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Förord
P114 Distribution av dricksvatten är en revidering och hopslagning av Svenskt Vattens publikationer
VAV P83 Allmänna vattenledningsnät från 2001 och VAV P76 Vatten till brandsläckning, som gavs ut
1997.
P114 har arbetats fram inom en arbetsgrupp bestående av Krister Törneke, Tyréns (projektledare),
Linnea Siegwan, Tyréns, Johan Spännare, DHI Sverige, Olle Ljunggren, Göteborgs Stad Kretslopp och
vatten samt Hans Bäckman, Svenskt Vatten.
En bred referensgrupp har knutits till projektet bestående av: Bertil Jönsson, Boverket, Tommy
Gjertz, SVOA, Thomas Johansson, WSP, Christer Stenmark, VAKIN, Lars Engström, Mälarenergi, Olof
Persson, Pencon, Katrin Steier, Göteborgs Stad Kretslopp och vatten, Alexander Myrsten, Norrvatten, Kjell Lundqvist, ÅF, Mats Henriksson, NSVA, Daniel Blomqvist, SWECO och Lars-Ove Johansson,
SWECO.
P114 remissbehandlades under 2019 ………….. antal platser .. och antal deltagare.. Hans Bäckman
och Magnus Bäckström, Svenskt Vatten har ansvarat för färdigställandet av …….
RÖK, Svenskt Vattens kommitté för rörnät och klimat fastställde P114 i ????? 2019.
Svenskt Vatten vill framföra sitt varma tack till alla som bidragit till detta viktiga publikationsarbete.

Stockholm i ???? 2019

Svenskt Vatten AB
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Del 1: Grundläggande förutsättningar för distribution av dricksvatten
1

Funktionskrav och ansvar

1.1 Övergripande krav
Distribution av dricksvatten behöver uppfylla bestämda funktionskrav som grundar sig på olika lagar
och bestämmelser. Villkoren för allmän va-försörjning regleras i vattentjänstlagen.
Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
10 §: En allmän va-anläggning skall ordnas och drivas så att den uppfyller de krav som kan ställas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön och med hänsyn till intresset av en
god hushållning med naturresurser.
När det är förenligt med anläggningens huvudsakliga ändamål, bör den ordnas och drivas så
att också andra allmänna intressen som har behov av anläggningen kan tillgodoses.

Kraven specificeras inte närmare i vattentjänstlagen, men mer detaljerade krav finns i andra lagar
och bestämmelser. För distribution av dricksvatten kan kraven grovt delas upp i:
·
·
·

Krav på dricksvattenkvalitet (Water Quality)
Krav på leveranssäkerhet (Physical Integrity)
Krav på kapacitet (Hydraulic Integrity)

Denna uppdelning är vanlig internationellt och används bland annat av Världshälsoorganisationen
WHO. Kraven behöver uppfyllas på ett långsiktigt hållbart sätt och med god resurshushållning.

1.2 Dricksvattenkvalitet
1.2.1

Bestämmelser

Dricksvatten är livsmedel. Bestämmelser om dricksvattenkvalitet regleras därför i Livsmedelsverkets
föreskrifter om dricksvatten, som är utfärdade med stöd av livsmedelsförordningen (2006:813).
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30 med tillägg) om dricksvatten
2c §: Den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från en distributionsanläggning
ska identifiera de faror som måste förebyggas, elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå
enligt HACCP-princip 1. (se Begreppsförklaringar)
6 §: En distributionsanläggning ska vara utformad, underhållas och skötas på sådant sätt att
dricksvattnet uppfyller kraven i dessa föreskrifter när det når användarna.
Det ska finnas en beskrivning över distributionsanläggningen, om denna ingår i en sådan allmän anläggning som avses i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.
Som kvalitetskrav anges i 7 § att dricksvatten ska vara ”hälsosamt och rent”. Med detta menas att
det ”inte innehåller mikroorganismer, parasiter och ämnen i sådant antal eller sådana halter att de
kan utgöra en risk för människors hälsa” och att det uppfyller gränsvärden som anges i en bilaga till
föreskrifterna.
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1.2.2

Kunskap och kommunikation

För att kunna uppfylla kvalitetskraven i dricksvattenföreskrifterna behöver huvudmannen ha god
kunskap om distributionssystemets funktion och de delar i systemet som kan innebära en risk för
förorening av dricksvattnet. Den beskrivning som ska upprättas enligt 6 § bör bland annat innefatta:
·
·
·
·

Kartor över ledningar och reservoarer
Uppgifter om rördimension, rörmaterial och rörens anläggningsår
Analys av flöden och vattenomsättning i olika delar av systemet
Uppgifter om läge och funktion för avstängningsanordningar, brandposter och andra anordningar

God kommunikation med brukarna bidrar på flera sätt till att kvalitetskraven kan uppfyllas. Kännedom om vattnets egenskaper ger möjlighet att välja rätt utrustning. När en störning i vattenförsörjningen inträffar är det viktigt att brukarna får snabb och korrekt information. Det är också viktigt att
brukarnas synpunkter och klagomål på dricksvattnets kvalitet fångas upp och ligger till grund för åtgärdsplanering.

1.2.3

Risker för kvalitetspåverkan

Systemet bör utformas så att god vattenomsättning kan upprätthållas och så att åtgärder för kvalitetskontroll, rensning och desinfektion av systemet underlättas, se vidare Svenskt Vatten P115, Vattenledningar och reservoarer. Exempel på delar som kan innebära risk för förorening av dricksvattnet är reservoarer, brandposter samt sprinkler- avtappnings- och luftningsanordningar. Beroende på
utformning och drift kan reservoarer också innebära försämrad vattenomsättning.
Vid alla ställen där vatten kan tas ut från ledningsnätet finns en risk att vattnet i systemet förorenas
genom så kallad återströmning. Risken för detta är särskilt stor vid kraftiga tryckfall i ledningsnätet,
exempelvis vid ett rörbrott. Även tappställen i enskilda vatteninstallationer kan påverka vattenkvaliteten i den allmänna anläggningen. Beroende på riskens typ och omfattning behöver skydd mot
återströmning installeras.
I många kommuner har huvudmannen valt att neka vattenuttag för tekniska ändamål i brandposter
och istället inrätta så kallade vattenkiosker, där vatten kan tas ut utan risk för återströmning. Huvudmannens eget uttag av vatten i brand- och spolposter, exempelvis för spolning av avloppssystemet,
kan givetvis också utgöra en risk för förorening genom återströmning.
Huvudmannen bör också överväga vilka delar av systemet som behöver skyddas mot skadegörelse
som kan innebära risk för vattenförsörjningen. Detta innefattar IT-system som kan innehålla känslig
information och göra anläggningen mer sårbar för skadegörelse.

1.3 Leveranssäkerhet
1.3.1

Bestämmelser

Med leveranssäkerhet i vattenförsörjningen menas att risken för leveransavbrott, det vill säga avbrott i leveransen till brukaren, begränsas så mycket som möjligt. Vattentjänstlagen anger inga specifika krav på leveranssäkerhet, men kommunen får enligt 23 § meddela ytterligare föreskrifter om
användningen av allmänna va-anläggningar. I Svenskt Vattens förslag till föreskrifter (Allmänna bestämmelser om Brukande av den allmänna VA-anläggningen – ABVA) står bland annat:
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Svenskt Vatten P94 – ABVA07, textförslag
4. Huvudmannen levererar vatten till fastighet, vars ägare har rätt att använda den allmänna
dricksvattenanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för användandet. Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras. Vatten som levereras genom allmän VA-anläggning får utnyttjas för värmeutvinning endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger detta.
5. Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denne finner det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan sådan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar.
Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenförbrukning enligt
huvudmannens anvisningar. Vid planlagt leveransavbrott lämnar huvudmannen på lämpligt sätt
meddelande om detta.
Krav på leveranssäkerhet är därför till stor del en fråga om vilken servicenivå kommunen vill upprätthålla och bör därför ses som ett medvetet ställningstagande från kommunledningen. Men oavsett
ambitionsnivå har kommunen enligt Svenskt Vattens förslag till ABVA ansvar för att informera brukarna vid planerade leveransavbrott.

1.3.2

Åtgärder för ökad leveranssäkerhet

Leveransavbrott beror vanligtvis på ett driftavbrott eller en allvarlig driftstörning i någon del av anläggningen, till exempel ett pumphaveri eller ett rörbrott. Vi kan begränsa risken för leveransavbrott
genom att minska sannolikheten för och konsekvensen av ett driftavbrott i anläggningen.
Sannolikheten för driftavbrott minimeras genom god kvalitet i byggandet och korrekt underhåll av
anläggningen (”physical integrity”). Dessa aspekter av leveranssäkerhet behandlas närmare i andra
publikationer.
För att begränsa konsekvensen av driftavbrott och allvarliga driftstörningar krävs att anläggningen
utformas med redundans, det vill säga så att enskilda delar av systemet kan tas ur drift utan avbrott i
leveransen till brukarna. Fullständig redundans är inte möjlig att uppnå, men antalet brukare som
berörs av ett driftavbrott kan begränsas kraftigt genom ett väl utformat system. Valet av säkerhetsnivå är en fråga om kostnad och behöver göras genom ett medvetet strategiskt val.
Redundans kan bland annat uppnås genom dubbla ledningar eller pumpar och genom att lokala distributionsnät utformas som cirkulationssystem snarare än förgreningssystem. För att uppnå redundans genom dubbla ledningar är det viktigt att förlägga dem med ett säkerhetsavstånd så att en ledning kan hållas i drift medan den andra repareras. Konsekvensen av ett kortare driftavbrott kan
också begränsas genom reservoarer, som kan försörja ett område under exempelvis ett avbrott vid
vattenverket, i en tryckstegring eller på en huvudledning.
Vid totalt och långvarigt driftavbrott i vattenverket eller om den ordinarie vattentäkten inte kan användas, till exempel på grund av en förorening, behöver ett alternativt vattenverk eller en alternativ
vattentäkt kopplas in på distributionssystemet. Detta brukar benämnas reservvattenförsörjning.
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Livsmedelsverket 2017, Guide för planering av nödvattenförsörjning
Distribution av reservvatten sker i det ordinarie ledningsnätet eller i ett provisoriskt ledningsnät. Reservvattenförsörjningen baseras på en alternativ vattentäkt eller ett alternativt vattenverk.
Att hålla ett vattenverk i beredskap så att det kan tas i drift med kort varsel är oftast förknippat med
stora praktiska svårigheter. I många kommuner finns vattenverk som tagits ur ordinarie drift men
som behållits för att kunna användas vid reservvattenförsörjning. Tiden som krävs för att ta ett vilande vattenverk i drift varierar kraftigt beroende på typ av process och givetvis dess kondition.
Det är därför en fördel om ett distributionsområde även vid ordinarie drift kan försörjas från fler än
ett vattenverk. Det har också blivit vanligare att koppla samman distributionssystem, även mellan
kommuner, för att skapa redundans genom möjlighet till stödleverans.

1.3.3

Att hantera störningar i vattenförsörjningen

Med redundans i försörjningssystemet kan leveransavbrott hos brukarna minimeras. Men huvudmannen behöver ändå planera för den dag då den ordinarie vattenförsörjningen inte kan upprätthållas. Enligt lagen (2006:544) om extraordinära händelser är kommunen skyldig att upprätta en riskoch sårbarhetsanalys (RSA) där risker för framför allt samhällsviktig verksamhet ska identifieras.
Detta innefattar givetvis vattenförsörjningen. En rimlig följd av detta är att va-huvudmannen ska planera för vattenförsörjningen vid en allvarlig störning då ledningsnätet inte kan nyttjas. Detta brukar
benämnas nödvattenförsörjning.
Livsmedelsverket 2017, Guide för planering av nödvattenförsörjning
Nödvatten är dricksvatten som distribueras på annat sätt än genom ledningsnätet. Begreppet
signalerar att det handlar om en situation som innebär någon form av samhällsstörning.
Det är viktigt att alla berörda har tillgång till korrekt information i samband med en allvarlig samhällsstörning. Genom god kundinformation kan kommunen och huvudmannen begränsa olägenheterna för brukarna i samband med störningar i dricksvattenförsörjningen.

1.4 Kapacitet
1.4.1

Vattenbehov och vattenförbrukning

Den allmänna VA-anläggningen ska tillhandahålla det vattenflöde, det vill säga den vattenmängd per
tidsenhet, som behövs för bebyggelsen inom verksamhetsområdet med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Om möjligt ska även andra allmänna intressen tillgodoses.
Det är nödvändigt att analysera vattenbehovet för hushållsförbrukning och verksamheters förbrukning. Hushållsförbrukningen är förhållandevis väl definierad utifrån antalet boende men varierar i
viss mån beroende på typ av bebyggelse.
Exempel på andra allmänna intressen är behovet av vatten för brandsläckning. Anläggningen bör tillgodose sådana behov om det är förenligt med dess huvudsyfte (10§ LAV), se vidare avsnitt 1.4.2 nedan.
Det största vattenbehov som uppstår under normala förhållanden och pågår under en timme eller
längre ska kunna tillgodoses. Vidare ska vattenbehovet under kritiska driftförhållanden kunna tillgodoses inom rimliga gränser. Med kritiska driftförhållanden menas driftstörningar i anläggningen eller
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andra störningar i samhället som påverkar driften, exempelvis en brand och släckvattenuttag i
brandposter. Vid allvarliga driftstörningar som pågår under en kort tid är det inte rimligt att ställa
krav på att maximalt vattenbehov samtidigt ska kunna tillgodoses. Det är inte heller självklart att vatten för trädgårdsbevattning ska kunna levereras under en varm och torr sommar, då många kommuner tillämpar bevattningsförbud. Men i de fall huvudmannen bedömer att vattentillgången är tillräcklig för att medge trädgårdsbevattning, bör även distributionsanläggningen dimensioneras för
detta.
Såväl hushållens som verksamheters behov av dricksvatten förändras. Genom vattensparande armaturer och hushållsmaskiner har hushållens specifika förbrukning (förbrukning per person) minskat
utan att standarden har påverkats. Detta har ibland skapat utrymme för att ansluta fler personer till
ett system än det ursprungligen dimensionerats för.
Vid prognoser om framtida förbrukning kan det finnas skäl att räkna med fortsatt minskning. Det
finns dock anledning att överväga hur ett förändrat klimat med ökad risk för extrem värme och torka
påverkar vattenförbrukningen. Anläggningen behöver under alla omständigheter kunna tillgodose
det behov som råder när den tas i drift och bör därför dimensioneras utifrån dagens specifika förbrukning. Se vidare avsnitt 1.5 nedan.

1.4.2

Vatten för brandsläckning

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
1 § 3 kapitlet: För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön ska kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder.
Det är kommunens ansvar att se till att det vidtas åtgärder för att förebygga bränder. En sådan åtgärd är givetvis att säkerställa tillgång till släckvatten, men detta kan ske på olika sätt. Det kan ske
genom den allmänna vattenanläggningen om det är "förenligt med anläggningens huvudsakliga ändamål" (10 § LAV). I många fall är det ändamålsenligt att anpassa vattenledningsnätet för att säkerställa tillgången till släckvatten, men detta är alltså inte VA-huvudmannens ansvar. Merkostnaderna
för detta ska därför inte belasta kommunens VA-avgifter utan finansieras på annat sätt, till exempel
genom Räddningstjänsten eller genom avgifter för så kallad sidoordnad verksamhet.
I en distributionsledning som dimensionerats för ett släckvattenuttag riskerar vattenomsättningen
vid normal drift att bli mycket låg, vilket är ogynnsamt ur kvalitetssynpunkt. För att kunna säkerställa
tillgången till släckvatten och samtidigt uppfylla kvalitetskraven på dricksvattnet, behöver va-huvudmannen och Räddningstjänsten samråda och göra en tydlig överenskommelse om:
· I vilka delar av kommunen behovet av släckvatten ska tillgodoses genom den allmänna VA-anläggningen
· Hur behovet av släckvatten ska tillgodoses i dessa områden
· Hur merkostnaderna för att tillgodose behovet av släckvatten ska finansieras
En sådan överenskommelse ska ligga till grund för hur ledningsnätet ska dimensioneras, hur brandposter ska placeras och hur de ska underhållas. I områden där bränder ska släckas med vatten direkt
från brandposter behöver dessa placeras tätt vilket ställer höga kapacitetskrav på i stort sett alla ledningar. I områden där bränder ska släckas med vatten från tankfordon placeras brandposter på
lämpliga platser i samråd med Räddningstjänsten. På dessa platser behöver ledningsnätet ha tillräcklig kapacitet för släckvattenuttag. Övriga delar av ledningsnätet kan dimensioneras utan hänsyn till
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behovet av släckvatten, vilket i regel innebär betydligt mindre ledningsdimension och därmed bättre
vattenomsättning.
Riktvärden för släckvattenuttag i de olika systemen beror även på typ av bebyggelse. Se vidare avsnitt 3.2.6 nedan.
Sprinkleranläggningar utförs och dimensioneras enligt aktuell europastandard (SS-EN 12845:2015)
och Brandskyddsföreningens regler (SBF 120:8), som kompletterar europastandarden1. De kan anslutas direkt till vattenledningsnätet eller indirekt via ett luftgap och en bassäng varifrån vattnet pumpas till sprinklersystemet (se vidare avsnitt 2.6). Direktanslutning av en sprinkleranläggning innebär
ökat kapacitetskrav på ledningsnätet, sämre vattenomsättning och ökad risk för försämrad dricksvattenkvalitet. Men det innebär också väsentligt lägre kostnader för fastighetsägaren jämfört med anslutning via bassäng. VA-huvudmannen bör därför överväga att godkänna direktanslutning där det
finns tillgänglig kapacitet och där det kan ske utan att äventyra dricksvattnets kvalitet. Men huvudmannen är inte skyldig att godkänna direktanslutning.
I de fall direktanslutning av sprinkler medges, träffas avtal om detta mellan va-huvudmannen och
fastighetsägaren, där gränsvärden för flöde och tryck är tydligt angivna. Ledningsnätet behöver ha
tillräcklig kapacitet för det sprinkleruttag som anges i avtalet. Det är vanligt att försäkringsbolagen
ställer krav på återkommande kapacitetsprov för att säkerställa detta. Direktanslutning av sprinkler
ska normalt bara göras på en ledning i cirkulationssystem. Sprinklerflödet bör kunna tillgodoses även
vid driftavbrott i distributionsledningen, vilket ställer krav på avstängningsventil på båda sidor om
sprinklerservisen. Rutiner och villkor för detta bör regleras i avtalet. Det bör också anges hur eventuella merkostnader som uppstår för huvudmannen ska finansieras. Normalt ska fastighetsägaren stå
för dessa. Vissa kommuner har antagit en särskild släckvattentaxa.

1.4.3

Krav på vattentryck

Vattentrycket i ledningsnätet beror på topografiska förhållanden och systemets hydrauliska funktion. Vattentrycket är avgörande för att brukaren ska kunna använda sin installation på det sätt som
avses. Lågt tryck innebär att flödet begränsas eller att inget vatten alls kan levereras. Högt tryck kan
medföra läckage, missljud eller skador på fastighetens vatteninstallation. Det medför också generellt
högre vattenförbrukning. Krav ska anges för vattentryck vid förbindelsepunkten. Men eftersom
tryckförluster förekommer även inom fastigheten behöver vattentrycket i det allmänna ledningsnätet ha marginal för detta.
Nedanstående gränser för vattentrycket bör tillämpas. De illustreras även i Figur 1.1 nedan.
·
·
·

Högsta vattentryck i det allmänna ledningsnätet bör i förbindelsepunkten inte överstiga 70
meter vattenpelare (ca 700 kPa)
Lägsta trycknivå i det allmänna ledningsnätet bör i förbindelsepunkten inte understiga 15
meter över högsta tappställe.
Lägsta trycknivå i det allmänna ledningsnätet bör under släckvattenuttag i brandpost inte
understiga 15 meter över marknivå.

1

Vid tiden för denna remissversion gäller SS-EN 12845:2015 respektive SBF 120:8 Regler för automatiskt vattensprinklersystem. En ny version av SBF 120 kommer att fastställas inom kort.
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Figur 1.1: Gränser för vattentryck

Trycknivån 15 meter över högsta tappställe har valts med hänsyn till normala tryckförluster inom en
fastighet. Utvecklingen av vattenbesparande armaturer och hushållsmaskiner har lett till att detta
inte alltid är tillräckligt. Det kan uppfattas som ett problem att armatur ibland kräver högre vattentryck än vad som är möjligt att uppnå till en rimlig kostnad. Men fastighetsägaren ansvarar för att
välja armatur och installationer som är anpassade till det vattentryck som normalt råder vid förbindelsepunkten. Detta skulle underlättas om det infördes en märkning av energiförluster i armatur och
annan utrustning som marknadsförs.
Distributionssystemet ska dimensioneras så att vattentrycket kan hållas inom de angivna gränserna
vid dimensionerande situationer. Vid allvarliga driftstörningar som pågår under en kort tid är det
dock inte rimligt att ställa krav på att normalt vattentryck samtidigt ska kunna upprätthållas. För att
vattentrycket ska kunna hållas inom ett lämpligt intervall behöver systemet ibland delas in i olika
tryckzoner. Men i kuperade områden är det inte alltid möjligt att förena kraven på lägsta tryck i förbindelsepunkten och högsta tryck i ledningarna. Detta gäller givetvis även i områden med höghusbebyggelse. Om enstaka fastigheter inom ett område kräver högre eller lägre vattentryck än vad som
gäller generellt i området, bör separat tryckstegring eller tryckreducering ordnas för fastigheten.
Normalt svarar fastighetsägaren själv för detta.
De gränser för vattentryck som anges ovan är inte reglerade i lag eller annan tvingande bestämmelse, såvida inte kommunen har infört en bestämmelse om detta i ABVA. Huvudmannen bör dock
anses skyldig att informera fastighetsägaren om vattentrycket vid förbindelsepunkten, så att denne
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kan anpassa fastighetens installationer. För varje tryckzon bör det vara tydligt angivet inom vilket
intervall trycknivån ligger vid normala driftförhållanden.

