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1 Inledning
Syftet med denna publikation är att sammanställa de metoder för spolning, rensning och
rengöring som finns tillgängliga, att visa på tillvägagångssätt, samt att beskriva när och under
vilka förutsättningar respektive metod är tillämplig.

Beredningsprocesserna i ett vattenverk måste vara tillförlitliga och svara upp mot de reningsbehov
som finns i förhållande till råvattnets kvalitet. Detta är avgörande för att ett fullgott dricksvatten ska
kunna produceras.
En lika viktig förutsättning för att konsumenterna ska ha tillgång till ett rent, gott och hälsosamt
dricksvatten är att distributionssystemen för dricksvatten är funktionellt uppbyggda och underhålls
tillfredsställande. Spolning, rensning och rengöring är viktiga delar av detta underhåll, vare sig det rör
sig om ledningar, reservoarer eller andra installationer.
Det finns i huvudsak fyra skäl till att ett distributionssystem behöver rengöras:
•

Att motverka missfärgning av vattnet till följd av korrosionsprodukter

•

Att motverka mikrobiologisk förorening

•

Att avlägsna vatten som av andra skäl blivit förorenat

•

Att motverka tryckfall i ledningssystemen

De vanligaste kvalitetsförsämringarna hos dricksvatten under distribution utgörs av att vattnet
endera kontaminerats med korrosionsprodukter eller av mikroorganismer. Förutom förhöjda
bakterietal ger mikrobiologisk aktivitet på distributionsnätet inte sällan upphov till lukt- och
smakstörningar, samt undantagsvis också till lokala, mikrobiologiskt inducerade korrosionsangrepp.
Korrosionsprodukter från ledningsmaterial och installationer kan tillföras och förorena dricksvattnet.
Bildade partiklar som delvis sedimenterar i systemen rycks med vid hög vattenhastighet så att
vattnet blir grumligt och missfärgat. En stor del av korrosionsprodukterna bygger emellertid upp skikt
på rörväggarna. Dessa beläggningar är viktiga eftersom de skyddar mot fortsatt korrosion. Med tiden
växer dock korrosionsproduktskiktens tjocklek och rörens innerdiameter minskar, ett tryckfall byggs
upp som kan begränsa möjligheten till vattenleverans.
Självfallet kan också, under olyckliga omständigheter, missöden på vattenverket eller skador på
distributionsnätet medföra att vattnet blir otjänligt. Om så är fallet måste akuta åtgärder vidtas som
syftar till att avlägsna föroreningarna.
Spolningar, rensningar och rengöringar måste utföras på ett sätt så att inte dessa aktiviteter i sig
skapar nya störningar.
Det finns idag inget godkännandesystem för material i kontakt med dricksvatten i Sverige medan det
i Europa finns ett flertal nationella regelverk och system för frivillig certifiering. Dessa anger hur
påverkan från material och produkter i kontakt med dricksvatten kan utvärderas och vilken grad av
påverkan som är acceptabel. System som skulle kunna vara tillämpliga i Sverige finns bl. a i Danmark,
Tyskland och Nederländerna. För mer information vilka system som finns se Underlag för material i
kontakt med dricksvatten, SVU 2015–24 (Johansson, Rod, Broo, Berghult, & Engdahl, 2015).
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Tidigare rekommenderades ofta att en klorering skulle genomföras efter arbeten på
distributionsnätet. Kloreringen skulle utföras som en extra säkerhetsåtgärd för att eliminera
eventuella patogena organismer som tillförts systemet under arbetets gång. Genom att hålla en hög
hygienisk standard under hela arbetsprocessen minimeras behovet av klorering efter utfört arbete,
varför klorering idag inte rekommenderas.
Idag rekommenderas istället skärpt hygienisk standard och tillräcklig rengöring för att undvika
hygieniska störningar. Klorering kan i värsta fall innebära att indikatororganismerna elimineras,
medan vissa patogener överlever.
I bilaga 2 har vi samlat all information och kunskap om vattenkemi och mikrobiologi relaterat till
vattenledningssystem.

Läsanvisning:
Kapitel 2 redogör för när det kan finnas behov av spolning och rengöring av vattenledningsnät, och
om hur utformning och vattenhastigheter påverkar vattenkvaliteten samt vilka hastigheter som krävs
för att partiklar ska kunna spolas ut ur ledningarna. Kapitlet innehåller även en kort beskrivning av
metoder för spolning och rengöring samt stöd för vilken metod som bör väljas.
Kapitel 3 innehåller förberedelser innan spolning eller rensning samt ett avsnitt om upphandling.
Kapitel 4 behandlar uppföljning.
Kapitel 5 beskriver olika metoder för spolning och rengöring av vattenledningsnät.
Kapitel 6 beskriver rengöring av reservoarer.
Kapitel 7 beskriver hygien i samband med dricksvattenhantering samt ett kort avsnitt om
provtagning.
Bilaga 1 går djupare in i vattenhastigheter för partiklar (kort nämnt i kapitel 2).
Bilaga 2 är en fördjupning i vattenkemi och mikrobiologi.
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2 Varför behöver man rengöra ledningsnät och reservoarer?
Ett återkommande frekvent behov av spolning i ett distributionsnät är ett tydligt tecken på att
också andra åtgärder behöver vidtas för att en långsiktigt tillfredsställande dricksvattenkvalitet
ska kunna upprätthållas. Det är därför viktigt att inte bara göra rent rören, utan att också utreda
orsaken till de uppkomna störningarna och att vidta åtgärder, såväl på vattenverket som på
distributionsnätet som syftar till att stabilisera situationen.
För att åtgärda kvalitetsstörningar av såväl kemisk som mikrobiologisk art krävs alltså att man
optimerar vattenkvaliteten ut från vattenverket, att man har noggrann kontroll på
distributionsförhållandena och upprätthåller god hygien vid ledningsarbeten, se kapitel 7.

2.1 Vilka krav styr?
Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten ska en distributionsanläggning
vara utformad, underhållas och skötas på ett sådant sätt att kraven i föreskrifterna är uppfyllda när
vattnet når konsumenterna. Vidare ska det finnas en beskrivning över distributionsanläggningen om
denna ingår i en allmän anläggning.
Enligt föreskrifterna kan ett dricksvatten bedömas som tjänligt, tjänligt med anmärkning, eller
otjänligt. Bedömningen baseras primärt på ett antal fysikaliska, kemiska och mikrobiologiska
parametrar, men i generella termer anges också att ett dricksvatten ska vara hälsosamt och rent.
Med detta avses att det ”inte innehåller mikroorganismer, parasiter och ämnen i sådant antal eller
sådana halter att de kan utgöra en fara för människors hälsa” och uppfyller kraven i
dricksvattenföreskrifternas bilaga 2, dvs. att dricksvattnet bedöms som tjänligt.
Genom en för råvattenkvaliteten anpassad och väl fungerande beredningsprocess finns det normalt
goda förutsättningar att uppfylla dessa krav vad gäller utgående dricksvattenkvalitet.
Dessutom anges att dricksvattnet inte får innehålla ämnen eller föroreningar från beredning och
distribution i högre halter än vad som är nödvändigt för att tillgodose ändamålet med användningen.
Dosen av kemikalier ska alltså vara exakt så anpassad att den får optimal avsedd effekt. Detta kan
gälla exempelvis flockningskemikalier, men också kemikalier som tillsätts för desinfektion,
alkalinitets- och pH-justering. Förutsättningen är också att kemikalierna finns med på listan över
godkända processkemikalier och att dessa uppfyller uppställda krav på renhet.
Motsvarande krav ställs också på material från installationer eller ämnen som har samband med
dessa material. Inte heller dessa får finnas i högre halter än vad som är nödvändigt för att tillgodose
ändamålet med användningen. Eftersom det sannolikt i första hand är korrosionsprodukter från rör
och andra installationer som avses, är detta krav mycket skarpt formulerat, eftersom tillförsel av
korrosionsprodukter till vattnet knappast är ändamålet med användningen av installationen. Skulle
paragrafen tillämpas fullt ut skulle således korrosionsprodukter i vattnet inte tolereras över huvud
taget och endast inerta (icke korrosiva) material kunde accepteras i kontakt med dricksvatten.
Så tillämpas dock inte dricksvattenföreskrifterna och istället finns vanliga korrosionsprodukter
upptagna på listan över kemiska föroreningar. Det gäller således att tillse att vattnets kvalitet, inom
ramen för vad som anges i föreskrifterna, är så anpassad för distribution, att korrosionen kan hållas
på en nivå så att gränsvärdena för korrosionsprodukter inte överskrids.
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2.2 Kvalitetsproblem i distributionsanläggningen
Det vatten som distribueras från vattenverket uppfyller i de allra flesta fall uppställda krav. Vid
transporten av vattnet till konsumenterna är det vanligare att en påverkan sker som upplevs negativt
av konsumenterna. Kvalitetsförsämringen kan dels märkas direkt av konsumenterna och förorsaka
klagomål, dels ge anmärkning vid kvalitetsbedömningen enligt gällande normer. Klagomålen från
konsumenterna orsakas som regel av något av följande:
•
•
•

Dålig lukt och smak
Missfärgat vatten eller vatten som innehåller partiklar
Hygieniska störningar

De förändringar som ger anmärkningar enligt gällande normer och som inte observeras direkt av
konsumenterna är framför allt förhöjda halter av bakterier och mikrosvampar.
De vanligaste orsakerna till att man väljer att rengöra sitt ledningsnät är sedimentering i
råvattenledningar, missfärgat vatten samt förhöjda bakteriehalter, där missfärgat vatten är den klart
vanligaste anledningen.
Dålig lukt och smak uppstår främst till följd av mikrobiologisk aktivitet där mikrosvampar och
aktinomyceter producerar luktämnen när de blir störda. Även alger producerar luktämnen, men de
finns normalt inte i distributionsnät för dricksvatten. Där klorering tillämpas kan lukt uppstå av flera
skäl. Dels störs mikroorganismerna så att de avger luktämnen, dels bryts organiskt material ner och
tillgängliggörs för mikrobiologisk aktivet. Förhöjda klordoser kan i sig ge upphov till lukt. Dålig lukt till
följd av svavelväte eller andra föreningar som innehåller reducerat svavel kan förekomma i
grundvatten, men avlägsnas som regel på vattenverket och nybildas normalt inte under distribution.
Ett dricksvatten med en låg halt av stabilt naturligt organiskt material, ger inte förutsättningar för
kraftig mikrobiologisk tillväxt och därmed heller inte för luktämnesproduktion. Gränsvärde för
tjänligt med anmärkning hos användare är 4 mg/l enligt SLVFS 2001:30.
Missfärgat vatten eller vatten som innehåller partiklar är påtagliga störningar som lätt
uppmärksammas av konsumenter. Dessa störningar kan orsakas av korrosion, där rostpartiklar
missfärgar vattnet eller av mangan i vattnet som ger upphov till färgade partiklar. Även övermättnad
med avseende på kalciumkarbonat kan bilda partiklar. Biomassa som rycks med från rörväggarna
eller som har sedimenterat i rören kan ge upphov till störningar.
En stabil utgående dricksvattenkvalitet, anpassad för de aktuella distributionsförhållandena,
motverkar korrosion. Åtgärder för att optimera de hydrauliska förhållandena på distributionsnätet
kan ibland också vara påkallade. Manganhalten bör hållas låg. Gränsvärde för tjänligt med
anmärkning hos användare är 0,050 mg/l Mn enligt SLVFS 2001:3. Kvalitetsstörning kan uppstå vid
väsentligt lägre halter varför halten i utgående vatten inte bör överstiga 0,020 mg/l. Dricksvattnet
bör heller inte vara övermättat med avseende på kalciumkarbonat.
Hygieniska störningar kan uppstå av många olika skäl, gemensamt för alla är att en förorening som
kan påverka människors hälsa kommit in i distributionsnätet. Hygieniska störningar är därför
allvarliga och måste åtgärdas akut. Föroreningen kan härstamma från vattenverket, där
reningsprocessen varit otillräcklig, men kan också ha tillförts genom inläckage på distributionsnätet
eller vid ett ledningsarbete där hygienen varit bristfällig. Om den hygieniska störningen är av
mikrobiologisk natur kan organismernas förmåga till reproduktion innebära att en från början
begränsad påverkan kan utvecklas till ett allvarligt utbrott.
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Om hygieniska störningar konstaterats måste föroreningen snabbt och tillförlitligt identifieras,
lokaliseras, avskärmas och avlägsnas. Är föroreningen inte enkelt analyserbar får strategin istället
tillgripas att omsätta vattnet ett flertal gånger.
För en mer ingående beskrivning av dessa aspekter på dricksvattendistribution hänvisas till bilaga 2,
Vattenkemi och mikrobiologi.

2.3 Vattenomsättningen i vattenledningsnät
För att bedöma om vattenomsättningen i ett ledningsnät är tillräckligt god behöver nätet i dess
helhet studeras. Särskilt stor betydelse har reservoarer, deras utformning och placering i nätet.
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 vilket är beskrivet i bilaga 2.
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.
Ledningar som bland annat varit utsatta för låga flödeshastigheter kan korrodera igen. Exempelvis
kan brandposter vara mycket hårt korroderade till följd av att vattnet står stilla i dem, se Figur 2-1.
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Figur 2-1 Foto Brandpostservis. Göteborg 2013.

I Figur 2-2 visas ett exempel på hur ett högt flöde påverkar påväxten av korrosionen. Det är en
huvudledning i gjutjärn från 50-talet med ett flöde mellan 130 – 230 l/s (0,3 m/s – 0,6 m/s). De högre
flödeshastigheterna i ledningen har bidragit till att ledningen inte korroderat till en högre råhet på
ytan än 8 mm (en ny gjutjärnsledning har en råhet om ca 0,2 mm). Korrosionen på ledningens insida
har en utdragen form i flödesriktningen.

Figur 2-2 Foto DN700GJJ. Göteborg 2017. Ledningen anlagd på 50-talet.
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En gjutjärnsledning som inte har haft ett tillräckligt stort flöde för att få självrensning visas i Figur 2-3.
Detta är vanligt förekommande i distributionsledningar av gjutjärn dimensionerade för släckvatten
eller annat flöde som mycket sällan eller aldrig uppnås i ledningen.

