håller.

Vet man dessa tre saker kan man räkna ut när ledningarna bör förnyas och också se behoven långt
fram i framtiden. Vilka enskilda ledningar som ska förnyas styrs dock av driftstörningar och
riskanalyser, men metoden ger en förespegling om vilken omfattning av förnyelse som krävs i
framtiden.
På Svenskt Vattens hemsida finns kalkylblad där man kan beräkna sitt framtida förnyelsebehov. Där
finns förinställd data om Sveriges material- och åldersfördelning, och även förinställd data kring olika
materials bedömda livslängder, se mer under avsnitt 10. För en säkrare bedömning används egna
lokala data om dels ålders- och materialfördelning i ledningsnäten och dels uppfattningar om hur
länge olika grupper av material håller. Erfarenheter från personal som arbetat länge med
ledningsarbeten bör tas tillvara i dessa bedömningar. Då kan en mer underbyggd prognos göras.
Prognosen ligger till grund för upprättande av finansiell plan (se ”7.2.4 Ekonomiska ramar”).
7.2.1 Ta fram ledningsnätets nuvarande åldersstruktur
Först beräknas eller bedöms hur mycket ledningar som finns i kommunen för respektive år eller
årtionde. Nätet delas in i vattenledningsnät, spillvatten respektive dagvattennät. Åldersfördelningen
kan göras för hand, men som rekommendation inför framtiden bör ålder föras in i kartdatabasen. Om
inte exakta data om läggningsår finns att tillgå, bör ett ungefärligt år läggas in i databasen. Uppgift
om rätt åldersklass, lämpligen 10-årsperiod är väsentligt bättre än ingenting.
Ju mer uppgifter om material, dimension och ålder som finns med som attribut, desto lättare att ta
fram underlag för det strategiska behovet. Ungefärligt anläggningsår kan uppskattas genom att
använda kommundelens uppbyggnadsår som anläggningsår för de ledningar som inte är förnyade.
Ungefärligt anläggningsår ger också en hint om vilket material som använts.
Om egna data fattas kan uppgifter för hela Sverige användas för att få en grov uppskattning av det
egna behovet. I rapporten ”Material och åldersfördelning för Sveriges VA-nät, och framtida
förnyelsebehov” (Malm och Svensson, 2011) finns ålders- och materialfördelningen för hela Sveriges
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VA-nät som det såg ut 2008. En tumregel kan vara att om man med grov uppskattning kan komma
fram till att man har koll på mer än 80 % av nätet bör
bör egna värden användas, om man inte kommer
upp i 80 % kan sverigestatistik ge en lika bra bild.
7.2.2 Bedöm ledningars livslängd
Med livslängd menas när man byter ut ledningen antingen på grund av återkommande
driftstörningar eller på grund av ändrad stadsstruktur
stadsstruktur och liknande, det vill säga verklig livslängd. Det
betyder att ofta byter man en ledning innan den är ”helt slut” och det bör man korrigera för när man
bedömer livslängd. En kommun som tycker det är acceptabelt med fler driftstörningar har längre
livslängder
slängder än en kommun med högre krav.
I rapporten ”Rörmaterial i svenska VA-ledningar
VA
– egenskaper och livslängd” (Malm et al, 2011) finns
ett antal exempel på vad man kan förvänta sig av olika ledningsmaterial och utifrån detta kan man
göra en bedömning avv livslängden. Ett annat sätt är att titta på hur stor andel som är lagt och vad
som är kvar där det finns stöddokument till denna publikation på Svenskt Vattens hemsida,
hemsida vilka
framgår av avsnitt 10.
Funktionskrav på dagvattenledningar avviker ofta jämfört med övriga avloppsledningar. Otäta
ledningar anses inte alltid som ett problem, om dagvatten från en otät dagvattenledning inte rinner
in i underliggande spillvattenledning så kan det till och med vara önskvärd att dagvatten infiltrerar i
marken eller har en dränerande funktion. Eftersom kraven är annorlunda blir även
dagvattenledningarnas livslängd annorlunda.
7.2.3 Beräkning av förnyelsebehov
När data om ledningsnätets åldersfördelning och livslängder lagts in i kalkylbladsfilerna beräknas en
livslängdskurva för varje grupp och beräknar årligt framtida förnyelsebehov. Resultatet kan se ut som
i Figur 7.2. För exemplets del innebär resultaten att förnyelsebehovet på vattenledningsnätet är
ökande fram till mitten av 2000-talet.
talet.

Figur 7.2. Beräknad nödvändig förnyelsetakt.
örnyelsetakt.
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I den uppdelade Figur 7.3 nedan syns behoven per grupp. Där kan man se att det är gråjärnsledningar
från första halvan av 1900-talet som står för den största ökningen.

Figur 7.3. Förnyelsebehov uppdelat per grupp.

Med enhetspriser för varje meter som behöver förnyas kan en grov uppskattning av kapitalbehov tas
fram. Ett lämpligt sätt att redovisa är enligt nedan.
201x-2030 (kkr)

2031-2040 (kkr)

2041-2050 (kkr)

Vattenledningsnätet
Spillvattenförandenätet
Dagvattenätet
Totalt

7.2.4 Ekonomiska ramar
De ekonomiska ramarna påverkar hur mycket förnyelse som kan genomföras. Enligt
självkostnadsprincipens krav på en rättvis kostnadsfördelning mellan olika brukargenerationer, ska
dock förnyelsens omfattning spegla behoven, så att inte framtidens brukare får bära dagens
kostnader eller tvärt om.
Förnyelsens omfattning medför självklart en långsiktig påverkan på VA-taxan. Avskrivningstiderna är
långa för VA-ledningsnät. Räntans nivå över tid påverkar. En översiktlig kostnadsutveckling kan
beräknas genom att utifrån framtida reinvesteringsnivåer översiktligt beräkna ränta och
avskrivningar för varje år för det som reinvesteras framåt, tillsammans med ränta och avskrivningar
för de tillgångar som idag finns i anläggningsregistret. Det kan sedan räknas om till behovet av att
höja taxan till följd av förnyelsebehoven. Påverkan på taxan bör därför beräknas i samband med
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framtagandet av planen. Det ger en möjlighet att beskriva VA-taxans behov av höjning över lång tid,
och som ger politiken goda underlag för långsiktigt kloka beslut.
Avskrivningstiden ska enligt god redovisningssed vara samma som den tekniska livslängden, och bör
därmed vara 80 - 100 år. Det är dock mycket svårt att ur ett ekonomiskt perspektiv använda så långa
avskrivningstider eftersom det är så svårt att sia så långt i framtiden och ju längre avskrivningstid,
desto större långsiktig risk tar man. Om man använder 100 år som avskrivningstid för
ledningsförnyelse i ett område och hela ledningsnätet behöver byggas om totalt efter 50 år, står man
med betydande direktavskrivningar. För att undvika detta kan 50 - 70 år användas som en första
avskrivningstid, och om dessa ledningar verkar hålla längre kan en omvärdering göras vart 10 år och
avskrivningstiden på kvarvarande värde förlängas. Mer om detta kan läsas i ”Aktiv redovisning av
materiella anläggningstillgångar inom VA-branschen” (Haraldsson, 2015).
Förnyelse är ett tekniskt begrepp. Ekonomiskt redovisas all förnyelse som reinvestering, vilket
betyder att reinvesteringens årliga kostnad redovisas som ränta och avskrivning i den ekonomiska
resultaträkningen. Även underhållsåtgärder kan vara reinvesteringar. Enligt god redovisningssed ska
allt över ett halvt basbelopp aktiveras (Haraldsson, 2015) och många underhållsåtgärder kostar mer
än så.
Tabell 7.1. Olika typer av åtgärders tekniska respektive ekonomiska begrepp och hantering. Enligt Haraldsson (2015).

Åtgärd
Byte av lager (< ½ basbelopp*)
Byte av ventil (>½ basbelopp)
Utbyte av en ledningssträcka

Tekniskt
Underhåll
Underhåll
Utbyte (förnyelse)

Ekonomiskt
Drift
Reinvestering
Reinvestering
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8 Prioritering och avgränsning av projekt
Vid förnyelseplanering kommer det oundvikligen upp en mängd med behov och angelägna projekt
med bakgrund av ledningsnätets nuvarande skick, framtida behov, bedömda risker och troligt behov
utifrån troliga livslängder för ledningsnäten. Det är naturligtvis viktigt att ta det viktigaste först och
att genomföra rätt projekt och här kommer behovet av prioritering in.