1.5 Hållbarhet och resurshushållning
I 10§ LAV anges att VA-anläggningen ska ordnas och drivas så att den bland annat uppfyller de krav
som kan ställas med hänsyn till intresset för god hushållning med naturresurser. Av andra bestämmelser är det uppenbart att även hushållning med samhällets resurser ska tillgodoses. Kravet på resurshushållning innebär därför även att de totala investerings- och driftkostnaderna för att ordna
och driva anläggningen inom angivna funktionskrav ska minimeras.
Distribution av dricksvatten behöver dimensioneras för att klara den högsta förväntade förbrukningen. Men med avseende på hållbarhet och resurshushållning behöver den också optimeras för
normala förhållanden, det vill säga de förhållanden som kommer att råda under större delen av anläggningens livslängd. Det är under dessa förhållanden som anläggningens resursförbrukning och
dess påverkan på människors hälsa och på miljön kommer att vara som störst över tid.
Vatten är en förnybar resurs och effekten av hushållning med vatten varierar beroende på naturgivna förutsättningar och systemets utformning. Grundvattenresurser är begränsade varför hushållning kan vara nödvändigt för att upprätthålla vattenförsörjningen under perioder med dålig vattentillgång. Ytvattenresurser är i regel mindre sårbara för stora uttag.
Beroende på behandlingsteknik och systemutformning har vattenförbrukningen också betydelse för
förbrukning av andra naturresurser via exempelvis energi och kemikalier. Även i hushållen finns ett
samband mellan vattenförbrukning och energiförbrukning. Även om det finns tillgänglig kapacitet i
befintliga system kan behovet av redundans innebära nya investeringar som ska dimensioneras för
framtida vattenförbrukning. Hushållning med vatten i framtiden innebär därför att resursåtgången i
nya anläggningar kan begränsas. Det finns alltså flera skäl att eftersträva minskad vattenförbrukning
i den allmänna anläggningen. Betydelsen av detta ska dock bedömas utifrån lokala förhållanden, såväl naturgivna som tekniska.
Hushållning med vatten sker till stor del genom vårt beteende och våra medvetna val. Men det sker
också genom utveckling av vattensnål teknik som möjliggör minskad vattenförbrukning utan att
funktionen eller komforten försämras. Vid tillfälliga perioder av vattenbrist, exempelvis på grund av
torka och låga grundvattennivåer, är det vanligt att kommuner inför bevattningsförbud och uppmanar till frivillig vattenbesparing.
Åtgärder för att minska utläckage har givetvis också stor betydelse. Vissa kommuner väljer att sänka
vattentrycket som en metod för att minska såväl utläckage som onödig vattenförbrukning. Men det
är inte möjligt att helt undvika utläckage, och det krävs god kunskap om ledningsnätets funktion för
att bedöma vilken nivå som kan nås till en rimlig kostnad.
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2

Systemutformning

2.1 Ett sammanhängande system

Figur 2.1: Delar i dricksvattensystemet

Med distributionssystemet menas hela den anläggning som leder dricksvatten från vattenverket till
tappstället. Gränsen mellan vattenverket och distributionssystemet utgörs i de flesta fall av en lågreservoar och en tryckstegringsstation (”renvattenpump”), varifrån dricksvatten pumpas ut i ett trycksatt ledningssystem.
Ansvaret för distributionssystemet kan vara uppdelat mellan olika huvudmän eller olika kommuner.
Vid förbindelsepunkten går ansvarsgränsen mellan den allmänna anläggningen och den enskilda fastighetens installation (i vissa fall en gemensamhetsanläggning). Men systemet hänger samman hela
vägen från vattenverket (eller vattenverken) till tappstället. Det som händer i en del av systemet kan
påverka andra delar, till exempel ett stort uttag, en vattenläcka eller en förorening som kommer in i
systemet.

2.2 Olika delar av distributionssystemet
Även om distributionssystemet utgör en sammanhängande helhet består det av olika delar utifrån
sin funktion. Ledningsnätet består av huvudledningar, distributionsledningar och servisledningar. Huvudledningarna utgår från vattenverk och pumpstationer och fördelar vattnet i ett grovmaskigt nät i
samhället. Distributionsnätet är finmaskigare och följer ofta gatunätet. Servisledningarna försörjer
de enskilda fastigheterna med dricksvatten från distributionsnätet. Inom fastigheterna fördelas vattnet ytterligare i den enskilda vatteninstallationen fram till varje tappställe. Detta är en del av det tekniska systemet men den ingår inte i den allmänna anläggningen. Eftersom hela systemet är trycksatt
ska alla ledningar klara det dimensionerande vattentrycket med tillräcklig säkerhetsmarginal.
Uppdelningen mellan huvudledningar och distributionsledningar är inte entydig. En sådan uppdelning kan ha stor betydelse vid dimensionering och vid planering av drift och underhåll, men den är
inte avgörande för systemets hydrauliska funktion.
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Figur 2.2: Huvudledningar, distributionsledningar och servisledningar

Ibland behöver vattentrycket höjas i delar av systemet för att kompensera för hög marknivå eller för
energiförluster i ledningarna. Detta sker genom en tryckstegringsstation där dricksvattnet pumpas
till en separat tryckzon. Tryckzonerna behöver vara åtskilda för att vatten inte ska strömma från
högzonen till normalzonen eller lågzonen. Det är vanligt att olika tryckzoner är sammankopplade
men med en avstängningsanordning (ventil) som är stängd eller strypt vid normal drift.
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Figur 2.3: Tryckzoner i distributionssystemet

2.3 Systemets hydrauliska funktion
Begreppet hydraulisk funktion syftar på sambandet mellan vattentryck och flöde i olika delar av systemet. Det är viktigt att ha kunskap om detta, eftersom det avgör systemets kapacitet och har betydelse för hur dricksvattnets kvalitet påverkas. Med god vattenomsättning minskar risken för att vattenkvaliteten påverkas negativt. Större ledningsdimensioner ger större kapacitet men också sämre
vattenomsättning.
I större system bestäms trycknivån för det mesta av en högreservoar, där det finns en fri vattenyta.
Förutom att reglera vattentrycket möjliggör högreservoaren en flödesutjämning i systemet, så att
inpumpningen från vattenverket kan vara konstant medan förbrukningen varierar över dygnet. Den
fyller också en funktion som reserv i händelse av driftavbrott i produktionsanläggningen eller i en huvudledning.
Stor reservoarvolym i förhållande till den totala förbrukningen medför ökad leveranssäkerhet i händelse av driftavbrott i vattenverket, men det innebär i regel också sämre vattenomsättning. Även utformningen och placeringen har betydelse för reservoarens funktion, se vidare kapitel 6.
Mindre distributionssystem eller tryckzoner saknar i regel högreservoar. Trycknivån regleras då enbart i tryckstegringsstationen. För att undvika stora tryckvariationer installeras vanligen varvtalsreglerade pumpar som styrs så att de ger ett konstant utgående vattentryck. Flödet genom tryckstegringsstationen är vid varje tillfälle lika med summan av förbrukningen och eventuellt utläckage i
tryckzonen.
Det är viktigt att driftorganisationen har god kunskap om systemets hydrauliska funktion. Till detta
krävs dokumentation av anläggningen och hydrauliska beräkningar. Dessa beräkningar är i regel så
komplicerade att de behöver utföras med stöd av en hydraulisk beräkningsmodell, se kapitel 7. Det
behöver också finnas en driftövervakning, som visar aktuella värden på flöde och vattentryck i strategiska punkter. Hydrauliska beräkningar och data från driftövervakningen ger tillsammans god kunskap om systemets funktion. Det ger möjlighet att besvara frågor om exempelvis kapacitet för tillkommande bebyggelse, åtgärdsbehov med mera. Genom analys av mätdata online kan information
om driftstörningar erhållas snabbare. För att den pågående teknikutvecklingen inom dessa analyser
ska kunna tas tillvara behöver systemet förses med kontrollpunkter som ger ökade möjligheter till
mätning och provtagning. Detta ger också bättre underlag för beräkning av vattenförbrukningen och
dess utveckling.
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2.4 Leveranssäkerhet
Ett distributionssystem ska utformas så att det uppfyller höga krav på leveranssäkerhet. Det innebär
att enskilda delar av systemet ska kunna tas ur drift utan att det påverkar leveransen till fler än ett
fåtal brukare. Vid reparation av en vattenläcka behöver den berörda sträckan stängas, och brukare
som är direkt anslutna kommer att bli utan vatten. Men leveransen till övriga delar av systemet ska
inte påverkas. Detta kan uppnås i ett cirkulationssystem, som är utformat så att varje punkt i systemet matas från fler än ett håll. I de flesta områden är de centrala delarna utformade som cirkulationssystem, medan det i mer perifera delar förekommer förgreningssystem. Med detta menas system som saknar slingor, så att dricksvattnet endast kan matas i en riktning. De flesta system är i
praktiken utformade som cirkulationssystem med ändledningar, det vill säga ett mellanting mellan
cirkulationssystem och förgreningssystem.

Figur 2.4: Schematisk illustration av förgreningssystem, cirkulationssystem och cirkulationssystem med ändledningar
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För att öka leveranssäkerheten är det också vanligt att ett distributionsområde försörjs från fler än
ett vattenverk. Detta minskar konsekvenserna vid driftavbrott i ett vattenverk eller en huvudledning.
Som framgått tidigare bidrar reservoarer i systemet till ökad leveranssäkerhet.

2.5 Anordningar i distributionssystemet
Förutom själva ledningarna finns anordningar i systemet som är viktiga för att det ska fylla sin funktion. En avstängningsanordning (ventil) används för att stänga av en ledning, exempelvis för reparation. Många ventiler i ett system ökar möjligheten att stänga av en viss ledningssträcka utan att alltför många brukare påverkas. En avgrening från en huvudledning bör förses med en ventil intill huvudledningen så att en störning i distributionsnätet inte stör huvudledningsnätet. Serviser förses
normalt med en servisventil vid förbindelsepunkten eller intill distributionsledningen. Ventiler bör
placeras på båda sidor om svåråtkomliga ledningssträckor. I ett cirkulationssystem kan ventiler placeras på ömse sidor om en avgrening eller en servis till en driftavbrottskänslig abonnent. Detta ökar
leveranssäkerheten för den avgrenade ledningen eller servisen. Inom småhusområden bör ventiler
placeras så att maximalt 200 brukare stängs av från försörjning vid driftavbrott i en ledningssträcka.
Avstängningsventiler placeras även vid eventuella sammankopplingar mellan två tryckzoner. De är
då normalt stängda men kan öppnas vid behov. Man behöver säkerställa att inte vatten blir stillastående vid zongränsen för att sedan spridas till brukarna när ventilen öppnas.
En huvudledning bör förses med en tömningsanordning så att den kan tömmas på en rimlig tid, helst
inom tre timmar. Dessa placeras om möjligt i ledningens lågpunkter. Den luft som samlas i ledningsnätet minskar kapaciteten och kan skapa problem med tryckslag. En luftningsanordning möjliggör inoch utströmning av luft vid tömning respektive fyllning av ledningen. Dessa placeras med fördel i
högpunkter. Både tömnings- och luftningsanordningar utgör en risk för förorening av dricksvattnet.
De bör därför placeras så att de kan kontrolleras och inte kan komma i kontakt med föroreningar i
omgivande mark.
Regleringsanordningar används ibland för att styra eller begränsa flödet mellan två tryckzoner. Syftet kan vara att styra strömningsriktningen eller reducera vattentrycket i ett lågt beläget område.
Beckventiler används vid gränsen mellan två tryckzoner för att möjliggöra inströmning till en högzon
vid driftavbrott. De används också i anslutning till tryckstegringsstationer.
Dricksvattenledningar kan lämpligen förses med så kallade kontrollpunkter, det vill säga brunnar
med anordningar så att man enkelt kan komma åt ledningen. Med sådana brunnar på lämpliga avstånd kan fler behov tillgodoses. De kan användas för tryck-, flödes- och temperaturmätning och
eventuellt för inspektion med fiberoptik. En vanlig tillämpning är vattenmätarbrunnar där det saknas
möjlighet att montera vattenmätare inomhus. De tillåter även effektiv rengöring. Avstängningsventiler placeras i eller runt brunnen så att utrustning kan anslutas i brunnen utan att ledningen behöver
tömmas.
Brandposter placeras där det ska vara möjligt att göra uttag av släckvatten. De ska utformas och installeras enligt standarden SS-EN 14339:2005. En närmare beskrivning av olika brandpostmodeller
och deras funktion återfinns i bilaga, avsnitt 11.2. Placering och funktion bestäms i samråd med
räddningstjänsten. Brandposter kan även användas för vattenuttag av andra skäl, exempelvis för
spolning av ledningar. Om det bara finns behov av uttag för andra ändamål än släckvatten installeras
spolposter. Både brandposter och spolposter förses ofta med lås för att hindra obehörigt uttag av
vatten och minska risken för förorening. Behovet av så kallat ”tekniskt vatten” för exempelvis spolning vid sandsopning kan då tillgodoses genom vattenkiosker, där tankar och tankbilar kan fyllas på
ett kontrollerat sätt, ibland mot en fastställd avgift.
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Vid alla ställen där det finns risk för återströmning av förorenat vatten till det allmänna ledningsnätet ska återströmningsskydd installeras. Beroende på riskens omfattning finns olika säkerhetsklasser
för återströmningsskydd. Detta regleras i standarden SS-EN 1717.

2.6 Anslutning av brandposter och sprinkleranläggningar
Alltsedan tillkomsten av allmänna vattenledningar har det varit naturligt att samtidigt inrätta anläggningarna för brandsläckning genom att förse näten med brandposter. Den tidigare släcktekniken,
som enbart bestod i att ansluta brandslangen direkt till en brandpost, medförde att ett stort antal
brandposter krävdes. Kravet på släckvattenförsörjning har medfört en uppdimensionering av vattenledningar med en i många fall dålig vattenomsättning och därmed också risk för försämring av vattenkvaliteten. Det stora antalet brandposter har i sig utgjort en risk för sämre vattenkvalitet och avlagringar genom stillastående vatten.
Släckvattenuttag görs idag med ett brutet system via en tank i brandbilen, som fylls med hjälp av
vattentrycket i ledningsnätet. Från tanken tryckstegras vattnet till brandsprutan. Uttaget ska därför
inte kunna medföra undertryck i ledningen vid brandposten. Däremot finns en risk för påverkan på
det omkringliggande ledningsnätet, vilket kan medföra undertryck i högre belägna delar.
I många områden med bostadsbebyggelse lägre än fyra våningar utnyttjar räddningstjänsten tankfordon som medför vatten för släckning. Detta får till följd att antalet erforderliga brandposter drastiskt minskar i dessa områden. Härigenom minskar också kravet på distributionsledningarnas kapacitet.
VA-huvudmannen och Räddningstjänsten behöver samråda och göra en tydlig överenskommelse
som ska ligga till grund för hur ledningsnätet ska dimensioneras, hur brandposter ska placeras och
hur de ska underhållas. Brandposter och direktanslutning av sprinkleranläggningar i mindre distributionsledningar bör undvikas. Därigenom kan en mindre dimension väljas vilket ger bättre vattenomsättning. Förslag till rutiner för planering vid förnyelse och vid nyanläggning av ledningar med hänsyn
till släckvattenförsörjning återfinns i bilaga (avsnitt 11.1).
Verksamheten inom en fastighet kan medföra krav på installation av sprinkleranläggning som utförs
och dimensioneras enligt aktuell europastandard (SS-EN 12845:2015) och Brandskyddsföreningens
regler (SBF 120:8), som kompletterar europastandarden2. Detta kan vara ett myndighetskrav, till exempel i ett bygglovsärende, eller ett villkor för försäkring eller premierabatt. I flerbostadshus och
olika typer av vårdboenden förekommer så kallade boendesprinklers. De ska dimensioneras och utföras enligt aktuell svensk standard och Brandskyddsföreningens regler som kompletterar denna3.
Beroende på bostadshusets typ och storlek klassas de som typ 1, typ 2 och typ 3, se vidare avsnitt
3.2.6.
En mer utförlig beskrivning av sprinkleranläggningar återfinns i bilaga (avsnitt 11.3). En sprinkleranläggning kan anslutas direkt till vattenledningsnätet eller indirekt via ett tillopp med luftgap, en bassäng och pumpar. Direktanslutning av sprinkler till distributionsledningar innebär risker för vattenkvaliteten på samma sätt som brandposter. Det medför krav på ökad dimension och därmed lägre
vattenomsättning i distributionsledningen men också risk för stillastående vatten i servisledningarna.

2

Vid tiden för denna remissversion gäller SS-EN 12845:2015 respektive SBF 120:8 Regler för automatiskt vattensprinklersystem. En ny version av SBF 120 kommer att fastställas inom kort.
3
Vid tiden för denna remissversion gäller SS-883001:2009 respektive SBF 501:1. SS-883001:2009 kommer
inom kort att ersättas av europastandarden prEN 16925.
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Anslutning av sprinkler via en bassäng innebär inte samma kapacitetskrav på ledningsnätet. Det är
dessutom säkrare ur vattenkvalitetssynpunkt, eftersom luftgapet är ett fullständigt skydd mot återströmning. Vid anslutning av en sprinkleranläggning utan luftgap ska någon form av mekaniskt återströmningsskydd installeras. De återströmningsskydd som vanligen används ger dock inte tillräckligt
skydd vid anslutning av en sprinkler med skumtillsats. Då krävs luftgap eller ett återströmningsskydd
med högsta klass.
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Del 2: Dimensionering
3

Vattenförbrukning och dimensionerande flöde

3.1 Planeringsskede
All dimensionering av distributionssystem för dricksvatten utgår från en bedömning av framtida vattenförbrukning. Vid nyexploatering måste en första uppskattning ofta göras utifrån ett osäkert underlag. Tidigt i planeringsprocessen finns inga exakta uppgifter, utan översiktliga planer avseende
områdets utnyttjande får tjäna som underlag för beräkningarna av vattenförbrukningen. Vanligtvis
finns en planering för att inom ett angivet område uppföra ett antal bostäder med en viss typ av bebyggelse eller en yta avsatt för kontor, industri eller andra verksamheter utan närmare beskrivning.
Redan i detta skede kan det behöva göras en preliminär bedömning av om befintliga huvudledningar
har tillräcklig kapacitet för att ansluta tillkommande bebyggelse eller om det krävs nya investeringar
för att utöka kapaciteten eller ändra systemets funktion. Däremot behöver ledningsdimensioner
inom det nya området i regel inte bestämmas i detta skede.
För att uppskatta förbrukningen i planerade bostadsområden är antalet och typen av planerade bostäder en viktig utgångspunkt. Det genomsnittliga antalet personer per bostad kommer att ha stor
betydelse för den uppskattade förbrukningen och behöver antas utifrån vilken typ av bostäder som
planeras. Utöver förbrukningen i hushållen behöver det göras ett antagande om den service och
andra verksamheter som kommer att finnas i anslutning till bostäderna, till exempel förskolor, butiker och mindre vårdinrättningar. För områden avsatta för verksamheter finns i regel inget annat underlag än den markyta som kommer att tas i anspråk. Eftersom vattenförbrukningen varierar kraftigt
mellan olika typer av verksamheter kommer denna uppskattning att bli mycket osäker men kan ändå
behöva göras.
Det underlag som används i ett tidigt skede är inte tillräckligt för att dimensionera ledningsnätet inför byggskedet. Det är därför viktigt att beräkna den dimensionerande vattenförbrukningen på nytt
när det finns mer detaljerat underlag att tillgå. Då behöver mer detaljerade uppgifter om såväl bostäder som verksamheter tas fram. För områden med verksamheter behöver det finnas uppgifter om
vilken typ av verksamhet och vilka byggnader som planeras. Om det planeras särskilt vattenförbrukande verksamhet, exempelvis tillverkning som använder vatten, behöver detta vara känt.

3.2 Medelförbrukning
3.2.1

Förbrukartyper

Per person, per bostad, per ytenhet, Europanorm
Vid beräkning av den framtida vattenförbrukningen inom ett område, är det lämpligt att analysera
vattenbehovet för olika ändamål enligt nedan:
·
·
·
·
·

Hushållsförbrukning – enbostads- och flerbostadshus
Verksamheters förbrukning – arbetsplatser med servicefunktioner som sjukhus, vårdcentraler, förskolor och skolor, motions- och turistanläggningar samt handel, övrig tjänsteservice, kontor och industri.
Schablonpåslag för mindre verksamheter och servicefunktioner i bostadsområden
Läckage från ledningsnätet
Släckvattenförbrukning
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Förbrukning och förbrukningsvariationer är beroende av många faktorer som geografiskt läge och
demografisk struktur med avseende på exempelvis hushållsstorlek och åldersfördelning för de boende. Det är viktigt att temporära förändringar inte får vara styrande vid beräkning av vattenförbrukningen, och att hänsyn tas till nödvändig marginal för möjliga framtida förändringar av områdets
vattenbehov.

3.2.2

Hushållsförbrukning

En prognos för befolkningsutvecklingen inom det planerade utbyggnadsområdet bör upprättas som
underlag för beräkning av den framtida vattenförbrukningen. Om antalet planerade bostäder i småhus respektive flerbostadshus är känt kan detta användas som grund för prognosen.
Lokal statistik över antal boende per bostad ger bästa underlaget för att beräkna framtida befolkning
inom området. Om lokal statistik saknas kan man anta att antalet boende per bostad i flerbostadshus i genomsnitt är 1,5-1,8 personer och i småhus 2,5-2,8 personer.
Den specifika vattenförbrukningen i Sverige har stadigt minskat sedan åren omkring år 1970, men
var ännu år 2018 relativt hög jämfört med exempelvis Danmark och Tyskland. Den fortsatta utvecklingen är svår att förutsäga, men en fortsatt svag minskning är trolig. I Figur 3.1 nedan redovisas specifik vattenförbrukning för hushåll (småhus och flerbostadshus) 2015 uppdelad på kommunstorlek
hämtad från Svenskt Vattens statistiksystem VASS. Medelvärdet varierade från 130 liter per person
och dygn i de minsta kommunerna till ca 155 l/person och dygn i de största. Medelvärdet för hela
landet var detta år 137 liter per person och dygn. Skillnaden mellan kommunerna är stor, särskilt i
gruppen med 10 000 – 20 000 invånare.

Figur 3.1 Specifik vattenförbrukning för hushåll 2015, fördelad på kommunstorlek. Källa: Svenskt Vatten (VASS).
Bilden ska ersättas med en tydligare och mer aktuell version.
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Det går inte att utifrån uppgifter i VASS dra några säkra slutsatser om eventuella skillnader mellan
småhus och flerbostadshus, eftersom dessa inte redovisas var för sig. Möjligen kan skillnaden mellan
mindre och större kommuner delvis bero på större inslag av flerbostadshus där förbrukningen antas
vara större. Tidigare statistiska undersökningar visar på högre specifik förbrukning i flerbostadshus
jämfört med småhus, och rekommenderade värden i Svenskt Vattens tidigare publikationer (P28,
P38, P83, P90 och P110) återspeglar detta. Det finns nyare studier som pekar på att skillnader i boendeform har minskat i betydelse samtidigt som skillnader i inkomst och livsstil tenderar att få ökad
betydelse.
I avvaktan på tydliga signaler om fortsatt utveckling av vattenförbrukningen rekommenderas för nya
områden specifik hushållsförbrukning i intervallet 140 – 170 liter per person och dygn. Lägre värden
rekommenderas för utpräglad småhusbebyggelse och något högre värden för områden med flerbostadshus. I områden som planeras med en uttalad ambition att begränsa resursförbrukningen kan
dock en lägre vattenförbrukning förväntas även för flerbostadshus.
I hushållsförbrukningen ingår även trädgårdsbevattning. Den har endast marginell inverkan på medelförbrukningen men kan vara mycket omfattande en varm och torr sommar och är därför en viktig
förutsättning vid dimensionering. Se vidare avsnitt 3.3 om förbrukningens variation.
I de flesta bostadsområden finns inslag av lokal service och andra mindre verksamheter. Se vidare
avsnitt 3.2.4.