Figur 2-3 Foto av en korroderad gjutjärnsledning.

2.3.1 Vattenhastighet för transport av partiklar
För att erodera eller spola bort sedimenterade partiklar fodras högre flödeshastighet än den
hastighet då partiklarna sedimenterar. Erosion av sedimenterat material beror på flera faktorer;
materialets kornstorlek, densitet, vattenhastighet mm. Det som avses i detta avsnitt är löst lagrat
material så som t.ex. sand.
För att initiera en rörelse av sedimenten behövs en flödeshastighet över ett visst tröskelvärde. För att
bestämma vilken flödeshastighet som krävs för att få partiklar att lossna kan Shields diagram
användas. I Bilaga 1. Vattenhastigheter för transport av partiklar, visas Shieldsdiagram för tre olika
rördimensioner och en redogörelse för hur diagrammet är konstruerat. Vid en flödeshastighet strax
över detta tröskelvärde släpas materialet längs botten, men tas inte upp av vattenströmmen, och
riskerar att fastna vid hinder så som anslutningar till spol- eller brandpost. För att fånga upp
sedimenten i vattenströmmen så att de blir suspenderade, behövs betydligt högre flödeshastigheter.
Figur 2-4 och Tabell 2.1 visar vilka hastigheter och flöden som krävs för att transportera en väl
specificerad partikel (sandkorn) i en vattenledning. För en partikel med diametern 0,2 mm behövs
alltså ett flöde om ca 15 l/s i en ledning med diameter 100 mm för att kunna spola ur partikeln ur
ledningen.
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Figur 2-4 Erforderliga hastigheter och flöden för att transportera en partikel i en vattenledning.

Partikeln är 0,2 mm i diameter och har en densitet som är 2,7 gånger vattnets. Elvinge (1982) och
Endresen et al (1984).
Tabell 2.1 Erforderliga hastigheter och flöden för att transportera en partikel i en vattenledning. Partikeln är 0,2 mm i
diameter och har en densitet som är 2,7 gånger vattnets.

Ledningsdiameter

Minsta hastighet m/s

Minsta flöde l/s

50
75
100
150
200

1,3
1,6
1,8
2,2
2,6

2,7
7,2
15
41
83

Tryckförlust (k = 1,0
mm) ‰
100
75
70
60
55

De hastigheter som visas i Tabell 2.1 är ur VA-teknisk synpunkt mycket höga om man jämför med vad
som sagts tidigare om normala hastigheter i vattenledningsnät vid drift och spolning. Slutsatsen är
att det är svårt att spola rent vattenledningar med dimension 200 mm och större enbart med hjälp av
att öppna brandposter. Även dimension 150 mm kräver ett minsta flöde på ca 40 l/s. För att få ut ett
sådant flöde så måste man öppna flera brandposter. För större ledningar behöver andra metoder
användas, t.ex. luft-vattenspolning (ledningar upp till ca 250 mm) eller rensplugg.
I Figur 2-5 visas hur brandpostflöde varierar med olika resterande tryck i ledningsnätet. Uppgifterna
grundar sig på fältmätningar i Jönköping utförda av kommunen under 2015, pers. kom 2019. Trycket
på den vertikala axeln är trycket i huvudledningen som mättes efter uttagspunkten (vid uttag) mot
stängd ventil. Trycket motsvarar alltså tryckfallet mellan huvudledning och utloppet d.v.s. tryckfallet
som sker över brandpostservisen (2-5m), brandposten, stigarrör, slang och flödesmätare. Av figuren
kan vi se att man kan ta ut ca 20 l/s ur en brandpost om det resterande trycket är 15 mvp i
ledningsnätet. Är resterande tryck 35 mvp ökar flödet till cirka 30 l/s. Ett enkelt sätt att mäta flödet
ut från brandposten är att använda en portabel flödesmätare, exempelvis en magmatisk-induktiv
mätare med fritt genomlopp för att förhindra att mätaren sätter igen av det urspolade materialet.
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Figur 2-5 Kapacitet i brandpost vid olika resterande tryck i vattenledningsnätet. Mätningar utförda i Jönköping 2015.

Ett enkelt sätt att uppskatta flödet ur en brandpost är att mäta kaststrålens längd, se figur 2.6. En
vanlig brandpost med innerdiameter 76 mm (3”) ger ett uppskattat flöde på 10 l/s vid 1 m stråle och
20 l/s vid 2 m stråle om strållängden mäts 1 m under utkastöppningens centrum.

Figur 2.6 Flöde ur brandpost

2.4 Ledningsnätets utformning och påverkan på vattenomsättning
Ledningsnätet bör vara utformat så att god vattenomsättning kan upprätthållas och att åtgärder för
kvalitetskontroll, rensning och desinfektion underlättas.
I en distributionsledning som dimensionerats för ett släckvattenuttag riskerar vattenomsättningen
vid normal drift att bli mycket låg, vilket är ogynnsamt ur kvalitetssynpunkt. För råd om
dimensionering och överenskommelser med Räddningstjänsten angående släckvatten se P114.
Vid ogynnsamma förhållanden kan ett ledningsnät, som är dimensionerat för släckvattenuttag, vara
så kraftigt påbyggt av korrosion invändigt att det inte längre kan leverera det tänkta släckvattnet. En
god planering av nätet är av yttersta vikt för funktionen. Ledningsnät som kan korrodera gör så till
9
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den innerdimension som krävs av de flöden som normalt går i nätet. Observera att även stora
ledningar kan vara som nya trots att de varit i drift länge, bara det har varit ordentligt med flöde
genom dem.

2.4.1 Cirkulationsnät
De flesta vattenledningsnät är utformade som cirkulationssystem med slutna slingor, ”rundmatning”.
I ett cirkulationsnät kan vattnet ta flera vägar till abonnenterna. Det är en bra egenskap ur
leveranssynpunkt, exempelvis vid avstängningar eller tillfälligt högre vattenuttag i en brandpost eller
via sprinkler.
Flödesfördelningen i ett cirkulationsnät beror på energiförluster och hydrauliska förhållanden i
systemet som helhet. Cirkulationsnät dimensioneras eller kontrollberäknas med fördel med hjälp av
hydrauliska datorstödda modeller för att fungera på bästa möjliga sätt även under normala
driftförhållanden. Med modellberäkningar kan såväl hydraulisk kapacitet som vattenomsättning
analyseras (beräkning av vattenomsättning med hjälp av hydraulisk modellering beskrivs närmare i
P114).
I cirkulationsnät kan flödet i vissa delar ske omväxlande från olika håll, där vattnet har olika lång
uppehållstid. Varierande flödesriktning och lång uppehållstid kan leda till att
korrosionsproduktskiktens stabilitet försämras och att partikulära utfällningar sker. Detta i sin tur kan
orsaka försämrad dricksvattenkvalitet. och estetiska störningar.

Figur 2.7 Cirkulationsnät med ändledningar

Med ”smarta ledningsnät”, där insamling av t ex flödesdata sker till ett driftövervakningssystem,
finns möjligheter att under normal drift styra flödena för att skapa bästa möjliga omsättning.
Systemet kan till exempel automatisk öppna motorventiler för att möjliggöra rundmatning när så
behövs.

2.4.2 Ändledningar
I de yttre delarna av ett cirkulationsnät finns oftast förgreningar i form av ändledningar. I sådana fall
ska det eftersträvas att placera en servis längst ut på ledningen för att få en naturlig
vattenomsättning. På ändledningar med få serviser eller abonnenter med låg vattenförbrukning eller
områden med starkt säsongsbetonad förbrukning är risken stor för dålig vattenkvalitet. Sådana
ledningar bör hållas under uppsikt och regelbunden spolning kan bli nödvändig. I vissa fall kan istället
en spolpost sättas ”på rinn” för att öka vattenomsättningen, åtgärden ska ses som en kortsiktig
lösning. Det kan exempelvis behövas i ett exploateringsområde innan det är fullt utbyggt. Det är
viktigt att tänka på så att avloppet ordnas säkert, både ur kvalitets- och översvämningsaspekt.
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En servisledning till en spol- eller brandpost är ett specialfall av en ändledning och behovet av
underhållsspolning är en erfarenhetsbedömning. I områden med problem med dåligt vatten kan det
vara aktuellt att öka frekvensen för underhållsspolning av spol- och brandposter, men först bör
orsaken till problemet klarläggas för att bedöma om det är en lämplig åtgärd.

2.5 Spolning och rensning av distributionsanläggningen
Det finns olika metoder för att förhindra försämring av vattenkvaliteten i distributionsanläggningen:
a) Ökad vattenomsättning
I ändledningar med låg vattenomsättning kan man få dåligt vatten. Man kan då låta
en spolpost eller en abonnent ha vattnet stående ”på rinn” under kortare eller längre
perioder, i syfte att öka omsättningen av vattnet, se kapitel 2.4.2. Ledningens
dimension behöver utredas, eventuellt kan dimensionen minskas.
b) Vattenspolning
Efter klagomål på lukt och smak, brunt vatten eller svart slam i befintliga
vattenledningsnät kan man spola ledningen genom att öppna en brandpost.
Erforderligt flöde beror på det material som ska spolas ur samt ledningens
dimension, se exempel i Tabell 2.1. Vid spolningen medföljer en viss del av det lösa
slammet men effekten på fastsittande avlagringar är mycket begränsad, se kapitel
5.1. En nylagd eller renoverad ledning rengörs alltid genom spolning.
c) Luft-vattenspolning
Genom tillsats av luft ökar vattenhastigheten och turbulensen i ledningen, vilket ger
en bättre rensningseffekt än vid enbart vattenspolning. Lösa partiklar i form av sand,
sten och rost samt sediment spolas ur ledningen, se kapitel 5.2.
d) Rensning med renspluggar
Används främst på till exempel råvatten- och överföringsledningar och mer sällan på
distributionsledningar, kan med fördel användas på nya ledningar. Vid rensning
enligt denna metod trycks renspluggar med hjälp av vattentryck genom ledningen.
Pluggarna finns i olika material och modeller för att kunna anpassas till alla typer av
ledningsmaterial. När man använder renspluggar får man en god inre rengöring
varvid även beläggningar av olika slag avlägsnas till stor del, se kapitel 5.3.
e) Ispiggning
Vid ispiggning pumpas en ismassa, liknande en issörja, in från en brandpost (eller
annan åtkomstpunkt) och rengör ledningen mekaniskt när ismassan drivs framåt av
en vattenpelare. Med isen följer sediment, lösa avlagringar och mikrobiell tillväxt.
Isen tas sedan ut via en brandpost (eller annat utlopp) nedströms. Tekniken är
intressant ur den aspekten att den kombinerar flera fördelar från luft-vattenspolning
och pluggrensning, se kapitel 5.4.
f) Rengöring av reservoarer
Reservoarer ska rengöras med jämna mellanrum för att avlägsna slam och andra
föroreningar. Se kapitel 6.
Ibland kan det bli aktuellt med desinfektion som en kompletterande åtgärd, se avsnitt 11.3 i bilaga 2.
De ovan beskrivna metoderna är arbeten som innebär spolning och rengöring av
distributionsanläggningen utan att man gör några större mekaniska ingrepp i anläggningen.
Renspluggar kräver dock i vissa fall att man tar ledningen ur drift och kapar den om man inte har
brunnar avsedda för införing och uttag av pluggar.
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En jämförelse mellan de olika metoderna för rengöring av vattenledningar redovisas i tabell 2.2

Tabell 2.2 Metoder för rengöring av vattenledningar

Detta är en preliminär sammanställning, underlag för diskussion och komplettering
Förklaring:
Ingen effekt
☺
☺☺
☺☺☺

Liten effekt
Bra effekt
Mycket effektiv

2.6 Val av åtgärd
Innan man väljer metod bör man ha analyserat orsakerna till problemen i ledningsnätet – kommer en
spolning eller rengöring att lösa detta? Vad är målet med åtgärden? Problemen kan vara:
•
•
•
•
•

Problem med dålig lukt och smak
Problem med missfärgat vatten eller vatten som innehåller partiklar
Problem med hygieniska störningar
Byte av vattenverk, ny vattenkvalitet i ledningsnätet
Minskad kapacitet på grund av avlagringar

Blir resultatet av analysen att en rengöring av ledningsnätet är bästa åtgärden visar figur 2–7 ett
flödesschema för hur man bör tänka inför val av rengöringsmetod.
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Figur 2-8 Beslutsstöd val av rengöringsmetod för ledningsnätet
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3 Planering före spolning
Följande kapitel ger råd inför spolning och rengöring av vattenledningar.

3.1 Sammanställning av problem
Vanliga klagomål på vatten är att det antingen är brunt till svart, innehåller slam eller har dålig smak
och/eller lukt. Sammanställning av inrapporterade klagomål över en längre tidsperiod kan ofta ge en
god bild av den geografiska koncentrationen till vissa områden.
Sammanställningen av inrapporterade klagomål ska sammanställas med resultaten från de
mikrobiologiska och kemiska undersökningarna. Detta arbete ger upplysningar om erforderliga
åtgärder i form av t.ex. spolning av vissa delområden. Spolning ska i princip ske strax innan vattnet
får kvalitetsanmärkningar varför man succesivt måste följa kvalitetsförändringarna genom att
studera och bearbeta resultatet från egenkontrollen i ledningsnätet.

3.2 Hydrauliska beräkningar
Hydrauliska beräkningar av vattenledningsnätet är en viktig del i analysen och förståelsen av
problemen som är förknippade med vattenledningsnät och kan anses motsvara kravet på en
beskrivning av distributionsanläggningen (SLVFS 2001:30).
Erfarenheten visar att de flesta problem med vattenkvaliteten ute i ledningsnätet uppstår i sådana
områden där man endera har de lägsta vattenomsättningarna och de längsta uppehållstiderna, eller
där andra distributionstekniska omständigheter skapar en olycklig distributionssituation. En
detaljerad kunskap om distributionsförutsättningarna är då ett bra underlag för att lämpliga
kvalitetsbefrämjande åtgärder ska kunna vidtas.
Man kan analysera och förstå ett vattenledningsnäts hydrauliska funktion genom att studera hur
nätet fungerar under normal drift. För områden med stor årstidsvariation på förbrukningen kan
perioder med låg förbrukning behöva beräknas och analyseras.
Resultatet av beräkningarna ger vattnets uppehållstid i varje enskilt ledningsavsnitt samt i varje
reservoar. Med hjälp av den hydrauliska analysen kan man sedan se vilka ledningar som fungerar
som hydrauliska huvudledningar och vilka som fungerar som distributionsledningar. Ledningarnas
funktion framträder, alltså vilka som fördelar vattnet till de olika delarna av distributionsområdet
(huvudledningar) respektive vilka ledningar som inom varje del fördelar vattnet till abonnenterna
(distributionsledningar). Från beräkningsresultaten framgår det ifall det finns rundkopplingar i
systemet där vattnet står och gungar fram och tillbaka. I sådana ledningsområden kan uppehållstiden
bli mycket hög vilket innebär förhöjd risk för kvalitetsproblem. Långa distributionstider innebär att
vattnets syrehalt och redoxpotential kan bli låga. Vilket i sin tur innebär att halten av upplösta
korrosionsprodukter i vattnet under olyckliga omständigheter kan bli hög. För mer information se
kap 11.1.2 Syrehalt – redoxpotential.