8.1 Principer för prioritering
När reinvesteringar ska prioriteras mellan varandra krävs ett strukturerat arbetssätt så att man inte
faller i fällan att göra det enklaste och/eller bara det som för stunden upplevs som mest akut. När
prioriteringen görs rekommenderas ett riskbaserat angreppssätt (se avsnitt 6), där andra aspekter
vägs in också. Ett rekommenderat sätt är att använda nedanstående princip för prioritering:
Prioritet 1:

Projekt som måste göras (politiska beslut, myndighetsbeslut)

Prioritet 2:

Projekt som hamnar på rött i riskbedömningen (se avsnitt 6)

Prioritet 3:

Projekt som hamnar på orange i riskbedömningen inspekteras och införs under
Prioritet 2 respektive 4 beroende på sannolikhet.

Prioritet 4:

Projekt som hamnar på gult i riskbedömningen kostnadsnyttoanalyseras och åtgärdas
om det är lönsamt.

Prioritet 5:

Projekt som hamnar nära rött i riskbedömningen prioriteras utifrån
samordningsmöjligheter.

I ovanstående prioritering kan konstateras att alla projekt som hamnar inom Prioritet 1-3 behöver
åtgärdas (för Prioritet 3 enbart de som hamnar i Prioritet 2 efter kontroll). Projekt som hamnar i
Prioritet 4 och 5 är i praktiken svårare att prioritera sinsemellan och ibland kan säkert projekt i
Prioritet 5 hamna ”högre” än projekt i Prioritet 4. Hur väl projekten bidrar till målsättningar, hur stor
ekonomisk total ram man har kan vara avgörande för vilka projekt ska genomföras först, snarare än
om projektet är i Prioritet 4 eller 5.
Projekt som måste göras behöver egentligen inte jämföras och vägas utan de prioriteras först. Dock
kan en genomförd riskanalys ge argument att förändra en del av ”skallkraven”. Finns det projekt som
egentligen inte är så viktiga att de måste genomföras nu?
Projekt som hamnar i topp i riskanalysen bör i de flesta fall genomföras. Projekt som hamnar högt
avseende konsekvenser bör vara under uppsikt och läggas i plan för inspektion.
Projekt som hamnar högt i sannolikhet bör kostnadsnyttoanalyseras och värderas utifrån om de är
lönsamma att göra.
Allokering av medel till vatten- respektive avloppsledningsnätet, och även andra åtgärder på verk
som VA-organisationen står för bör göras så att de åtgärder som ger mest nytta för att nå långsiktiga
mål görs först. Denna bedömning är svårt att göra helt objektivt men utifrån underlag kan
avvägningarna och prioriteringarna göras av verksamheten i grupp.
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8.2 Prioritering områdesvis eller för varje enskild ledningssträcka?
Områdesvis planering för prioritering, där man delar in sitt verksamhetsområde i områden och går
igenom område för område, är ett bra sätt att kunna styra resurser på ett enkelt, översiktligt och
kommunikativt bra sätt. För att kunna hantera stora mängder information måste generaliseringar
och förenklingar göras, och områdesvis planering ger möjlighet till detta. Att till styrelse eller nämnd
översiktligt kunna kommunicera att vissa områden behöver åtgärdas kan vara en fördel. En nackdel
kan vara att det finns risk för suboptimering, där vissa åtgärder i prioriterade områden riskerar att
genomföras innan mer akuta åtgärder i andra områden. Metoden ger möjlighet till
samordningsvinster då mycket genomförs på en gång och större upphandlingar kan göras.
Störningen i det prioriterade området blir större men helhetsgreppet kan göra att det dröjer länge
tills nästa gång.
Planering av prioritering ledningssträcka för ledningssträcka ger förutsättningar för att prioritera
”värst först”. Prioritering sträcka för sträcka kräver dock att man har god koll på sitt ledningsnät. Det
kan också bli svårt med samordningen av åtgärderna eftersom de ligger i olika områden.
Följande rekommenderas vid avvägning i hur man ska genomföra sin genomgång av ledningsnätet för
att få underlag för prioritering:
•
•

•

Börja alltid med att markera konsekvensledningar i kartan.
För vattenledningsnätet kan det vara effektivare att gå rakt på prioritering ledning för
ledning, om man har ledningar med attribut som dimension och material i databas samt god
dokumentation av sina driftstörningar. Om genomgången visar att vissa områden har fler
ledningssträckor som bör prioriteras än andra områden, kan en fördjupad analys göras i
dessa områden. Finns inte data om vattenledningsnätet i databas, rekommenderas
områdesvis planering.
För avloppsledningsnätet rekommenderas att alltid titta områdesvis först, i alla fall
översiktligt, eftersom problem ofta kräver att man ser till sammanhanget. Tillsammans med
information om konsekvensledningar samt eventuellt från statuskontroller från inspektioner
fås en god grund för prioritering.

8.3 Områdesvis prioritering
Områdesbaserad förnyelse baseras på den modell som tagits fram av ingenjörsfirman VBB en gång i
tiden, den så kallade DUF-modellen. Modellens principer är aktuella än idag, där man utgår från en
komplex verklighet och sammanfogar dels de dataunderlag man har med den erfarenhet som finns
och prioriterar sina projekt utifrån ”det bästa underlag man har”.
Områdesvis förnyelseplanering görs i två steg:
1. En områdesvis genomgång görs och ”den/de värsta områdena totalt sett” samt ”den/de
områdena med enskilt högsta siffra på en parameter” tas fram.
2. De områdens som är ”värst” gås igenom sträcka för sträcka för att bedöma vika sträckor som
behöver åtgärdas.
8.3.1 Arbetsformen
En första omgång av statusvärderingen kan genomföras som ett grupparbete, där representanter
från alla delar av VA-organisationen bör ingå. Vid ett första möte kan man börja med en lite större
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grupp där VA-chefen, planeringsingenjören, arbetsledare och fältpersonal ingår. I detta läge bör även
ansvariga för reningsverk och vattenverk medverka, och eventuellt representant från
miljöförvaltningen. Vid detta möte går man igenom metodiken och en arbetsform för fortsättningen
läggs fast.
I fortsättningen kan antalet medverkande reduceras till 3 till 5 personer med goda kunskaper om
kommunens VA-ledningsnät. Denna grupp arbetar igenom statusvärderingen tills en komplett bild
har skapats. Vid genomgången har man stor nytta av en aktivt uppdaterad VA-databas, som ger stöd
vid poängsättningen av de olika statusparametrarna.
När statusvärderingen är klar vidtar arbetet med att specificera konkreta åtgärder och utredningar.
8.3.2 Arbetssätt
Följande upplägg är utformat så att det kan användas i GIS.
8.3.2.1 Att upprätta en distriktsindelning
För spillvattenledningsnätet är det en stor fördel om man skapar distrikten i form av
avrinningsområden. Som samlingspunkt för respektive distrikt används pumpstationer och större
knutpunkter på nätet. Om tillgängliga databassystem har stöd för spårning i system med självfall är
detta inget stort arbete. En sådan här distriktsindelning är något som man har oerhört stor nytta av
även i andra sammanhang, när man vill följa upp funktionen hos nätet.
Även för dagvattenledningsnätet bör man
följa samma princip. Distrikten byggs upp
efter utsläppspunkter och större
knutpunkter på ledningsnätet. Eventuell
spårningsfunktion hos databassystemet gör
grovjobbet.
För vattenledningsnätet är förutsättningarna
annorlunda, eftersom systemet står under
tryck. Om man har stationer för
flödesmätning ute på nätet kan dessa ge viss
ledning, liksom gränser för olika tryckzoner.
Det är heller inte fel om indelningen helt eller delvis sammanfaller med indelningen för spillvatten,
eftersom man då får en enklare totalbild av statusen för alla ledningsslag.
8.3.2.2 Statusvärdering och prioritering
När man upprättat distrikten genomför man en övergripande statusvärdering. För varje distrikt går
man igenom en lista med statusparametrar, där man sätter poäng enligt en given skala. Är distriktet
”perfekt” i det avseende som statusparametern gäller blir det 0 poäng. Om det är sämre ställt
belastas distriktet med poäng. Ju sämre statusen är, desto högre poäng blir det. Till slut summeras
poängbelastningen för alla statusparametrar för distriktet. Det här ger underlag för grafiska
presentationer på karta, parametervis och sammantaget. Man får då en god och nödvändig översikt.
De prioriteringsgrunder som ligger till grund för bedömningarna visas i Tabell 8.1. En sammanvägd
bedömning görs sedan utifrån sannolikhet och konsekvens för de tre ledningsslagen.
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Tabell 8.1 Bedömningsgrunder för områdesvis prioriteringar.