3.2.3

Verksamheters förbrukning

Vattenförbrukningen vid olika verksamheter varierar inom ett stort spann. För befintliga verksamheter bör alltid uppmätta värden på den faktiska förbrukningen användas. För olika typer av planerad verksamhet kan medelförbrukningen uppskattas med hjälp av specifik förbrukning enligt Tabell
3-1 nedan. Angivna värden är baserade på statistik från ett antal svenska kommuner insamlad över
en lång period. Variationen är dock mycket stor, varför dessa måste betraktas som osäkra uppskattningar.
Tabell 3-1 Specifik vattenförbrukning för några verksamheter – dessa värden är hämtade från äldre publikationer och behöver uppdateras med nyare data

Typ av verksamhet

Specifik
Enhet
vattenförbrukning
Affärer, kontor
60
Liter per anställd och dygn
Skolor
40
Liter per elev och dygn
Förskolor
50
Liter per barn och dygn
Sjukhus
700
Liter per bädd och dygn
Vårdcentraler
40
Liter per anställd och dygn
Hotell
300
Liter per bädd och dygn
Restauranger, caféer
500
Liter per anställd och dygn
Campingplatser*
250
Liter per belagd campingplats och dygn
Verkstäder, lager m.m.**
60-120
Liter per anställd och dygn
* För campingplatser avses endast den öppna säsongen, inte årsmedel
** Under förutsättning att vatten inte används i tillverkningsprocessen
För industrier där vatten används i processen och i verksamheter där rengöring med vatten förekommer i stor omfattning krävs mer detaljerad information om vattenanvändningen som underlag för
dimensionering.
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Vid översiktsplanering är det oftast inte känt vilka verksamheter som kommer att etableras inom ett
planerat område, och uppgifter om antal anställda saknas. För översiktlig bedömning av vattenbehovet för ett större område kan för sådana områden utan särskilt vattenkrävande verksamhet en specifik förbrukning på 0,1 l/s/ha användas. Medelförbrukning under arbetstid antas uppgå till 0,4 l/s/ha
och maximal timförbrukning till 0,8 l/s/ha. (Denna rekommendation är hämtad från P83 och ger i regel för höga värden. Den behöver eventuellt ersättas med en ny rekommendation)
Inom bostadsområden bör ett schablonpåslag göras för mindre verksamheter i form av serviceinrättningar, butiker, kontor mm förbrukningen. Ett tillägg på 20 liter per boende och dygn rekommenderas för småhus och 30 liter per boende och dygn för flerbostadshus och för områden med blandad
bebyggelse. Detta schablontillägg innefattar endast insprängda mindre verksamheter. Större verksamheters vattenförbrukning bedöms med stöd av Tabell 3-1 ovan.

3.2.4

Vattenförbrukning i blandade områden

De flesta områden innehåller en blandning av bostäder och olika verksamheter. Även i utpräglade
bostadsområden i städernas förorter finns i regel lokal service och andra mindre verksamheter insprängd i bostadsbebyggelsen. Centrumbebyggelse innehåller i regel en större blandning, där bostadshusen har butiker och andra verksamheter i entréplan. Vattenförbrukningen mäts i de flesta fall
för fastigheterna som helhet utan att särskilja verksamheter från bostäder. Även om hushållens förbrukning är dominerande behöver hänsyn tas till annan förbrukning genom schablonpåslag i rimlig
storlek. I utpräglade områden för kontor, handel eller industri baseras den dimensionerande vattenförbrukningen på verksamheternas karaktär. Eventuellt inslag av bostäder får då bedömas separat,
men den totala förbrukningen i området kan inte baseras på antalet boende.

Figur 3.2 Specifik debiterad vattenförbrukning 2015, fördelad på kommunstorlek. Källa: Svenskt Vatten (VASS).
Bilden ska ersättas med en tydligare och mer aktuell version.
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I Figur 3.2 ovan redovisas total debiterad vattenförbrukning 2015 fördelad på kommunstorlek. Skillnaden mellan medelvärden för hushållsförbrukning och total debiterad förbrukning ligger i intervallet 45 – 55 liter per boende och dygn. Givetvis kan skillnaden vara betydligt större i enstaka kommuner där det förekommer verksamheter med stor vattenförbrukning. Värdet indikerar ändå vilket
schablonpåslag som skulle vara rimligt för ett helt samhälle där alla normalt förekommande verksamheter ingår. I praktiken är det sällan aktuellt att uppskatta vattenförbrukning för ett helt samhälle med hjälp av schablonpåslag, eftersom det då finns tillgång till mätdata.
I Tabell 3-2 nedan redovisas rekommenderade schablontillägg för verksamheter i anslutning till bostäder för olika typer av bostadsområden.
Tabell 3-2 Schablontillägg för verksamheter i bostadsområden

Typ av bostadsområde
Renodlat villaområde
Område med enbart flerbostadshus
Förortsområde med småhus, flerbostadshus och lokal
service
Bostadsområde i tätortscentrum

Specifik vattenförbrukning
(liter per boende och dygn)
20
20-30
30
40

Schablontillägg enligt Tabell 3-2 ovan innefattar inte större verksamheter som exempelvis större skolor, köpcentra eller sjukhus. För dessa verksamheters förbrukning görs en bättre uppskattning med
hjälp av värden i Tabell 3-1.

3.2.5

Läckage från ledningsnätet

Vid dimensionering av nya ledningsnät är det inte motiverat att räkna med utläckage. Däremot kan
läckaget vara betydande i äldre system och behöver beaktas vid analys av befintliga system eller vid
dimensionering av huvudledningar som försörjer äldre områden. Läckagets omfattning behöver då
utredas med hjälp av uppmätta värden på distribuerad och förbrukad vattenmängd.

3.2.6

Släckvattenförbrukning

I områden där brandsläckning ska ske med vatten direkt från brandposter ska flöden enligt Tabell 3-3
nedan ligga till grund för dimensionering av ledningsnätet. Från en enskild brandpost ska minst 10
liter per sekund kunna tas ut. Vid större släckvattenuttag kan därför flera brandposter behöva användas samtidigt, och de angivna flödena avser då totalt uttag ur ledningsnätet. För uttagskapacitet i
olika typer av brandposter, se bilaga (avsnitt 11.2).
I områden där bränder ska släckas med vatten från tankfordon placeras brandposter på lämpliga
platser i samråd med Räddningstjänsten. Ledningsnätet ska dimensioneras för ett släckvattenuttag i
dessa på 15 liter per sekund.
I områden där direktansluten boendesprinkler förkommer, ska utöver brandpostuttag även sprinklerflöde kunna tas ut. Boendesprinkler klassas som typ 1, typ 2 eller typ 3, beroende på typ av bostadsbebyggelse. I tabellen redovisas maximalt sprinklerflöde för dessa. Vid ett brandtillfälle antas
inte fler än ett sprinkleruttag. Däremot tas hänsyn till att sprinkleruttaget sker samtidigt med släckvattenuttag ur brandposter i närheten.
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Tabell 3-3 Dimensionerande släckvattenflöde från vattenledningsnätet

Typ av bebyggelse

Brandpostuttag
(l/s)

Boendesprinkler
typ

Antal dimensionerande sprinkler

Bostadshus med högst
fyra lägenheter och
10
Typ 1
1-2
högst tre våningar
Övrig bostadsbebyggelse med högst tre
10
Typ 2
1-4
våningar
Bostadshus med högst
20
Typ 2
1-4
åtta våningar
Byggnader med mer
än åtta våningar eller
med vårdinrättningar
20
Typ 3
4
där människor behöver hjälp att lämna
byggnaden
Industriområden eller
motsvarande med låg
10
brandbelastning
Industriområden eller
motsvarande med nor20
mal brandbelastning
Industriområden eller
motsvarande med hög
40
brandbelastning
Industriområden eller
motsvarande med ex***
ceptionell brandbelastning
* Flöden vid dimensionering av boendesprinkler enligt SS 883001:2009
** Eventuellt sprinklerflöde regleras i avtal med kravställaren (i regel försäkringsbolag)
*** Brandpostuttag bestäms i samråd med Räddningstjänsten

Sprinklerflöde
(l/s)
3*

6*
6*

12*

**

**

**

**

3.3 Förbrukningens variation
3.3.1

Förbrukningsmönster

Vattenförbrukningens variation under dygnet är i de flesta samhällen likartad med låg förbrukning
under natten, en starkt stegrad förbrukning under morgontimmarna, ett eller flera maxima under
dagen samt avtagande förbrukning under kvällen. Inom renodlade bostadsområden förekommer två
tydliga maxima, under morgon och kväll, medan maximal förbrukning inom verksamhetsområden
snarare uppkommer mitt på dagen. På helgdagar är hushållsförbrukningen i regel något högre medan förbrukningen i olika verksamheter, beroende på typ av verksamhet, är betydligt lägre än under
vardagar. I områden med betydande utläckage märks detta i regel genom en relativt hög lägsta förbrukning under dygnet. Detta beror på att utläckaget är relativt konstant.
Exempel på dygns- och veckovariationer för hushåll och olika typer av verksamheter visas i Figur 3.3,
Figur 3.4 och Figur 3.5. Diagrammen visar medelvärden per timme för samtliga veckor under år
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2013, hämtade från fjärravlästa vattenmätare. Hushållsförbrukningen representerar ca 20 000 boende i flerbostadshus och 3000 i småhus. Verksamheternas vattenförbrukning uppgår totalt till ca
1350 m3/dygn med en omfattning som varierar mellan verksamheterna. Antalet personer (anställda,
elever, vårdplatser etc.) i de olika verksamheterna är inte angiven i underlaget. Eftersom dessa värden är hämtade från ett enskilt år kan de inte ensamma användas som dimensioneringsunderlag.
Däremot ger de en god bild av vanliga förbrukningsmönster.

Figur 3.3 Hushållsförbrukningens veckovariation. Källa: kommande SVU 2019:XX
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Figur 3.4 Veckovariation för några verksamheter inom handel och industri. Källa: kommande SVU 2019:XX

Figur 3.5 Veckovariation för några verksamheter inom allmän service. Källa: kommande SVU 2019:XX

Förutom variationer under dygnet och under veckan varierar förbrukningen även under året. Inom
samhällen och områden med stort inslag av fritidshus kan variationen under året vara avsevärd, och
hänsyn till denna variation måste tas genom att utnyttja lokal statistik.
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De förbrukningsmönster som illustreras i figurerna ovan återspeglar normal förbrukningsvariation
och innefattar inte extrem förbrukning, exempelvis trädgårdsbevattning och påfyllning av utomhuspooler som kan ge stora uttag under en torr och varm sommar. Trädgårdsbevattning pågår dygnet runt under torra perioder men är sannolikt omfattande under kvällstid och kan därför sammanfalla med hög normal förbrukning i hushållen. Det är inte självklart att vattenförsörjningen ska dimensioneras för trädgårdsbevattning under torrperioder, då många kommuner inför bevattningsförbud.

3.3.2

Val av förbrukningsfaktorer

Vid dimensionering av ledningar och anläggningar för distribution av dricksvatten är det viktigt att
känna till den högsta förbrukning som kan inträffa med olika varaktighet. Därför behöver flera olika
”maxvärden” kunna tas fram utifrån så aktuella data som möjligt. Dessa värden beräknas genom en
eller flera faktorer som används tillsammans med medelförbrukningen:
Tabell 3-4: Förbrukningsfaktorer

Faktor
Maxdygn (år)
Mindygn (år)
Maxtim (dygn)
Maxtim (år)

Definition
Medelflödet under årets maxdygn delat
med medelflödet under året
Medelflödet under årets mindygn delat
med medelflödet under året
Medelflödet under dygnets maxtimme
delat med medelflödet under dygnet
Medelflödet under årets maxtimme delat med medelflödet under året

Förbrukartyp

Diagram

Hushåll

Figur 3.7

Hushåll

Figur 3.7

Hushåll
Blandad

Figur 3.8
Figur 3.10

Hushåll

Figur 3.9

Dessa faktorer kan bestämmas utifrån mätdata med en tidsupplösning på högst en timme. Ett exempel på detta redovisas i diagrammet i Figur 3.6. Detta exempel är dock inte statistiskt representativt
och kan därför inte användas vid dimensionering. Maxdygn (år) kan beräknas för enstaka år direkt
utifrån mätdata. Maxtim (dygn) kan på samma sätt bestämmas utifrån ett enstaka dygn, men det är
mer intressant att hitta ett värde som motsvarar variationen under ett ”maxdygn” utifrån mätdata
för årets samtliga dygn. Även variationen under en normal vecka har betydelse för dimensioneringen.
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Figur 3.6 Uppmätt vattenförbrukning per timme (svart) och per dygn (orange) i förhållande till årets medelförbrukning. I
mätserien ingår ca 35 000 brukare i flerbostadshus. Källa: kommande SVU 2019:XX

Maxtim (år) bestäms av tradition som produkten av maxdygn (år) och maxtim (dygn). Då antas maxtim (dygn) vara giltig för ett dygn med hög förbrukning. Det är också möjligt att hämta maxtim (år)
direkt från mätdata med timupplösning för ett helt år. Mindygn (år) kan bland annat användas vid
analys av omsättningstider i ledningsnätet.
I områden med stor årstidsvariation, exempelvis fritidshusområden, kan medelförbrukningen tillsammans med en maxdygnfaktor inte användas för att bestämma dimensionerande förbrukning. Då
görs istället en bedömning av högsta dygnsförbrukning under högsäsongen. I sådana områden skiljer
sig även variationen under dygnet från områden med övervägande permanentbostäder.
Om ingen relevant statistik finns tillgänglig kan värden på maxdygnsfaktor, mindygnsfaktor och maxtimfaktorer för hushållsförbrukning erhållas från diagrammen i Figur 3.7 till Figur 3.9 nedan, som visar spännvidden av variationerna som funktion av antalet anslutna personer inom förbrukningsområden med mer än 500 brukare, och avser hushållsförbrukningen.

31
Svenskt Vatten P114 Arbetsmaterial som inte får åberopas! Remissversion 26 april 2019

Figur 3.7 Max- och mindygndygnfaktor för ett år, hushåll (Blå och gröna punkter representerar värden på max- respektive
mindygnfaktor från mätserier. Linjerna representerar maxdygnfaktor enligt Svenskt Vatten P83)
Diagrammet ska ersättas med ett diagram som visar nya rekommendationer

Figur 3.8 Maxtimfaktor för ett maxdygn, hushåll (Punkterna representerar värden från mätserier. Linjerna representerar
maxdygnfaktor enligt Svenskt Vatten P83)
Diagrammet ska ersättas med ett diagram som visar nya rekommendationer
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Figur 3.9 Maxtimfaktor för ett år, hushåll (Punkterna representerar värden från mätserier. Linjerna representerar maxdygnfaktor multiplicerat med maxtimfaktor enligt Svenskt Vatten P83)
Diagrammet ska ersättas med ett diagram som visar nya rekommendationer

Givetvis förekommer också en variation mellan åren. Under en torr sommar är sannolikt förbrukningen betydligt högre än under en regnig sommar. Detta kan påverka såväl medelförbrukningen
som maxfaktorerna. Statistiken innefattar trädgårdsbevattning under normala förhållanden men
inte nödvändigtvis förbrukningen under en ovanligt varm och torr sommar.
Även verksamheters förbrukning varierar, men tidpunkten för maxförbrukningen under veckan och
dygnet sammanfaller oftast inte med hushållsförbrukningens maxvärden. Detta illustreras tydligt i
diagrammen i Figur 3.3, 3.4 och 3.5 ovan. Inom bostadsområden med viss vattenförbrukning för
mindre verksamheter kommer hushållsförbrukningen sannolikt vara den dominerande. Det är troligt
att verksamheternas förbrukning är låg när hushållsförbrukningen är som störst. Det är ju i de flesta
fall samma människor som förbrukar vatten på olika platser vid olika tidpunkter på dygnet. Det kan
därför vara lämpligt att kombinera verksamhetens medelförbrukning med hushållsförbrukningens
maxvärde. Om däremot vattenförbrukningen för verksamheter inom ett område är relativt stor jämfört med hushållsförbrukningen bör två olika driftfall studeras, dels maximal hushållsförbrukning
kombinerad med ett medelvärde för verksamheternas förbrukning och dels maximal förbrukning för
verksamheter kombinerad med hushållsförbrukningens medelvärde. Det största sammanlagda värdet blir då dimensionerande för områdets vattenförbrukning. Som alternativ används sammanvägda
maxtimfaktorer för områden med blandad bebyggelse enligt Figur 3.10 nedan. I underlaget till diagrammet utgör hushållsförbrukningen ca Y % av den totala vattenförbrukningen.
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Figur 3.10 Maxtimfaktor för ett år, blandad bebyggelse (Punkterna representerar värden från mätserier för hela kommuner.
De streckade linjerna representerar maxtimfaktor för hushållsförbrukning enligt Svenskt Vatten P83)
Diagrammet ska ersättas med ett diagram som visar nya rekommendationer

3.3.3

Momentanförbrukning

För mindre försörjningsområden är tidsbasen en timme alltför lång och maxfaktorerna är normalt
inte tillämpbara. Inom områden med färre än 500 brukare bestäms den dimensionerande vattenförbrukningen i stället som momentanförbrukning, bestämd av vatteninstallationernas summerade kapacitet och sannolikheten för samtidig tappning. I SS-EN 806-3 redovisas ett diagram över sambandet mellan antalet anslutna LU (loading units, motsvarar 0,1 l/s) och det dimensionerande flödet. Vidare finns en tabell över antal LU för olika typer av tappställen. Metoden liknar den som hittills använts i Sverige, där det summerade normflödet för de anslutna tappställena uttrycks i l/s, se diagrammet i Figur 3.11 nedan. Eftersom metoderna ger ett likartat resultat, kan den metod som etablerats i Sverige med fördel användas även i fortsättningen.
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Figur 3.11 Dimensionerande flöde för bostadsfastigheter som funktion av summa normflöden, Boverkets byggregler

Det summerade normflödet för en typisk svensk lägenhet kan sättas till 1,4 l/s baserat på två tvättställ, två WC, en dusch, en diskbänk, en diskmaskin och en tvättmaskin. För en villa är det summerade flödet något högre, 1,6 l/s. Antalet boende per lägenhet antas i genomsnitt till 1,8 och i villa till
2,5. Med dessa värden ges det dimensionerande flödet av Figur 3.12 nedan. Diagrammet visar värden för upp till 1000 anslutna personer, men metoden ger en viss överskattning av flödet för över
500 personer. Därför rekommenderas dimensionering utifrån från medelförbrukning och maxfaktorer vid fler än 500 anslutna.
I diagrammet visas även motsvarande värde för dimensionerande spillvattenflöde enligt Svenskt Vatten P110, figur 4.1. Som framgår av kurvorna är momentanflödet för spillvatten högre än för tappvatten vid få brukare. Detta beror på att normflödet för spillvattenanslutningar är större än för tappställen. Denna skillnad avtar med ökat antal brukare, eftersom sannolikheten för samtidigt uttag i
många tappställen är större. För varaktigheter över en timme är tappvattenflödet och spillvattenflödet i stort sett lika.
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Figur 3.12 Dimensionerande momentanflöde för 20 – 1000 personer.

3.4 Dimensionerande förbrukning
Den högsta förbrukningen för en enskild förbrukartyp beräknas med formeln:

=
qdim
p
qmedel
cd max
ct max

∙
∙
3600 ∙ 24

∙

Dimensionerande förbrukning (liter per sekund)
Antal personer (boende, anställd, elev, sjukhusbädd etc)
Medelförbrukning (liter per person och dygn)
Maxdygnfaktor
Maxtimfaktor

När formeln används för ett område med en enda förbrukartyp, till exempel ett litet område med
uteslutande bostäder eller ett köpcentrum med enbart butiker, används de maxfaktorer som gäller
för den aktuella förbrukartypen. För områden med olika förbrukartyper används värden på dygnoch timfaktorer utifrån resonemanget i avsnitt 3.3.2 ovan.
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Exempel – dimensionerande förbrukning
Beräkna maximal normal förbrukning för ett planerat bostadsområde med 1500 bostäder i småhus och flerbostadshus.
Antag i genomsnitt 2,1 boende per lägenhet → p = 1500 · 2,1 = 3150 boende
Medelförbrukningen för hushåll, qhmedel = 150 liter per person och dygn
Maxdygnfaktor, cdmax = 1,6 (Figur 3.7)
Maxtimfaktor, ctmax = 2,5 (Figur 3.8)
=

å

∙
∙
3600 ∙ 24

∙

=

3150 ∙ 150
∙ 1,6 ∙ 2,5 = 21,9 /
3600 ∙ 24

Schablontillägg för verksamheter, qvmedel = 30 liter per boende och dygn. Antag ct = 1,0 vid tidpunkten för maximal hushållsförbrukning.
=

∙
∙
3600 ∙ 24

∙

=

3150 ∙ 30
∙ 1,6 ∙ 1,0 = 1,8 /
3600 ∙ 24

qdim = qhushåll + qverks ≈ 24 l/s
Alternativ 2 (förenklad uppskattning)
qdim = qmedel · cmax = (qhmedell + qvmedel) · cmax
Maxtimfaktor för ett år, blandad bebyggelse: cmax = 3,8 (Figur 3.10)
=