3.3 Spolplaner
Spolplaner ser något olika ut beroende på vilken metod för spolning som man valt. Beskrivningen är
generell men för luft-vattenspolning och ispiggning bör planen göras i samråd med entreprenören.
Beskrivningen är inte relevant för pluggrensning.
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För att kunna ta fram kvalitetsmässiga spolplaner behövs ett digitalt underlag över området som ska
spolas. Det digitala underlaget består oftast av:
•
•
•
•

Grundkarta med vägar, vägnamn, fastighetsgränser, byggnader
VA-ledningar inkl. servisledningar med dimension och material
Numrerade avstängningsventiler, spol- och brandposter, luftnings- och
avtappningsanordningar samt servisventiler
För luft-vattenspolning behövs uppgifter om hög- respektive lågpunkter

Planen utgörs av en planskiss över aktuella ledningar utvisade bland annat ventiler, spol- och
brandposter, serviser och vald plats för inmatning och utsläpp av vatten respektive klorerat vatten.
Planen kompletteras med en förteckning över erforderlig utrustning och erforderligt kemikaliebehov.
I Sverige har vi fortfarande många brandposter på VA-nätet vilket gör att väl avvägda
etappindelningar kan göras. I de fall då det saknas utloppspunkter kan extra spolposter sättas på
nätet.
I planen anges också vilka kontakter som måste tas innan arbetet påbörjas och hur kontakterna ska
ske.

3.3.1 Områdesindelning av hela ledningsnätet
Den hydrauliska analysen används för att upprätta en spolplan för vattennätet. Först tas en
översiktlig spolplan fram, ett exempel på en sådan visas i Figur 3-1. Huvudprincipen för
områdesindelningen är att börja vid vattenverket och sedan gå ut mot ändarna i nätet. För att göra
detta ska man börja med de ledningar som fungerar som hydrauliska huvudledningar. Därefter delar
man in distributionsnätet i mindre delområden varvid man börjar där vattnet leds in i aktuellt
område. Områdesindelning och spolordning gör man för att störa den normala driften så lite som
möjligt. Spolade områden ska inte drabbas av missfärgat vatten från sådana områden som håller på
att spolas.
Vid mindre samhällen kan man spola hela nätet i ett sammanhang. I större städer är det emellertid
ett tidsödande arbete att spola hela nätet varför man oftast delar upp arbetet i etapper. Syftet med
den översiktliga spolplanen är att kunna visa vilken hydraulisk huvudledning som man kan utgå ifrån
för att mer direkt ta sig in i ett problemområde. Man ska inte i onödan störa eller förorena andra
delområden vid spolarbetena och man bör ha i åtanke hur mycket som kan hinna spolas under en
dag för att undvika till exempel avstängning för abonnenter. En spolplan, baserad på en hydraulisk
modell, som kartlägger flödesriktningar och rundmatningar kan också användas i ett tidigt skede för
att se över vilka reservoarer som kan bli påverkade av spolningens missfärgade vatten.
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Figur 3-1 Översiktlig spolplan av vattenledningsnät.

3.3.2 Detaljspolplan för varje delsträcka
Med den översiktliga spolplanen som underlag kan man utarbeta detaljspolplaner. Dessa används för
att kunna genomföra spolning av ledningarna. Detaljspolplaner visar hur man kan dela in nätet i
delsträckor. De visar även vilka ventiler som ska stängas och öppnas samt var vatten ska matas in i
delsträckan samt var det ska spolas ur.
Hur långa delsträckorna kan vara beror på metod och dimension på ledningen. Vid luftvattenspolning är delsträckorna 200 - 600 m långa. Vid enbart vattenspolning kan delsträckorna
göras längre. När man ska utföra luft-vattenspolning måste detaljspolplanen även visa vart luften ska
tryckas in i vattennätet och var blandningen av luft och vatten ska tas ut. I Figur 3-2 visas ett exempel
på detaljspolplan för en 590 m lång spolsträcka som ska luft-vattenspolas.
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Figur 3-2 Exempel på detaljspolplan (för en spolsträcka) för luftvattenspolning.

3.4 Förberedelser
3.4.1 Kontroll i fält av ventiler och brandposter före spolning
När detaljspolplaner upprättas är det till fördel om man kontrollerar i fält att alla ventiler och spoloch brandposter som kartverket visar också finns i verkligheten samt att de fungerar. Det kan också
hända att man måste sätta in någon ny ventil, spolpost eller brandpost för att klara alla spolsträckor.
Om ventiler och brandposter inte kontrolleras innan spolningen utförs kan detta göras löpande
under spolningen med några dagars framförhållning och spolplanerna kan då justeras för att ta
hänsyn till de anordningar som inte fungerar.

3.4.2 Hantering av spolvatten
Vatten som används vid spolning av vattenledningar ska vara av godkänd dricksvattenkvalitet.
Volymen på spolvattnet rör sig om ca 5 – 10 gånger ledningsvolymen. Den största delen av
spolvattnet går åt till att avlufta ledningen efter luft-vattenspolning.
I nedströmsänden på varje spolsträcka tas det utspolade vattnet eller isen om hand. Hur spol- och
rensningsvattnet eller isen ska omhändertas beslutas i samråd mellan utföraren och ledningsägaren.
Spolvattnet är oftast rejält missfärgat av järn och mangan och innehåller också partiklar av dessa
ämnen. Isen som används vid ispiggning har en salthalt på ca 4 %, vilket är samma som havsvatten.
Utöver saltinnehållet innehåller isen oftast även större mängder järn och mangan. Figur 3-3 visar
spolvatten från ispiggning. Omhändertagande av spolvattnet kan kräva särskild utredning.
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Figur 3-3 Spolvatten från ispiggning som släpps till dagvattennätet.

Vanligast är att spolvattnet eller isen direkt leds ner i dag- eller spillvattenledningar. Det kan också
ledas ned i dike eller annan mark som kan ta hand om stora mängder vatten. För isvatten krävs dock
en diskussion kring hur reningsverk och recipienter kan hantera salthaltigt vatten. Vid behov kan
större tankar eller uppsamlingskärl användas för att sedimentera spolvattnet/isen innan det pumpas
eller leds vidare till lämpligt ställe, i Figur 3-4 visas en principskiss på en sådan tank.

Figur 3-4 Principskiss på uppsamlingstank för utspolat slam, rost etc. från vattenledning.

Vid pluggrensning av bitumenbelagda ledningar kan bitumen frigöras, vilket måste hanteras på ett
korrekt sätt. Hanteringen behöver stämmas av med miljöförvaltningen i respektive kommun.
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3.4.3 Vattenförsörjning under spolning
Känsliga abonnenter kan behöva vattenförsörjning under den tid som vattnet är avstängt för
spolning. Eftersom inga schakter är framtagna behöver försörjningen kopplas in vid vattenmätaren i
fastigheten. Olika metoder används beroende på vattenbehovet hos den känsliga abonnenten.
Vanligast är att en vattentank med pump ställs upp och kopplas in hos abonnenten.
Vid pluggrensning av överföringsledningar får man tillse att vattenreservoarer och inkommande
vatten från andra håll kan tillgodose abonnenterna under den tid som pluggrensningen sker. Oftast
rensar man under dagtid och kan ta ledningen i drift över kvällen/natten innan rensning sker igen
dagen efter. På så vis kan man nyttja reservoarer.

3.4.4 Trafikavstängningsplaner
Om det blir aktuellt med avstängning av trafik kan tillstånd för detta behöva sökas i god tid.

3.5 Information
Information till abonnenterna i spolområdet är viktig. Det är att föredra att informera i alla
tillgängliga kanaler. De vanligaste informationsvägarna är ledningsägarens digitala kanaler, sms och
informationsblad i brevlådor. Exempel på information till abonnenterna finns i bilaga 3.
Via de digitala kanalerna kan man informera mer generellt i god tid innan spolning och med mer
detaljerade områdesplaner och tider närmare planerat spoldatum.
Utdelning av informationsblad med exakta datum och tider i brevlådor sker vanligtvis till
abonnenterna veckan innan de drabbas.

3.5.1 Abonnenter med särskilda krav
Abonnenterna inom spolområdet behöver identifieras före spolningen. Extra hänsyn behöver tas till
abonnenter med särskilda krav vilket t ex kan innebära nattarbete, speciell vattenförsörjning, extra
informationsmöten.
Exempel på abonnenter med särskilda krav:
•
•
•
•
•
•
•

Skolor
Förskolor
Sjukhus
Äldreomsorg
Industrier
Restauranger
Andra näringsverksamheter som är i behov av vatten (ex. frisörsalonger, tandläkare, etc.)

3.6 Upphandling
Beroende på metodval finns det två huvudsakliga alternativ för entreprenadens utförande; delad
entreprenad eller utförandeentreprenad. Inom respektive entreprenadform är det viktigt att
fastställa ansvarsgränserna mellan beställare och entreprenör. Eftersom konsekvenserna av en dåligt
utförd entreprenad kan bli mycket stora är det viktigt med seriösa aktörer. Förutom klargörande av
entreprenadform så är referenstagningen ytterst betydelsefull, där bl.a. erfarenheter från liknande
entreprenader i närtid samt kompetens hos arbetsledning och personal ska utvärderas. Ett begrepp
som används mer frekvent i dagsläget är även att referenserna ingår i viktningen i
utvärderingsmodellen.
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Ansvarsfördelning spolning av vattenledning
Delad entreprenad
Här väljer beställaren vilka arbetsmoment som läggs ut på entreprenören, resterande utförs av
beställarorganisationen.
Arbetsmoment
Problemanalys
Hydraulisk analys
Spolplaner
Kontroll anläggningsstatus
Hantering av spolvatten
Vattenförsörjning under spolning
Trafikavstängningsplaner
Information
Abonnenter med särskilda krav
Uppföljning under/efter spolning

Avsnitt
Beställare
3.1
X
3.2
X
3.3
X
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.5
3.5.1

X
X
X
X
X

Entreprenör
X
X
X
X
X
X
X
X

Kommentar
Beställarens egendom, tänk
även på säkerhetsaspekten
Beställaren anvisar recipient

Utförarandeentreprenad
Arbetsmoment
Problemanalys
Hydraulisk analys
Spolplaner
Kontroll anläggningsstatus
Hantering av spolvatten
Vattenförsörjning under spolning
Trafikavstängningsplaner
Information
Abonnenter med särskilda krav
Uppföljning under/efter spolning

Avsnitt
Beställare
3.1
X
3.2
X
3.3
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.5
3.5.1

Entreprenör
X
X
X
X
X
X
X
X

Kommentar
Beställarens egendom, tänk
även på säkerhetsaspekten
Beställaren anvisar recipient
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4 Uppföljning
När arbetet är utfört ska det dokumenteras och följas upp för att se om målet med åtgärden har
uppnåtts.

4.1 Provtagning och utvärdering
Provtagning under spolning sker med jämna intervall tills vattnet bedöms vara tillräckligt rent, det
kan ske genom att mäta turbiditet alternativt partikelinnehåll. För att utvärdera resultatet av
spolningen långsiktigt ska analysresultat från den egna kontrollen under ett år tillbaka jämföras med
prov tagna efter spolningen, uppföljning bör ske efter en vecka, en månad, sex månader och tolv
månader.

4.2 Dokumentation
Respektive spolsträcka följs upp avseende tidsåtgång, kvalitetsparametrar, använd mängd
spolvatten/luft samt eventuella störningar under spolning. Uppföljningen från spolningen läggs
förslagsvis in i VA-databasen, som underlag till eventuella framtida åtgärder.
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5 Metoder för rengöring
5.1 Vattenspolning
5.1.1 Allmänt, beskrivning av metod
Vid vanlig vattenspolning befinner man sig i laminär strömning eller lågturbulent flöde under
spolningen, eftersom det är svårt att uppnå tillräckligt höga hastigheter för högturbulent strömning.
Flödesprofilen är då parabolisk med ett helt stillastående vatten längs väggen, se figur 5–1.
Vattenhastigheten ökar succesivt ju närmare mitten av röret man kommer. Detta innebär att man
omsätter vattnet i kärnan av röret relativt snabbt, men vattnet kring väggarna tar många gånger
längre tid att omsätta. Innebörden är att det inte räcker med en ledningsvolym för att omsätta allt
vatten i ledningen.
I figur 5–1 visas en parabolisk och en högturbulent flödesprofil. Det blir tydligt att ett pluggflöde
(högturbulent profil) omsätter vattnet i hela tvärsnittet effektivt jämfört med en parabolisk profil, där
hastigheten avtar snabbt från mitten av röret.

Figur 5-1 Parabolisk flödesprofil vid vattenspolning och pluggflödesprofil vid luft-vattenspolning.