Vatten
Vattenkvalitet och
klagomål
Vattenförluster
(läckage) och
tryckslag
Sannolikhet
(i
Kapacitetsproblem
huvudsak)

Vattenläckor /
rörbrott
Uppskattad
återstående
medellivslängd
Jordmån
Känsliga brukare
Konsekvensledningar
(viktiga vägar,
Konsekvens samhällsviktiga
funktioner etc.)

Spillvatten

Dagvatten

Tillskottsvatten
Sannolikhet och
konsekvens av utsläpp
(bräddning till känslig
recipient)
Kapacitetsproblem (som
t.ex. källaröversvämning
eller underkapacitet p.g.a.
utbyggnad av nätet)
Funktionsproblem,
spolbehov, rötter
Uppskattad återstående
medellivslängd

Sannolikhet och konsekvens av
utsläpp (förorenat dagvatten till
känslig recipient)

Status på ledningarna
Konsekvensledningar (t.
ex. där skada kan leda till
förorening av råvatten
eller känslig recipient,
sekundära skador i viktiga
vägar, eller skador på
samhällsviktiga funktioner)

Status på ledningarna
Konsekvensledningar (t. ex. där
skada kan leda till förorening av
råvatten eller känslig recipient,
sekundära skador i viktiga vägar,
eller skador på samhällsviktiga
funktioner)

Kapacitetsproblem (som t.ex.
källaröversvämning eller
underkapacitet)
Funktionsproblem, spolbehov,
rötter
Uppskattad återstående
medellivslängd

Med statusvärderingen som underlag skapar man en förteckning över projekt som ska förbättra
statusen, där så är nödvändigt. Då behöver man bedöma hur varje enskild ledningssträcka ska
hanteras. Det kan man göra antingen genom att ta fram papperskartor på de områden man valt ut
och föra in all data man har på pappersunderlaget. Finns underlaget i GIS kan man analysera det
därifrån. Projekten prioriteras inbördes. Det förslag till tänk som beskrivs under ledningsvis
prioritering kan användas. Inte sällan behövs ytterligare utredningar för att man skall kunna definiera
projektet. Då kan utredningen tas upp och prioriteras.

8.4 Prioritering utifrån enskilda ledningssträckor
Vid prioritering utifrån enskilda ledningssträckor tas hänsyn till riskbedömningen enligt avsnitt 6. En
ledningssträcka definieras normalt från ventil till ventil på vattenledningsnätet och från brunn till
brunn på avloppsledningsnätet. Upplägget nedan är gjort så att det ska kunna hämtas data från
kartdatabasen om det finns data, och man ska också kunna stoppa tillbaka data i kartdatabasen. På
sikt kanske hela analysen kan göras direkt i GIS-kartan. I vissa kartdatabaser/GIS-system kan man
massuppdatera ledningsattribut, t ex anläggningsår för alla ledningar som saknar årtal i ett område.
Det kan spara mycket tid.
Riskledningar (röda) (se Figur 6.1) som kräver åtgärder direkt eller inom snar framtid hamnar i
Prioritet 2 och bör läggas i förnyelseplan/budget. Konsekvensledningar som behöver bevakas
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(orange) bör läggas i tillsynsprogram, drift- och underhållsprogram eller liknande. Vissa sträckor kan
bevakas genom att man installerar mätare, larm eller lyssningsutrustning.
Sannolikhetsledningar utan stora konsekvenser (gula) kan kostnadsnyttoanalyseras enligt kapitel 9.1.
8.4.1 Riskbedömning för vattenledningsnätet per ledningssträcka
Det finns två typer av risker för vattenledningsnätet, risk för att inte få vatten, kvantitetsrisk, och risk
att vattnet i kranen är av otjänlig kvalitet, kvalitetsrisk. I Livsmedelsverkets rapport ”Risk- och
sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning” finns en metod beskriven att göra en riskanalys för
dricksvattennätet i sin helhet inklusive råvatten och vattenverk (Livsmedelsverket, 2007).
Ta fram ledningar med hög sannolikhet och eller hög konsekvens, det vill säga de ledningar som
hamnar inom gult, rött och orange, se Figur 6.1. Dessa väljs ut utifrån parametrarna i Tabell 8.2.
Enklaste sättet är att markera ledningarna i en ledningsnätskarta, med en färg för
konsekvensledningar och en för sannolikhetsledningar. När en sannolikhetsledning också är en
konsekvensledning blir ledningen en riskledning (röd enligt Figur 6.1). Konsekvensledningar kan med
mycket stor fördel markeras i ledningsdatabasen, det kan komma till nytta i många sammanhang,
som vid bygglov och detaljplaner. Information om konsekvensledningar kan dock vara geografiskt
känslig information som måste hanteras med sekretess.
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Tabell 8.2 Bedömningsgrunder vattenledningsnät.

Sannolikhetsfaktorer
Material
Ålder
Rörbrott/läcklagningar
Vattenförluster
Kvalitetsproblem
Annan driftstörning
Inspektion (om det finns)
Omgivningsparametrar (jordkorrosivitet)
Annat t ex från områdesvis koll

Konsekvensfaktorer
>=200 vattenledning
Ledning som påverkar sjukhus
Ledning som påverkar sjukhem, vårdcentral
eller vattenkänslig industri
Matarledning från vattenverk,
råvattenledning, överföringsledning (ej
dubblerad)
Ledning med fler än 100 brukare anslutna
som drabbas
Samma brukare drabbas återkommande av
störning
Ledning på samma nivå som avloppsledning
(risk för kontaminering)
Under hus
Nära (<10 m) och under vattendrag och dim
>150 mm
Under spår/viktiga vägar (trafikverk,
ambulans, genomfart)
Stora sekundärskador (som under
kyrkogård)
Nära samhällsviktiga anläggningar
Ledning som ligger djupare än 4 m
Övriga konsekvenser

Läckstatistiken är det bästa måttet för sannolikheten för att brukare blir utan vatten. Titta på
förhållandena där det funnits tidigare driftstörningar. Finns det andra områden och ledningar med
liknande förhållanden? Om man inte hittar några faktorer som kan förklara tidigare driftstörningar,
kan man titta på faktorerna i rutan med områden där sannolikheten kan vara hög för att
vattenledningarna har skador. Om VA-organisationen inte känner igen sig, eller inte har mer än
enstaka driftstörningar, så finns det troligen inga ledningar med hög sannolikhet för driftstörningar.
Man kan också jämföra läckfrekvens och rörmaterial med läckfrekvenser som anges i rapporten
”Rörmaterial i svenska VA-ledningar – egenskaper och livslängd” (Malm et al, 2011a).
Har man ledningar med hög läckfrekvens (antal per ledning mellan två ventiler, eller antal per m
ledning, år) kan dessa med fördel markeras i karta. Lämpligt är att ta med läckorna de senaste 3–10
åren. Om möjligt, ta inte med de läckor som uppkommit på ledningar som redan är åtgärdade. Bäst
är om man kan få ut en lista på läckfrekvens per ledning i fallande ordning och dessa ledningar
markerade på karta.
Om möjligt i datorn eller för hand, se om ledningar med hög frekvens
•
•

sammanfaller med vissa jordarter i jordartskarta,
sammanfaller med speciella material,
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•
•
•

sammanfaller med speciella läggningsår,
sammanfaller med ledningar med låg omsättning,
sammanfaller med ledningar med högt tryck.