∙
∙
3600 ∙ 24

=

3150 ∙ 180
∙ 3,8 ≈ 25 /
3600 ∙ 24

Observera att släckvattenförbrukning inte ingår I maximal normal förbrukning

3.5 Scenarier för dimensionering
Vid dimensionering av distributionsanläggningar måste förbrukningen i det aktuella området bedömas, och detta kan behöva göras för flera olika scenarier. Det vanligaste grundscenariot är den maximala förbrukningen vid normala förhållanden när det aktuella området är fullt utbyggt. Det kan infalla direkt när den nya ledningen tas i drift eller vid ett senare tillfälle då området byggts ut. I de
flesta fall behöver det finnas en marginal för framtida utbyggnad och förtätning, som ännu inte är
planerad.
Vid en känd större utbyggnad långt fram i tiden kan det vara ekonomiskt mer fördelaktigt att bygga
ut ledningsnätet etappvis, men det är inte säkert. För att bedöma detta behöver den dimensionerande förbrukningen i det framtida scenariot bestämmas och kostnaden för olika utbyggnadsalternativ jämföras.
Den maximala förbrukningen vid normala förhållanden benämns qdim1 och beräknas på det sätt som
anges i avsnitt 3.4 ovan.
Förutom normala förhållanden behöver även scenarion med kritiska driftförhållanden bedömas. Kritiska driftförhållanden kan innebära högre förbrukning än normalt, exempelvis ett släckvattenuttag.
Men det kan också innebära driftstörningar som medför att distributionsanläggningens kapacitet
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inte kan utnyttjas fullt ut, exempelvis ett pumphaveri eller ett rörbrott. Den dimensionerande förbrukningen vid kritiska driftförhållanden kan benämnas qdim2. Värdet på qdim2 kan variera mycket och
beror givetvis på vilken typ av scenario som avses.
Den dimensionerande maximala förbrukningen vid normala förhållanden har mycket kort varaktighet. För större områden väljs i regel en timmes varaktighet, och för mindre områden ännu kortare.
För områden som innehåller en reservoar väljs längre varaktighet än en timme. Beroende på reservoarvolymens storlek i förhållande till medelförbrukningen kan upp till ett dygns varaktighet väljas.
Detta är liktydigt med att dimensionera en huvudledning fram till en reservoar för maxdygnets medeltimme. Det förutsätter dock att reservoarvolymen är tillräckligt stor för att reglera variationen
under ett dygn med hög förbrukning.
Vissa kritiska driftförhållanden har kort varaktighet, och sannolikheten för att dessa ska inträffa exakt samtidigt som den maximala förbrukningen är därför mycket liten. I samband med släckvattenuttag rekommenderas att den dimensionerande samtidiga förbrukningen beräknas som maximal timförbrukning under ett dygn med medelstor förbrukning. Detta värde kan benämnas qdim0, och beräknas som medelförbrukningen multiplicerad med en maxtimfaktor. Till detta adderas det dimensionerande flödet för släckvattenuttaget. Den totala dimensionerande förbrukningen för detta scenario
är då:

qdim2 = qdim0 + qsläckvatten
Skulle förbrukningen ändå överstiga den dimensionerande förbrukningen kan resultatet bli att
trycket i ledningsnätet sjunker något under angivet gränsvärde så att flödet blir sämre i de tappställen som är högst belägna. Detta bör kunna accepteras under en kort tid. Det är viktigt att säkerställa
att släckvattenuttaget inte begränsas, men det är då tillräckligt att vattentrycket motsvarar 15 m
över marknivå vid brandposten.
För kritiska driftförhållanden som pågår under en längre tid är det mer rimligt att välja en dimensionerande förbrukning som ligger nära den maximala. Detta gäller exempelvis vid dimensionering av
dubbla ledningar, där båda normalt är i drift men där en ledning ska kunna försörja ett område ensam medan den andra tas ur drift för reparation. Ju längre varaktighet för driftstörningen enligt det
studerade scenariot, desto närmare maximal normal förbrukning bör den dimensionerande förbrukningen vara. Den dimensionerande förbrukningen kan då väljas som ett viktat medelvärde mellan
qdim0 och qdim1, med olika viktning beroende på störningens varaktighet. I Tabell 3-5 nedan anges
några exempel på dimensionerande förbrukning vid kritiska driftförhållanden i ett antal scenarion.
Tabell 3-5: Dimensionerande förbrukning vid olika scenarier

Varaktighet

Exempel

Dimensionerande förbrukning

< 6 timmar

Släckvatten

qdim2 = qdim0 (+ qsläckvatten)

6 – 48 timmar

Rörbrott

qdim2 = 0,8 qdim0 + 0,2 qdim1

2 – 14 dygn

Rörbrott i sjöledning

qdim2 = 0,5 qdim0 + 0,5 qdim1

> 14 dygn

Långvarigt driftavbrott

qdim2 = qdim1

38
Svenskt Vatten P114 Arbetsmaterial som inte får åberopas! Remissversion 26 april 2019

Exempel – dimensionering vid olika scenarier
Ett äldre bostadsområde ska anslutas till allmän vattenförsörjning via en ny överföringsledning,
som på en del av sträckan förläggs som sjöledning. För att upprätthålla leveranssäkerheten anläggs två parallella ledningar.
Medelförbrukningen i området, qmedel = 15 liter per sekund
Maxdygnfaktor, cdmax = 1,4
Maxtimfaktor, ctmax = 1,8
Dimensionerande flöde vid normal drift, qdim1 = qmedel · cdmax · ctmax = 15 l/s · 1,4 · 1,8 ≈ 38 l/s
Vid normal drift är båda ledningarna i drift och ska vardera dimensioneras för 0,5 · qdim1 = 19 l/s
Dimensionerande medeldygnsflöde, qdim0 = qmedel · ctmax = 15 l/s · 1,8 = 27 l/s
Dimensionerande flöde vid driftavbrott i en sjöförlagd ledning,
qdim2 = 0,5 qdim0 + 0,5 qdim1 = 0,5 · (27 + 38) l/s ≈ 32 l/s
Vid driftavbrott i en sjöledning ska den återstående ledningen klara 32 l/s > 19 l/s. Detta blir därför dimensionerande för båda ledningarna.

3.6 Förbrukning vid allvarlig samhällsstörning
Distributionssystemet ska dimensioneras utifrån den maximala förbrukning som inträffar under normala förhållanden eller förbrukningen vid andra scenarier som kan vara dimensionerande, exempelvis ett släckvattenuttag. Men huvudmannen behöver också planera för en allvarlig samhällsstörning
då vattenförsörjning via det ordinarie ledningsnätet inte kan upprätthållas. Detta brukar benämnas
nödvattenförsörjning. Vattenförbrukningen vid nödvattenförsörjning är givetvis betydligt lägre än då
ledningsnätet används. Det finns inte några fastställda dimensioneringstal för vattenförbrukning vid
nödvattenförsörjning, men Livsmedelsverkets Guide för planering av nödvattenförsörjning innehåller
en sammanställning av exempel från olika verksamheter. Dessa värden kan användas vid planering
av nödvattenförsörjning men saknar betydelse för dimensionering av distributionssystem för dricksvatten.
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4

Ledningar

4.1 Kriterier
Distributionsanläggningen ska utformas så att den uppfyller följande huvudvillkor:
·
·
·

Hälsa och kvalitet: Vattenomsättningen under normala driftförhållanden ska vara tillräcklig
för att inte dricksvattnets kvalitet ska försämras.
Fysisk leverans: Leveransen till brukarna ska så långt som möjligt kunna upprätthållas även
vid driftavbrott i enskilda delar av anläggningen.
Hydraulisk kapacitet: Leverans ska kunna säkerställas vid dimensionerande flöde och med
vattentryck inom angivna gränser.

För att bedöma om vattenomsättningen i ett system är tillräckligt god behöver vattnets uppehållstid
i systemet i dess helhet studeras. Särskilt stor betydelse har reservoarer, deras utformning och placering i systemet. För omsättning i en lokal distributionsledning har vattenhastigheten i den aktuella
ledningen stor betydelse.
För att uppfylla kraven på leveranssäkerhet läggs ofta dubbla huvudledningar, där varje ledning ensam ska kunna försörja området vid normal förbrukning om den andra ledningen måste tas ur drift.
Detta är ett exempel på ”kritiskt driftförhållande” enligt avsnitt 3.5 ovan. Det är dock viktigt att de
båda ledningarna läggs med tillräckligt skyddsavstånd, så att en ledning kan vara i drift medan den
andra repareras.
Den hydrauliska kapaciteten bestäms till stor del av energiförluster i ledningarna. Funktionskravet
gäller för de dimensioneringsfall som anges i kapitel 3 och innebär att vattentryck och trycknivå ska
hållas inom de gränser som anges i avsnitt 1.4.3 ovan. Vid släckvattenuttag kan en lägre trycknivå
accepteras inom ett begränsat område och under en begränsad tid. Minst 15 meter ovan marknivå
måste dock alltid vara uppfyllt i hela ledningsnätet. Om ett brandpostuttag görs i en lågpunkt behöver man därför säkerställa att kravet är uppfyllt i högre belägna delar av ledningsnätet.
Utöver dessa kriterier ska kravet på resurshushållning beaktas. Detta innebär givetvis att anläggningskostnaden har stor betydelse, men även drift- och underhållskostnader och energiförbrukning
ska vägas in. Vid bedömning av energiförbrukning är det viktigt att fokusera på normala förhållanden, eftersom dessa har störst betydelse över tid. Dimensionerande flöden inträffar under mycket
kort tid och påverkar därför inte den totala resursåtgången nämnvärt.

4.2 Vattenomsättning
När en ny ledning dimensioneras bestäms det maxflöde som ledningen ska klara, men detta flöde
kommer att uppnås mycket sällan i ledningen. Klagomål på missfärgat vatten kan ofta förklaras av
dålig vattenomsättning eller för låga vattenhastigheter under normal drift. Vattenomsättningen i ett
ledningsnät beror dock inte bara på hastigheten. Flödesriktning och eventuella rundmatningar kan
ha stor betydelse för omsättningen. Vattenkvaliteten beror heller inte enbart på omsättningen utan
påverkas också starkt av vattnets kemi och temperatur (Svenskt Vatten P115 Vattenledningar och
reservoarer).
Sambandet mellan flöde, vattenhastighet och ledningens tvärsnittsarea beräknas direkt ur formeln
= . Den kan också utläsas ur nomogrammen i bilaga, avsnitt 11.4. Notera att sambandet är oberoende av ledningens råhetstal. Beräkning av hastighet och uppehållstid med hjälp av hydraulisk modellering beskrivs närmare i kapitel 7 nedan.
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Det dimensionerande flödet i en ledning ger i regel upphov till en högsta hastighet i storleksordningen 1 m/s. För vattenomsättningen är det mer intressant att betrakta de hastigheter som inträffar under normal drift som i många fall motsvarar 95% av den totala drifttiden. Erfarenheter från
hydraulisk analys av många olika vattenledningsnät visar att vattenhastigheten under normal drift är
av storleksordningen 0,2 – 0,5 m/s för huvudledningar. I distributionsledningar kan hastigheten vara
så låg som 0,001 m/s. Det innebär att vattnet i ett avgränsat villaområde nästan står stilla den
största delen av tiden.
I ledningar kan det uppstå sedimentavlagringar av olika slag. Det kan handla om sand och grus som
kommit in i ledningen då den anlades eller i samband med rörbrott. Det kan också vara korrosionsprodukter, kalkutfällningar, plastspån, rester av flockningskemikalier eller partiklar av tjära. Det är
därför önskvärt att ledningen minst en gång per dygn får en flödeshastighet som möjliggör att ledningen inte sätter igen. Vid dimensionering anges ibland att hastigheten bör uppnå värdet 0,2 m/s
någon gång varje dygn, även vid låg förbrukning. För en ändledning motsvarar det flödet vid mindygnets maxtimme. Det kan dock vara mycket svårt att uppnå detta värde, särskilt i distributionsledningar om de dimensioneras för släckvatten. För en diskussion vilka hastigheter som krävs för effektiv spolning av ledningar, se Svenskt Vatten P115.

4.3 Energiförlust i en ledningssträcka
Den viktigaste delen i distributionssystemet är utan tvekan själva ledningarna. Som angivits i avsnitt
2.2 ovan brukar de delas in i huvudledningar, distributionsledningar och servisledningar. Ett förgreningssystem är hydrauliskt bestämt. Det dimensionerande flödet i varje ledningssträcka är lika med
den dimensionerande förbrukningen i det område som den ska försörja. Sådana system är dock
ovanliga. Ett cirkulationssystem är hydrauliskt obestämt. Även om den dimensionerande förbrukningen i ett område är känd, är det inte möjligt att bestämma hur stor del av denna förbrukning som
ska ledas via den aktuella ledningen och hur stor del som når området via andra ledningar. Fördelningen beror på energiförluster och hydrauliska förhållanden i systemet som helhet. För att välja
lämplig dimension i system används därför i regel hydrauliska modeller. Med modellberäkningar kan
såväl hydraulisk kapacitet som vattenomsättning analyseras. Användningen av dessa verktyg beskrivs närmare i kapitel 7 nedan.
Huvudledningar och enklare system kan dimensioneras översiktligt med manuella metoder som bygger på grunderna för dimensionering. I det följande avsnittet anges tillvägagångssättet då det dimensionerande flödet för en enskild ledningssträcka är känt.
Val av ledningsdimension för att tillgodose kravet på kapacitet sker med utgångspunkt i det dimensionerande flöde som bestämts enligt kapitel 3 ovan. Det vattentryck som uppstår i olika delar av systemet vid dimensionerande flöde bestäms av inkommande trycknivå, som utgör randvillkor, och de
energiförluster som uppstår längs ledningen. Ledningen ska klara det dimensionerande flödet så att
vattentrycket hålls inom de gränser som anges i avsnitt 1.4.3 ovan.
Som utgångsvärde vid dimensionering av huvud- och distributionsledningar kan riktvärdet 1 m/s för
flödeshastigheten användas. Det ger i de flesta fall rimliga värden på energiförlusten. Vid hastigheter
över 1 m/s ökar energiförlusten, vilket i sin tur ställer krav på högre tryck i delar av systemet och
ökar energiförbrukningen.
Sambandet mellan flöde, råhetstal, energilinjens lutning och ledningens inre diameter kan bestämmas med hjälp av Colebrooks diagram, som är framtaget med hjälp av Darcy-Weisbachs och Colebrook-Whites formler:
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Darcy-Weisbachs formel:

ℎ =

∙

∙

2∙

hf = energiförlust (m)
f = friktionskoefficient
L = ledningens längd (m)
D = ledningens diameter (m)
v = flödeshastighet (m/s)
g = tyngdaccelerationen (9,81 m/s2)
Colebrook-Whites formel:

k = råhetstal (m)
Re = Reinolds tal
För dimensionering av nya ledningar bör följande k-värden användas, se Tabell 4-1.
Tabell 4-1: Råhetstal (”k-värde”) för nya rör

Rörtyp
Rör med invändigt
cementskikt
GAP-rör
Polyetenrör

Materialets råhet
enligt leverantör

Rekommenderat värde
för huvudledning

Rekommenderat värde
för distributionsledning

?

0,5 mm

1,0 mm

0,01 mm

0,2 mm

0,5 mm

0,01 mm

0,2 mm

0,5 mm

Rekommenderade k-värden är högre än själva materialets råhet enligt laboratorieprov med hänsyn
till friktionsförlust och normal förekomst av tilläggsförluster på grund av till exempel rörkrökar, ventiler, dimensionsändringar och servisanslutningar. Detta medför högre k-värde för distributionsledningar jämfört med långa huvudledningar. För kortare ledningssträckor med stort inslag av anordningar med mera bör tilläggsförlusterna beräknas särskilt. Hänsyn har inte tagits till att rörets invändiga yta påverkas med tiden. Vid aggressivt vatten kan man förvänta sig att k-värdet ökar kraftigt
med tiden.
Råhetstalet för beﬁntliga ledningar spänner som regel mellan k = 0,2 mm och k = 5 mm. Det är dock
inte meningsfullt att använda k-värden större än 5% av ledningens diameter. Bedömningen av k-värdet för beﬁntliga ledningssträckor kräver uppgifter om ledningsmaterial, isolering, vattenbeskaffenhet, ålder eller bestämning av råhetstalet genom tryck- och ﬂödesmätningar, vilkas resultat jämförs
med teoretiskt beräknade värden.
Colebrooks diagram för olika värden på råhetstalet k återfinns i bilaga, avsnitt 11.4.
Sambandet mellan flöde, råhetstal, energilinjens lutning och ledningens inre diameter kan också bestämmas direkt från beräkningsformulär som är tillgängliga på internet.
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4.4 Val av standardrör
Valet av rörtyp innefattar förutom ledningsdimension även andra egenskaper, som material, tryckklass med mera. Olika ledningsmaterial har olika egenskaper och därmed olika för- och nackdelar. De
kan ha olika livslängd och olika hållfasthet mot yttre belastning. Huvudmannen har i regel en materialvalspolicy som anger vilket eller vilka rörmaterial som är aktuella. Valet mellan dessa är inte en
fråga om hydraulisk dimensionering.
Tryckklass ska däremot bestämmas utifrån det vattentryck som kan uppstå i ledningen vid olika belastningsfall. Hänsyn ska normalt inte tas till tillfälliga tryckvariationer, så kallade tryckslag. De förutsätts kunna hanteras inom säkerhetsmarginalerna för ledningsmaterialet. För allmänna vattenledningar, där det dimensionerande vattentrycket kan uppgå till 700 kPa eller 70 mvp, bör rör med
tryckklass PN10 eller högre väljas. För polyetenrör med materialbeteckningen PE80 rekommenderas
dock tryckklass PN 12,5 eller högre, eftersom säkerhetsmarginalen för dessa rör enligt gällande europastandard, SS-EN 12201, har sänkts till 1,25 jämfört med 1,6 enligt tidigare svensk standard
SS 3362. Vid upphandling bör därför det så kallade SDR-tal som motsvarar önskad tryckklass anges.
SDR-talet är kvoten mellan rörets diameter och godstjocklek. Se vidare publikation P98 – Plaströr för
allmänna VA-ledningar.
Från en produktkatalog med aktuellt rörmaterial och tryckklass eller SDR-tal väljs ett standardrör
med en innerdiameter som ger tillräcklig kapacitet och i övrigt uppfyller dimensioneringskriterierna.

43
Svenskt Vatten P114 Arbetsmaterial som inte får åberopas! Remissversion 26 april 2019

5

Tryckstegringsstationer

5.1 Systemfunktion
En tryckstegringsstation med pumpar används för att höja trycket på dricksvattnet. Detta behövs
bland annat då vattnet ska levereras till högre belägna områden, så kallade högzoner inom en tätort.

Figur 5.1 Tryckstegring till högt belägna områden (högzoner).

Pumpar förekommer inom vattenförsörjningen även i andra funktioner, bland annat:
·
·
·

För uppfordring av vatten ur en grundvatten- eller ytvattentäkt till ett vattenverk eller direkt till ledningsnätet
Inom ett vattenverk för transport mellan olika behandlingsdelar
För distribution av vatten från lågreservoar i vattenverket till ledningsnätet

Om lägsta rekommenderade tryck enligt avsnitt 1.4.3 inte kan erhållas och om intern tryckstegring
inom fastigheten inte ska ske, måste en högzon och en allmän tryckstegringsstation anordnas. Det
kan också vara nödvändigt att anordna tryckstegring på så kallade överföringsledningar mellan
större områden eller orter. I ett sådant fall är syftet att överbrygga de tryckförluster som uppstår på
sträckan fram till uttaget.
Gemensamt för alla pumpar är att transport sker från ett system till ett annat. På pumpens sugsida
kan pumpning till exempel ske från reservoar med fri vattenyta (grundvattenbrunn, ytvattentäkt eller lågreservoar) eller från ledning i ett system på en annan pumps trycksida.
På pumpens trycksida kan pumpning till exempel ske mot ett ledningsnät med högreservoar, ett ledningsnät med hydrofor, ett stumt ledningsnät eller mot en ledning som mynnar fritt ovanför en vattenyta.
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Figur 5.2 visar hur vattentrycket höjs i flera steg från vattenverket (VV) och via två tryckstegsstationer (TS) längs en överföringsledning fram till högre belägna områden. Trycknivån i ledningens slutpunkt bestäms av nivån i en högreservoar (HR). Trycknivån sjunker kontinuerlig på grund av friktionsförluster längs sträckan. Detta tryckfall benämns dynamisk uppfordringshöjd och motsvarar den
tryckhöjning som pumparna behöver skapa, utöver den statiska uppfordringshöjden, det vill säga nivåskillnaden mellan lågreservoaren i vattenverket och högreservoaren vid slutpunkten.

Figur 5.2 Tryckstegring i överföringsledning

När en tryckstegringsstation ska anläggas eller förändras är det flera aspekter som måste beaktas för
att stationen ska fungera optimalt. Funktion, leveranssäkerhet, fysik säkerhet och driftpersonalens
arbetsmiljö är viktiga parametrar.

5.2 Utformning och placering
Tryckstegringsstationen ska utformas så att den både uppfyller sin tekniska funktion och ger en god
arbetsmiljö för drift och underhåll.
Stationens läge i plan och profil ska anpassas efter topografi och tillgänglig markyta. Nivåförhållandena inom ett distributionsområde och ledningsnätets dimensioner har stor betydelse. Stationen
bör placeras sa att trycket på sugsidan blir tillräckligt för normalzonens fastigheter. Det är också viktigt att beakta kapacitet i befintligt anslutande ledningsnät för att önskade dimensionerande flöden
faktiskt kan matas till och från stationen.
Trycksvängningar kan ofta ske på sugsidan av en tryckstegringsstation. En mer stabil drift kan fås om
tryckstegringsstationen matas direkt från en reservoar. I vissa fall, oftast i samband med stegvis
tryckstegring längs en överföringsledning, anläggs en lågreservoar på sugsidan av tryckstegringsstationen. På sås sätt kan tryck- och flödesvariationer mildras och utjämnas.
Avstånd till bostäder och övrig bebyggelse behöver också beaktas med avseende på buller och vibrationer som kan uppstå i stationen. Körbar väg fram till stationen måste kunna ordnas.
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Vid större förbrukningsområde bör, om tillräcklig reservoarvolym saknas inom området, tryckstegringsstation ha tillgång till reservkraft eller matning från två av varandra oberoende elnät. Lokala förutsättningar kan framtvinga detta även i mindre förbrukningsområden där avbrott i vattenleveransen inte kan tillåtas, till exempel sjukhus.
Vid dimensionering och utformning av tryckstegringsstationens ingående delar ska bland annat
material, dimensioner i rörgalleriet samt behov av armaturer fastställas. Även pumparnas utformning, behov av reservkraft samt övriga önskemål såsom toalett för driftpersonal och tappvattenställe
för nödvatten och så kallade vattenkiosker måste bestämmas.
Minsta sugtryck rekommenderas normalt till minst 10 mvp på inkommande ledning. Exakt värde kan
variera och avstämning av detta ska göras med pumpleverantör. Syftet är att minska risken för undertryck och kavitation.
Rörgalleriet ska dimensioneras så att flödeshastigheten ligger mellan 1 och 3 m/s. Rördelar ska väljas
så att hydrauliska förluster minimeras och obalans i pumphjulet kan undvikas i största möjliga mån.
Tryckgivare placeras på inkommande sugledning och utgående tryckledning. På så sätt kan stationens uppfordringshöjd alltid kontrolleras. Flödesmätare placeras på utgående ledning inne i stationen. Backventil placeras på tryckledningen mellan pump och avstängningsventil. Avstängningsventiler placeras på både tryck- och sugsidan av pumparna. På trycksidan sätts ventilen nedströms backventilen.