5.1.2 Förberedelser
Enligt kapitel 3 Planering före spolning.

5.1.3 Spolning av befintlig ledning
Vid spolning matas spolvatten in i ledningen genom en ventil i början av aktuell spolsträcka.
Inmatningen kan även ske via en brandpost i början, som då är avskild från det övriga nätet med en
stängd ventil. Urspolning sker genom en eller flera brand- eller spolposter som är belägna så nära
som möjligt en stängd ventil mot det befintliga nätet. Det erhållna spolvattnet avleds till ett
dagvattennät eller till lämpligt dike eller dylikt. Avledning till spillvattenätet bör endast ske som sista
utväg. Spolningen ska ske med en hastighet som möjliggör urspolning av det material som har
ansamlats i ledningen. Erforderlig vattenhastighet beror på ledningens dimension och det material
som ska spolas ur ledningen, se exempel på flöden i Tabell 2.1.
Spolsträckornas längder varierar beroende på lokala förhållanden men kan uppgå till ca. 500 m.
Spolningen ska fortgå tills ett spolvatten utan grumlighet erhålls i urspolningspunkten varefter
ledningen kan tas i drift.
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Eventuella brandposter utefter den spolade ledningssträckan spolas även om så är möjligt. Vidare
bör fastighetsägarna anmodas att spola anslutande servisledningar.
Efter avslutad spolning tas vid några tillfällen prov för såväl kemisk som mikrobiologisk undersökning.
Provtagningen bör utföras enligt normalkontroll.

5.1.4 Spolning av nyanlagda och renoverade ledningar
En nylagd ledning får inte tas i bruk förrän den spolats samt uttagna prov visat att vattnet är av
fullgod kvalitet från mikrobiologisk synpunkt. Angående provtagning se 7.1 Provtagning och
analys/undersökning. Eventuellt kan det vara aktuellt med extra kemisk analys beroende på
materialet i ledningen, om den till exempel utförts med metoder för renovering med beläggning,
flexibla foder eller liknande, som inte provats i större omfattning i Sverige.
Spolningen sker på samma sätt som beskrivits för befintliga ledningar ovan. Vid spolning ska en hög
vattenhastighet eftersträvas, hastigheten som behövs beror på ledningsdimensionen enligt Figur 2-4.
Spolningen ska motsvara minst 4 omsättningar av vattnet i ledningen. Alternativt kan pluggrensning
tillgripas. Pluggen skjuter allt gammalt vatten framför sig, därmed behövs bara en ledningsvolym
med vatten för att få ut allt gammalt vatten ur den nylagda ledningen.
När Norrvattens ledning till Norrtälje byggdes, ca 60 km PE-ledning med diameter 700 mm var
man ytterst noga med att hygienen upprätthölls genom hela kedjan – tillverkning, transport,
upplag och montering. Ledningsentreprenaden var uppdelad i ett antal etapper. Varje etapp
provtrycktes och spolades enligt normalt förfarande. Efter godkänt vattenprov behölls ett litet
vattenflöde i ledningen för att säkerställa vattenkvaliteten.

På grund av att man numera strävar efter att minska kloranvändning så mycket som möjligt brukar
man normalt endast spola ledningen före provtagningen. Om man då erhåller ett godtagbart resultat
är ledningen klar att tas i drift.
Om icke godkända prover erhålls efter spolningen bör i första hand ytterligare spolning göras men
om inte detta räcker kan ledningen desinficeras enligt bilaga 2.
Proppad avsättning för servisledning spolas om möjligt i samband med att distributionsledningen tas
i bruk. Vid läggning av ledning av sådan dimension att effektiv spolning inte blir möjlig, måste
planering av erforderlig spolning göras på ett tidigt stadium. I vissa fall kan exempelvis ledningen
spolas endast under förutsättning att änden inte har tillslutits. Ibland kan vattentillförseln ske från
flera brandposter varvid vattenhastigheten vid spolning ökas.

5.1.5 Spolning av reparerad ledning
En reparerad ledning ska betraktas som förorenad och ska därför spolas innan den kopplas i drift. Om
föroreningen bedöms vara allvarlig, det vill säga att patogener befaras, måste rengöringen vara
mycket omsorgsfull och i undantagsfall kan möjligen klorering behöva tillgripas. Kloreringens uppgift
är då primärt att rengöra ledningsytorna från biofilm som innehåller patogener. En sådan åtgärd
innebär dock att efterföljande spolning kan bli tidskrävande, eftersom organiskt material på
rörväggarna brutits ner och tillgängliggjorts för mikrobiologisk aktivitet. Se bilaga 2, kap 11.3.3
Desinfektion i samband med reparationsarbeten.
Vid en reparation är ofta tidsmarginalen liten eftersom man vill få igång vattenleveransen snarast.
Detta får dock inte påverka den hygieniska bedömningen samt erforderliga insatser. I samband med
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reparation av en vattenläcka ska en driftstörningsrapport upprättas och i den ingår en förenklad
riskanalys enligt Figur 5-2 nedan.

Figur 5-2 Flödesschema riskanalys

Ledningsgrav och schakt ska hållas väl länspumpade under reparationsarbetet så att vatten från
ledningsgraven inte kan tränga in i vattenledningen. Efter utförd reparation spolas ledningen minst
dubbla vattenomsättningen.
Vid utvändiga reparationsarbeten, till exempel med reparationsmuff (läcka typ 1 i Figur 5-2), bedöms
risken för förorening som låg om reparationen utförs med iakttagande av god hygien. Sedan spolning
enligt ovan skett bör ledningen därför kunna tas i drift utan att desinfektion utförs. Dock bör den
avstängda ledningen urluftas. För att få bekräftelse på att reparationen har utförts på ett hygieniskt
tillfredsställande sätt bör prov tas för mikrobiologisk undersökning.
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Om risk finns att ledningen i samband med reparationen har blivit förorenad med avloppsvatten,
antingen direkt eller genom infekterad mark, ska ledningen spolas och vid behov rengöras genom
klorering. Detta innebär dock att tiden för den efterföljande spolningen förlängs, eftersom organiskt
material brutits ner och gjorts tillgängligt för mikrobiologisk aktivitet. Se bilaga 2, kap 11.3.4
Desinfektion i samband med akut förorening. Efter denna åtgärd skall några prov tas för kemisk och
mikrobiologisk undersökning. Det första tas lämpligen efter det att det klorhaltiga vattnet har spolats
ur och ledningen varit i normal drift någon timme. Resultatet av mikrobiologisk vattenundersökning
torde inte behöva inväntas innan ledning tas i bruk om reparationsarbete, spolning och desinfektion
bedöms ha utförts med iakttagande av god hygien och en fördröjning av vattenleveransen bedöms
vålla onödigt stor olägenhet för brukarna. Vid de reparationsfall där det bedömts att ledningen direkt
eller indirekt blivit förorenad av avloppsvatten torde det dock vara lämpligt att i väntan på resultatet
av vattenundersökningen göra en lokalt förhöjd klorering som extra säkerhetsåtgärd. Om så inte sker
bör konsumenterna underrättas om att vattnet bör kokas före användning som dryck eller till mat.
Visar den mikrobiologiska undersökningen att vattnet inte är tjänligt får från fall till fall bedömas vilka
åtgärder som ska vidtas. Vid ledningsarbeten kan olyckligtvis jord, lera, grus m.m. komma in genom
de frilagda ledningsändarna och lämpliga metoder får tillgripas för att avlägsna dessa föroreningar.
Tekniker som kan användas är luft-vattenspolning eller någon form av piggning. Metoderna beskrivs i
kapitel 5.2 och 5.3. Vid långvarigt avbrott eller när ett större antal brukare berörs bör provisorisk
vattenförsörjning anordnas (se Livsmedelsverkets Guide för planering av nödvattenförsörjning,
2017).

5.2 Luft-vattenspolning
5.2.1 Allmänt, beskrivning av metod
Luft-vattenspolning är ett effektivare alternativ till spolning med enbart vatten. Rätt utförd är det en
mycket effektiv metod för ledningsdimensioner upp till ca 200 mm vid uttag ur brandposter. Vill man
spola större dimensioner krävs mer luft och uttag i större dimensioner än brandposter.
Vid luft-vattenspolning uppnår man en högturbulent tvåfas-strömning eftersom tillskottet av luft
ökar flödeshastigheten drastiskt. Man får då ett pluggflöde i ledningen med höga hastigheter även
närmast väggarna, se Figur 5-3. Detta innebär att man omsätter vattnet i hela ledningen snabbt.
Innebörden är att det endast krävs en ledningsvolym, eller mindre eftersom luften tar upp stor del av
volymen, för att omsätta allt vatten i ledningen.
I Figur 5-3 visas hur det turbulenta flödet effektivt rensar bort organismer och bakterier från de
yttersta och löst sittande avlagringarna i rörväggen.
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Figur 5-3 Flödesmekanismer i ett turbulentflöde i en ledning.

En väl utförd luft-vattenspolning spolar ut sediment, partiklar, löst sittande avlagringar, organismer
och bakterier.
Luft-vattenspolning innebär att man använder en kompressor för att trycka in luft i vattnet som
tillförs aktuell spolsträcka från uppströmssidan. På detta sätt kan man komma upp i hastigheter på
upp till 10 m/s vilket med god marginal överstiger hastigheterna som behövs för att spola ur
avlagringar enligt Figur 2-4.
Därmed finns det goda möjligheter att spola ut lösa partiklar ur ledningen. I Figur 5-4 visas en typisk
uppställning av utrustning för att genomföra luft-vattenspolning. Inställningen får inte vara sådan att
luften strömmar i rörets övre del och vattnet i den undre.

Figur 5-4 Uppställning av utrustning för luft-vattenspolning.

Metodens effekt kommer från att skapa höga hastigheter, men vid låga tryck. Trycket ska alltid, med
god marginal, hållas under drifttryck. Genom höga vattenhastigheter och turbulent tvåfasflöde
(gas/vätska) erhålls en väldigt effektiv spolning, som kan spola ut partiklar stora som stenar (2–3 cm
diameter).
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5.2.2 Lämpliga ledningsmaterial
Spolningen måste noggrant styras och övervakas. Vissa typer av ledningar klarar inte av en alltför
aggressiv luft-vattenspolning. Detta beror främst på att spolningen då sliter bort för mycket av den
uppbyggda inre korrosionen i ledningen. När detta sker leder det ofta till missfärgning av vattnet tills
dess att ett nytt beständigt korrosionslager byggts upp. Hur länge missfärgningarna varar beror på
vattenkemin.
Material

Resultat

Sediment och partiklar

Typ av spolning

Ofta löst i botten

Risk för
missfärgning
Nej

Plast

+

Segjärn m inre
beläggning (ex.
cementbruk)
Gjutjärn

+

Ofta löst i botten

Nej

”Aggressiv”

+

Inre korrosionslager

Ja, vid alltför
kraftig spolning
Nej

Varsam

”Aggressiv”

Betong- och
+
Ofta löst i botten
”Aggressiv” *)
eternitledningar
Galvaniserade
Ofta ett väldigt känsligt
Rekommenderas ej
ledningar
korrosionslager
*)
Blandningen av luft och vatten utgör ingen mekanisk åverkan på ledningen. Det finns därmed ingen
risk att luft-vattenspolning frigör betong eller asbest från ledningen. Samma gäller för bitumen.

5.2.3 Planering före spolning
Enligt kapitel 3 Planering före spolning.

5.2.4 Arbetsgång
Arbetsgången vid luft-vattenspolning kan schematiskt ske enligt följande schema:
1. Information till berörda abonnenter
2. Eventuella vattenförsörjningar kopplas in
3. Det aktuella spolområdet stängs av från övriga nätet med avstängningsventiler enligt
spolplan
4. Luft-vattenspolning av aktuell etapp utförs
5. Etappen avluftas
6. Vatten släpps på
Principiell uppställning för en delsträcka visas i Figur 5-5.
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Figur 5-5 Principiell uppställning av en delsträcka för spolning med luft och vatten.

5.3 Rengöring med renspluggar
5.3.1 Allmänt, beskrivning av metod
Rensning med renspluggar innebär en mekanisk rensning av ledningen. Denna typ av rensning kan
användas på alla normalt förekommande ledningsmaterial och ledningsdimensioner (50–2500 mm).
Pluggen klarar av att ta sig igenom både 90°-böjar, T-stycken och vissa dimensionsförändringar.
Vid inloppsänden monteras en speciell införingshylsa där renspluggen kan föras in. Uttagsänden ser
väldigt olika ut beroende på vilken typ av ledning som rensas, men anordningar monteras om
nödvändigt för att ta hand om och leda bort rensvattnet.
Pluggrensning utförs mest på råvatten-, överföringsledningar, nylagda tryckledningar samt
tryckavloppsledningar. Inne på distributionsnätet är oftast luft-vattenspolning att föredra före
pluggrensning.
Renspluggen är cylinderformad och finns i väldigt många olika utföranden, allt från flexibla och
elastiska till helt styva med stålkärna. De elastiska pluggarna fyller upp röret och ändrar formen vid
ändrad dimension samt vid böjar och ventiler. Renspluggen drivs fram med hjälp av vattentryck. Figur
5-6 och Figur 5-7 visar principskisser för ett rensningsarbete.

Figur 5-6 Rensning med rensplugg i ledningsnät
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Figur 5-7 Principskiss för rensning av vattenledning med rensplugg.

Den kraft som erfordras för att driva pluggen beror på friktionsmotståndet mellan plugg och rör. Om
ledningen är kraftigt igensatt börjar man med en plugg med liten diameter. Därefter ökar man stegvis
diameter och renspluggen till dess man har kommit upp till ledningens innerdiameter. Ju mer
föroreningar desto större kraft erfordras. Kraften är vattentrycket multiplicerat med arean. Normala
värden är 500 - 1000 kp. I Tabell 5.1 anges några exempel på erforderligt vattentryck för att uppnå
dessa värden. Av tabellen framgår att ju större area som renspluggen har desto mindre vattentryck
erfordras för att uppnå en kraft på 500 - 1000 kp.

Tabell 5.1 Exempel på vattentryck och resulterande kraft som driver fram en rensplugg.

Diameter
mm
100
100

Kraft
Kp
500
1000

Erforderligt tryck
kPa
mvp
600
60
-

150
150

500
1000

400
600

40
60

500
500

500
1000

20
50

2
5

Längder på upp till flera km kan rensas med renspluggar i en enda etapp. Ju större mängd avlagringar
och sediment i ledningen desto kortare längd kan rensas per etapp. Längderna på delsträckorna styrs
även i praktiken av dimensionsändringar och nätets planutformning. Pluggar kan inte tryckas förbi
vridspjällsventiler.
Pluggrensning ger en väldigt hög rengöringsgrad. I stort sett alla typer av beläggningar, sediment,
bakterier och biofilm kan rensas bort. Renspluggar finns i många olika varianter som är avsedda för
olika typer av ledningsmaterial och beläggningar.
Vid stora mängder sediment, sand, grus eller sten i ledningen kan det vara nödvändigt att först spola
ledningen rejält genom luft-vattenspolning för att minimera risken för att pluggen ska fastna.