Finns möjlighet kan man också se typ av läcka/rörbrott och se om man hittar samband.
Finns det sannolikhetsledningar där sannolikheten troligen ökar med tiden? Till exempel kan några
spridda läckor i ett område visa på att här kommer inom kort ett förnyelsebehov för hela området.
Korrosionsläckor bör man vara vaksam på och analysera om det är en trend i området.
Konsekvensledningar är ledningar som ger stora konsekvenser om något händer med dem.
Konsekvensledningar tas enklast fram genom att sätta sig med en ledningskarta och markera de
ledningar som bedöms ge stora konsekvenser. I en mindre kommun kan det vara så att det inte finns
några konsekvensledningar alls eller att det bara är några enstaka ledningssträckor som kan anses
vara konsekvensledningar. Se det som en möjlighet att slippa fundera på detta.
I komplicerade vattenledningsnät, som är svåra att överblicka manuellt kan en konsekvensanalys
göras automatiskt om man har en hydraulisk modell över ledningsnätet. Ett verktyg finns framtaget,
där en ledning i taget kan tas ur drift för att simulera en läcka. Programvaran beräknar trycket i nätet
och varje ledningssträcka får ett index, i förhållande till hur stor andel av ledningsnätet som får för
lågt tryck vid en läcka (Sægrov, 2005).
8.4.2 Riskbedömning för avloppsledningsnätet per ledningssträcka
Ta fram ledningar med hög sannolikhet och hög konsekvens, det vill säga de ledningar som hamnar
inom gult, rött och orange i Figur 6.1. Dessa väljs ut utifrån parametrarna i Tabell 8.3. Enklaste sättet
är att markera ledningarna i en ledningsnätskarta, med en färg för konsekvensledningar och en för
sannolikhetsledningar. När en sannolikhetsledning också är en konsekvensledning blir ledningen en
riskledning (röd enligt Figur 6.1). Konsekvensledningar kan med fördel markeras i ledningsdatabasen,
det kan komma till nytta i många sammanhang, som vid bygglov och detaljplaner. Information om
konsekvensledningar kan dock vara geografiskt känslig information som måste hanteras med
sekretess.
Tabell 8.3. Bedömningsgrunder avloppsledningsnät.

Sannolikhetsfaktorer
Material
Kortbetyg rörfel
Ålder
Tillskottsvatten (som tros bero av
ledningskondition)
Källaröversvämning
Annan driftstörning / återkommande
driftstörning
Annat t ex från områdesvis koll

Konsekvensfaktorer
>=500 spillvattenledning
>=1000 kombinerad ledning
Dagvatten som ligger på lägre nivå än spill.
Risk för att spillvatten påverkar på råvattentäkt.
Under hus
Nära (<10 m) och under vattendrag och dim >150
mm
Under spår/viktiga vägar (trafikverk, ambulans,
genomfart)
Tryckledningar >200
Samma brukare drabbas återkommande av
störning
Nära samhällsviktiga anläggningar
Ledning som ligger djupare än 5 m
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Vilka ledningar har stor sannolikhet för ledningsbrott och samtidigt en viktig nätfunktion så att
konsekvenserna vid driftstörning är stora? På avloppsledningsnätet kan man komma långt med att ha
kontroll på sina konsekvensledningar. Ledningar med stor sannolikhet men med liten konsekvens kan
ofta åtgärdas när det väl händer, utan att det blir speciellt dyrare.
Ledningar med stor sannolikhet och där driftstörningar redan inträffat måste man naturligtvis
åtgärda om det finns behov. Men det finns inga motiv att aktivt söka upp sannolikhetsledningar
innan det händer. Har VA-organisationen möjlighet och vill ha kontroll på framtida underhåll mer i
detalj kan man ge sig på dessa.
Titta på förhållandena där det funnits tidigare driftstörningar. Finns det andra områden och ledningar
med liknande förhållanden? Om VA-organisationen inte hittar några faktorer som kan förklara
tidigare driftstörningar, eller om det finns få driftstörningar, så finns troligen ingen hög sannolikhet
för driftstörningar.
Har VA-organisationen gjort mycket rörinspektion är det ett mycket bra underlag för att bedöma
sannolikhet. Om rörinspektionerna är inlagda i en VA-databas med skadepoäng på ledningarna till
exempel enligt modellen presenterad i rapporten ”Kortbedömning av rörinspekterade
avloppsledningar” (Nilsson & Stahre, 1994) kan man få en bra översikt. Ledningar med hög
skadepoäng kan användas för att hitta områden med samma förutsättningar som inte är
rörinspekterade och där ledningsstatusen också kan vara dålig.
Kortbetygen från rörinspektioner av spill- och dagvattenledningar kan användas för att ange
sannolikhet för enskilda ledningssträckor. Kortbetyget har idag en skala på 1-3, för rörfel respektive
för driftfel. För rörfel kan statusen för det mesta förbättras genom förnyelse, men för driftfel kan
andra åtgärder avhjälpa. De sträckor där driftfel orsakas av rötter, kan en åtgärd behövas om man
inte vill att rötterna ska komma tillbaka så lätt. Därför tas också driftfel med. Med lite modifiering kan
kortbetygen baxas in i den femgradiga skalan, se Tabell 8.4 nedan.
Tabell 8.4. Översättning av kortbetyg (Nilsson & Stahre, 1994) till sannolikhet enligt Figur 6.1

Värsta kortbetyg av rörfel och ej
åtgärdade driftfel
1
2
3

Sannolikhet
1
3
5

Vinsten med att identifiera sina konsekvensledningar är att minska konsekvensen genom
förebyggande åtgärder samt att ha möjligheten att förbereda provisoriska åtgärder. Arbetet med det
kritiska ledningsnätet kan mynna ut i att man sätter larm/tillsyn på vissa punkter och/eller att man
regelbundet rörinspekterar eller provtrycker vissa sträckor. Kan defekter på en ledning upptäckas
innan ledningen kollapsar kan mycket tid, pengar och besvär sparas. Ett haveri på en
konsekvensledning kan innebära miljömässiga konsekvenser om utsläpp sker till en känslig recipient,
men också svårigheter att åtgärda beroende på hur ledningen ligger i förhållande till omgivningen.
Även om man tar fram kriterier för vad som är en konsekvensledning kan det vara svårt att
identifiera vilka ledningar som uppfyller kriterierna. Ett kriterium av typen ”xx drabbade brukare”
kräver i regel datormodeller för att identifiera rätt ledningar. Lättare då att hitta de ledningar som
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överstiger en viss dimension, till exempel > 400 för spillvattennätet och > 800 för dagvattennätet. För
dagvatten kan ledningar som avleder dagvatten från instängda områden vara ett bra kriterium men
den kräver genomgång av kommunens nät för att hitta alla instängda områden. Ledningar som ligger
nära en högtrafikerad väg eller spår bör specialgranskas. Ligger ledningen så nära/djupt att man inte
kan schakta utan att trafiken drabbas?
TIPS!
Om genomgången visar att det blir mer ledningar än det går att hantera, försök att begränsa och ta
bort ”minst viktiga” ledningar. Ett tips är att sikta på max 10 % av ledningsnätet, totalt för både
sannolikhets- och konsekvensledningar. Om genomgången visar att det nästan inte finns några
konsekvensledningar alls i kommunen, var glad för den minskade arbetsbördan!
Alla ledningar som i inventeringen klassas som konsekvensledningar bör inspekteras, se Tabell 8.2
och Tabell 8.3.

8.5 Hur hänger strategiska behovet ihop med behoven utifrån
prioriteringen?
Det strategiska behovet av reinvesteringar tas fram på aggregerad nivå och ger en bedömning av
behoven på lång sikt. Utifrån prioriteringen ser man mer det verkliga behovet just nu, och den
volymen man kommer fram till här kan skilja sig från bedömningen utifrån det strategiska behovet.
Om åtgärderna i km är fler eller färre än det strategiska behovet bör en fördjupad diskussion eller
analys göras. Om man har god koll på ledningarnas status bör ju det strategiska behovet inte skilja sig
så mycket från det verkliga, men kanske behöver livslängdsbedömningarna (eller målsättningarna?)
justeras. Om man inte har god koll på ledningarnas status bör man i sin plan se till att ta med
åtgärder för att skapa sig bättre koll på ledningsnätets status, Figur 8.1.
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Figur 8.1. Flödesschema och nödvändiga justeringar i det fall där åtgärdslistan blir större eller mindre än det strategiska
behovet.