5.3 Funktion
5.3.1

Pumpar

Vid dimensionering av en tryckstegringsstation måste samspelet mellan tryckstegringsstation, inkommande och utgående ledningsnät och eventuella reservoarer vid olika belastningsfall studeras.
Det berörda områdets aktuella och förväntade förbrukningsbelastning samt behov av tryckhöjning
behöver kartläggas för att tryckstegringen ska fungera som avsett och harmonisera med befintligt
system. Systemet behöver kontrolleras både uppströms och nedströms behovet av uppfordring beräknas för de driftfall som blir dimensionerande. Arbetet blir en grund till framtagning av teoretiska
pumpkurvor som täcker in hela driftområdet.
Pumparna ingår i ett system med rörledningar, ventiler mm, vilket tillsammans med statisk uppfordringshöjd innebar ett motstånd som pumpen måste övervinna for att ett visst flöde ska passera.
Tryckhöjden, som ar summan av statisk och dynamisk uppfordringshöjd, kan redovisas i en kurva
som funktion av flödet, systemkurva, se Figur 5.3.
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Figur 5.3 Statisk och dynamisk uppfordringshöjd, pumpkurva och systemkurva

Tryckstegringsstationen ska uppfylla samma krav på hydraulisk kapacitet som gäller vid dimensionering av ledningar. Det innebär att leverans ska kunna säkerställas vid de dimensioneringsfall som
anges i kapitel 3 och inom de gränser för vattentryck som anges i avsnitt 1.4.3 ovan. Utgående tryck
från pumparna ska anpassas till de höjdförhållanden som gäller eller kan komma att gälla i det försörjda området. Speciellt måste högsta tappställe fastställas inom området, och känsliga brukare,
såsom sjukhus och andra samhällsviktiga funktioner, bör kartläggas.
Om pumpning sker mot reservoar kan tillgänglig utjämningsvolym dämpa flödesbehovet hos pumparna. Se kapitel 6. Pumparna ska då kunna uppfordra så att reservoaren på ett enkelt sätt kan
brädda om det skulle behövas.
För att optimera tryckstegringsstationen med avseende på energiförbrukning behöver situationen
under medelförbrukning beaktas. Det är den situation som kommer att vara aktuell under den övervägande delen av stationens livstid och därför har störst betydelse för resursanvändningen. Pumparna ska också klara att distribuera minsta förekommande flöde. Detta sker framförallt nattetid och
det kan ibland vara besvärligt för pumpen att hitta rätt driftpunkt på pumpkurvan.
Det antal pumpar som behövs i stationen kan variera från fall till fall. Det är dock oftast inte tillräckligt med en pump. För att anpassa pumpningen till aktuellt flöde erfordras normalt flera pumpar, parallellkopplade eller med möjlighet att variera pumpflödet till exempel genom varvtalsreglering. Antalet pumpar som krävs vid nya tryckstegringsstationer beror av dimensionerande flöde samt hur
mycket flödet förväntas variera. För att uppnå grundläggande krav på driftsäkerhet ska det dimensionerande flödet klaras även om en pump tas ur drift.
Samtliga dimensioneringskriterier behöver tillämpas både för aktuell vattenförbrukning och för det
valda prognosåret inom kalkylperioden. Men kalkylperioden för tryckstegringsstationer är i regel
kortare än för ledningar. Det är därför inte säkert att tryckstegringsstationen behöver klara hela det
flöde som är dimensionerande för anslutna ledningar.
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5.3.2

Pumpning mot reservoar

Vid pumpning mot en reservoar i ett öppet system kan pumparna styras, startas och stoppas med
hjälp av nivåvakter i reservoaren. Eventuellt kan frekvensstyrning ske mot en så kallad börkurva i reservoaren.
Pumpning mot en högreservoar ger ett tekniskt mycket robust system. Bland annat erhålls följande
fördelar:
·
·
·

5.3.3

hög säkerhet både vid driftavbrott för tryckstegringsstationen och vid ledningsbrott
stabila tryckförhållanden i nätet
flödesutjämning som ger lägre driftkostnader genom minskat behov av pumpkapacitet och
jämnare produktion vid vattenverket

Pumpning mot stumt nät

Vid pumpning mot ett ledningsnät utan reservoar, så kallat stumt nät, finns ingen utjämningsvolym i
systemet och tryckhållningen sker genom kontinuerlig pumpdrift. Regleringen kan ske genom växling
mellan konstantvarviga pumpar av olika kapacitet. Alternativt används frekvensstyrning, vilket normalt ger jämnare drift och lägre energiförbrukning. Då kan pumparna styras med hjälp av rådande
tryck/flöde i nätet. Frekvensstyrda pumpar känner av aktuellt tryck i systemet och justerar nivån om
det behövs. Pumpkapaciteten behöver då motsvara hela den momentana maxförbrukningen.

Figur 5.4

5.3.4

Varvtalsreglerad pumpning. – pumpkurvan flyttar sig i diagrammet beroende på aktuellt varvtal (rpm)

Val av driftstrategi

Valet av driftstrategi för en tryckstegringsstation beror bland annat på områdets storlek, men det
har också stor betydelse om det rör sig om ett system med högreservoar eller ett stumt nät. Mindre
tryckstegringsstationer är ofta utrustade med minst tre identiska pumpar där två av dessa klarar normaldrift inklusive maxförbrukning. Den tredje fungerar som reserv.
Vid större tryckstegringsstationer kan följande vara tillämpbart.
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·
·
·
·

En pump går kontinuerligt
En andra pump stöttar under högförbrukningstimmar under normaldygn. Kan eventuellt vara
varvtalsreglerad för att lätt kunna anpassa flödet till det som behövs.
En tredje pump stöttar under mera extrema situationer såsom till exempel brandvattenuttag
andra händelser som ger stora onormalt uttag inom zonen.
En fjärde pump installeras som reserv

Ovanstående ska endast ses om ett exempel och bedömning kring vad som är lämpligt och krävs
måste göras från fall till fall. Behovet kan också variera beroende på vilka driftstrategier och styrfunktioner som ska tillämpas för tryckstegringsstationen.
Pumpleverantören kan i regel ge förslag till hur stationen ska se ut vad gäller antal pumpar och
lämplig styrstrategi.

5.3.5

Tryckslag

Flödes - och tryckförhållanden i vattenledningsnätet ändras vid variationer i förbrukning, reservoarnivåer samt start och stopp av pumpar liksom öppning och stängning ventiler. Oförutsedda händelser som strömavbrott och rörbrott påverkar också förhållandena. Vid ogynnsamma förutsättningar
kan sådana förändringar orsaka snabba och kraftiga tryckvariationer, så kallade tryckslag. Vid dimensionering och utformning av vattenledningsnät ska hänsyn tas till risken for tryckslag. Trycken
kan bli mycket höga men också mycket låga, och risken för undertryck måste beaktas. Speciellt utsatta kan hög- och lågpunkter på överföringsledningar vara. Det är därför viktigt att i samband med
att en tryckstegringsstation ska utformas även ta reda på hur ledningsprofilen ser ut till och från stationen. Man behöver också kontrollera att det inkommande trycket till tryckstegringsstationen inte
blir för lågt. Ett lägsta inkommande tryck på ca 10 mvp kan användas som riktvärde.
I VAV P58, Tryckslag i VA-anläggningar beskrivs dimensioneringskriterier med hänsyn till tryck, metoder för att beräkna risken for tryckslag, skyddsanordningar och mätmetodik.

Figur 5.5 Exempel på tryckvariationer i ledningsnätet i samband med pumpstart vid vattenverket – från P83
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Figur 5.6 Exempel på tryckvariationer längs överföringsledning vid hastigt pumpstopp

Om det finns risk for skadliga tryckslag kan alternativa åtgärder vidtas. Dessa syftar till att antingen
påverka orsaken till tryckslaget, det vill säga ändringen av strömningshastigheten, eller lindra effekterna genom dämpning av trycksvängningarna.
Exempel på åtgärder är:
Långsamt manövrerad avstängningsventil på pumpens trycksida. Funktionen ska vara sådan att exempelvis vid signal for stopp av en pump ska en motormanövrerad ventil ges ett långsamt stängningsförlopp, ofta flera minuter inkluderande stilleståndsperioder. Pumpen stoppas först när ventilen stängt. På motsvarande sätt ska vid pumpstart pumpen uppnå fullt varvtal mot stängd ventil innan ventilen långsamt öppnas.
Observera att metoden med långsamt stängande ventil är verkningslös vid ett momentant bortfall av
pumpdriften, exempelvis genom strömavbrott.
Tryckklocka ansluten till utgående samlingsledning. Tryckklockan ger med sin luftkudde och buffertvolym med vatten en påfyllning av vatten till ledningssystemet efter pumpstopp vilket dämpar undertrycket. Vid efterföljande övertrycksperiod kapas trycktoppen genom en strypt återströmning av
vatten till klockan.
En tryckklocka är driftsäker under förutsättning att luftvolymen återkommande kontrolleras med
hjälp av vattenståndsrör. En tryckklocka kan kräva stort utrymme.
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6

Reservoarer

6.1 Hydraulisk funktion
6.1.1

Allmänt

Reservoarer används för att lagra dricksvatten både vid vattenverk och ute på ledningsnätet. För flödesutjämning anordnas reservoar där vattnet magasineras under perioder med låg förbrukning for
att distribueras under hög förbrukning.
Reservoarer är en kritisk del av vattenförsörjningssystemet och det är viktigt att man noga tänker
igenom hur tillsyn, drift och underhåll ska hanteras. Det kan till exempel vara viktigt att se över tillträdes- och hygienrutiner.
Reservoarer ingår i vattenverkets distributionssystem och fyller bland annat följande funktioner:
·
·
·

6.1.2

större möjligheter att hålla en jämn trycknivå hos konsumenterna
utjämning och dämpning kan ske av förbrukningsvariationer och en jämnare pumpning kan
ske från vattenverk eller tryckstegringsstation
tillgänglig reservvolym kan användas vid till exempel driftavbrott och brandsläckning. På så
sätt fungerar de som redundans i systemet.

Funktion och typ

Beroende på placering i distributionssystemet kan reservoarer delas in på följande sätt gällande
funktion:
·
·

Lågreservoarer: Reservoarer varifrån distribution sker genom pumpning. De är praktiskt taget alltid placerade vid vattenverket eller i en del fall på sugsidan intill tryckstegring.
Högreservoarer: Reservoarer som är så högt placerade att de ger tillräckligt vattentryck för
distributionssystemet

Reservoar anordnas som högreservoar eller lågreservoar efter ekonomisk jämförelse och med hänsyn tagen till krav på leveranssäkerhet. En och samma reservoar kan vara högreservoar i en tryckzon
och samtidigt lågreservoar i förhållande till en annan. Detta är vanligt i områden där terrängen varierar mycket och där tryckstegring måste ske mot olika områden (tryckzoner).
De reservoartyper som kommer till användning är:
·
·

6.1.3

Vattentorn: Fristående byggnad med reservoaren i sin övre del
Markreservoar: Reservoar belägen på eller i mark

Placering i distributionsanläggningen

Reservoarers plan- och höjdläge är en teknisk-ekonomisk fråga, som hänger samman med utformningen av vattenförsörjningsanläggningen i sin helhet. Befintliga reservoarer är ju redan lägesbestämda men kan behöva användas på annat sätt i takt med att systemet förändras eller ska byggas
ut. Nya reservoarer kan placeras och dimensioneras baserat på kommande behov eller den ekonomiska kalkylperioden. Volymen kan förläggas i en eller flera reservoarer, beroende på förbrukningsområdets utbredning, höjdskillnaderna inom området och andra faktorer.
Ett system utan reservoar medför att dimensionerna på huvudledningarna mellan vattenverk och
reservoarer behöver vara större eftersom man då momentant måste pumpa ut hela det flöde som
krävs för att klara förbrukningstoppen. Ett system med reservoarer gör att dimensionerna kan hållas
klenare eftersom förbrukningstoppen kan jämnas ut i reservoaren.
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I de flesta fall är det också ekonomiskt, och även tekniskt, fördelaktigt att produktionsanläggningen
har så jämn leverans som möjligt och att variationer i förbrukningen tas i reservoarer. Dessa bör
därför placeras så nära brukarna som möjligt. Även ur leveranssäkerhetssynpunkt är en sådan placering att föredra.
Reservoarers lämpligaste läge i förhållande till förbrukning beror av ett flertal faktorer såsom topografi, vattenverkets läge, fördelning av bebyggelse och folkmängd, grundförhållanden med mera.
Man ska också bestämma bästa möjliga läge ur hydraulisk synpunkt. Härvid måste man beakta
många olika aspekter som pumprutiner vid vattenverk, val av driftavbrottstider för olika anläggningsdelar med mera.

6.2 Läge i höjdprofil
Här måste särskiljas mellan hög- och lågreservoar. Beakta rekommendationen för högsta och lägsta
tryck hos abonnenterna. Högreservoarer förläggs lämpligen så att den effektiva volymen kan tillgodose de nämnda tryckrekommendationerna hos abonnenterna. För lågreservoarer är det bland annat viktigt att den effektiva volymen ligger på en nivå som passar bra för utpumpningen av vattnet
till abonnenterna.

6.2.1

Högreservoarer

Utbyggnad av en ny högreservoar handlar till stora delar om att öka leveranssäkerheten. En högreservoar kan hålla nätet trycksatt från den fria vattenytan. Högsta och lägsta vattennivå i högreservoar bestäms med hänsyn till behovet av vattentryck och av driftavbrottsreserv. Anslutande ledningar förses lämpligen med avstängningsventiler i närheten av reservoaren. En högreservoar kan
utföras som markreservoar eller som vattentorn.
Följande fördelar kan nämnas gällande högreservoar:
·

·

·
·

·
·

Ett grundläggande syfte med en högreservoar är att utjämna vattenproduktionen under dygnet både vid medeldygn och under maxdygn. Detta kan göras på enkelt sätt tack vare den
fria vattenytan som alltid står i förbindelse med det vatten som distribueras till abonnenterna.
Vid totalt strömavbrott för ett helt distributionsområde stannar alla pumpar. En högreservoar gör att trycket i vattendistributionen ändå upprätthålls under en viss tid. Det är en stor
fördel eftersom man inte omedelbart får några störningar på leveransen eller på dricksvattnets kvalitet. Vattnet i vattentornet räcker normalt i flera timmar vilket gör att man kan ha
relativt god tid på sig att starta upp pumpningen igen efter ett driftavbrott.
Om flera högreservoarer finns inom samma förbrukningsområde så kan de ersätta varandra
med bibehållen systemfunktion om någon av dem ska renoveras under en viss tid
En högreservoar bör om möjligt utformas med minst två separata kammare. Så ser även
flertalet av de befintliga reservoarerna ut. Då kan den ena kammaren normalt stängas av en
kortare tid för reparation eller renovering medan den andra kammaren kan användas i driften. På så sätt kan man slippa att pumpa mot stumt nät och riskera att känsliga vattenledningar skadas av för stora tryckvariationer.
En fri vattenyta ger en utjämnande effekt på tryckslag. När den första undertrycksvågen har
nått vattentornet dämpas tryckvariationerna gradvis ner i systemet.
Vid mindre eller mer begränsade läckor på nätet kan högreservoaren användas till att hålla
trycket i systemet så att ingen del blir trycklös. Då får nivån i tornet sjunka med trycknivån i
systemet tills läckan är lagad även om nivån sjunker under tornbotten.

Följande nackdelar kan nämnas gällande högreservoar:
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·
·
·
·

Normalt är investeringskostnaden högre för en högreservoar än en lågreservoar.
Åtkomsten för rengöring kan vara mer komplicerad för en hög byggnad.
I framförallt fallet att högreservoaren är en återgångsreservoar kan vattenomsättningen bli
för låg om man inte varierar vattendjupet tillräckligt mycket varje dygn.
Vid större läcka på nätet finns risk att reservoarvolymen töms.

Vid en större läcka kan stora mängder vatten läcka ut och behöver då kunna hanteras. Fjärrmanövrerade ventiler bör placeras vid reservoaren för att kunna isolera den om det behövs och för att undvika skador som kan uppstå där vattnet snabbt strömmar ut vid rörbrottet.

6.2.2

Lågreservoarer

En lågreservoar är placerad i marknivå och ligger alltid under trycklinjen i distributionsnätet. Pumpning måste ske ur lågreservoaren för att distribuera vattnet ut på nätet men också för att omsätta
vattnet i reservoaren.
Om hela eller en del av reservoarvolymen placeras i lågreservoar måste tillhörande tryckstegringsstation uppfylla stora krav på driftsäkerhet. Pumparna bör ha tillräcklig kapacitet för att tillsammans
med reservoaren kunna täcka vattenförbrukningen för normala ändamål samt vatten för brandsläckning aven då den största pumpen är ur funktion. Tillgång bör finnas till två av varandra oberoende
energikällor - reservkraftanläggning eller el-matning från skilda nät som var och en är tillräcklig för
pumpstationens hela energibehov.
Följande fördelar kan nämnas gällande lågreservoarer:
·
·
·

Förläggs vanligtvis som markreservoar och är relativt billig att bygga.
Relativt enkel att rengöra.
Påverkas inte på samma sätt som högreservoarer av vattenläckor ute på nätet

Följande nackdelar kan nämnas gällande lågreservoarer:
·
·
·
·

·

Vatten måste pumpas ur reservoaren med bestämda intervall för att få till stånd en god vattenomsättning. Annars finns risk för försämrad vattenkvalitet i reservoaren.
Ett reservkraftaggregat måste finnas vid lågreservoaren. Reservkraften träder i funktion om
elmatningen till lågreservoaren faller ifrån.
Ger inga tydliga signaler gällande läckor som inträffar. Tryckgivare behövs istället ute på ledningsnätet för att få larm om det inträffar någon läcka på en huvudledning.
Om pumpning från lågreservoaren inte går igång, kan hela eller delar av distributionssystemet bli trycklöst. Då finns risk för vakuum och inträngning av jordbakterier i vattenledningarna.
Lågreservoar ger ingen utjämnande effekt på tryckslag. Det beror på att vattenytan inte
kommunicerar fritt med trycklinjen över staden.

6.3 Läge i plan
Strategisk placering bör åstadkommas för att kunna försörja ett optimalt område (befintligt och med
hänsyn till kommande ny exploatering). Här måste hänsyn också tas till hur huvudledningsnätet är
uppbyggt i och runt tätorten eller distributionsområdet. En viktig aspekt är således att se över är hur
försörjningsvägarna till och från reservoaren ser ut. Har ledningsnätet tillräcklig kapacitet för de flöden som krävs vid normaldrift och vid olika drifthändelser? Detta måste ses över i samband med planering av nya reservoarer och vid förändring av funktion vid befintlig reservoar.
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Om marken inom förbrukningsområdet är i stort sett horisontell och förbrukningen något sånär
jämnt fördelad, gäller som allmän regel att högreservoaren bör förläggas så, att cirka 2/3 av förbrukningsområdet blir beläget mellan vattenverk och högreservoar. Härigenom erhålls bland annat
jämna tryckförhållanden i ledningsnätet.
Högreservoarens läge behöver ändå i varje enskilt fall anpassas efter de lokala förhållandena. Om
flera lägen kan komma i fråga bör det lämpligaste läget fastställas genom en jämförande teknisk/ekonomisk beräkning.
En högreservoar, som är placerad i eller bortom förbrukningsområdet från vattenverket räknat, benämns återgångsreservoar medan en reservoar som är placerad mellan vattenverket och förbrukningsområdet benämns genomgångsreservoar. I system med en genomgångsreservoar är trycket i
förbrukningsområdet alltid bestämt av vattennivån i reservoaren och trycket kan nedströms inte bli
högre än högsta vattennivån i reservoaren. Se Figur 6.1.
I system med en återgångsreservoar påverkas trycket i ledningarna mellan vattenverket och reservoaren också av pumparnas uppfordringshöjd. Högsta vattentrycket erhålls normalt vid pumpning för
fyllning av reservoaren under minimiförbrukning. Återgångsreservoaren ger fördelar utifrån hydraulisk synpunkt och större säkerhet vid leveransavbrott eftersom vatten kan tillföras brukarna från två
håll. Genomgångsreservoaren ger bättre förutsättningar for god vattenomsättning.
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Figur 6.1 visar principen med genomgångsreservoar och återgångsreservoar samt hur reservoarvolymen kan förläggas
inom distributionsområdet.

6.4 Lämplig reservoarvolym
Vid volymdimensioneringen ska krav på utjämning, reserv och brandvattenvolym beaktas för den
ekonomiska kalkylperioden. Avvägning måste också göras mellan behov av reservvolym och en tillfredsställande vattenomsättning i reservoaren.

6.4.1

Volym for utjämning

Reservoarer for allmän vattenförsörjning är i de flesta fall avsedda for dygnsutjämning. Dimensioneringen sker med utgångspunkt från maxdygnsförbrukningens storlek och variationer. Detta innebar
att samtliga anläggningsdelar före reservoaren, till exempel råvattenpumparna, råvattenledningarna
och vattenverket, dimensioneras för dygnsförbrukning, medan anläggningsdelar efter reservoaren,
till exempel distributionsledningarna, dimensioneras för timförbrukning.
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Förbrukningsvariationerna under dagen kan tillgodoses genom magasinering i reservoar, medan variationerna mellan olika dygn normalt tillgodoses genom varierande uttag från vattentäkten.

Figur 6.2 visar hur flödesutjämning under dygnet kan ske i en reservoar i relation till förbrukningsvariationen och ett helt
jämnt pumpflöde som antas matas ut från vattenverket (från Vårt Vatten)

Vid optimal flödesutjämning blir pumpning från vattenverket i princip helt konstant under dygnet. En
sådan jämn pumpning innebär att energikostnaderna kan minimeras. Dessutom möjliggörs att dimensioner på huvudledningar fram till reservoaren kan hållas nere. På så vis bör en jämn pumpkapacitet som motsvarar medeldygnets medeltimme kunna användas större delen av årets dagar.
Under ett maxdygn måste man öka pumpflödet till maxdygnets medelflöde. Utjämningen av dygnsförbrukningen sker alltså i reservoaren.
I praktiken är det dock inte alltid möjligt att klara driften med en helt jämn pumpdrift. En viss variation kan vara nödvändig för att upprätthålla en lämplig volym i reservoaren. Det kan orsakas av att
reservoarvolymen är, eller med tiden har blivit, för liten i förhållande till den förbrukning som råder.
Figur 6.3 nedan visar dygnsförbrukningskurvan (svart) tillsammans med ett ganska konstant pumpflöde från tryckstegringen (blått) samt den volymvariation (rött) som erhålls i reservoaren. Under
natten och morgonen är förbrukningen lägre än pumpflödet och reservoaren fylls på. Från 9-tiden
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fram till ungefär klockan 20 är förbrukningen högre än pumpflödet. Då bidrar reservoaren till att försörja brukarna och nivån och volymen minskar. Reservoaren har som minst volym strax efter klockan
20 och innehåller då endast ca 1000 m3. En möjlighet att öka denna minimivolym blir att frångå den
ganska jämna pumpningen och istället pumpa på en något högre nivå under eftermiddagen. Eventuellt kan man använda två pumpnivåer under dygnet. På så sätt kan man bättre parera förbrukningen
och därmed minska utflödet och nivåsänkningen i reservoaren. Exemplet är till för att illustrera att
när man väljer pumpdrift så kan man i praktiken behöva frångå den helt jämna pumpdriften till att
kanske använda olika pumpnivåer, till exempel en lite högre och en något lägre, för att nivåkurvan i
reservoaren ska få det önskade utseendet. Utvärdering av lämplig pumpdrift and andra driftrutiner
görs effektivt med hjälp av hydraulisk modellering, se kapitel 7.