29
Svenskt Vatten P115 Arbetsmaterial som inte får åberopas! Remissversion 2019-04-26

När man använder renspluggar sker en mekanisk rensning av rörets insida. Resultatet blir en slät yta
fri från inre korrosion och sediment.
Eftersom pluggen släpper förbi väldigt små mängder vatten (eller annan media), så omsätter man
ledningen till 100 % med en ledningsvolym.

Figur 5-8 Exempel på några olika renspluggar.

Renspluggar finns i alla dimensioner som förekommer på vattenledningsnät, se Figur 5-8. De är
gjorda av polyuretan eller liknande material. Renspluggar finns i en mängd utföranden där både
hårdhet och ytbeläggning varierar. Hårdheten varierar normalt på följande sätt:
•
•
•

mjuka renspluggar under ca. 10° Sh A
medelhårda renspluggar ca. 10–30° Sh A
styva renspluggar ca. 30° Sh A och uppåt

Hårdhet mäts vanligtvis i Sh A (Shoreprovning). Shoreprovning är en metod för att fastställa
hårdheten hos elastiska material. Shore-klass A är den vanligaste klassen man använder för att
bedöma hårdheten hos renspluggar. Hårdheten uttrycks i ° Sh på skalan 0–100 inom respektive
klass, där 100° Sh är det hårdaste.

Rensningseffekten avgörs av både hårdhet och beläggning på pluggen. Hårdare pluggar ger högre
rengöringsgrad, men klarar inte lika stora variationer i dimension. Det finns variationer av pluggar för
att kunna rensa i stort sett alla typer av ledningar. Nedan listas vissa generella rekommendationer.
•

Oftast krävs hårdare pluggar med olika stålbeklädnad för att rensa ut hårda avlagringar eller
korrosionsprodukter på insidan av ledningen.
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•

•
•
•

I plastledningar rekommenderas inte att använda pluggar med stålbeklädnad då dessa kan
repa insidan av ledningen. Varianter med plastklackar kan användas för att rensa ut hårda
avlagringar i plastledningar.
I eternitledningar ska släta (icke rivande) pluggar användas för att minimera eventuell
påverkan på ledningsmaterialet, så att fibrer inte frigörs.
I nylagda ledningar räcker det oftast med medelhårda renspluggar för att få tillräcklig
rengöring.
Mjuka renspluggar rensar ut en del material och omsätter vattnet i ledningen. Däremot
släpper mjuka pluggar förbi tyngre material, såsom sand, grus eller sten. Detta eftersom
materialet ackumuleras framför pluggen och när motståndet blir för högt komprimeras den
mjuka pluggen och släpper igenom materialet.

5.3.2 Lämpliga typer av ledningar och ledningsmaterial
Med rätt val av rensplugg kan alla typer av ledningar och material pluggrensas. Under rubrikerna
nedan beskrivs olika typer av ledningar.
Vid rensning av ledningar med invändig isolering av asfalt eller cementbruk (segjärns- och
gråjärnsledningar) ska hänsyn tas till isolering så att den inte rensas bort eller skadas av pluggen.
Vid pluggrensning av icke belagda gjutjärns- eller stålledningar i distributionsnätet ska man vara
försiktig, eftersom det kan leda till missfärgningar. Man bör då endast använda metoden om vattnet
har sådan sammansättning att nytt skyddsskikt kan förväntas uppkomma enligt kapitel 2.
5.3.2.1 Råvattenledningar
Råvattenledningar behöver oftast pluggrensas p.g.a. sediment eller beläggningar. Sediment från
grundvatten är oftast mangan och järn. Från ytvatten får man olika typer av sediment och
beläggningar eller tillväxt på insidan av ledningen.
Eftersom råvattnet behandlas i vattenverket innan det distribueras till slutkund, behöver inte samma
hänsyn tas till potentiella missfärgningar efter rensning. Missfärgningar kan, som nämns ovan, uppstå
vid pluggrensning av icke belagda gjutjärns- eller stålledningar.
Pluggrensning används effektivt för att återställa flödeskapacitet och vidhålla konstant och god
vattenkvalitet in i vattenverket genom att motverka att mikrobiologiska processer sker okontrollerat
innan reningsprocessen i vattenverket. I de flesta fall kan ledningen rensas utan att grävning behövs
eftersom åtkomst ofta finns både vid intag och vattenverket.
Vid rensningen tas råvattenledningen ur drift. Nödvändig planering behöver därför göras för att
minimera påverkan på dricksvattenproduktion och abonnenter. Normalt påverkas inte abonnenterna
eftersom reservoarer fyllts före rensning samt att rensningen oftast bara innebär avstängning av
ledningen under en arbetsdag.
5.3.2.2 Nylagda ledningar
Pluggrensning är en väldigt effektiv metod för att säkerställa att inget främmande material finns kvar
i vattenledningar innan de ska tas i drift. I en välskött entreprenad ska ledningen normalt inte behöva
desinficeras för att få godkänd vattenkvalitet. Tack vare att pluggen skjuter allt gammalt vatten
framför sig, så behövs bara en ledningsvolym med vatten för att få ut allt gammalt vatten ur den
nylagda ledningen.
Genom pluggrensning får man även ut all luft ur ledningen, vilket borgar för en pålitlig och effektiv
täthetprovning av ledningen.
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5.3.2.3 Överföringsledningar
Överföringsledningar lämpar sig väl för pluggrensning eftersom långa längder kan rensas. Normalt
behöver överföringsledningar pluggrensas relativt sällan eftersom den främsta orsaken till rensning
är sedimentering i ledningen.
Då det gäller längre överföringsledningar för vatten bör man vid nyanläggning planera in
nedstigningsbrunnar med avstängningsventiler och en löstagbar rördel.
Vid rensning tas ledningen ur drift och planering är nödvändig för att minimera störningarna för
abonnenter.
5.3.2.4 Distributionsledningar
Dricksvattendistributionsnätet är det mest komplexa att pluggrensa. Enda gången man behöver
pluggrensning är om ledningen är grovt igensatt så att dimensionen drastiskt har minskat.
Pluggrensning är då enbart nödvändigt om man måste öka upp flödeskapaciteten till ursprunglig
igen, t.ex. om man exploaterat och kopplat på ett helt nytt område som blir försörjt via det befintliga
nätet.
Grövre vattenledningar med återkommande problem med sediment eller beläggningar bör även
förses med nedstigningsbrunnar för att underlätta pluggrensning.
Vid rensning med renspluggar måste man ta vattenledningen ur drift. Den aktuella ledningssträckan
måste kapas i vardera änden om brunnar inte finns. Abonnenter kommer att drabbas och god
information är nödvändig samt temporär vattenförsörjning för särskilt känsliga abonnenter.

5.3.3 Förberedelser
Man behöver åtkomst till ledningen i båda ändar. Hur denna åtkomst ser ut beror på vilken typ av
ledning som ska rensas, se avsnitt 5.3.2
Det är sällsynt att andra tillstånd än trafikavstängningsplaner behövs för att genomföra
pluggrensning.
Ta reda på vad man misstänker finns i ledningen och hur mycket material det finns som man vill
rensa ut eftersom detta kan påverka rensningsprocessen, se avsnitt 3.4.2.
Det är främst vid pluggrensning av distributionsledningar som extern information är nödvändig, se
avsnitt 3.5

5.3.4 Arbetsgång
En generell arbetsgång vid rensning med renspluggar kan schematiskt ske enligt följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Information till berörda konsumenter
Eventuell schakt av gropar om åtkomst till ledning inte finns
Eventuella vattenförsörjningar kopplas in
Pluggrensning utförs
(Endast i distributionsnät: Luft-vattenspolning för att få ut alla partiklar)
(Endast i distributionsnät: Utspolning av serviser)
Ledningen kopplas åter in på befintligt nät
Ledningen driftsätts
Eventuella återställningsarbeten
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5.4 Ispiggning
5.4.1 Allmänt, beskrivning av metod
Ispiggning är en relativt ny metod i Sverige. NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) var den
första ledningsägare i Sverige som tillämpade tekniken år 2015. Därefter har den använts på ett drygt
tiotal orter runt om i Sverige.
Tekniken är intressant ur den aspekten att den kombinerar flera fördelar från luft-vattenspolning och
pluggrensning. Likt luft-vattenspolning så räcker det med en brandpost eller spolpost för att ge
åtkomst till ledningsnätet och tekniken hanterar stora dimensionsförändringar på sträckan. Likt
pluggrensning så klarar ispiggning större dimensioner och kan anpassas för hårdare rengöring än luftvattenspolning. En fördel relativt pluggrensning är att ispiggning hanterar vridspjällsventiler utan
problem.
Vid ispiggning pumpas en ismassa, liknande en issörja, in från en brandpost (eller annan
åtkomstpunkt) och rengör ledningen mekaniskt när ismassan drivs framåt av en vattenpelare, se
Figur 5-9. Isen fyller upp ca 20 - 25 % av den aktuella sträckan och rör sig långsamt framåt. Med isen
följer sediment, lösa avlagringar och mikrobiell tillväxt. Isen tas sedan ut via en brandpost (eller annat
utlopp) nedströms.

Figur 5-9 Vid ispiggning används en ismassa.

Konsistens och hårdhet av isen anpassas efter ledningsmaterial och vilken rengöringseffekt man
eftersträvar. För att uppnå korrekt struktur på isen tillsätts ett ämne för att sänka fryspunkten.
Vid rengöring av vattenledningar är detta nästan uteslutande koksalt men även andra ämnen kan
användas, ex. alkohol eller socker.

5.4.2 Rengöringseffekt
Isens rengöring kommer från att sediment och avlagringar långsamt fångas upp och kapslas in av
isen, som för med sig materialet ut ur ledningen. Vattenprover som tagits under en ispiggning visas i
Figur 5-10.
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Figur 5-10 Vattenprover från ispiggning. Prov före piggning står till vänster följt av prover fram till det rena vattnet efter
piggningen till höger.

Rengöringseffekten i vattendistributionsnät är likvärdig luft-vattenspolning, eftersom man i dessa
ledningar inte kan använda sig av en alltför hård issörja. Om man inte behöver ta hänsyn till en alltför
aggressiv rengöring av ledningen, så kan isen göras hårdare och därmed öka rengöringseffekten.
Exempel på denna typ av ledningar är råvatten- eller tryckavloppsledningar. Ispiggning kan dock inte
rengöra alla typer av beläggningar lika väl som pluggrensning kan.

5.4.3 Lämpliga typer av ledningar
Här hänvisas till samma resonemang som luft-vattenspolning gällande olika ledningsmaterial och
försiktighetsåtgärder, se avsnitt 5.2.2.
Ispiggning är väldigt väl lämpad för sjöförlagda ledningar. Ofta kan sjöledningar inte luft-vattenspolas
eftersom de sällan är viktade över 100 %. Med ispiggning tillförs ingen luft och därmed kan
ledningarna rengöras utan risk för uppflytning.
Jämfört med pluggrensning eliminerar man även risken att en plugg ska fastna i ledningen. Om isen
skulle fastna så kommer den smälta inom ett antal timmar.
Även ledningar med okänd dimension är fördelaktiga att rengöra genom ispiggning eftersom
rengöringseffekten är oberoende av dimension.

5.4.4 Planering före spolning
Enligt kapitel 3 Planering före spolning.

5.4.5 Arbetsgång
Arbetsgång för ispiggning kan schematiskt ske enligt följande punkter:
1. Information till berörda abonnenter.
2. Eventuella vattenförsörjningar kopplas in.
3. Det aktuella spolområdet stängs av från övriga nätet med avstängningsventiler enligt
spolplan.
4. Ispiggning av aktuell etapp utförs.
5. Vatten släpps på.
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6 Rengöring av reservoarer
6.1 Funktion och utformning
Reservoarer används för lagring av dricksvatten både vid vattenverket och på distributionsnätet.
Reservoarernas huvuduppgifter är tryckhållning och utjämning av vattenproduktionen över dygnet,
samt som reserv i samband med planerade eller akuta driftsstopp på vattenverket. Normalt ökar
vattenmängden i reservoarerna under lågförbrukning och minskar under högförbrukning. Detta
medför i bästa fall att vattnet i reservoarerna omsätts under dygnet, men i många fall innebär
reservoarernas placering och hydrauliska funktion att uppehållstiden för vattnet kan bli avsevärd.
Med hänsyn till belägenhet kan reservoarerna indelas på följande sätt:
Lågreservoarer:

Reservoarer varifrån distribution sker genom pumpning. De är oftast
belägna vid vattenverket men kan också vara placerade ute på
ledningsnätet i anslutning till en tryckstegringsstation.

Högreservoarer:

Reservoarer som är så högt belägna att vattnet kan distribueras med
självfall.
De reservoartyper som kommer till användning är följande:

Vattentorn:

Fristående byggnad med reservoaren i sin övre del.

Markreservoar:

Reservoar belägen på eller i mark.

Hydrofor/Hydropress:

Trycksatt behållare som ersätter reservoarens tryckhållning
huvudsakligen vid mindre anläggningar.

Figur 6-1 Högreservoar. Foto: Pierre Bohlin
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Beroende på dricksvattnets sammansättning och temperatur samt ledningsnätets utformning sker
det kemiska och mikrobiologiska processer i distributionssystemen för dricksvatten. Eftersom
reservoarvolymerna är en del av distributionssystem utgör också dessa plats för processerna. Till
skillnad från situationen i rörledningarna är dock uppehållstiden normalt väsentligt längre och
vattnet syresätts också i varierande grad, omständigheter som påverkar förutsättningarna för såväl
de kemiska som de mikrobiologiska processerna.
För att konsumenterna ska få ett hälsosamt och gott dricksvatten är det därför nödvändigt att
reservoarerna inspekteras regelbundet och rengörs vid behov. Dåligt skötta reservoarer är inte sällan
en orsak till försämrad vattenkvalitet.