8.6 Avgränsning av projekt i åtgärdsplaneringen
Hur stor andel av ledningarna i ett område ska man lägga om när man ändå är på plats? Ska alla
ledningar bytas eller bara vissa? När ska man sluta? Ska man ta alla från samma tid när man ändå är
igång? Hur
ur gör man med serviserna? Behöver man göra något annat? Ska man ta vattenledningen
också när man gör insatser på avloppet?
avloppet Till stöd för bedömningarna bör nulägesanalysen användas,
använd
inklusive bedömningar av framtida behov och där det är möjligt, en kostnadsnyttoanalys.
snyttoanalys.
Bedömningar behöver också göras om det är förnyelse som behövs, eller enbart ett förebyggande
underhåll eller förstärkt bevakning. Följande frågor bör man ställa sig i samband med avgränsning av
projekt:
•
•

•

•

Hur ser utbyggnadsplanerna ut i området?
området? Finns det behov av förändrad kapacitet?
Är ni nöjda med den systemfunktion som finns idag (hur dräneringar är kopplade, fördröjning
av dagvattenflöden, grönytefaktor, avledning vid extremt väder, enkelmatning)? Behöver vi
förbereda för förändrad systemfunktion?
systemf
Är statusen samma på de flesta ledningarna i området eller ärr det ett lokalt problem? Är det
risk att när vi nu lägger om här så är det inte långt kvar för resterande ledningar i området?
En oprövad tumregel: Om ledningarna är lika gamla och har börjat
börjat få störningar, förnya
allihop om de är äldre än 50 år och driftstörningarna i snitt är mer än tio gånger
genomsnittet. I övrigt välj ut vilka som bör åtgärdas med hänsyn till bedömd status. För
avloppsledningsnätet kan man alltid filma om man är osäker.
osäk
Ska andra ledningsägare eller aktörer som gata/park göra något (Samordning, se nedan)?

8.7 Samordning med gata och andra ledningsägare
Många ledningsomläggningar görs i samordning med andra aktörer, eller med övriga delar av VAVA
nätet. Vanligast är att samordningen
ordningen stuvar om i prioriteringen och sker vid behov. Kommunen
genomför åtgärder om det finns behov i samma gata, det vill säga vid driftstörningar eller ibland
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gamla ledningar (Malm, et al, 2009). Dock behöver förnyelse av VA-ledningar ske långt mer sällan än
det behövs ny gatubeläggning, och dessutom medför schaktfria metoder att samordningsvinsterna
minskar.
Samordning är av godo om projekt som ändå skulle genomföras utförs så att störningar och
kostnader minimeras. Om samordningen medför att viktigare projekt får stryka på foten är det inte
lika bra. Utgångspunkten är hur situationen ser ut i varje kommun. En bedömning att om det krävs
åtgärder på VA-ledningarna de närmsta åren bör samordning vara lämplig. Har VA-organisationen
ekonomisk möjlighet att tidigarelägga projekt, även om projektet inte är det högst prioriterade bör
samordning vara lämplig.
Om samordning diskuteras i en gata där det inte tidigare förekommit någon diskussion om åtgärder
så kanske VA-organisationen vågar avvakta. Asfaltering, till exempel, sker normalt oftare än VAomläggning. Dock bör man vara vaksam på ledningsmaterial och grundläggning, det vill säga om det
finns risk för skador på grund av att andra är där och gräver. Vem står i så fall för kostnaden? I så fall
kan avloppsledningarna rörinspekteras innan för att därefter göra en bedömning om de behöver
åtgärdas. Om budgeten är begränsad så kan en gammal avloppsledning med lite defekter fungera
ganska länge till.
Det kan också vara tvärtom, i gator där VA-ledningarna behöver förnyas kanske man kan få andra
ledningsägare eller gatukontoret att tidigarelägga sina insatser.
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9 Åtgärder
Till slut ska prioriteringen brytas ned i enskilda åtgärder. När man tittar på det enskilda projektet blir
det ofta en avvägning av å ena sidan höga underhållskostnader och risk för haverier och å andra
sidan investeringskostnader som kommer att belasta VA-organisationen i lång tid framåt.
Slutligen behövs att åtgärder som förbättrar framtida förnyelseplaneringsarbete identifieras. Till
exempel förbättring av processer, datainsamling eller ett identifierat personalbehov.
De åtgärder som kommer fram utifrån förnyelseplaneringen är dels konkreta projekt och framtida
behov men också behov av datainsamling och behov av förbättrade förutsättningar för planering.
Alla åtgärder behöver prioriteras och ansvar fördelas.

9.1 Ekonomisk avvägning
Vid planering av reinvesteringar måste man väga nyttan att göra reinvesteringen mot att låta bli. I
många fall, där konsekvenserna är stora om inget görs har man inte så mycket val. Men i andra fall
kan det vara relevant att göra en ekonomisk avvägning. Detta gäller framför allt projekt som hamnar i
den gula delen av riskbedömningen, dvs när sannolikheten för att det inträffar en driftstörning är
stor, men där konsekvensen är liten. I dessa fall kan en kostnadsnyttoanalys göras där kostnaden för
att göra en reinvestering vägs mot alternativet med större drift- och underhållskostnader om ingen
reinvestering görs.
Nuvärdesanalys kan användas för att jämföra en reinvestering med löpande drift och
underhållskostnader som uppkommer årligen. För den som inte är van att jobba med
investeringskalkyler kan det inledningsvis upplevas konstigt att framtida kostnader och vinster är
mindre värda än idag.
Det framtida värdet beräknas med en diskonteringsränta eller kalkylränta som motsvarar låneränta
minus inflationen. Trafikverket har i sin rapport Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden
för transportsektorn: ASEK 6.1 (Trafikverket 2018) tagit fram rekommendationer på lämplig
kalkylränta. (Senaste bedömning från april 2018 var rekommendationen att den reala
samhällsekonomiska diskonteringsräntan ska sättas till 3,5 %).
Nuvärdet idag, NV, på ett värde V om n år till r% ränta räknas om till ett värde av:


   · 
faktorn framför V kallas nuvärdesfaktor
Det kan förstås enklast genom tanken om ränta på ränta. Om man har ett värde idag, NV, och vill
veta hur mycket man har om n år med r i ränta så har man inom ett år värdet
V = NV ∙ (1+r), om två år värdet V=NV ∙ (1+r) ∙ (1+r) och således om n år värdet V=NV ∙ (1+r)n. Pengar
idag är således mer värda än pengar som ska spenderas imorgon.
Värden som ligger på olika år har olika nuvärdesfaktor och det kan härledas att ifall man vill summera
alla nuvärden under en kalkylperiod (kräver att de årliga värdena är konstanta) så kan
nusummefaktorn uttryckas
1  1  
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Hur gör man då? Enkelt kan man säga att ofta ställs kostnaden för en investering som görs idag.
Nuvärdet=investeringskostnad mot nuvärdet för framtida drift under kalkylperioden (beräknas med
nusummefaktor) och nuvärdet för framtida investeringar och restvärden under kalkylperioden
(beräknas med nuvärdesfaktor). Eftersom det i regel är kostnader är det åtgärden med den lägsta
nuvärdeskostnaden som är mest lönsam.