Figur 6.3 visar hur volymvariationen kan se ut i högreservoar under ett dygn tillsammans med förbrukning och ganska konstant pumpflöde

6.4.2

Volym som säkerhet vid kritiska driftförhållanden

Den volym som behövs som säkerhet för driftavbrott är till stor del beroende av driftsäkerheten hos
övriga delar av försörjningsanläggningen samt av driftavbrottskänsligheten.
Man kan teoretiskt välja att inte ha någon volym som säkerhet för driftavbrott. I sådant fall måste
energiförsörjningen vara tillförlitligt ordnad och pumparna vara utrustade med reservaggregat. Dessutom ska antalet huvudledningar till förbrukningsorten vara två eller flera samt driftavbrottskänsligheten ska vara liten. Kostnaden för volym som säkerhet for driftavbrott ska därmed vägas mot kostnaderna for reservkraftanläggningar, dubblering av huvudledningar eller andra åtgärder i avsikt att
minska leveransavbrottens frekvens och varaktighet.
Lämplig volym för driftavbrott beror på avbrottets varaktighet och förbrukningen under denna tid.
Varaktigheten beror i sin tur på bedömd reparationstid för huvudledningar och möjligheten att
koppla in alternativ försörjning i systemet. Detta behöver bedömas utifrån förutsättningarna i varje
enskilt fall, men driftavbrottstiden bör i de flesta fall antas vara minst 8 timmar. Förbrukningen under denna tid beror på när på året och när på dygnet avbrottet inträffar, och det är rimligt att anta
att den kan uppgå till 50% av förbrukningen under ett medeldygn. Detta ger därmed ett behov av
effektiv reservoarvolym som motsvarar halva medeldygnsförbrukningen. För ett resonemang om dimensionerande förbrukning för olika driftscenarier, se avsnitt 3.5.
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Tabell 6-1 visar dels total reservoarvolym och dels relativ reservoarvolym i förhållande till förbrukningen under ett normaldygn. Spannet är stort och varierar från knappt 20 % upp till 100 % av dygnsförbrukningen. I några av exemplen med mycket liten relativ reservoarvolym finns mer än ett vattenverk att tillgå under normaldrift. Detta är i sig en säkerhet och kan därmed motivera mindre reservoarvolym.
Det ska noteras att siffrorna som presenteras gäller den totala reservoarvolymen. Den tillgängliga
volymen vid ett driftavbrott beror på uppfyllnadsgraden då avbrottet inträffar och är därför mindre
än de värden som visas i tabellen. Om man antar att 75 % av total reservoarkapacitet är tillgänglig
vid ett driftavbrott, är det endast ett fåtal av distributionsområdena där rekommendationen på 50 %
av dygnsförbrukningen kan uppfyllas. På senare tid har därför reservoarfrågorna åter aktualiserats
och i flera städer byggs eller planeras för nya reservoarer.
Tabell 6-1

6.4.3

Total och relativ reservoarvolym i några svenska städer och större distributionsområden

Volym för släckvatten

I avsnitt 3.2.6 finns riktlinjer för släckvattenförbrukning. Från en enskild brandpost ska minst 10 l/s
kunna tas ut. I kombination med flera samtidiga brandpostuttag kan 40 l/s eller mer behöva tas för
industriområden eller motsvarande med hög brandbelastning. I Tabell 6-2 redovisas vilka volymer
som teoretiskt skulle krävas för olika släckvattenflöden. Uträkning finns för brandvaraktighet en respektive två timmar. Utöver dessa volymer kan man eventuellt behöva lägga till volym normal förbrukning inom området under tiden som brandsituationen pågår.
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Tabell 6-2 Erforderlig volym baserat på olika släckvattenflöden och dess varaktighet i tiden

I större system där reservoarvolymerna är mycket stora kommer volym för brandsläckning inte att
behöva beaktas. Tillräckliga volymer kommer i princip alltid att finnas tillgängliga.
Dessutom är det inte rimligt att anta att branden inträffar samtidigt som det är avbrott vid vattenverket eller tryckstegringen. Om dessa är igång kommer tillgänglig reservoarvolym att överstiga
släckvattenvolymen och därmed är problemet inte aktuellt.
I mindre system där reservoarerna är små och där de fungerar som genomgångsreservoarer på en
längre överföringsledning kan däremot tillgänglig brandvattenvolym bli relevant att beakta. Även vid
ett fullt fungerandes system kan inpumpningen till reservoaren understiga brandvattenflödet och då
krävs en överskjutande volym att tillgå i reservoaren.

6.5 Utformning och vattenomsättning
Enligt svensk standard för konstruktion, drift och underhåll av dricksvattenreservoarer (Svensk standard SS-EN 1508:1998) ska reservoarer vara konstruerade och skötas så att vattnets kvalitet inte påverkas negativt genom kontaminering, eller genom kemiska, fysikaliska och biologiska förändringar.
Detta ställer särskilda krav på alla material som är i kontakt med vattnet, samt höga säkerhetskrav
på konstruktionen så att risken minimeras för inläckage av föroreningar genom väggar, golv och tak,
via anslutande ledningar, inspektionsluckor eller via ventilationsluften. Därutöver krävs enligt standarden att reservoarer utformas så att det inte uppstår områden med stillastående vatten, så kallad
stagnation.
Vanliga konstruktionstyper i Sverige är cylindriska behållare av betong eller stål. Även rektangulära
behållare är vanligt, särskilt för lågreservoarer. Vattentorn är ibland utformade som koniska (trattformade) behållare. Det är både av estetiska och praktiska skäl eftersom det innebär att större delen
av volymen är tillgänglig på en trycknivå nära reservoarens högsta vattennivå.
Ofta är reservoarer avdelade i två kammare med separata anordningar för in- och utlopp så att en av
kamrarna kan vara i drift medan reparation och underhåll utförs i den andra. I cylindriska behållare
går mellanväggen som skiljer kamrarna åt antingen diametralt genom reservoaren eller i en cirkel
runt mitten. I det senare fallet får reservoaren en ringformad yttre kammare som omsluter den inre
kammaren.
För att åstadkomma god vattenomsättning i reservoarer behöver volymen som pumpas in och tas ut
varje dygn vara tillräckligt stor i förhållande till reservvolymen. Detta förhållande bestämmer den ge-
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nomsnittliga uppehållstiden i reservoaren, vilket utgör den yttre begränsningen för vattenomsättningen. Därutöver behöver reservoarer utformas med hänsyn till den invändiga hydrauliken så att
zoner med stillastående vatten undviks.
Vattenomsättningen i genomgångsreservoarer är oftast bättre än i återgångsreservoarer eftersom
det normalt är en större andel av reservvolymen som passerar genomgångsreservoarer varje dygn,
det vill säga den genomsnittliga uppehållstiden är kortare. Hur lång den genomsnittliga uppehållstiden får vara i en reservoar beror av förhållanden som till exempel beredningsprocessen i vattenverket, vattentemperaturen, samt ledningarnas och reservoarens skick. Det går därför inte att ge någon
generell rekommendation. Genomsnittliga uppehållstider på 3-5 dygn är dock vanligt i återgångsreservoarer och kan fungera som ett referensvärde.
För att undvika stagnation måste vattnet som strömmar in via inloppet fördelas till varje del av volymen. Detta kan ske antingen enligt pluggflödeprincipen eller blandningsprincipen (Figur 6.4). Ett
pluggflöde förutsätter i praktiken att reservoaren utformas som en lång och smal kanal med in- och
utlopp i vardera änden och med ett kontinuerligt genomflöde av vatten. I annat fall är det svårt att
styra flödet i parallella banor mellan in- och utlopp och det finns risk för stagnation. Ett exempel på
när pluggflödesprincipen tillämpas är lågreservoarer som ligger i anslutning till vattenverk och som
fungerar som kontaktbassäng för klor. Detta ger längre tid för kloret att verka innan vattnet pumpas
ut på ledningsnätet.
Blandningsprincipen är betydligt enklare att efterlikna än pluggflödesprincipen och rekommenderas
därför generellt för reservoarer som används för magasinering av vatten ute på ledningsnätet.
Blandningsprincipen innebär att man tar tillvara den rörelseenergi som finns tillgänglig i det inströmmande vattnet för att blanda om hela volymen. Med lämplig utformning av inloppet går det ofta att
uppnå nära fullständig omblandning varje dygn och förhindra stagnation i de vanligaste konstruktionstyperna (Svenskt Vatten Utveckling 2007).

Figur 6.4 som visar principer för pluggflöde och blandning vid utformning av reservoarer. Från SVU-Rapport 2007-15.

Reservoar bör, om reglering av flöde ej kan ske automatiskt eller genom fjärrmanövrering, utrustas
med bräddavlopp som ska kunna avleda hela det tillrinnande flödet.
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7 Hydraulisk modellering
7.1 Hydraulisk modell som planeringsverktyg
Enligt Dricksvattenföreskrifterna ska det finnas en beskrivning av distributionssystemets uppbyggnad
och funktion. Såväl i det dagliga arbetet som i den långsiktiga planeringen är det viktigt att ha god
kunskap om systemets funktion med begränsningar och möjligheter. Störningar och problem måste
kunna värderas gentemot vad man kan betrakta som normala förhållanden. För att kunna svara på
frågeställningar om vattnets uppehållstid och kvalitetsutveckling, uttagbara flöden för tillkommande
områden eller brandsläckning och ledningsnätets framtida utseende krävs en beräkningsmodell.
Även för dimensionering av pumpar och studier av alternativa rutiner för pumpstyrning är beräkningsmodellen ett värdefullt hjälpmedel. Aktiv användning av modellen innebär också att uppdateringar behöver göras löpande.

7.1.1

Systembild

I arbetet med att beskriva distributionsanläggningen samt gällande underlag till att upprätta den
hydrauliska modellen behöver funktionen kartläggas och visualiseras för god förståelse. En så kallad
systembild kan tas fram i profil för att få en överblick över de anläggningar som ingår i systemet med
logiska lägen och höjder. Systembilden i Figur 7.1 nedan beskriver de olika anläggningarnas läge i
plan i systemets längdriktning samt deras placering i höjdskala. På så sätt kan man redan innan modellen är uppbyggd läsa av förväntade trycknivåer och även stämma av till exempel tryckmätare som
är påkopplade i systemet. I detta exempel har även bilden kompletterats med påkopplade områden
och zoner inritade i ovaler samt hur de försörjs via systemets anläggningar.

Figur 7.1 Exempel på systembild i profil. Här kan utläsas vilka anläggningar som ingår i systemet samt vilka nivåer och
trycknivåer som är förhärskande i systemet. Även mätare och deras placering kan anges i bilden. Styrfunktion mellan till
exempel tryckstegring och reservoar kan ritas in som streckade linjer.
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7.1.2

Den hydrauliska modellen

Figur 7.2 visar ett exempel på en hydraulisk modell. Modellen beskriver ett distributionssystem bestående av det primära huvudledningsnätet försörjt från ett vattenverk mot två högreservoarer. Förbrukningen är inlagd och distribuerad i modellens punkter som finns i varje ledningsände. I de östra
delarna har modellen även förfinats med beskrivning av ett ingående lokalnät som ansluter till huvudledningsnätet.
Efter beräkning kan modellen användas för hydraulisk analys i syfte att till exempel belysa hur den
hydrauliska situationen ser ut i systemet vid en specifik driftsituation eller belastningsfall. Här kan
presenteras hur bland annat tryck och flöden ser ut i olika delar av nätet samt vid olika tidpunkter.
I figuren kan således utläsas hur flödessituationen ser ur vid en utvald tidpunkt på dygnet. Det är
tydligt att de stora flödena sker från vattenverket (VV) ut mot högreservoarerna (HR1, HR2). Flödespilarna visar att förbrukningen vid tidpunkten är så pass stor att nätet måste försörjas från både
vattenverk och reservoarer. Man kan dock se att flera av de större ledningarna i södra delen har relativt små flöden. De används inte under normaldrift för att fylla reservoarer utan flödena styrs helt
och hållet av rådande förbrukning. De stora ledningsstorlekarna kan dock vara motiverade i en situation med avbrott på den norra slingan. Då kan den södra slingan komma att fungera som redundans i försörjningen av till exempel högreservoarerna och då kommer plötsligt flödena att öka markant. Modellen kan således användas för kontroll av funktion och dimensionering av befintligt (och
även ett tänkt framtida) huvudledningsnät. Detta både vad gäller erforderlig kapacitet men också för
att säkerställa att tillräcklig omsättning sker i alla ledningsnätet under normaldrift.
Även i det östra lokalnätet är flödena små då situationen entydigt bestäms av den rådande förbrukningen i det aktuella lokalnätet. Ledningsdimensionerna är å andra sidan klena vilket kommer att resultera i acceptabla vattenhastigheter och därmed möjlighet till god omsättning, trots att flödena är
små. I lokalnätet kan dimensioneringen styras av kritiska driftförhållanden, till exempel behov av
brandvatten, se avsnitt 3.5.
Vid sidan av flödesbilder är det i detta sammanhang också praktiskt att studera rådande vattenhastigheter i ledningsnätet. Vattenhastigheten i en ledning blir ett mått på hur belastad ledningen är
och påverkar till stor del hur stort tryckfall som kan förväntas i ledningen. Små hastigheter kan indikera att omsättningen inte är tillräcklig. Höga hastigheter, till exempel upp mot 1 m/s, kan ge mycket
stora tryckfall, dock i varierande grad beroende på vilken dimension ledningen har, se avsnitt 4.2.
I Figur 7.2 visas även rådande trycksituation vid samma tidpunkt. Aktuellt tryck visas i modellens
punkter och beräknas som trycknivå minus ledningshöjd i den aktuella punkten. Färgskala och gradering har anpassats till vedertagna tryckgränser i ett vattenledningsnät, se avsnitt 1.4.3. Grön och blå
färg representerar tillräckligt respektive för högt tryck (>70 mvp). Röd färg indikerar att tryck under
15 mvp kan förväntas. Denna nivå motsvarar rekommenderat lägsta tryck i förbindelsepunkten och
kan i figuren ses inträffa i lokalnätet i systemets östligaste del. Här finns även andra punkter med förhållandevis låga tryck, 15-35 mvp. Här bör lokal tryckstegring övervägas och testas med hjälp av modellen inom detta område. I en sådan analys måste även terrängförhållandena som omsluter den
påkopplade faktiska bebyggelsen tas i beaktande så att erforderlig tryckstegring kan dimensioneras
på rätt sätt. I analysen måste också byggnadshöjder på befintlig och kanske tillkommande bebyggelse beaktas för att man ska kunna fastställa högsta tappställe.
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Figur 7.2 Planbild med olika resultat från en hydraulisk modellberäkning. Ledningsdimensioner inskrivna intill ledningarna.

Figur 7.3 nedan visar tidsserier från hydrauliska modellberäkningar. Den vänstra grafen visar förbrukningsvariationen i en utvald knutpunkt. Streckad linje, kl. 18, motsvarar den i Figur 7.2 betraktade
tidpunkten med högst förbrukning i nätet. Den högra grafen visar nivåerna i högreservoarerna. Som
tidigare nämnts försörjs nätet från både vattenverk och högreservoarer vid den aktuella tidpunkten.
Detta kan tydligt ses i den nedåtgående nivåkurvan i den högra grafen. I grafen kan också indirekt
utläsas hur mycket vatten som finns att tillgå vad gäller reservvolym för olika tidpunkter under dygnet. Detta diskuteras i avsnitt 6.4.2.

Figur 7.3 Tidsserier från den hydrauliska modellen. Vattenförbrukning i ena utvald punkt till vänster. Nivå i de båda högreservoarerna till höger. Streckad linje indikerar den tidpunkt som valts för illustration i planbilden (Figur 7.2)

63
Svenskt Vatten P114 Arbetsmaterial som inte får åberopas! Remissversion 26 april 2019

7.1.3

Utredning

En målsättning med en hydraulisk modellering kan vara att utvärdera hur nätet fungerar under normaldrift och normalbelastning. Det kan gälla ledningsnätet i sig men också dess samverkan med systemets anläggningar, såsom tryckstegringar och högreservoarer.
Den hydrauliska modellen är också ett verktyg för löpande frågeställningar. Det kan gälla aktuella
utbyggnadsplaner, förändrad drift, problem med tryck eller kvalitet, dimensionering av nya pumpar,
pumpekonomi, omsättning i reservoarer, brandvattenförsörjning med mera.
Modellen är också ett effektivt verktyg för dimensionering av systemets framtida utformning. Det
kan till exempel gälla utvärdering av olika framtida förbrukningsscenarier. I ett sådant arbete används ofta kommunernas översiktsplaner för att kvantifiera och distribuera prognostiserad förbrukning i olika scenarier som beräknas med modellen
Nedan listas frågeställningar som bör beaktas och fastställas i olika utredningsskeden:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Belastning per ytenhet för industrimark
Antal boende per tillkommande bostad
Specifik vattenförbrukning (liter per person och dygn)
Krav på släckvattenförsörjning (kan variera från område till område).
Metodik för beräkning av dimensionerande förbrukning
Krav på vattentryck
Krav på lägsta/högsta nivå i högreservoar(er)
Krav på reservoarvolym
Funktionskrav avseende tryckfall och hastigheter i nya och befintliga huvud- och distributionsledningar
Krav på leveranssäkerhet och redundans
Krav med hänsyn till vattenkvalitet och omsättning

Vägledning kring alla ovanstående punkter återfinns i tidigare kapitel i denna publikation.

7.1.4

Trender

I takt med den ökande digitaliseringen där olika typer av mätdata och annan information kan samlas
in i realtid, samt också lagras i stor kvantitet och med hög upplösning, öppnar sig vidgade möjligheter att även nyttja modellen och dess beräkningsresultat tillsammans med denna typ av externa
data.
Det kommer också bli allt viktigare att fler människor inom organisationen kan ta del av den information och det beslutsstöd som modellen ger upphov till. Modellprogramvarorna utvecklas därför mer
och mer mot internetbaserade applikationer som gör det möjligt att på ett snabbare och effektivare
sätt få tillgång till modellens indata och resultat samt även genomföra simuleringar. Det blir på så
sätt lättare för va-huvudmannen att fatta snabbare och bättre underbyggda beslut i samband med
drift- och underhåll av vattenledningsnät.
En naturlig utveckling är sedan att modellen i ett nästa steg integreras med andra system i organisationen. Genom koppling till verkliga realtidsdata från övervakningssystem och driftdatabaser kan modellen köras on-line och på så sätt beskriva det fysiska systemets funktion och egenskaper i realtid.
I ett nästa steg kan integrering av online-modellen göras i ett större system med fler komponenter,
ett så kallat beslutsstödsystem. Detta visas schematiskt i Figur 7.4. Den hydrauliska modellen beskriver det fysiska systemet geometriskt och geografiskt. Övervakningsdata från det fysiska systemet dri64
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ver modellberäkningarna. Modellen som till exempel kan anropas från internettjänst beräknas online i realtid och kontinuerligt. Resultat från modellen kombinerat med sensordata från det fysiska
systemet tolkas och bearbetas via algoritmer och processorer för att i nästa steg kunna tas tillbaka
och användas för optimering och automatisering av driften i det fysiska systemet.

Figur 7.4 Den hydrauliska modellen som del i ett större beslutsstödsystem hos en kommun eller va-organisation

7.2 Uppbyggnad av modell – ledningsnät och anläggningar
7.2.1

Ledningar

Uppgifter om vattenledningar hämtas i regel från aktuell ledningsdatabas och importeras till modellprogrammet. Samtliga eller ett urval av ledningar importeras från databasen. Alla relevanta ledningsattribut såsom dimension, ålder, material och råhet tas i regel med i importen i den utsträckning de
finns tillgängliga. Om möjligt görs en koppling till den ursprungliga ledningsdatabasen så att kommande uppdateringar av modellen kan underlättas.
Efter inläsning från databasen krävs normalt en del efterarbete för att koppla ihop nätet, rensa bort
överflödiga data samt komplettera med nödvändiga ledningsattribut där detta saknas. Det kan till
exempel handla om komplettering av ledningsdimensioner som saknas i ursprungsdatabasen.

7.2.2

Höjder

Höjddata till modellen hämtas normalt från nationell höjdmodell för det aktuella området. Höjderna,
som på så vis representerar marknivå kan räknas om till ledningshöjd efter avräkning med ledningens ungefärliga djup under mark. Höjderna appliceras normalt i modellens knutpunkter.
Undantag från ovanstående höjdsättning görs i punkter som representeras av till exempel tryckmätare, uttagspunkter, anläggningar eller på annat sätt har betydelse för systemets drift och funktion. I dessa punkter utgås så långt som möjligt från inmätt information och annan höjdinformation
som finns i ritningar och digitalt material.
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7.2.3

Anläggningar

Geometrisk information om anläggningskomponenter samlas in och bearbetas. Komponenternas
funktion under normaldrift kartläggs.
Anläggningskomponenterna såsom pumpar, ventiler, reservoarer läggs in i modellen tillsammans
med relevanta tillhörande attribut och karakteristikuppgifter. Detta innefattar till exempel volymnivå-kurvor för reservoarer, pumpkurvor för pumpar, samt ventilkarakteristik i den mån detta är tilllämpligt. Eventuella automatiska styrvillkor för pumpar och ventiler hämtas från driftbeskrivningar,
övervakningssystem samt genom samtal med driftpersonal.
Modellen byggs upp för att beskriva en vald driftsituation i nätet. Parametrar och förutsättningar
kring aktuell drift hämtas normalt från driftrapporter och övervakningssystem.

7.3 Belastning i modellen – vattenförbrukning och läckage
7.3.1

Förbrukningens storlek, distribution och variation

Ett viktigt steg i dricksvattenmodellering är att beskriva den övergripande vattenbalansen och vattenförbrukningens distribution så korrekt som möjligt.
Förbrukningsdata hämtas normalt från aktuellt debiteringsregister. Registret måste ofta bearbetas,
eventuellt med koppling till fastighetsregister, så att varje abonnent kan koordinatbestämmas. Detta
tillsammans med den på årsbasis debiterade förbrukningen för varje abonnent kan sedan användas
för att distribuera den totala förbrukningen på modellens knutpunkter.
Beroende på tillgänglig information särskiljs abonnenterna åt i olika förbrukartyper. Speciellt gäller
detta för större förbrukare som kan tänkas ha betydande påverkan på systemets hydraulik. I första
hand baseras variationsmönstren på information från exempelvis avläsningar från övervakningssystemet. I de fall där sådan information saknas används standardkurvor, se avsnitt 3.3.2.
Då alla variationsmönster bestämts kan modellen användas för att simulera längre perioder. Det kan
innebära att man sätter ihop ett scenario som omfattar till exempel en veckas tid. Under den beskrivna veckan kan man kombinera olika storlekar av belastningsdygn precis som önskas. I Figur 7.5
visas en vecka omfattande en kombination av medeldygn, maxdygn och mindygn. Detta kan vara
praktiskt för kontroll av att till exempel en vald driftstrategi fungerar uthålligt, eller att reservoarnivåerna har tillräcklig tid att återhämta sig under flera återkommande maxdygn.