6.2 Bildning av beläggningar och slam
En lång rad faktorer påverkar förutsättningarna för bildning av beläggningar och slam i reservoarer.
Förutom vattnets sammansättning och uppehållstid, påverkar reservoarens konstruktion och
uppbyggnad, hur vattnet tillförs och lämnar reservoaren, reservoarens hydrauliska funktion i
distributionsnätet osv.

6.2.1 Mikrobiologisk tillväxt
Det finns flera skäl till att mikrobiologiska processer sker i reservoarvolymer och bildar biomassa.
Förutom de båda skäl som tidigare anförts, att syretillgången är god och att uppehållstiden är väl
tilltagen, kan också tillgången på tillgängligt nedbrytbart organiskt material vara god. Vattnet i sig
själv kan innehålla lättnedbrytbara organiska föreningar, endera härstammande från råvattentäkten,
eller som ett resultat av kemisk nedbrytning av stabilare organiskt material. Dessutom kan den luft
ovan vattenytan som omsätts vid nivåförändringarna i reservoaren innehålla organiska material i
form av pollen, vindburna frön, partiklar mm. som passerat luftfiltren.
Som en ytterligare komplicerande faktor kan reservoarens konstruktion i sig bidra till den
mikrobiologiska aktiviteten. Ytbeläggningar, fogmassor packningar etc. kan i varierande grad vara
mikrobiologiskt nedbrytbara och således utgöra näring för tillväxten. Förvisso är normalt förhållandet
mellan yta och vattenvolym litet i reservoarer, men detta kan ändå påverka vattnets kvalitet.

6.2.2 Kemiska utfällningar
Kemiska utfällningar, partiklar eller beläggningar, bildas också i reservoarer. Även vad gäller dessa är
syresättningen betydelsefull. När syrehalten i vattnet sjunker under distributionen till följd av
korrosion och mikrobiologisk aktivitet kan vattnet tolerera högre halter av upplösta
korrosionsprodukter och i samband med syresättningen i reservoaren kan dessa falla ut som partiklar
eller beläggningar. Om vattnet innehåller manganjoner är situationen densamma, syresättningen
innebär att partiklar eller beläggningar av brunsten kan bildas. I ett hårt vatten med lägre pH-värde
kan luftningen i reservoaren medföra att koldioxid drivs av och att pH-värdet därigenom stiger, så att
kalciumkarbonat faller ut.
Även för de kemiska utfällningarna är reservoarens konstruktion av betydelse. Läckande alkali från
betongmaterial kan höja vattnets pH-värde, så att löslighetsprodukten för kalciumkarbonat
överskrids och konstruktionsmaterial som korroderar kan självfallet tillföra korrosionsprodukter.
Det bör i sammanhanget också påpekas att även låga halter av exempelvis korrosionsprodukter eller
resthalter av aluminiumjoner från en flockningsprocess i vattnet kan bidra till beläggningar, eller
sedimentera i reservoaren. Mycket vatten passerar reservoarvolymen och små mängder partiklar och
upplösta joner kan med tiden bygga upp slam och beläggningar, trots att analysresultaten avseende
vattnets kvalitet möjligen rent av visar halter under laboratoriets rapporteringsgräns. Slam och
beläggningar kan också utgöra grogrund för mikrobiologisk tillväxt.
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6.2.3 Slammets och utfällningarnas lokalisering
6.2.3.1 Flytslam
Det har redan diskuterats att luften som sugs in i reservoaren när vattennivån sjunker kan innehålla
partiklar av olika slag som passerat luftfiltren. Eftersom den relativa luftfuktigheten är hög i
reservoaren, tar partiklarna åt sig fukt och blir tyngre, vilket medför att de faller ned på vattenytan
och bildar ett tunt filmliknande slamtäcke. Om inga åtgärder vidtas kommer detta täcke att succesivt
växa. Flytslam kan också bildas av andra utfällningar i vattenvolymen som kan flotera (flyta upp).
Flytslam uppträder som en film på vattenytan. Den bör kontinuerligt tas bort vilket kan ske på flera
sätt:
•
•

Regelbunden bräddning, exempelvis en gång per vecka, där behovet fastställs från fall till fall.
Kontinuerlig omrörning som fördelar flytslammer i hela vattenmassan. Då mängden är
mycket liten i förhållande till volymen kommer eventuellt detta tillskott inte att märkas i
vattnet. En metod för att utföra detta är att släppa inkommande vatten ovan vattenytan,
vilket också är lämpligt med tanke på syresättning. Detta innebär en extra energikostnad som
dock måste vägas mot den nytta som i första hand en syresättning innebär.

6.2.3.2 Bottenslam
Det bottenslam som samlas i reservoaren kommer dels från ledningsnätet (rost och andra
utfällningar) och tillförs reservoarerna med vattnet, dels bildas det i reservoarens vattenvolym enlig
tidigare resonemang. Slammängderna per volym vatten är visserligen normalt låga, men eftersom
vattenvolymen som passerar reservoaren är stor, kan en påtaglig slammängd med tiden bildas på
botten. Bottenslam i reservoaren kan olyckligtvis komma ut till konsumenterna om vattennivån blir
så låg att slammet virvlar upp och följer med flödet ut från reservoaren. Eftersom slammängden med
tiden växer till, blir denna typ av störning efter hand allt vanligare om slammet inte avlägsnas.
Vid akuta kvalitetsstörningar på ledningsnätet, transporteras ofta föroreningarna till reservoarerna.
Under sådana omständigheter kan det vara särskilt viktigt att inspektera och rengöra reservoarerna
6.2.3.3 Beläggningar på ytor
På alla ytor som kommer i kontakt med vatten bildas en biofilm där mikroorganismer från vattnet
etablerar sig och tillväxer och även kemiska utfällningar kan ge upphov till beläggningar.
Beläggningarna tillväxer och kan ibland lossna från ytan och falla till botten. Olyckligtvis kan biofilm
också följa med ut på distributionsnätet och medföra mikrobiologisk kontaminering av vattnet.
Det har tidigare berörts att vissa material är särskilt utsatta för mikrobiologisk tillväxt, organiska
material som också kan utgöra näring för mikroorganismerna. Av detta skäl bör man om möjligt
undvika material som lätt kan brytas ner mikrobiologiskt.

6.3 Inspektion av reservoarer
Varje reservoar måste inspekteras regelbundet. Intervallen mellan inspektionerna avstäms i relation
till behovet genom drift- och säkerhetsanalys. Lämpliga tidsintervall för
inspektionerna/besiktningarna kan vara; veckotillsyn, årlig kontroll, byggnadsteknisk besiktning vart
tredje år, särskild byggnadsteknisks besiktning vart tionde år.
Veckotillsyn:

Tillsyn för att kontrollera skadegörelse mm.

Årlig kontroll:

Kontroll av rengöringsbehov och annat som kan direkt påverka
dricksvattnets kvalitét. Till att börja med bör det ske minst två gånger
per år men om inga förändringar kan noteras kan tiden mellan
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inspektionerna ökas. Dock bör varje reservoar inspekteras minst en
gång per år.
Invändig kontroll kan utföras visuellt från till exempel manlucka eller
med enkel robotkamera.
Byggnadsteknisk besiktning vart tredje år:
Utförs med tre års intervall av byggnadsteknisk utbildad personal med
kunskap och erfarenhet av reservoarernas konstruktion och verkan.
Besiktningen omfattar reservoaren i sin helhet i första hand visuellt av
takbeläggning, trappor, elsäkerhet etc. Betongen, specifik golvet, ska
vara så rent att ytan är synlig och kan inspekteras så att eventuella
dolda fel under sediment kan upptäckas (behov av eventuell rengöring
fastställs i samband med inspektionen). Besiktningen kan utökas med
provtagning. Skador och iakttagelser dokumenteras genom mätning
och bildtagning. Resultatet värderas för åtgärd eller ligger som underlag
för nästa besiktning.
Invändig besiktning kan göras med robot utrustad med kamera som
återger hög bildkvalitet för bildtolkning. Positionering av iakttagelser
görs med fördel med hjälp av sonar och nivåmätare.
Särskild byggnadsteknisk besiktning vart tionde år:
Utförs med 10 års intervall eller inför en åtgärdsprojektering.
Besiktningen görs i sin helhet handnära vilket invändigt görs i tömd
reservoar och som utvändigt kan medföra behov av till exempel stegar
och skylift. Vid behov görs provtagningar insitu eller förstörande för
vidare analys. Besiktningen sker i tömd reservoar vilket ofta kan
samordnas med rengöring.
I samband med besiktningen är det lämpligt att göra genomgång av
rutiner för driftkontroll och program för egentillsyn. Det är också viktigt
att en problemidentifiering och bedömning görs av till exempel
vattencirkulation, ventilation och flytslam.

Samtliga inspektioner förutom särskild byggnadsteknisk besiktning utförs enklast genom att
reservoaren inspekteras under drift med dykare eller med robot. Inspektionen med robot genomförs
med videokameraförsedd inspektionsrobot med länk till inspelningsutrustning. Skador och andra
anmärkningar orienteras genom nivåmätare och i plan med sonar. Resultatet ger svar på vilket behov
som finns av rengöring eller reparation som kräver tömning.
Reservoaren kan också tömmas för en grundlig genomgång med en heltäckande inspektion. Ifall
reservoaren kan sektioneras behöver inte hela volymen vara tagen ur drift samtidigt vilket ger en
lägre driftstörning av distributionssystemet.
Som stöd för inspektioner av reservoarer kan checklistan som Svenskt Vatten utarbetat nyttjas. Det
kan vara praktiskt att samordna inspektionen med rengöring.

38
Svenskt Vatten P115 Arbetsmaterial som inte får åberopas! Remissversion 2019-04-26

6.4 Rengöring
6.4.1 Tidpunkt
Att rengöra en reservoar innebär normalt att den tillgängliga vattentillgången tillfälligt begränsas.
Denna omständighet är inte sällan avgörande för när på året rengöringen kan utföras. Genom att
ventilationsfilter numera bör vara installerade i samtliga reservoarer, har den extra påverkan på
reservoarvattnets kvalitet som tidigare förekom under vår och sommar till följd av pollen, frön,
damm etc. nu i stort eliminerats och tidpunkten för rengöring kan därför primärt väljas utifrån
förbrukningsmönster. En analys av förbrukning och hydraulisk påverkan rekommenderas innan
eventuell avstängning.

6.4.2 Val av metod
Det finns två huvudalternativ när det gäller att rengöra en vattenreservoar och det är rengöring
under drift med robot alternativt dykare eller avstängning av reservoaren och rengöring av tömd
reservoar. Idag så väljs oftast rengöring under drift. En jämförelse av metoderna redovisas i Tabell
6.1.

Tabell 6.1 Metoder för rengöring av reservoarer, poängskalorna är relativt de listade metoderna där 1 är lågt och 5 högt, ex
kostnad 1 betyder låg kostnad och rensförmåga 1 betyder låg rensningsförmåga.

Metod

Driftsförhållande RensInspektion Kostnad Distributions- Begränsningar
förmåga
störning
Rengöring Reservoaren i
3
3
2
1
*Alla ytor är ej
med
drift
åtkomliga för rengöring;
robot
väggar, rör, kraftigt
lutande bottenytor.
*Metoden kräver
manlucka minimum
600x600 mm.
*Reparationsarbeten i
samband med
rengöringen ej möjliga.
Rengöring Reservoaren i
4
4
3
1
*Arbetsmiljörisker;
med
drift
dyksäkerhet vid
dykare
komplicerad
konstruktion och djup.
Tömd
Tom reservoar
5
5
4
5
*Störningar i
reservoar
vattendistributionen.
*Hygienrisker med att
tömma och manuellt
rengöra reservoar.
*Arbetsmiljö- och
miljörisker vid
desinfektion.
*Arbetsmiljörisk; arbete
i slutna utrymmen.
*Risk för läckage i
reservoaren vid
belastningsförändringen
i konstruktionen.
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6.4.3 Rengöring av reservoar i drift
6.4.3.1 Maskinrengöring med robot
Bottenytan rengörs med hjälp av fjärrstyrd bandgående undervattensrobot. Rengöringen kan ske
med reservoaren i drift genom att sedimentet pumpas ut genom en slang. Detta förutsätter dock att
frekventa prover på utgående vatten uppvisar tillfredsställande kvalitet. Maskinen är utrustad med
en roterande borste och kamera för navigering och dokumentation. För orientering och för att
undvika att maskinen fastnar i reservoaren är det en fördel om roboten också är utrustad med en
sonar (undervattensradar). För inspektion av reservoaren behöver ett frisimmande rov användas,
alltså icke larvgående.
6.4.3.2 Rengöring med hjälp av dykare
Borttagning av bottensediment kan enligt erfarenheter från många håll ske med hjälp av dykare.
Härvid används för ändamålet framtagen sug- och pumputrustning. Såväl den heltäckande
dykardräkten som utrustningen i övrigt får endast användas i dricksvattensammanhang. Det
uppsugna sedimentet avleds till avlopp. Vad användning av denna metod behöver reservoaren inte
tömmas och man undviker därmed driftavbrott i samband med rengöringen. Metoden har visat sig
vara effektiv, samt arbets- och kostnadsbesparande. Resultatet av arbetet samt bassängernas status
kan dokumenteras genom videofilmning. Dykare ska ha yrkesbevis ”anläggningsdykare” från
byggnadsyrkesnämnden samt uppfylla AFS2010:16 Dykeriarbete.

Figur 6-2 Dykare på väg in i en reservoar. Foto: Pierre Bohlin
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6.4.4 Rengöring av tömd reservoar
6.4.4.1 Avstängning
Avstängning av reservoaren måste ske på sådant sätt att konsumenterna får så litet obehag som
möjligt. Om pumpning sker med tryck över maxnivån i reservoaren finns risk för skador när
reservoaren stängs av eftersom trycket då blir högre än normalt på distributionsnätet.
6.4.4.2 Urtappning
Avsänkningen av vattennivån bör i första hand ske genom vanlig distribution av vattnet till
abonnenterna så länge som möjligt. Naturlig avsänkning kan ske så länge ett tillräckligt tryck kan
upprätthållas i distributionsnätet och så länge vattenkvaliteten inte försämras. Resterande
vattenmängd tappas till dagvattennätet och om detta inte är möjligt till spillvattennätet med
begränsat flöde så att näten i fråga inte blir överbelastade.
6.4.4.3 Inspektion
När vattnet tappats av utförs de delar av inspektionen som kräver tömd reservoar enligt kapitel 6.3.
6.4.4.4 Renspolning
Renspolning sker helst med högtrycksspruta. Vid spolningen utnyttjas rent vatten som med fördel
kan vara upphettat.
Om slamavlagringarna är svåra att avlägsna kan hypoklorit doseras som oxiderande tvättmedel till en
mängd motsvarande 1 - 5 g/m3 klor (Cl2). Hypoklorit ska dock inte doseras till hett vatten. Alla lösa
avlagringar och allt slam på väggarna och botten spolas till avlopp. Spolningen måste ske
systematiskt från reservoartopp till botten.
Vid djupa reservoarer kan det vara lämpligt att utföra spolningen från en båt eller flotte varvid
vattenytan sänks i lämpligt stora steg allt eftersom spolning och desinfektion sker. Detta förutsätter
dock att vattnet kan tillföras dag- eller spolvattennäten, eftersom det av tvättningen förorenade
vattnet inte kan distribueras.