De åtgärder som främst kommer ifråga avseende ekonomiska avvägningar är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fortsatt läcklagning eller omläggning av vattenledning?
Minska vattenförlusterna?
Spola för att förhindra stopp eller omläggning?
Punktinsatser eller omläggning av avloppsledning?
Minska mängden tillskottsvatten?
Jämförelse av olika åtgärder för att förhindra källaröversvämning.
Magasin för utjämning eller nya större ledningar

9.1.1 Jämförelse mellan olika åtgärder för att förhindra översvämning av byggnad.
För att åtgärda framtida risk för översvämning av byggnad är det viktigt att orsaken utreds. Handlar
det om ett avloppsstopp, en hydraulisk överbelastning eller en kombination av dessa. Ofta när det
handlar om översvämning till följd av regn behöver ett helhetsgrepp tas – såväl privata som allmänna
ledningar och anslutningar kan behöva åtgärdas. I första hand bör man undersöka ifall det går att
koppla bort ytor från ledningsnätet. I andra hand hitta utjämningsmöjligheter och bromsa flöden på
ytan innan man ser över möjlighet till utjämningsmöjligheter eller till och med att acceptera
bräddning i enstaka fall alternativt uppdimensionering. Bakvattenskydd kan ge ett tillfälligt skydd.
Man bör följa upp att åtgärder av drabbade fastigheter genomförs. Då översvämningar av regn ofta
inträffar på olika ställen mellan olika år är det viktigt att man inte glömmer bort drabbade fastigheter
och blåser faran över – de kan drabbas om ett par år igen trots att årets regnskur missade
fastighetens område.
En nuvärdeskalkyl med kostnader för risker för översvämning inkluderad i kalkylen kan vara ett bra
sätt att jämföra olika åtgärder.
9.1.2 Fortsatt läcklagning eller omläggning av vattenledning?
Många VA-organisationer har servicemål för upprepade händelser för enskilda brukare. För denne är
det sällan intressant att VA-tjänsterna överlag har en mycket god tillförlitlighet. Därför kan det vara
motiverat, även ifall det ur ett risk/kostnadsperspektiv för fortsatt läcklagning verkar lönsamt att inte
genomföra en åtgärd så kan den behöva genomföras för att säkra servicen till alla. I avsnitt 10
beskrivs verktyg som finns på Svenskt Vattens hemsida som stöd för bedömningen.
9.1.3 Minska vattenförlusterna?
Ett annat sätt att bedöma den önskvärda nivån är att använda samhällsekonomisk analys där man
summerar samhällskostnaden för att ha vattenförluster med samhällskostnaden för att reducera
vattenförlusterna och sedan beräknar för vilken nivå att vattenförluster som summan är som lägst.
Svenskt Vatten P116 Arbetsmaterial som inte får åberopas! Remissversion 26 september 2019

63

Internationellt benämns detta värde ”SELL” (Sustainable Economical Level of Leakage). De kostnader
som bör ingå i en beräkning visas i Figur 9.1Fel! Hittar inte referenskälla.. De blå kostnaderna i
figuren är VA-verksamhetens kostnader, de gröna är samhällskostnader. De samhällskostnader som
ingår i att ha vattenförluster är framför allt en ökad hälsorisk med ett otätare nät. Klimatkostnader
ingår i kostnaden för köp av el och övriga samhällskostnader är normalt små. De samhällskostnader
som ingår i kostnaden för att minska vattenförlusterna är ökad hälsorisk och eventuell trafikpåverkan
när fler reparationer av läckage görs (eftersom fler vattenläckor upptäcks). Dessutom finns vinster
som bör räknas av när vattenförlusterna minskar, vinster i form av goodwill, innovationer i samhället
av utrustning som hittar läckage samt robusthet med ett mer underhållet vattenledningsnät.

Kostnad för vattenförluster

Kostnad för att reducera vattenförluster

Produktion & distribution

Personal- och transport

Nya täkter/utbyggnad av vattenverk

Mätutrustning
Analys

Fler akuta reparationer
Fler läckor när förnyelsetakten inte ökas

Reparera fler läckage
Tidigarelagd förnyelse
Klimateffekter

Miljökostnader för användning av vatten
Klimateffekter
Hälsorisker

Hälsorisk vid reparation
Goodwill - "inget slöseri"*
Innovation och tillväxt*
Robusthet*

Störningar för invånare och trafik

Störningar för invånare och trafik

Figur 9.1 Kostnader som ingår i SELL. Gröna är samhällskostnader och kostnader med Asterix (*) är negativa.

En svensk rapport kommer under 2019 [dvs kan hänvisas till i slutversionen av denna publikation].
9.1.4 Spolning eller omläggning för att förhindra stopp?
Stopp kan generellt förebyggas genom spolning med viss återkommande frekvens. Spolningen
innebär en underhållskostnad. En betongledning som har skador, är av dålig betongkvalitet eller om
för högt spoltryck används kan också påverkas negativt av spolning. Beror stoppet av
rotinträngningar kan strumpinfodring var en avhjälpande åtgärd men ifall det handlar om stora
svackor och fettpåbyggnad kan ledningen behöva läggas om.
Risken för att brukare drabbas kan läggas in som en kostnad också.
9.1.5 Punktinsatser eller omläggning av avloppsledning utifrån rörinspektioner?
Ska hela ledningen ska förnyas eller räcker det med punktinsatser (underhåll). Ett resonemang som
Falu Energi & Vatten försökt följa har varit att ifall rörfelbetyget är högt (2 eller 3) och samtidigt tiden
till den bedömda medianlivsängden för ledningen är kort (inom 20-30 år) så är det värt att, helst i
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samband med andra projekt, lägga om/renovera hela ledningen. Ett exempel är att om ledningen är
en nyare plastledning men har en punktdeformation motiverar detta snarare en punktreparation
snarare än förnyelse av hela sträckan. Genom att vidare beräkna medianlivslängen utgående från
tidigare skador så kan även hänsyn till ledningens åldrande göras.
9.1.6 Minska mängden tillskottsvatten?
Att hitta en lämplig nivå för andelen tillskottsvatten kan utföras alltifrån en enkel bedömning av
pumpkostnader i en avloppspumpstation kontra omläggningskostnader för ett tätare system. Om alla
samhällsekonomiska kostnader ska inkluderas blir det dock mer komplicerat och kräver en egen
publikation.

9.2 Framtagande av åtgärdslista
Utifrån den prioritering av de åtgärder som bedömts behöva göras bör en lista på projekt tas fram. I
samband med att åtgärdslistan tas fram ska för varje åtgärd bedömas om det behöver göras andra
förändringar än bara ren förnyelse, om det behöver göras någon förändring av systemet och hur
stort område som bedöms effektivast att genomföra samtidigt. Till stöd för bedömningarna bör
nulägesanalysen användas, inklusive bedömningar av framtida behov och där det är möjligt, en
kostnadsnyttoanalys. Bedömningar bör också göras om det är förnyelse som behövs, eller enbart ett
förstärkt underhåll eller förstärkt bevakning.
För åtgärderna i listan bör en samlad bedömning av utgifterna göras årligen. Dessutom bör man
beräkna om åtgärdsbehovet kräver utökad personal avseende utredning och projektering, samt
projekt- och byggledning. Projekten i listan behöver således innehålla information om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projektets omfattning i meter ledning per ledningsslag
Projektets bedömda kostnad
Projektets tidsåtgång i kalendertid
Resurser för utredning och projektering i timmar/dagar
Resurser för upphandling, projektledning och byggkontroll i timmar/dagar
Start/slut i tid
Koppling till andra projekt (och beläggningsplaner, ombyggnader)
Projektets prioritet
Hur åtgärden kopplar till verksamhetens mål

Vid utredning/projektering behöver val av metod utredas, samt avgränsning (6.7) och samordning
(6.8). Ta del av de publikationer och rapporter som finns avseende krav vid upphandling, så att nya
ledningar kan uppnå 100 - 150 års livslängd.

9.3 Lista på åtgärder som förbättrar framtida planeringsarbete
För att få till en väl underbyggd plan behövs relevanta data och underlag. Lägsta nivån på underlag
som behövs är beskrivna i Del 1 Rekommendationer för plan för förvaltning av VA-anläggningen. Med
mer underlag kan fler analyser göras, och planen kommer att förbättras. Dock är det en fördel att
utgå från lägstanivån och göra klart en första plan och i denna första plan beskriva behoven av
analyser och dokumentation för att planen ska bli bättre nästa gång. Fördelen med den ordningen är
dels att de planerande åtgärder man behöver göra kan planeras utifrån tidsåtgång, kalendertid och
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resursbehov och prioriteras istället för att man startar med allt direkt. Det finns också möjlighet att
med en beslutad plan i ryggen få anställa de personalresurser som krävs och höja taxan så att de
utökade resurserna ryms i budget.
De behov av åtgärder som underlättar för en bra förvaltning av ledningsnäten och som därmed bör
vara listade i planen (om de inte redan är genomförda) framgår av Tabell 9.1. I planen bör för varje
åtgärd framgå:
•
•
•
•
•
•

Åtgärd
Prioritet förslagsvis hög/medel/låg
Tidsåtgång i timmar/dagar/veckor
Datum då det ska vara klart
Total kostnad fördelat på kostnad för egen personal och externa medel
Ansvarig avdelning och/eller person

De flesta åtgärderna rekommenderas att egen personal, eller inhyrd som sitter i verksamheten gör,
eller i alla fall att arbetet hålls och inbegriper egen personal så att kunskapen och kännedomen om
projekten hamnar inom organisationen.
Tabell 9.1. Sammanfattning av åtgärder som bör ingå i planen (om de inte redan är genomförda).
Åtgärd

Förslag till prioritet och tidsuppskattning

Dokumentera data om ledningsnätet i VA-databas.