Figur 7.5 Exempel på sammansatt veckoförbrukning att användas i scenariomodellering. Grafen visar vattenförbrukningens
storlek under 7 dygn.
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Läckage eller andel omätt vatten bestäms på årsbasis via övervakningsdata samt uppgifter på producerat och debiterat vatten. Eventuella uppmätta nattflöden som kan kopplas till specifika områden
beaktas för mer detaljerad distribution av det totala läckaget. Läckaget sprids normalt ut med avseende på ledningslängd i modellen.

7.3.2

Dimensionerande förbrukning

Det blir sedan viktigt hur den belastande förbrukningen appliceras i modellen. Om syftet är att utreda påverkan på hela distributionsområdet (till exempel en hel stad) och primärt det försörjande
huvudledningsnätet så blir det viktigt att medel/max dygns- och timfaktorer sammanlagras för att
gälla hela det studerade området.
Om utredningen istället syftar till att dimensionera till exempel försörjande ledningar till ett begränsat lokalnät så måste belastande förbrukningsfaktorer istället anpassas till det aktuella lokalnätets
storlek. Detta för att ta hänsyn till de maxuttagssituationer som kan ske lokalt och på så sätt belastar
de försörjande ledningarna till området, se avsnitt 3.3.2.
Rekommendation för beräkning av dimensionerande förbrukning och de förbrukningsfaktorer som
ska användas beskrivs i avsnitt 3.5. Här skiljs på normala och kritiska driftförhållanden. Om syftet är
att utreda till exempel påverkan av en planerad ledningsavstängning på huvudledningsnätet finns
vägledning för val av faktorer i Tabell 3-5: Dimensionerande förbrukning vid olika scenarier. Normalt
kombineras inte en händelse i anläggningen med samtidig maxförbrukning.
I Figur 7.6 illustreras några olika situationer som kan inträffa i en anläggning. Tre olika lägen för ett
tänkt avbrott finns markerade.
Avbrott 1 gäller avbrott eller avstängning på en huvudledning mellan vattenverk och vattentorn. Det
blir i ett sådant fall svårare att fylla ett av vattentornen. Ett högre tryck kan behövas vid vattenverket
för att klara situationen vilket i så fall ger påverkan på abonnenter och även ledningarna i sig som
belastas hårdare. Beroende på avbrottets varaktighet, samt om det är planerat eller inte måste man
i analysen fastställa vilken samtidig förbrukning som kan antas gälla under avbrottet. I regel kombineras avbrott med medeldygn men om avbrottet är långvarigt (dagar, veckor) måste man överväga
att även beakta maxdygnssituationer. Modellen används för att kontrollera att systemet kan fungera
under avbrottet samt även för att till exempel testa olika driftstrategier vid till exempel vattenverket.
Avbrott 2 gäller avbrott eller avstängning på en av två distributionsledningar till ett lokalnät. Det kan
i ett sådant fall bli svårare att försörja lokalnätet med godtagbart tryck. Även här kan man behöva
beakta avbrottets varaktighet men i regel kombineras ett sådant avbrott med samtidig medeldygnsförbrukning. Modellen kan användas för dimensionering och kontroll av matarledningar till ett lokalnät som i figuren nedan.
Avbrott 3 gäller avbrott vid vattenverket. Om inte reservvatten finns att tillgå från annat håll måste
avbrottet antas ha kort varaktighet. Försörjningen kommer under detta avbrott att ske helt och hållet från högreservoarerna. I regel kombineras avbrottet med medeldygnsförbrukning. Modellen kan
med fördel användas för att fastställa hur länge nätet kan försörjas dels beroende på när på dygnet
avbrottet sker, dels baserat på de nivåer som gäller i de båda reservoarerna vid tidpunkten för avbrottet.
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Figur 7.6 Exempel på modell över ledningsnät med större huvud- och distributionsledningar i blått samt ett mindre lokalnät
i röd färg. Tänkta lägen för avbrott är markerade i bilden.

7.3.3

Prognosförbrukning

Vattenförbrukningens utveckling i en stad eller större förbrukningsområde hanteras normalt i en förbrukningsprognos. Det är lämpligt att förbrukningsprognosen betraktas som ett ”levande” verktyg
som justeras och stäms av allteftersom. Ofta används aktuella översiktsplaner för att uppdatera prognoserna som sedan ska in och användas i de hydrauliska modellerna.
I princip samma regler kring dimensionering gäller för prognosticerad förbrukning som för befintlig
förbrukning. Se föregående avsnitt 7.3.1 och 7.3.2.
Då förbrukningsprognoserna ofta är osäkra kan olika trendlinjer för varje prognosår konstrueras som
i Figur 7.7. Anläggningens befintliga kapacitetstak kan eventuellt också visualiseras i grafen som referens. Modellberäkningar kan göras som täcker de olika lägena inom förbrukningsspannet för ett valt
prognosår. Det blir ett slags känslighetsanalys kring hur avvikelser i vattenförbrukningsprognosen
påverkar beräkningsresultaten när det ska beslutas kring vilka åtgärder som ska göras samt när i tiden de behövs.
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Figur 7.7 Exempel på prognostiserad förbrukning med ett uppskattat förbrukningsspann för varje prognosår.

7.4 Kalibrering av modellen – Behov av tryck- och flödesmätning
Den uppbyggda modellen behöver till viss grad stämmas av mot verkliga driftdata för att säkerställa
att geometri, karakteristik och funktion överensstämmer med verkliga förhållanden. En så kallad kalibrering av modellen görs normalt mot driftdata från övervakningssystemet för en bestämd period,
till exempel en veckas tid. Det är lämpligt att något sånär normala driftförhållanden råder och gärna
hög förbrukning i hela distributionssystemet. Det är dessutom viktigt att mätning och avläsning från
övervakningssystem och andra källor har fungerat bra under den valda perioden så att så många indata- och jämförelsepunkter som möjligt kan användas i arbetet. Med ovanstående förutsättningar
uppfyllda erhålls bra möjligheter till kalibrering.
Det kan vara lämpligt att utföra kalibreringen i två steg. I det första steget görs en flödeskalibrering
där systemets flödesbalans justerat så att det överensstämmer med inpumpade flöden och den vattenförbrukning som gällt under den studerade perioden. Därefter görs en tryckkalibrering. Utöver de
tryckmätningar som kan erhållas från övervakningssystemet kan även kompletterande tryckmätning
behöva göras på utvalda platser på nätet. Dessa tryckmätningar kan med fördel kombineras med exempelvis kortvariga brandpostuttag med loggning av flödet. På så sätt erhålls en tydlig påverkan i
anläggningen vilket gynnar kalibreringen.
Kalibreringen innebär rent praktiskt att modellberäkningen upprepas med justering av råhet i ledningar, pumpkarakteristik, driftnivåer vid ventiler och tryckstegringar mm. Modellen beräknas och
kalibreras i ett första skede med avseende på de huvudsakliga ledningssträckorna.
För huvudledningar och överföringsledningar kan skillnader mellan uppmätt och beräknat tryck ofta
hänföras till stängda eller delvis stängda ventiler snarare än hög ledningsråhet. Skillnader som kan
påvisas i lokalnät kan däremot ofta relateras till nedsatt inre ledningskondition eller delvis igensatta
ledningar. Då måste råheten (k-värdet) eller kanske till och med ledningsdimensionen justeras för att
överenstämmelse ska erhållas i modellen.
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Figur 7.8 visar mätserier med trycknivåer där en tryckstegringsstation pumpar vatten från en lågzon
upp till en högzon. I båda zonerna finns en högreservoar. Då pumpen går fylls reservoaren i högzonen och utgående trycknivå från pumpen är högre än i högreservoaren. Skillnaden är den tryckökning som måste ske på sträckan för att vattnet ska kunna ta sig upp till reservoaren. På samma sätt
syns det tryckfall som sker från högreservoaren ner till tryckstegringsstationen när pumpen står still.
I en modellkalibrering blir det viktigt att återspegla de påvisade driftfallen. Detta är viktigt för att nätets kapacitet inte ska överskattas i beräkning av framtidsscenarier, men också för att driftpunkten
ska hamna rätt på den pumpkurva som använts i modellen för den aktuella tryckstegringsstationen.

Figur 7.8 Mätserie som visar uppmätta trycknivåer i ett system där en tryckstegring pumpar upp vatten från en lågzon upp
till en högzon med högreservoar

7.5 Tillämpningar
Här listas olika typer av utredningar och undersökningar där en hydraulisk modell kan utgöra ett av
verktygen för att understödja och ta rätt beslut i den utveckling och utbyggnad som ständigt sker av
vattendistributionssystemen.

7.5.1

Beskrivning av distributionsanläggningens funktion

Den mest grundläggande heltäckande analysen som görs med hjälp av en hydraulisk vattenmodell är
ofta en genomgång och översyn av den befintliga anläggningen - dess uppbyggnad, kapacitet och
funktion.
Målet med analysen kan vara att ge en bild av hur distributionen fungerar under normala driftförhållanden och normalbelastning men också under maxförbrukning. Både ledningsnätet i sig och dess
samverkan med systemets anläggningar, såsom tryckstegringar och högreservoarer, utvärderas. Tillgänglig reservoarvolym kan utvärderas och bedömas om den är tillräcklig i förhållande till rådande
förbrukning.
Olika parametrar som blir aktuella att utvärdera i analysen är till exempel flöde, tryck, hastighet,
tryckfall, vattenålder och vattenomsättning. Resultat tas fram såsom tidserier, planbilder och profiler
med en tillhörande diskussion och utvärdering.
Utöver detta kan det vara intressant att till exempel lokalisera ledningar där vattnet byter riktning
under dygnet. I dessa ledningar kan man ibland ha problem med dålig omsättning. Även områden
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med stora tryckfluktuationer är intressanta att lokalisera. Sådana fluktuationer bör minimeras eftersom de utmattar ledningsnätet och kan leda till läckor.
Sammantaget kommer analys och utvärdering av det befintliga systemet att leda till bättre förståelse och mer kunskap inom organisationen men även fungera som första avstamp till de åtgärdsplaner som kan behöva tas fram för den framtida systemutformningen.

7.5.2

Dimensionering och utvärdering av nya driftstrategier

Modellen kan användas för olika typer av dimensionering, till exempel dimensionering av ledningar.
Olika belastningsfall och scenerier kan testas i beräkningarna och ledningens erforderliga dimension
kan på så sätt fastställas och utvärderas så att den också fungerar i systemet som helhet. Se avsnitt
4.2.
Modellen kan också användas för dimensionering och utvärdering av nya och befintliga pumpar i
tryckstegringsstationer och vattenverk. Mätdata visar inte sällan att pumparnas verkliga driftpunkter
kan avvika från de teoretiska (enligt pumpkurva). Kurvorna kan då justeras för att sedan användas i
den hydrauliska modellen för kapacitetsberäkning och andra typer av driftscenarier, se även avsnitt
5.3.1

Figur 7.9 Jämförelse mellan uppmätta driftpunkter och teoretiska pumpkurvor. Bilden ska göras skarpare och textstorlekar
ska ökas upp

7.5.3

Dimensionsplaner

En s.k. dimensionsplan kan upprättas för distributionssystemet. I denna bestäms hur huvudledningsnätet ska vara utformat i framtiden för att tillräcklig leveranssäkerhet och kapacitet ska kunna upprätthållas. Här beskrivs också hur alla distributionsledningar ska förnyas med hänsyn till förbrukning,
omsättning och släckvattenförsörjning. Arbetet utförs med hjälp av hydrauliska modeller där även
framtida systemförändringar beaktas. För huvudledningsnätet upprättas också en prioriteringsordning mellan de ledningar som har störst betydelse för den framtida försörjningen. Utöver det att huvudledningarna ska erbjuda tillräcklig kapacitet för den framtida förbrukningen måste också god säkerhet mot leveransavbrott beaktas.
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7.5.4

Vattenkvalitetsberäkningar

Beräkning av vattnets omsättning, blandning och uppehållstid kan göras med hjälp av de hydrauliska
modellerna.
Som ett första steg i de flesta tillämpningar kan vattnets omsättning studeras. Detta görs ofta genom
att nytt inpumpat vatten får en digital ”märkning” i samtliga inmatningspunkter. Därefter studeras
spridningen av det nya vattnet och hur lång tid det tar innan allt det gamla vattnet har förbrukats
och ersatts av det nya i hela eller delar av ledningsnätet. Det blir då i sig ett mått på vattenomsättningen i ledningsnätet. Det kan variera från mindre än ett dygn till ibland veckor i system med stora
reservoarer eller långa överföringsledningar.
En parameter som också ofta beräknas är vattnets ålder eller uppehållstid. Det ska tolkas som den
genomsnittliga tid som ett vattenpaket i en viss punkt uppehållit sig i ledningsnätet sedan det lämnat
vattenverket. Detta är ett viktat medelvärde eftersom vattnet kan ta olika vägar genom ledningsnätet. Det har bara indirekt samband med vattnets kvalitet, men det ger en god bild av hur systemet
fungerar. Om problem som kan förknippas med dålig vattenomsättning enligt ovan har konstaterats,
kan beräkning av vattnets ålder användas till att studera olika åtgärdsalternativ.
Vid mer avancerade kvalitetsberäkningar, där även kemiska och biologiska processer simuleras,
krävs mer detaljerade uppgifter om bland annat rörmaterialens egenskaper.

7.5.5

Scenarier vid kritiska driftförhållanden

I ett vattenledningsnät ger stängda ledningssträckor konsekvenser för de påkopplade abonnenterna.
Initialt drabbas givetvis de brukare som är direkt anslutna till den ledningssträcka som stängs. Men i
ett övergripande perspektiv kan även brukare som finns utanför den stängda sträckan drabbas, då
ledningsnätet kanske inte har fullständig redundans.
I ett första skede kan en så kallad kritikalitetsstudie genomföras. I denna används modellprogrammet för att med automatik räkna igenom stängning av varje ledning i modellen. Resultatet av en sådan multianalys blir vanligtvis en plankarta där varje ledning har fått en klassning som visar hur pass
kritisk ledningen är för systemet. Enskilda ledningars betydelse och påverkan på parametrar som tillgängligt tryck och uttag kan utvärderas. Lämpliga åtgärder kan föreslås för att förbättra och optimera systemet.
I ett nästa steg kan mer detaljerade beräkningar göras för de mest intressanta och kritiska ledningsavstängningarna. Beräkningar kan göras både för nulägesförbrukning och för framtida förbrukning så
att eventuella åtgärder som måste göras på systemet kan utkristalliseras.
Beräkningsresultat från ledningsavstängningar kan också användas som vägledning till driftoperatörerna kring vilka konsekvenser en specifik avstängning får. Modellen kan sedan användas för att
testa olika driftalternativ som till exempel förändrad pumpdrift eller försörjning från alternativt vattenverk eller källa. Om arbetet struktureras på lämpligt sätt kan ”avbrottsmanualer” upprättas där
det för varje viktig ledning finns en kort dokumentation kring konsekvens och åtgärd om den skulle
behöva stängas.
Övriga typer av avbrott som kan utredas är reservvattenscenarier. Dessa är vanligtvis mer långvariga
och kan innefatta matning från ett alternativt vattenverk eller stödleverans från en helt annan tätort
genom överföringsledningar. I sådana analyser kan det vara viktigt att bedöma vilken förbrukningsbelastning som ska antas gälla. Ofta kommer befintlig reservoarvolym också in i resonemanget kring
hur man kan klara perioder med högförbrukning samtidigt som matningen från den alternativa källan kanske inte klarar försörjningen fullt ut.
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För att mer exakt utreda vad som händer i nätet vid begränsad vattentillgång som kan bli konsekvensen i ovanstående exempel, finns beräkningsmoduler som utifrån tillgängligt tryck kan räkna ut vilket
flöde som faktiskt kan tas ut hos abonnenten (så kallad tryckberoende förbrukning). Figur 7.10 nedan illustrerar ett sådant exempel med begränsad försörjningskapacitet.
Bilden till vänster (a) visar tillståndet under normal drift. Vattenverket kan utan problem leverera
den mängd som förbrukas och vattentrycket hålls uppe på normal nivå. Detta tillstånd (a) går utmärkt att beräkna med vanlig modelleringsmetodik.
Bilden till höger (b) visar ett tillstånd då försörjningen från vattenverket är begränsad. Vattenverket
kan inte leverera tillräcklig mängd, och nivån i vattentornet sjunker. När tornet är tömt sjunker
trycket hastigt till låga eller mycket låga nivåer. Detta får som effekt att också vattenförbrukningen i
nätet minskar, och i vissa fall uppstår ett jämviktsläge mellan tryck och flöde. I många fall blir hela
eller delar av nätet trycklöst. Den beskrivna situationen är ett bra exempel på när metodiken för
tryckberoende förbrukning är tillämpbar för att belysa hur systemet fungerar.

Figur 7.10

a) Normal driftsituation b) Begränsad kapacitet vid vattenverket

Hur stort flöde man kan få ut ur en viss brandpost påverkas av ledningsnätets kondition och egenskaper såsom innerdimension, material och invändigt skick. I övrigt styrs storleken på uttagsflödet av
rådande tryck i uttagspunkten men också av de tryckförluster som sker i själva brandposten och övrig utrustning från vattenledning till utlopp/mynning. Allt detta kan vägas in och beskrivas i de hydrauliska modellberäkningarna. Ett grundläggande krav är att resulterande trycknivå i den allmänna
vattenledningen ska vara minst 15 mvp vid släckvattenuttaget, se avsnitt 1.4.3.
Ofta kan man låta modellprogrammet i ett svep räkna igenom uttag i samtliga eller ett urval av alla
brandposter med automatik för att komma snabbare fram i utredningen. Resultatet av en sådan
multiberäkning kan fungera som ett första underlag i diskussion med räddningstjänsten eller den
egna planeringsavdelningen kring hur många nya brandposter som krävs, var de ska placeras, och
kanske även vilka av de befintliga som kan avvecklas.
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7.5.6

Tryckslag

Beräkning av snabba tryck- och flödes variationer, så kallade transienta beräkningar kan göras med
hjälp av tryckslagsmoduler som ofta finns tillgängliga i de hydrauliska modellverktygen. I resultaten
kan utläsas hur tryck och flöden påverkas av snabba förändringar såsom pumpstopp och ventilstängningar, se även avsnitt 5.3.5. Transienta beräkningar har som utgångspunkt resultatet av den stationära beräkningen, men kräver dessutom detaljerade uppgifter som pumpars tröghetsmoment,
ventilers egenskaper, ledningarnas elasticitetsmodul med mera.
Den hydrauliska modellen kan också med fördel användas för att undersöka effekten av olika åtgärder som motverkar tryckslag. Viktigast är kanske att pumpning och ventilstängning sker kontinuerligt
med så små och långsamma variationer i flöde som möjligt. En annars vanlig åtgärd är att installera
en trycklocka nedströms pumpen. Denna ger ett bra grundskydd för normala och oförutsedda händelser.
Förutom risk med mycket höga tryck kan det ibland även finnas risk för undertryck på höjdpartier
längs ledningarna i samband med trycksvängningarna. Dubbelverkande avluftningsventiler kan i sådana fall fungera, kanske som komplement till en tryckklocka, för att utjämna och mildra trycksvängningarna längs ledningen.

7.5.7

Prognosmodeller

För att utreda hur nätet och anläggningen ska byggas ut och utvecklas kan så kallade prognosmodeller upprättas där framtida förbrukning läggs in tillsammans med alternativa utbyggnads- och/eller
funktionsalternativ.
I ett första skede kan systemets nuvarande utformning kombinerat med maximal prognostiserad förbrukning beräknas. Förväntade tryckfall och flaskhalsar kan på detta sätt identifieras. I nästföljande
steg prövas olika åtgärdsalternativ för att primärt eliminera de utpekade flaskhalsarna i systemet.
Arbetet kan struktureras så att det mynnar ut i en plan där åtgärder listas och prioriteras med avseende på typ och syfte. Planläggning i tid kan också göras för varje åtgärd, speciellt om flera modellversioner finns tillgängliga för olika prognosår.

7.5.8

Online-tillämpningar

I avsnitt 7.1.4 diskuteras aktuella trender inom hydraulisk modellering. Här ingår det som allmänt
kallas online-modellering där den hydrauliska modellen matas och drivs med aktuella data och information från övervakningssystem och andra driftsystem.
Användning av en online-modell kan anpassas för olika grupperingar inom organisationen. Till exempel kan behovet se annorlunda ut hos planeringsavdelningen än hos en driftavdelning. Nedan listas
olika användningsområden som skulle kunna kopplas till online-modellering:
·
·
·
·
·
·

Allmän kontroll i realtid av flöden, hastigheter och tryck i nätet. Detta ger mer förståelse och
kunskap i organisationen kring hur distributionen fungerar.
Större möjligheter till att kalibrera modellen genom kontinuerlig jämförelse av resultat med
aktuella data från driftövervakningen.
Kontinuerlig kontroll av tryck och kapacitet invid känsliga abonnenter
Utvärdering av kapacitet i sprinklers och brandposter i realtid.
Understöd i läcksökning. Härvid måste modellresultaten på ett intelligent sätt samverka med
information från tryck- och flödesmätare för att man ska kunna lokalisera läckor.
Snabb och effektiv analys av omsättning, spridning och vattenålder med hjälp av aktuella
data.
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·

Utvärdering av olika driftsätt i anläggningen, bland annat i utbildningssyfte. Vilka konsekvenser får avbrott och andra händelser?

Onlinemodellen bör kunna kombineras med bakgrundsinformation såsom aktuellt ledningslager
(material, ålder etcetera), information om driftstörningar (läckor, avbrott, pågående arbeten) samt
utbyggnadsplaner. Detta ger ett större mervärde i analysen och i åtgärdsförslagen.
I ett nästa steg kan integrering av online-modellen göras i ett större system med fler komponenter,
ett så kallat beslutsstödsystem. Här kan bland annat optimeringsalgoritmer, sensorer på nätet och
artificiell intelligens (AI) utnyttjas för att på ett långsiktigt och hållbart sätt kunna driva distributionsanläggningen. Med sådana smarta system finns det till exempel möjligheter att under normal drift
styra flöden för att skapa bästa möjliga omsättning. Vid behov kan systemet automatiskt öppna motorventiler för att möjliggöra rundmatning när så behövs. En annan stor potential som har börjat
marknadsföras är möjligheten till tryckoptimering av ledningsnätet för att sänka läckaget.

75
Svenskt Vatten P114 Arbetsmaterial som inte får åberopas! Remissversion 26 april 2019

8

Beräkningsexempel

8.1 Beräkning av dimensionerande förbrukning
Exempel 9.4 i P83.
Två korta exempelrutor har lagts in direkt i texten. Ett mer utförligt exempel kan fortfarande vara
lämpligt. Exempel 9.4 i P83 kan användas men behöver uppdateras enligt de nya rekommendationerna.

8.2 Beräkning av ekonomisk dimension för huvudvattenledning
Exempel 9.6 i P83.
Exemplet är en ekonomisk jämförelse mellan olika alternativ, där investerings- och driftkostnader för
ledningen och tryckstegringsstationen beror på vald dimension. Det är lärorikt och värdefullt men
berör till stor del områden som inte täcks in av denna publikation. Det behöver uppdateras om det
ska vara med.