6.5 Desinfektion
Tidigare tillämpades regelmässig desinfektion med hypoklorit av reservoarer efter rengöring. Det är
ett rekommenderat arbetssätt att tillämpa spolning enligt 6.4.4.4 och endast klorera om det uppstår
problem. Nackdelarna med användning av hypoklorit belyses emellertid i bilaga 2 om vattenkemi och
mikrobiologi, samt kapitel 7 egenkontroll och hygieniska aspekter.
Genom att tillämpa ett strikt hygieniskt arbetssätt och tillse att reservoarernas ytor effektivt
rengjorts finns inte förutsättningar för kraftig mikrobiologisk tillväxt. Skulle undersökningar med
avseende på indikatororganismer ge utslag, är detta således ett tecken på att ytterligare
rengöring/sköljning erfordras, inte att desinfektion ska tillgripas.

6.6 Utsläpp av vatten med hög klorhalt
Hypoklorithaltigt tvättvatten kan tillföras spillvattennätet efter överenskommelse med vahuvudmannen. I ett avloppsvatten med höga halter av organiskt material bryts hypokloritjonerna ner
innan vattnet når avloppsreningsverket. Efter förhållandevis kort tid har emellertid hypokloritjonerna
reducerats så att halten avklingat och processen kan påskyndas genom dosering av sulfitjoner. Detta
är komplicerat och behöver i så fall specialstuderas.

6.7 Återfyllning, kontroll och idrifttagande
Sedan rengöringen är klar och alla ytor sköljts omsorgsfullt fylls reservoaren upp till maximal nivå.
Därefter tas prov för mikrobiologisk undersökning från utloppsledningen. Härvid måste man dock
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säkerställa att vattnet går ut från reservoaren när proverna tas t.ex. genom att stoppa utpumpningen
från vattenverket en lämplig tid före och under provtagningen.
När två på varandra följande prover undersökts med godkända resultat avseende fekala
mikroorganismer och mikroorganismer 3d kan reservoaren tas i drift. Frekvent uppföljande
provtagning och analys/undersökning bör fortsatt göras under en tid efter att reservoaren tagits i
drift.

6.8 Personlig utrustning och arbetsmaterial
Vid arbeten i dricksvattenreservoarer måste man hålla en hög hygienisk standard för att minska
risken för föroreningar, se avsnittet om egenkontroll och hygieniska aspekter. Detta innebär att all
utrustning och arbetsmaterial endast får användas i dricksvattensammanhang och ska vara
desinficerad och personal som arbetar i reservoarutrymmet ska använda rena arbetskläder t. ex.
engångsoveraller och särskilda stövlar som endast får användas vid arbeten i
dricksvattenreservoarer. Stövlarna ska tas på i direkt anslutning till nedstigningen i reservoaren.
Vid val av utrustning bör man särskilt beakta riskerna vid högtrycksspolning med klorerat vatten.
Skyddsmask ska användas när hypoklorit doseras.
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7 Egenkontroll och hygieniska aspekter
Dricksvatten är ett livsmedel och ska därför tillverkas och distribueras på ett sådant sätt att
människors hälsa inte riskeras. Dricksvattnet antar en särställning bland andra livsmedel, i det att
distributionen till stor del sker i markförlagda ledningar. I dessa sker processer av såväl kemisk som
mikrobiologisk natur och det finns ingen möjlighet till styrning och begränsad möjlighet till kontroll
under själva distributionen.
Egenkontrollen vid produktion och distribution av dricksvatten regleras i Livsmedelsverkets
föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) och dess vägledning. För att underlätta arbetet med
egenkontrollen har Svenskt Vatten i samarbete med Livsmedelsverket tagit fram branschriktlinjer för
egenkontrollprogram med HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), en faroanalys med
identifiering av kritiska styrpunkter, Svenskt Vatten, P111, 2014.
I dricksvattenföreskrifterna 2001:30, finns krav på att distributionsanläggningen ska skötas och
underhållas på ett sådant sätt att dricksvattnet är hälsosamt och rent när det når konsumenten.
Dessutom finns krav i dricksvattenföreskrifternas på hur utrustning och material som kommer i
kontakt med dricksvattnet ska hanteras samt krav på att dricksvattnet ska skyddas mot
kontaminering i alla led i produktions- och distributionskedjan.
Vid arbete på dricksvattenledningar är det viktigt att tänka på att man hanterar ledningar för ett
livsnödvändigt livsmedel. Därför ställs det höga krav på både säkerhet och framförallt hygien som
bland annat kan innefatta följande punkter:
-

-

-

Nyanläggning och reparation av vattenledning ska ske med iakttagande av god
hygien och med sådan noggrannhet att ledningen inte förorenas. Rena
arbetskläder, handskar och stövlar ska användas vid arbetet.
Samtliga verktyg som används vid arbete på dricksvattenledning ska vara
rengjorda och desinficerade innan arbetet påbörjas. Alternativt används separata
verktyg vid arbete på dricksvattenledning. Utrustning som ska anslutas till
dricksvattennätet ska vara rengjord och desinficerad.
Rörmaterial ska förvaras på ett ändamålsenligt sätt och rörändar ska vara förslutna
för att undvika kontaminering eller skador.
Ledningsschakt, för att undvika inträngning av förorenat vatten skall vattennivån i
schaktet alltid vara lägre än undersidan på den läckande ledningen.
Personal som arbetar med dricksvattenledningar ska ha utbildning i hygien i
enlighet med kraven i Livsmedelslagstiftningen (SLVFS 2001:30/2011:3) och
bör/ska under den senaste femårsperioden genomgått Svenskt Vattens kurs
”Hygien vid arbete med vattenledningar” eller motsvarande.
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7.1 Provtagning och analys/undersökning
Att ta ut representativa prover för analys och undersökning kräver särskild kännedom om
provtagningsförfarande, handhavande och hygien, varför det starkt rekommenderas att dessa
arbetsuppgifter utförs av personal med utbildning i vattenprovtagning. I vägledningen till
dricksvattenföreskrifterna avsnitt 9.5 finns detaljerade beskrivningar på hur provtagning skall utföras.
Vid arbeten på rörledningar bör man tillse att minst hela vattenvolymen omsatts innan prov uttas.
Flödet i ledningen bör så långt möjligt inställas så att det motsvarar normala förhållanden.
Prov på vatten från en rengjord reservoar tas på utgående ledning efter att reservoaren fyllts upp till
normal nivå.
Dricksvattnet ska efter vidtagna åtgärder provtas motsvarande ”Normal undersökning” gällande
mikrobiologiska och kemiska parametrar som anges i Bilaga 3 SLVFS 2001:30 (2017:2). Bedömning av
provresultaten ska ske enligt de gränsvärden som anges i Bilaga 2 i samma föreskrifter.
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9 Begrepp
Här ska begrepp som är väsentliga för läsförståelsen in.
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10 Bilaga 1. Vattenhastigheter för transport av partiklar
För att spola bort, erodera, redan sedimenterade partiklar fodrar högre flödeshastighet än den
hastighet då partiklarna sedimenterar. För att bestämma vilken hastighet som krävs för att erodera
upplagrade sediment finns två olika principer. Det ena är en deterministisk beräkningsmodell (vilket
innebär att med samma förutsättningar erhålls samma resultat varje gång) och det andra är en
probabilistisk beräkningsmodell ursprungligen utvecklad av Hans Einstein (vilket innebär att
resultatet bland annat baseras på en sannolikhetsparameter). Här används den deterministiska
beräkningsmodellen baserat på Shields diagram. Ett annat diagram, Hjulströms diagram är ett
specialfall och gäller inte generellt.
Shield visade experimentellt år 1935 på ett samband mellan de dimensionslösa parametrarna Shields
parameter, Ƭ*, och Reynoldstal Re* för en partikel. Sambandet gäller inte för adhesiva material så
som lera. Källhänvisning för det som beskrivs här är boken ”Erosion and Sediment” författad av
Pierre Y. Julian år 1995 och boken ”Sediment transport” författad av A. Gyr and K.Hoyer.
Värdet på Shieldsparametern då de pådrivande krafterna övervinner de mothållande för en partikel
kallas för den kritiska Shields parametern, Ƭ*c. Fenomenet beror på flera faktorer, flödets skjuvkraft
mot rörväggen vilket är proportionell mot energilinjens lutning och ledningens diameter, turbulent
eller laminär strömning, partikelns densitet, mängden suspenderat material, och partikelmaterialets
rasvinkel.

Flöde

r

FB

FL

D
FD

Fw

Ƭw

u
Ƭ

FR

FB = Buoyancy force (flytkraft)
FL = Lift force (Lyft kraft)
FD = Drag force (Drag kraft)
FR = Resisting force (Mothållande kraft)
Fw= Particle weight (Partikelns vikt)
Ƭ= Skjuvkraft= μdu/dy
Ƭw= Skjuvraften vid rörväggen= ρgDhf/4L= ρgDS/4=ρu*2

Det antas att mängden suspenderat material är försumbar och alltså så är den specifika densiteten
lika med vattnets. Det antas också att ledningens lutning är mycket flack.
Det finns en approximation av Ƭ*c som med ett slutet uttryck beror på den dimensionslösa
parametern d*, där d*3= Re*c2/ Ƭ*.
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Sambandet mellan Ƭ*c och d* approximeras med
Ƭ*c
0,5 tan(φ)
0,25 d*-0,6
0,013 d*0,4 tan(φ)
0,06 tan(φ)

d*<0,3
<0,3 d* <19
19 < d* <50
50 < d*

Diagrammet gäller för en rördimension och densitet på partikelmaterialet. Flödet av partiklar för
transport längs botten kan beräknas med Meyer-Peter och Mullers ekvation. Beräkning av flödet i
suspension är mer komplicerat. För att spola ur partiklar ur en vattenledning krävs hastighet enligt
Durand R et al (1952).

10.1 Shields diagram för rör med innerdimension 100 mm
För olika värden på rasvinkel kan Re* beräknas. Plottas sedan Ƭ*c mot Re*c samt Ƭ* mot Re* för olika
flöden i en ledning med innerdimension 100 mm fås diagrammet i Figur 10-2. I diagrammet är nivåer
för olika flöden i ledningen utskrivna.
Exempel för att läsa ut från diagrammet: För en ledning med innerdimension 100 mm kommer det
att krävas ett flöde på 1,6 l/s för att en kvartspartikel i storlek 0,1 mm ska kunna släpas längs botten
om rasvinkeln på sedimenten i ledningen är 30 grader. Om partikeln istället är 1 mm kommer det vid
samma rasvinkel att krävas ett flöde på 2,4 l/s.

Figur 10-1 Shields diagram för sand med olika diameter på sandkorn (0,1 mm, 1 mm och 10 mm) i ett rör med
innerdimension 100 mm och råhet k=1,0 mm. Med rött är flöden utskrivna i diagrammet.

I diagrammet i Figur 10-2 är samma diagram som Figur 10-1 men med flödeshastigheter istället för
flöden utskrivna.
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Figur 10-2 Shields diagram för sand med olika diameter på sandkorn (0,1 mm, 1 mm och 10 mm) i ett rör med
innerdimension 100 mm och råhet k=1,0 mm. Med rött är flödeshastigheter utskrivna i diagrammet.

10.2 Shields diagram för rör med innerdimension 200 mm
Shields diagram för olika flöden i en ledning med innerdimension 200 mm visas i diagrammet i Figur
10-3. I diagrammet är nivåer för olika flöden i ledningen utskrivna.

Figur 10-3 Shields diagram för sand med olika diameter på sandkorn (0,1 mm, 1 mm och 10 mm) i ett rör med
innerdimension 200 mm och råhet k=1,0 mm. Med rött är flöden utskrivna i diagrammet.

I diagrammet i Figur 10-4 är samma diagram som Figur 10-3 men med flödeshastigheter istället för
flöden utskrivna.
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Figur 10-4 Shields diagram för sand med olika diameter på sandkorn (0,1 mm, 1 mm och 10 mm) i ett rör med
innerdimension 300 mm och råhet k=1,0 mm. Med rött är flödeshastigheter utskrivna i diagrammet.

10.3 Shields diagram för rör med innerdimension 300 mm
Shields diagram för olika flöden i en ledning med innerdimension 300 mm visas i diagrammet i Figur
10-5. I diagrammet är nivåer för olika flöden i ledningen utskrivna.

Figur 10-5 Shields diagram för sand med olika diameter på sandkorn (0,1 mm, 1 mm och 10 mm) i ett rör med
innerdimension 300 mm och råhet k=1,0 mm. Med rött är flöden utskrivna i diagrammet.

I diagrammet i Figur 10-6 är samma diagram som Figur 10-5 men med flödeshastigheter istället för
flöden utskrivna.
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Figur 10-6 Shields diagram för sand med olika diameter på sandkorn (0,1 mm, 1 mm och 10 mm) i ett rör med
innerdimension 300 mm och råhet k=1,0 mm. Med rött är flödeshastigheter utskrivna i diagrammet.
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11 Bilaga 2 Vattenkemi och mikrobiologi
I det följande diskuteras översiktligt vattenkemiska och mikrobiologiska aspekter på en
distributionssituation.