Bör ha hög prioritet och pågå parallellt med övrigt
förnyelsearbete. Detta kan ta alltifrån några veckor till flera
år, beroende på omfattning och målsättningar

Genomför systematisk dokumentation av driftstörningar och Bör ha hög prioritet. Detta bedöms som minst att ta 15
hur omhändertagande av driftstörningar ska ske.
arbetsdagar att få till och sedan behövs löpande arbete med
att kolla att det funkar, ca 2 timmar per vecka som minst.

Ta fram hur systematisk dokumentation av klagomål ska ske
och hur omhändertagande av inkomna klagomål ska
genomföras.

Bör ha hög prioritet. Detta bedöms som minst att ta 5
arbetsdagar att få till och sedan behövs löpande arbete med
att kolla att det funkar, ca 2 timmar/vecka som minst.

Mät bräddning där det behövs (antal bräddningar, plats och
totalvolym)

Bör prioriteras efter bräddvolymer och recipientens
känslighet. Enligt Naturvårdsverket, NFS 2016:6 och 2016:7
(2016a, 2016b) ska antal bräddningar, plats och totalvolym
redovisas för allmänna ledningsnät med över 2000 pe
genom mätning eller beräkning.

Fixa larm för bräddning i pumpstationer där det behövs

Bör ha hög prioritet för alla pumpstationer och allra särskilt
vid känsliga recipienter.

Tillskottsvatten

Prioritet och hur mycket tid detta tar, beror på lokala
förutsättningar

Få koll på vattenbalans och vattenförluster samt vad som är
en samhällsekonomisk nivå

Prioritet och hur mycket tid detta tar, beror på lokala
förutsättningar.

Få koll på utläckage från avloppsledningsnätet

Prioritet och hur mycket tid detta tar, beror på lokala
förutsättningar.
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Åtgärd

Förslag till prioritet och tidsuppskattning

Kartlägg vilka vattenledningar som ger mest konsekvenser
vid en driftstörning (kap 6.5.1).

Bör ha hög prioritet och gärna redan vara gjort i samband
med planen. Detta bedöms som minst att ta 2 arbetsdagar
att få till och sedan behövs ca 1 dag/år att ajourhålla.

Ta fram och genomför rutiner för kontroll av
konsekvensledningar för vatten.

Alla konsekvensledningar bör vara under observation
oavsett om sannolikheten är låg. Tekniker för observation
utvecklas ständigt, och att övervaka läckage är ett första steg
för att få kontroll på statusen på konsekvensledningarna.

Kartlägg vilka avloppsledningar (spill respektive dag) som ger Bör ha hög prioritet och gärna redan vara gjort i samband
mest konsekvenser vid en driftstörning (kap 6.5.2).
med planen. Detta bedöms som minst att ta 2 arbetsdagar
att få till och sedan behövs ca 1 dag/år att ajourhålla.
Ta fram och genomför rutiner för kontroll av
konsekvensledningar för avlopp.

Alla ledningar som i inventeringen klassas som
konsekvensledningar för avlopp bör inspekteras. Efter
inspektion (som kan ta flera år att genomföra) bestäms
utifrån ledningens status när man ska inspektera igen.

När systematisk dokumentation kommit igång och det finns
data: genomför analys av de vattenledningar som har störst
sannolikhet för avbrott (kap 6.5.1).

Medelhög prioritet. Detta bedöms som minst att ta 2
arbetsdagar att få till och sedan behövs ca 2 dagar/år att
ajourhålla.

När systematisk dokumentation kommit igång och det finns Medelhög prioritet. Detta bedöms som minst att ta 2
data: genomför analys av de avloppsledningar som har störst arbetsdagar att få till och sedan behövs ca 2 dagar/år att
sannolikhet för avbrott (kap 6.5.2).
ajourhålla. Inspektionerna tar lång tid.
Följ upp årlig kostnad för drift & underhåll av ledningsnätet
och hur den förändras år från år.

Medel prioritet. Denna bör kunna tas fram av
ekonomiansvarig. Bör ta ett par dagar max att plocka fram. I
publikation P113 kring effektivt underhåll av VA-system som
håller på att tas fram (Svenskt Vatten 2019a) finns mer
information.

Följ upp årlig kostnad/ekonomisk insats för förnyelse av
ledningsnätet och hur den förändras år från år.

Medel prioritet. Denna bör kunna tas fram av
ekonomiansvarig. Bör ta ett par dagar max att plocka fram.

Följ upp kostnader för akuta insatser t ex läckor och stopp.

Medellåg prioritet. Denna är svårare att hålla koll på. Kräver
att personalen tidrapporterar och att fakturor fördelas rätt.
Tar nog ett manår att få fram. Det man kan göra är att följa
ett antal händelser som man sedan kan använda som
schablon. Det kan vara ett par veckors jobb.

Följa upp nyckeltal och uppgifter enligt kap 4 som analyseras Bör ha hög prioritet. Tar någon dag för data som finns
och jämförs över tid.
tillgänglig.
Lämna uppgifter till Svenskt Vattens statistiksystem VASS

Bör ha hög prioritet. Tar några timmar att mata in tillgänglig
data. Att ta fram och kvalitetssäkra data tar desto längre tid
men är ett viktigt arbete.
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10 Beskrivning av kompletterande material på Svenskt Vattens
hemsida
På Svenskt Vattens hemsida finns kompletterande material som är användbart vid förnyelseplanering
och som används i kurser
urser i förnyelseplanering.
förnyelseplanering. Här beskrivs innehållet på hemsidan vid
publikationens färdigställande översiktligt. Nya verktyg kan tillkomma.
Materialet kommer att vara sökbart med sökordet ”förnyelseplanering”
I den kurs som Svenskt Vatten ordnar finns ett mer omfattande material men huvuddokumenten
presenteras nedan.
1 - Malldokument för upprättande av VA-förnyelseplan
VA
Malldokumentet är en förberedd textfil med exempeltexter och stödtexter till upprättandet av
planen. Användaren uppmanas att fylla i sina egna
egna uppgifter för att snabbt få fram en plan för den
egna kommunen. I dokumentet uppmanas man välja mellan två nivåer – en enkel och en detaljerad.

Figur 10.1

2 Verktyg för nulägesanalysen
tal att beakta i nulägesanalysen.
Här finns nyckeltal från Hållbarhetsindex, VASS och ytterligare nyckeltal
3 Verktyg för att bedöma strategiskt behov
Här finns filer för att beräkna det strategiska (statistiska) förnyelsebehovet för ledningsnäten liksom
ett dokument som beskriver tillvägagångssättet och bakomliggande teori.
4 Verktyg för prioritering av projekt
Här finns filer för att arbeta med prioritering på områdesnivå eller på ledningsvis nivå.
nivå
5 Verktyg för att arbeta med åtgärdslistor
Här finns en fil att
tt använda som underlag för att planera åtgärderna.
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11 Begreppsförklaringar
Abonnent