8.3 Placering av avstängningsanordning
Exempel 9.2 i P83.
Exemplet är ett resonemang om hur placering av avstängningsanordningar kan optimeras ”så att
ventiltätheten inte blir oekonomisk”. Om det ska användas behöver det stämmas av mot dagens
standarder för utplacering av ventiler och uppdateras med nya prisuppgifter.

8.4 Tömnings- och luftningsanordningar
Exempel 9.3 i P83.
Exemplet visar hur tömningsledning och luftningsanordning dimensioneras. Det har stort värde och
bör vara med. Det behöver inte omarbetas.

8.5 Beräkning av förgreningssystem
Exempel 9.7 i P83.
Exemplet innehåller hydrauliska beräkningar i ett förgreningssystem. Detta är mycket ovanligt i praktiken, men exemplet är pedagogiskt och ger en god förståelse för dimensioneringsprinciperna. Det
bör därför vara med och uppdateras vad gäller begreppen qdim1 och qdim2. Det bör framgå att verkliga
system är mer komplicerade och att beräkningar därför normalt utförs med hjälp av modellering.

8.6 Beräkning av erforderlig volym i reservoar
Exemplet ska belysa hur man kan räkna fram erforderlig volym i en reservoar baserat på bl.a. förbrukningen storlek och tillgängligt pumpflöde från tryckstegring eller vattenverk. I exemplet utreds
vads om krävs dels som ”Volym som säkerhet vid kritiska driftförhållanden” samt dels vad som krävs
som ”volym för utjämning”. Se avsnitt 6.4.

8.7 Beräkning av erforderlig pumpkapacitet
Exemplet innefattar hur man kan fastställa det flöde som en tryckstegring behöver pumpa mot en
separat högzon med en fastställd förbrukning. Erforderlig pumpkapacitet utreds utifrån systemets
fysiska utformning. Begrepp som statisk och dynamisk uppfordringshöjd samt systemkurva beaktas.
Både pumpning mot stum högzon såväl som mot högzon med reservoar tas med i exemplet.
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8.8

Beräkning och kalibrering av hydraulisk modell

Med hjälp det enkla vattenledningsnät som används i kapitel 7 redogörs i exemplet för hur kalibrering kan genomföras med hjälp av mätning av tryck och flöden. Vad kan skillnader mellan uppmätt
och beräknat bero på och hur kan man gå tillväga stegvis i modellkalibreringen i huvudledningsnät
och lokalnät. Exemplet avslutas med en beräkning av det kalibrerade nätverket med exempel på resultatåskådning.
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9

Begreppsförklaringar

Abonnent (Customer)
Fysisk eller juridisk person som är avgiftsskyldig gentemot huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen.
ABVA - Allmänna bestämmelser VA
Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får regeringen, eller efter regeringens bemyndigande, kommunen meddela ytterligare föreskrifter om användningen av allmänna VA-anläggningar.
ABVA omfattar kommunens ytterligare föreskrifter.
Allmän vatten- och avloppsanläggning (Water and wastewater works)
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.
Anläggningskostnad
Se investeringskostnad.
Arbetstryck (Operating pressure)
Det invändiga tryck som under drift normalt råder i ett ledningsnät.
Boendesprinkler
Sprinkleranläggning som är speciellt utvecklad och anpassad för boendemiljöer
Brandpost (Fire hydrant)
Anordning for släckvattenuttag, i huvudsak avsett for räddningstjänstens behov.
Brukare (Consumer)
Fysisk person, (abonnent, hyresgäst eller annan) som brukar allmän VA—anläggning, se även abonnent.
Brukstid (Estimated time of use, design life)
Tidsperiod avseende bedömd användningstid.
Colebrook-White diagram
Diagram för flödesförlustberäkningar. Nyttjas bland annat för dimensionering och kapacitetsutvärdering, se bilaga i avsnitt 11.4.
Datormodell (Computer based hydraulic network model)
Datorbaserad hydraulisk modell (se även hydraulisk modell).
Dimensioneringsperiod
Se kalkylperiod.
Dimensionsplan (Future network dimension plan)
Hjälpmedel i förnyelseplaneringen baserat på ledningsnätets framtida hydrauliska funktion med hänsyn till bland annat framtida vattenbehov.
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Diskontering (Discounting)
Omräkning av ett penningbelopp till en tidigare tidpunkt med hjälp av en räntesats.
Distributionsanläggning
Sådan del av en anläggning för dricksvattenförsörjning som avser rörledningar, pumpar, reservoarer
eller liknande rörutrustning för distribution av dricksvatten.
Distributionsledning (Local main)
Vattenledning till vilken servisledning ansluts.
Dricksvatten
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
Drift- och underhållskostnad (Operation and maintenance cost)
Årlig kostnad för anläggnings administration, skötsel och underhåll samt energiförsörjning.
Driftavbrott (Interruption of service)
Planerat eller oplanerat avbrott i driften av en större eller mindre del av vattenförsörjningsanläggningen, exempelvis en ledning, en pump eller en hel tryckstegringsstation. Ett driftavbrott innebär
inte nödvändigtvis avbrott i leveransen till brukarna (se leveransavbrott).
Driftstörning
Fel som kräver reparation eller annan åtgärd oavsett om det upptäckts genom larm eller vid regelbunden översyn.
Dynamisk uppfordringshöjd
Tryckökning som behövs för att kompensera friktion och andra energiförluster som uppstår vid vattnets rörelse. Dynamisk uppfordringshöjd har tillsammans med statisk uppfordringshöjd betydelse för
hur pumpar ska dimensioneras.
Egenkontrollprogram (Water quality Monitoring program)
Ett led i den föreskrivna tillsynen över dricksvattenhanteringen. Kontrollprogrammet utformas i nära
samarbete mellan huvudmannen och kommunal nämnd och fastställs av nämnden.
Friktionsförlust (Energy loss)
Energiförlust i ledningsnät orsakad av virvelbildning eller friktion mellan vattnet och rörväggen.

Funktionskrav (Operational requirements)
Krav på dricksvattenkvalitet, ledningsnätets hydrauliska funktion, leveranssäkerhet m.m.
Funktionsproblem (Insufﬂicient function)
Brister i ledningsnätets funktion på grund av feldimensionering, felaktigt driftsatt e.d.
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Flöde (Flow) [l/s]
I ledningssektion per tidsenhet passerande vattenmängd. Uttrycks vanligen i liter per sekund (l/s).
Förbindelsepunkt (Connection point)
Gränsen mellan en allmän va-anläggning och en va-installation.
Förluster (Losses)
Skillnad mellan producerad och försåld vattenmängd; uppstår t ex genom läckor och mätfel, se även
rörnätsläckage.
Förnyelse (Renewal)
Planlagt utbyte av ledning eller anordning med avsikt att uppnå gällande funktionskrav.
Huvudledning (Trim main, principal main)
Vattenledning mellan produktionsanläggning, reservoar och distributionsledningar samt ledning med
större dimension till vilken servisledning endast i undantagsfall ansluts.
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point - Faroanalys och kritiska styrpunkter)
En metod som ursprungligen togs fram av NASA för att kvalitetssäkra maten som astronauterna
hade med på sina rymdresor. Numera är HACCP ett vedertaget sätt att arbeta inom livsmedelsbranschen. Målet är att upptäcka och åtgärda störningar i processen innan de märks hos konsumenten.
Huvudman
Den som äger en allmän vatten- och avloppsanläggning.
Hydraulisk modell (Hydraulic network model)
Förenklad beskrivning av ett ledningsnät som möjliggör beräkning av ﬂöden, tryck och vattenomsättning i nätet.
Hydrofor (Pressure tank)
Sluten, delvis luftfylld behållare ansluten till en pumps tryckledning.
Högreservoar, vattentorn (Elevated reservoar, water tower)
Reservoar som är tryckhållande för ledningsnät och som utgör reservvolym vid större läckor eller
elavbrott.
Högsta tappställe
Det högst belägna tappstället (exempelvis toalett, dusch, tappkran) inom ett distributionsområde.
Vid dimensionering och analys ska hänsyn tas till denna höjd.
Högzon (High level district)
Distributionsområde som ligger högre eller fordrar högre vattentryck än normalzonen. Högzonen
fordrar separat tryckstegring.
Investeringskostnad (Investment cost)
Kostnad for anläggnings utförande inkl kostnad for utredning, projektering och kontroll.
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Kalibrering (Calibration)
Justering av parametrar i en datormodell så att beräknade värden för tryck och ﬂöden överensstämmer med uppmätta värden (se även validering och verifiering).
Kalkylperiod (Interest and depreciation)
Årlig kostnad for räntor och avskrivning av det i anläggningen nedlagda kapitalet.
Knutpunkt (Node)
Begrepp inom beräkningsteknik för ledningsnät. Benämning på punkt i ledningsnätet där ﬂödet förändras språngartat på grund av dimensionsförändring, förgrening, in- eller utströmning m.m.
Konditionsproblem (Ageing problems, defects in condition)
Förändringar av ledningarna som sker genom olika slag av påverkan på systemet under dess livstid
(åldrande).
Kontrollpunkt
Punkt i ledningsnätet där möjlighet finns att utföra kontroller, exempelvis provtagning, tryckmätning
eller flödesmätning.
Konsekvensledningar
Ledningssträckor som vid driftavbrott eller bristande funktion ger stora negativa konsekvenser för
anslutna verksamheter, miljö, trafiksystem etc.
Kund (customer)
Den som köper eller använder allmänna vattentjänster från huvudmannen.
K-värde
Råhetstal. Ett mått på ojämnhet på rörets insida, som ger upphov till friktionsförluster. K-värdet används exempelvis vid beräkningar med Colebrook-Whites formel.
Leveransavbrott
Planerat eller oplanerat avbrott i leveransen av dricksvatten till brukare.
Lågreservoar (Earth reservoir)
Reservoar från vilken distribution sker genom pumpning
Lågzon (Low level district)
Distributionsområde som ligger lägre eller fordrar lägre vattentryck än normalzonen. Lågzonen är
ofta ansluten till normalzonen över en tryckreduceringsventil. Begreppet används ibland i betydelsen normalzon.
Läcksökning (Leakage detection)
Områdesvis systematisk undersökning for att kartlägga läckage pi ledningsnätet.
Länk (Link)
Områdesvis systematisk undersökning for att kartlägga läckage pi ledningsnätet.
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Mannings tal
Ett mått på ojämnhet på rörets insida, som ger upphov till friktionsförluster. Låg skrovlighet ger
högre Mannings tal. Hög skrovlighet ger lägre Mannings tal. Mannings tal krävs exempelvis för beräkning med Mannings formel. Mannings tal nyttjas vanligtvis som råhetstal vid modellering i självfallssystem.
Maxdygnsförbrukning
Uppmätt högsta dygnsförbrukning under en längre tidsperiod.
Maxdygnfaktor (Maximum daily ﬂow)
Medelflödet under årets maxdygn delat med medelflödet under året
Maxtimfaktor (Average daily consumption)
Medelflödet under dygnets maxtimme delat med medelflödet under dygnet
Momentanförbrukning (Peak consumption)
Vattenförbrukning under kort tidsrymd.
Normalzon (Normal level district)
Begreppet används vanligen för det distributionsområde som omfattar den största delen av en
tätort. Normalzonen försörjs i regel genom utgående tryck vid vattenverket. Andra tryckzoner bör
definieras i relation till normalzonen.
Nyckeltal (Performance indicator)
Tal för information som kan användas för beskrivning, uppföljning, utvärdering, jämförelser och styrning av en verksamhet.
Nödvattenförsörjning
Dricksvatten som distribueras på annat sätt än genom ledningsnätet.
On-linemätning (On-line control)
Kontinuerlig mätning av ﬂöde, tryck eller vattenkvalitetsparameter i särskilda mät- eller provtagningspunkter i ledningsnätet.
Pumpkurva
Graf som beskriver förhållanden mellan tryck och flöde för en viss pump. Ger tillsammans med
systemkurvan en bild av vilket flöde som kan pumpas.
Randvillkor (Boundary conditions)
Grundförutsättningar vid uppbyggnad av hydraulisk modell som tryck/trycknivåer vid inpumpning
utan vattenverk och andra leveranspunkter samt i reservoarer.
Redundans
Utformning som möjliggör att enskilda delar av anläggningen kan tas ur drift utan att det uppstår leveransavbrott till brukarna.
Reservvattenförsörjning
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Distribution av reservvatten sker i det ordinarie ledningsnätet eller i ett provisoriskt ledningsnät. Reservvattenförsörjningen baseras på en alternativ vattentäkt eller ett alternativt vattenverk.
Rörnätsläckage (Leakage, real losses)
Vatten som läcker ut från ledningsnätet - mäts som skillnaden mellan levererad vattenmängd till ledningsnätet och levererad vattenmängd till abonnenterna med hänsyn tagen till egna vattenuttag på
nätet.
SDR (Standard Dimension Ratio)
SDR avser kvoten mellan ytterdiameter och godstjocklek. SDR-talet har exempelvis betydelse för hur
högt tryck ett rör tål.
Servisledning (Service pipe)
Ledning som förbinder fastighets vatteninstallation med i allmän VA—anläggning ingående distributionsledning eller, i undantagsfall, huvudledning.
Släckvatten (Fire ﬂow)
Vatten som används för att släcka brand.
Speciﬁk förbrukning (Specific consumption)
Kvot mellan medelförbrukning och antal brukare eller areal uttrycks vanligen i liter per person och
dygn, l/p,d respektive liter per sekund och hektar, l/s,ha.
Sprinkleranläggning (Sprinkler plant)
Rörsystem anordnat inom byggnad med vatten under tryck for automatisk brandsläckning.
Spårämne (Tracer)
Verkligt eller fiktivt ämne som tillsätts i ledningsnätets inmatningspunkter för att studera vattnets
omsättning.
Statisk uppfodringshöjd
Skillnad mellan inkommande tryckhöjd i en tryckstegringsstation och vattennivån i en högzonsreservoar. Statisk uppfordringshöjd har tillsammans med dynamisk uppfordringshöjd betydelse för hur
pumpar ska dimensioneras.
Stationärt ﬂöde (Steady state condition)
Flöde och tryck i en given punkt är konstanta över tiden.
Sugsida
Den del av ett trycksatt ledningsnät varifrån vatten pumpas genom en tryckstegringsstation. Motsats: trycksida.
Systemkurva
Graf som beskriver de tryckförluster som uppstår i en tryckledning vid ökande flöde. Ger tillsammans
med pumpkurvan en bild av vilket flöde som kan pumpas.
Transient (Transient)
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Förlopp där en storhet språngartat övergår från ett värde till ett annat.
Tryck (Pressure, design pressure, operating pressure)
Anges normalt i SI-enheten kPa (kilopascal). Andra vanliga enheter är bar och kp/cm2. För vattentryck är det praktiskt att använda enheten mvp (meter vattenpelare).
100 kPa = 1,0 bar ≈ 1,02 kp/cm2 = 10,2 mvp. 1 mvp = 0,1 kp/cm2 ≈ 0,0981 bar = 9,81 kPa
Trycknivå [m]
Trycknivå anges relativt en viss referenspunkt enligt aktuellt höjdsystem. För att beräkna trycknivån
baserat på en tryckmätning adderas plushöjden vid mätpunkten. Jämför med begreppet tryckhöjd.
Trycklinje
Trycklinjen anger trycknivån längs en ledning.
Tryckhöjd [m]
Tryckhöjden i en vätska är ett indirekt mått på trycket i vätskan. Vid tryckmätning erhålls tryckhöjden i mätpunkten. Jämför med begreppet trycknivå.
Tryckklass, PN (Pressure Nominal)
Tryckklass är en beteckning för det nominella invändiga tryck (uttryckt i bar) som ligger till grund för
hållfasthetsberäkningar av tryckledningar.
Trycksida
Den del av ett trycksatt ledningsnät vartill vatten pumpas genom en tryckstegringsstation. Motsats:
sugsida.
Tryckstegringsstation (Booster station)
Pumpstation avsedd av höja vattentrycket i ledningsnätet.
Tryckslag (Water hammer)
Snabb trycksvängning i ledningssystem till följd av plötslig ändring av strömningshastigheten.
Tryckzon (Pressure zone)
Distributionsområde inom vilket trycknivån hålls inom fastställda gränser. Se normalzon, lågzon och
högzon.
Uppehållstid (Retention time)
Den genomsnittliga tid som vattnet i en viss punkt uppehållit sig i ledningsnätet sedan det lämnat
vattenverket.
Validering
Genom jämförelse mellan uppmätta och beräknade värden för tryck och/eller ﬂöden kontrollera hur
väl en datormodell överensstämmer med verkligheten (se även kalibrering och verifiering).
VA-installation (Water- and wastewater installation)
En ledning som dragits för en fastighets räkning från förbindelsepunkten och anordningar som förbundits med en sådan ledning.
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Varaktighetskurva (för förbrukning) (Duration curve)
Kurva visande den del av tidsperiod som viss förbrukning över- eller underskrids.
Vatten- och avloppsanläggning (Water- and wastewater works)
En anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av vattentjänster för bostadshus eller annan
bebyggelse.
Vattenbalansstudie (Water balance calculation)
Analys av fördelningen av vattenleveransen till ledningsnätet på debiterad och odebiterad vattenmängd samt läckage.
Vattenomsättning (Retention time)
Beskrivning av vattnets genomsnittliga uppehållstid i hela eller en del av ledningsnätet.
Vattenskyddsområde
För att skydda grundvatten eller ytvatten kan olika vattenskyddsområden bildas. Inom området finns
då begränsningar i hur marken får användas. Det är Länsstyrelsen eller kommunen som bestämmer
om ett område ska vara ett vattenskyddsområde.
Vattenverk
Sådan del av en anläggning för dricksvattenförsörjning som avser uppfordring, beredning eller liknande hantering av dricksvatten, samt tillhörande reservoarer eller liknande anordningar för förvaring av dricksvatten.
Ventilundersökning (Valve inspection)
Systematisk kontroll av ventilers funktion.
Verifiering
Kalibrering och validering av en datormodell
Verksamhetsområde (Area of operation)
Område inom vilket vattenförsörjning och avlopp har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VAanläggning.
Årskostnad (Annual cost)
Summan av kapitalkostnad och drift- och underhållskostnad.
Återströmning (Back ﬂow)
Dricksvattnet i en ledning strömmar i icke avsedd riktning.
Överföringsledning
Ledning som transporterar vatten till bebyggelse utanför det huvudsakliga distributionsområdet eller
mellan två åtskilda distributionsområden.
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11

Bilagor

11.1 Planering vid nyanläggning och förnyelse av ledningsnät med hänsyn till släckvattenbehov
Texten är hämtad från P76 avsnitt 4.5 och rensad på inaktuella delar. Den behöver ses över ytterligare.
Befintliga vattenledningsnät måste förr eller senare förnyas. Förnyelsen föregås alltid av planering.
Vid detta planeringsarbete är det viktigt att kritiskt granska utformningen av nätet. Man ska sträva
efter att inte ha flera avstängningsventiler, spolposter och brandposter än vad det faktiska behovet
kräver. Ledningsnätets volym ska optimeras så att en god vattenomsättning erhålls. Utifrån dessa
förutsättningar är följande arbetsgång lämplig.
·

·
·
·

·
·
·
·
·

·

·
·

VA-huvudmannen delar in staden i ett antal delområden. Det kan vara lämpligt att som delområden ta olika stadsdelar med olika funktion som villaområden, flerbostadshusområden,
industriområden och centrumområden.
Huvudmannen fastlägger vilka ledningar som ska vara huvudvattenledningar. Vid större nät
kan upp till 30-40 % av den totala ledningslängden utgöras av huvudvattenledningar.
Huvudmannen fastlägger vilka ledningar som ska vara distributionsledningar, vilka då utgör
resterande del av total ledningslängd.
Huvudmannen gör detaljavstängningsplaner för spolning av vattenledningsnätet. l samband
med detta övervägs noga hur många ventiler som behövs och i vilka punkter ledningsnätet
behöver kunna spolas eller luftas.
Huvudmannen markerar befintliga sprinklerserviser på en karta.
Huvudmannen fastlägger vilka spolposter som behövs.
Räddningstjänsten gör en brandteknisk klassificering av varje delområde. Räddningstjänsten
och huvudmannen gör en beräkning av de flöden som ska kunna tas ut i brandposter.
Den brandtekniska klassificeringen avgör vilka områden där system med tankbilar kan användas respektive vilka områden där system med brandposter måste användas.
Räddningstjänsten undersöker sitt behov av brandposter utifrån den brandtekniska klassificeringen och en inventering i fält av bästa angreppsväg till varje objekt. Vid detta arbete ska
man utgå från en vanlig adresskarta så att inte planeringen styrs av befintligt vattenledningsnät. Behovet ska styras enbart utifrån aktuell brandbelastning, tillgänglig räddningsstyrka
samt bästa angreppsväg. Räddningstjänsten och Huvudmannen fastlägger därefter i samråd
det slutliga behovet och läget av brandposten. Dessa brandposter kallas prioriterade brandposter.
Efter det ovan beskrivna inventeringsarbetet kan vattenledningsnätet dimensioneras för
hushålls- och industriförbrukning samt släckvattenuttag. Man ska också beakta att vattenomsättningen blir god i alla delar av nätet.
Vid underhållsåtgärder i befintligt nät bor övervägas om brandpost fortsättningsvis ska vara
prioriterad och bibehållas eller ska slopas och tas bort.
I figurerna Figur 11.1 till Figur 11.3 visas ett exempel på hur planeringsarbetet kan redovisas.
l figur 11.1 visas för ett delområde i en stad hur befintligt vattenledningsnät ser ut. l Figur
11.2 visas for delområdet hur man kan redovisa resultatet av huvudmannens och räddningstjänstens inventeringsarbete. Där anges den brandtekniska klassificeringen. Räddningstjänsten har redovisat sitt bedömda behov av brandposter enbart från släckningsteknisk synpunkt. Huvudmannen har redovisat sitt faktiska behov av spolposter for att bland annat
kunna spola och lufta nätet. l figur 4.5 slutligen visas förslaget på hur vattenledningsnätet
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ska utformas. De nya ledningsdimensionerna anges. Det slutliga valet av antal brandposter
och spolposter anges när även ekonomiska överväganden är slutförhandlade.

Figur 11.1 Befintligt vattenledningsnät
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Figur 11.2 Brandteknisk klassificering. Räddningstjänstens behov av brandposter enligt traditionellt system
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Figur 11.3 Sammanvägt slutligt förslag för system med tankfordon

11.2 Brandposter – modeller, funktion och skötsel
Bilagan ska motsvara innehållet i P76 kapitel 5 men behöver uppdateras med hänsyn till ny standard.

11.3 Sprinkleranläggningar – alternativ och funktion
Bilagan ska motsvara innehållet i P76 kapitel 6 men behöver uppdateras med hänsyn till ny standard.

11.4 Diagram för hydrauliska beräkningar
Här ska i första hand en uppsättning colebrookdiagram läggas in, eventuellt också ett Moody-diagram.
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