Allmän VA-anläggning

Artificiell intelligens (AI)/Machine
Learning

Asset management
Avloppsvatten

Brukare

Bräddning/Bräddat avloppsvatten

Dagvatten
Dricksvatten

Drift

Driftstörning
Dränvatten
Duplikatsystem

Fysisk eller juridisk person som är avgiftsskyldig gentemot
huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen. (Svenskt
Vatten, 2019b)
En vatten- och avloppsanläggning över vilken en kommun har
ett rättsligt bestämmande inflytande och som har ordnats och
används för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt lagen
(2006:612) om allmänna vattentjänster.
Bygger på att lära maskiner att känna igen mönster, så kallad
maskininlärning. I korthet handlar det om att låta en dator ta
del av en bit information upprepade gånger med en
tillhörande förklaring till dess att datorn själv lär sig upprepa
den.
Förvaltning av tillgångar vilket innebär koordinerade åtgärder
i en organisation för realisering av värde från tillgångar.
Vatten som avleds i rörledning: spillvatten, processvatten,
kylvatten, dränvatten, dagvatten och inläckage (Svenskt
Vatten, 2016).
Fysisk person, (abonnent, hyresgäst eller annan) som brukar
allmän VA-anläggning, se även abonnent. (Svenskt Vatten,
2019b)
”Orenat eller ofullständigt renat avloppsvatten som släpps ut
från ledningsnät eller avloppreningsanläggning [...] .”
Naturvårdsverket (2016)
Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten (Svenskt Vatten,
2019b)
a) Allt vatten som, antingen i sitt ursprungliga tillstånd eller
efter beredning, är avsett för dryck, matlagning eller
beredning av livsmedel, oberoende av dess ursprung och
oavsett och det tillhandahålls genom en
distributionsanläggning, från tanker, i flaskor eller i behållare,
och
b) Allt vatten som används i ett livsmedelsproducerande
företag vid tillverkning, bearbetning, konservering eller
saluhållande av varor eller ämnen som är avsedda som
livsmedel (Svenskt Vatten, 2019b)
De löpande åtgärder och insatser, förutom underhåll som
krävs för att planerad process (verksamhet) ska fortgå med
avsedd kapacitet och kvalitet. Drift innefattar tillförsel av
energi, råvaror, handhavande, kontroll av driften och resultat
av denna, löpande justering och tillsyn av anläggningen.
Vidare ingår den planering och logistik som krävs nära
verksamheten för att denna ska fortgå.
Fel som kräver reparation eller annan åtgärd oavsett om det
upptäckts genom larm eller vid regelbunden översyn.
Markvatten och grundvatten som avleds genom dränering
(Svenskt Vatten, 2016).
Separerat avloppssystem med skilda ledningar för spillvatten
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Utbyte

Fel
Förnyelse

Förnyelsebehov
Förnyelsetakt
Förbättring
Driftsäkerhetsförbättring
GIS
Hydraulisk modell
Instängt område
Kalkylränta

Kombinerat system
Konsekvensledning

Livslängd

Läcka

Modifiering

Nyckeltal

Nyläggning

och dagvatten (Svenskt Vatten, 2016).
Ändring av en enhet där en annan version ersätter den
ursprungliga enheten utan att funktionen ändras eller
enhetens driftsäkerhet förbättras, kallas ett utbyte och är inte
en modifiering. SS-EN 13 306:2017
Upphörandet av en enhets förmåga att utföra krävd funktion.
(när använt i samband med drift, underhåll och förnyelse)
Ett planlagt utbyte av ledning eller anläggning, som till
exempel omläggning, spräckning, infodring eller annan åtgärd
som ger ledningssträckningen nyvärde. Förnyelse är inte ett
begrepp som används i standarder, och kan vara svårtytt
utanför VA-branschen. I VA-branschen är det dock väl
inarbetat, exempelvis i vägledningar och publikationer. I
standarden för underhållsterminologi SS-EN 13 306:2017
används begreppen modifiering och förbättring för del av det
som vi inom VA-branschen kallar förnyelse. Men samtidigt
ligger det vi betecknar som förnyelse utanför begreppet
underhåll.
De åtgärder som krävs för att ledningsnätet skall uppnå en
bestämd standard.
Andel av total ledningslängd som förnyas under en tidsperiod
Kombination av alla tekniska, administrativa och styrande
åtgärder, avsedda att förbättra en enhets tillförlitlighet, utan
att ändra dess krävda funktion. (SS-EN 13 306:2017)
Geografiskt informationssystem ett datorbaserat system för
att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data.
Förenklad beskrivning av ett ledningsnät som möjliggör
beräkning av ﬂöden, tryck och vattenomsättning i nätet.
Område varifrån dagvatten ytledes inte kan avledas med
självfall (Svenskt Vatten, 2016).
Kalkylränta är den bedömda framtida realräntan, dvs den
bedömda skillnaden mellan framtida räntesats (nominell
ränta) och inflation.
Avloppssystem med gemensam ledning för spillvatten,
dränvatten och dagvatten (Svenskt Vatten, 2016).
Ledningssträckor som vid driftavbrott eller bristande funktion
ger stora negativa konsekvenser för anslutna verksamheter,
miljö, trafiksystem etc.
Tidsperiod från en rörsträckas anläggande tills dess att
ledningen behöver ersättas för att dess funktion ska kunna
bibehållas.
Otäthet, hål eller brott på ledningssystem som orsakar
oönskat in- eller utflöde. I denna publikation använt främst i
betydelsen skada på dricksvattenledning av sådan betydelse
att reparation måste utföras snarast.
Kombination av alla tekniska, administrativa och styrande
åtgärder, avsedda att ändra en enhets funktion. (SS-EN 13
306:2017)
Tal för information som kan användas för beskrivning,
uppföljning, utvärdering, jämförelser och styrning av en
verksamhet. Ofta beräknas dessa från grundläggande data.
Anläggning av hela eller delar av ledningsnät, huvudledningar
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Nödutlopp

Omläggning
Redundans

Reinvestering
Renovering

Reparation
Riskledning
Rörbrott

Sannolikhetsledning

Separatsystem
Tillskottsvatten

Underhåll

Utläckage

VA-databas
VASS
Verksamhetsområde

och serviser, för nya funktioner eller för abonnenter och
områden som inte tidigare erbjudits VA-tjänster.
Anordning i spillvattenledning i separerade system där
spillvatten kan i avledas till recipient, antingen direkt eller via
dagvattenledning, när tillflödet överskrider
avledningskapaciteten (Svenskt Vatten, 2016).
Förnyelse där man byter ut den befintliga ledningen
(rörtryckning, borrning, spräckning, öppen schakt)
Dubbel eller flerdubbel uppsättning av komponenter,
ledningar mm, så att systemet kan fortsätta fungera vid ett fel
eller tas ur drift utan att det uppstår leveransavbrott till
brukarna.
Utbyte av uttjänta/avskrivna anläggningsdelar i syfte att
bibehålla värdet.
Åtgärder som genomförs för att reparera eller ersätta det som
närmar sig slutet av sin livslängd och/eller rutinmässigt ska
bytas ut
Fysisk aktivitet för att återställa en enhet med funktionsfel till
ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion
Ledning med både hög sannolikhet för, och hög konsekvens
vid driftavbrott eller bristande funktion
Brott på ledning på grund av att mekanisk belastning
överskridit gränsen för rörets hållfasthet med materialbrott
som följd.
Ledningssträckor som på grund av rörmaterial, ålder,
placering eller annan anledning har avsevärt högre
sannolikhet än övriga rörnätet att drabbas av driftavbrott
eller bristande funktion.
Separerat system med rörledning för spillvatten samt
rännsten eller dike för dagvatten (Svenskt Vatten, 2016).
Samlingsbegrepp för vatten som utöver spillvatten avleds i
spillvattenförande avloppsledning. Tillskottsvatten kan
således vara dagvatten, dränvatten, inläckande sjö- och
havsvatten eller dricksvatten (Svenskt Vatten, 2016).
Observera att tillskottsvatten även inkluderar medvetet
inkopplat vatten, som till exempel dag- och dränvatten i
kombinerade system.
kombination av samtliga tekniska, administrativa och
styrande åtgärder under en enhets livscykel som är avsedda
att bibehålla den i, eller återställa den till, ett sådant tillstånd
där krävd funktion kan utföras. (SS-EN 13306:2017).
Utläckande vatten från ledningsnätet. Ofta avses
dricksvattenutläckage men det kan också användas för att
beteckna avloppsutläckage.
Datorbaserat stöd för dokumentation av VA-system, ofta
kopplat till geografisk information
Svenskt Vattens system för insamling av statistik
Område inom vilket vattenförsörjning och avlopp har ordnats
eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning.
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