11.1 Korrosionskontroll
De material som används i kontakt med dricksvatten, inte minst i distributionsnäten, är inte
termodynamiskt stabila i sin miljö, vilket innebär att de med tiden bryts ner. Materialen är alltså inte
beständiga och måste underhållas och efterhand renoveras eller bytas ut.
Det är emellertid inte oväsentligt hur vi behandlar distributionsnäten. Genom att förbättra
förhållandena kan också installationernas livslängd ökas och inte minst, kan dricksvattnets kvalitet
hos konsumenterna förbättras. När det gäller utvändig korrosion av markförlagda ledningar blir
situationen bättre om markförhållandena är homogena avseende såväl sammansättning som
grundvattennivå. Vid återfyllning av ett ledningsschakt är detta viktigt att ha i åtanke. När det gäller
invändig korrosion påverkar dricksvattnets egenskaper korrosionsprocesserna.
Eftersom ett distributionsnät för dricksvatten består av många olika material, är en anpassning av
vattenkvaliteten som optimalt passar alla materialtyper omöjlig att åstadkomma och istället
diskuterar man i termer av kompromissvatten, där parametrarna avstäms för att en så långt möjligt
tillfredsställande situation ska uppnås för alla rörmaterial. Ett sådant vatten brukar betecknas
”korrosionskontrollerat”.
När störningar i form av missfärgning och grumlighet uppträder hos konsumenter anges ofta ett
åldrande distributionsnät som förklaring och renoveringsplaner upprättas och kompletteras. I ljuset
av de långa utbytestiderna för markförlagda dricksvattenledningar är detta självfallet en god sak,
men det är också viktigt att orsaken till störningarna blir utredd. Ofta kan förhållandevis små
justeringar i dricksvattenkvalitet och distributionsförhållanden innebära påtagliga förbättringar och
kanske är det inte just den aktuella ledningssträckningen som borde stå först i tur för renovering.
Det faktum att inga av de material som används i kontakt med dricksvatten är stabila i den form de
används innebär, som redan påpekats, att de med tiden bryts ner till stabilare och för sin tillämpning
obrukbara former. Plastmaterialen antar dock en särställning i detta sammanhang i det att de är i det
närmaste inerta i relation till dricksvattnet och påverkas således inte, eller i mycket liten grad, av
vilken kvalitet vattnet har. Däremot är de metalliska och de cementbaserade materialen i hög grad
beroende av vattnets kvalitet, för att de ska vara rimligt stabila i sin miljö.
I det följande diskuteras viktiga egenskaper hos vattnet för att en sådan situation ska föreligga. Just
det faktum att spolning erfordras är inte sällan ett tecken på att dessa kriterier inte är uppfyllda och
ska en långsiktigt förbättrad situation uppnås efter spolningen bör denna i så fall kompletteras med
åtgärder som syftar till att också förbättra dricksvattnets kvalitet på distributionsnätet.

11.1.1 Stabilitet
Utöver de kriterier som anges i Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter, är den enskilt viktigaste
egenskapen hos ett dricksvatten att kvaliteten är jämn och stabil. Detta gäller ur såväl kemisk som
mikrobiologisk synvinkel och inte bara i utgående vatten utan helst över hela distributionsnätet. De
skyddande korrosionsproduktskikten på rörväggarna uppstår i jämvikt med vattnets kvalitet och
varierar denna förändras förutsättningarna för korrosionsproduktskikten och ständiga upplösningsoch utfällningsreaktioner kommer att påverka vattnets kvalitet.
För att åstadkomma en tillfredsställande situation bör produktionsförhållandena anpassas efter
råvattnets kvalitetsvariationer och doseringarna avstämmas så att väl definierade börvärden hela
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tiden uppnås. Ur kemisk synvinkel bör vattnets pH-stabilitet vara tillräcklig för att inte variationer ska
ske på distributionsnätet, ett kriterium som diskuteras vidare nedan. Ur mikrobiologisk synvinkel bör
inte bara tillräcklig barriärverkan föreligga, utan tillgången på lättnedbrytbart organiskt material bör
hållas så låg som möjligt.

11.1.2 Syrehalt – redoxpotential
För att korrosionsproduktskikten ska vara stabila är det också viktigt att syrehalten i vattnet hålls
uppe så att en tillräckligt hög redoxpotential stabiliserar skikten. Under distribution sjunker
syrehalten i vattnet till följd av korrosion och mikrobiologisk aktivitet och långa distributionstider
innebär därmed att syrehalten och redoxpotentialen kan bli låga. Detta innebär i sin tur att halten av
upplösta korrosionsprodukter i vattnet under olyckliga omständigheter kan bli hög och när vattnet
åter syresätts hos konsumenten kan rost falla ut och missfärga exempelvis sanitetsgods.
Speciellt olycklig är situationen om vatten med låg syrehalt möter vatten med hög syrehalt på
distributionsnätet. Då kan snabba utfällningar av rostpartiklar göra vattnet rött och oestetiskt. Inte
sällan syresätts vattnet under distributionen i reservoarer. Detta är i sig god sak, men om
strömningsvägarna är sådana att det syrerika vattnet från reservoaren möter vatten som inte
mellanlagrats och som därför har väsentligt lägre syrehalt kan den beskrivna situationen uppstå.

11.1.3 pH-värde
För att motverka korrosion på metalliska material och även upplösning av cementbaserade, är ett
tillräckligt högt pH-värde väsentligt. pH-värden som överstiger 8 bör eftersträvas, gärna upp emot
8,4. pH-värdet är en logaritmisk parameter som anger vätejonkoncentrationen, där ett lägre pHvärde representerar en högre koncentration. Eftersom parametern är logaritmisk innebär en
sänkning av pH-värdet med en enhet en tiodubbling av vätejonkoncentrationen och redan 0,3
enheter medför en fördubbling. Stor noggrannhet måste således ägnas denna parameter för att
vattenkvaliteten ska vara stabil.

11.1.4 Alkalinitet
Alkaliniteten utgör ett mått på vattnets motståndskraft mot försurning, dvs. dess känslighet för
tillskott av vätejoner. Parameter bestäms genom en enkel titrering med syra och omfattar i huvudsak
vätekarbonatjonerna i vattnet. Därför kan det användas som driftparameter på vattenverk.
Alkaliniteten bör vara tillräckligt hög av flera skäl, där pH-stabiliteten är ett. Dessutom bidrar
alkaliniteten till att begränsa järnkorrosionen, liksom till att förhindra att rost löser upp sig och följer
med vattnet till konsumenterna vid låg syrehalt. En alltför hög alkalinitet är däremot olämplig,
eftersom den påskyndar kopparkorrosionen och upplösningen av korrosionsprodukter av koppar.
Alkalinitet bör därför vara i intervallet 60 – 120 mg/l HCO3-.

11.1.5 Kalciumhalt
Halten av kalciumjoner tillmättes tidigare en stor betydelse för att begränsa korrosionen på
distributionsnätet. Tanken var att kalciumjonerna tillsammans med karbonatjoner i vattnet skulle
bilda skyddande skikt av svårlöslig kalciumkarbonat på rörväggarna. Därför var det också viktigt att
hålla pH-värdet tillräckligt högt, så att vätekarbonatjoner omformades till karbonatjoner. Senare har
man visat att den skyddande effekten av kalciumkarbonat är mycket marginell vid sidan av det skydd
som skikten av korrosionsprodukter utgör.
Om ett vatten är övermättat med avseende på kalciumkarbonat uppstår emellertid olägenheter med
utfällningar i distributionsnätet och speciellt när vattentemperaturen stiger i fastigheter kan denna
omständighet skapa störningar. Till skillnad från flertalet svårlösliga föreningar minskar lösligheten av
kalciumkarbonat med stigande temperatur, varför de flesta dricksvatten blir övermättade i
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varmvattensystem. Av detta skäl behöver bland annat hushållsmaskiner med varmvatten
regelbunden avkalkning.
Ett riktvärde kan dock vara att kalciumhalten i dricksvattnet inte understiger 8 – 10 mg/l.

11.1.6 Vattenhårdhet
Vattnets hårdhet är en parameter som är besläktad med kalciumhalten, men omfattar också vattnets
innehåll av magnesiumjoner, vilket normalt är ca 10 % av kalciumhalten. Hårdheten anges ofta i
enheten tyska hårdhetsgrader, odH. Enklast uttryckt innebär denna enhet att såväl kalcium- som
magnesiumjonerna räknas som om de var kalciumoxid, CaO. Enheten avser innehållet av denna
förening i mg/100 ml.

11.1.7 Naturligt Organiskt material
Alla naturliga vatten innehåller organiskt material i varierande grad, rester från den naturliga
nedbrytningen av döda djur och växter. Detta innebär att det organiska materialet är sammansatt av
en gigantisk mängd olika organiska föreningar med olika typer av funktionella grupper. En av
dricksvattenberedningens huvuduppgifter är att avlägsna naturligt organiskt material, men en liten
andel blir kvar. Vid tillräckligt högt pH-värde (> 8) kan det organiska materialet agera inhibitor på
järnmaterial och därigenom begränsa upplösningen av korrosionsprodukter. Denna effekt förefaller
dock inte finnas på kopparbaserade material, där komplexbildning sker i vattenfas så att halten av
upplösta korrosionsprodukter stiger.
Viktigt är emellertid att det organiska materialet är mikrobiologiskt stabilt, så att efterväxten av
mikroorganismer under distribution begränsas. Dosering av kemiska desinfektionsmedel kan
innebära att det organiska materialet bryts ner till mindre och mer för mikroorganismer tillgängliga
molekyler. Kraftig mikrobiologisk aktivitet kan också skapa förutsättningar för korrosion, där
exempelvis pH-värdet under en aktiv biofilm kan bli mycket lågt.

11.1.8 Oorganiska salter
Oorganiska salter finns i upplöst form i varierande halter i alla naturliga vatten. Ur
korrosionssynvinkel är främst kloridjoner, men också sulfatjoner av intresse, eftersom dessa kan
störa uppbyggnaden av stabila korrosionsproduktskikt på rörväggarna.
I Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter anges gränsvärden för tjänligt med anmärkning om 100
mg/l för respektive av dessa båda joner, där gränsen för kloridjoner dessvärre är alltför tolerant ur
korrosionssynvinkel om lokala korrosionsangrepp ska undvikas. Molekylvikten för sulfatjonen är
nästan tre gånger så hög som kloridjonens och eftersom jonernas inverkan sker på basis av deras
antal och inte deras vikt, blir den tolererade halten av kloridjoner mycket hög. I relation till
järnbaserade material är det klokt att hålla kloridjonhalten under halva det angivna gränsvärdet, dvs.
under 50 mg/l.
Speciellt i relation till kopparbaserade material bör också höga sulfathalter undvikas, men i generella
termer, oavsett metalliskt material, gäller att inverkan av höga halter klorid och sulfat i viss mån kan
motverkas genom en högre alkalinitet.

11.2 Mikrobiologiska aspekter på dricksvattendistribution
I dricksvattenberedningen finns ambitionen att avlägsna merparten av förekommande naturligt
organiskt material, primärt eftersom detta annars kan utgöra föda för mikroorganismer. På många
vattenverk innefattar processen också någon form av beredningssteg för att stabilisera det
kvarvarande organiska materialet så att detta är mindre tillgängligt för mikrobiologisk aktivitet.
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Naturlig eller konstgjord grundvattenbildning och långsamfiltrering utgör sådana steg, men också
biologisk förbehandling och biologiskt aktiva snabbfilter.
Mikroorganismer tillväxer under distribution om det organiska materialet i vattnet inte är biologiskt
stabilt. Inte sällan orsakas kraftig mikrobiologisk tillväxt på distributionsnätet av att inläckande
dagvatten, lakvatten och ytligt grundvatten tillförs dricksvattnet. Omständigheten att
dricksvattennäten är trycksatta saknar i detta sammanhang dessvärre betydelse.
Dosering av oxiderande kemikalier för desinfektion, ozonbehandling, eller en alltför kraftfull UVbehandling innebär en påtaglig risk för efterväxt, eftersom det organiska materialet genom inverkan
av desinfektionsaktiviteten bryts ner till mindre molekyler, mer tillgängliga för mikroorganismer.
I vissa fall är det installationsmaterialet i kontakt med dricksvattnet som i sig utgör födan för den
mikrobiologiska tillväxten. Dessa material – fogmassor, packningar, ytbehandlingar, tillsatsämnen till
plast eller betong, gummimaterial etc., innebär således i sig en risk för ökad mikrobiologisk tillväxt. I
reservoarer innebär den öppna vätskeytan inte bara att vattnet syresätts, vilket i sig är av godo. Det
finns också betydande risker för kontaminering av vattnet med såväl mikroorganismer som organiskt
material.

11.3 Kemisk desinfektion
På ett vattenverk är det viktigt att upprätthålla en tillräcklig barriärhöjd mot överföring av
mikroorganismer och parasiter från rå- till dricksvatten. Avsikten är självfallet att inte patogena
organismer ska kunna kontaminera dricksvattnet, oavsett förekomst i råvattnet.
Barriärer kan vara endera avskiljande eller inaktiverande, där vanliga beredningssteg som kemisk
fällning, långsamfiltrering och membranfiltrering räknas till den första kategorin, medan UVbehandling och kemisk desinfektion hör till den andra.
Med kemisk desinfektion menas i dricksvattensammanhang vanligen, att en kemikalie med
oxiderande egenskaper tillsätts vattnet. Något oprecist indelas dessa kemikalier i kort- och
långtidsverkande. De med kraftigt oxiderande egenskaper betecknas korttidsverkande och de för
vilka en resthalt av kemikalien kan detekteras också en betydande tid efter doseringen betecknas
långtidsverkande. Till den första gruppen hör ozon och den mer sällan använda kemikalien
väteperoxid och till den andra de klorinnehållande kemikalierna hypokloritjon, klordioxid och
monokloramin, vilka således efter dosering finns kvar i vattnet också under hela eller delar av
distributionen. Klordioxid sönderfaller förvisso till klorit, en kemikalie som dock upprätthåller en viss
desinficerande långtidsverkan.

11.3.1 Klorkemi
Klorkemin är mycket komplicerad och berörs därför endast översiktligt i detta kapitel, men eftersom
dosering av klorinnehållande kemikalier i avsikt att begränsa den mikrobiologiska aktiviteten under
distribution fortfarande är ett mycket utbrett förfarande förtjänar detta viss uppmärksamhet.
Generellt gäller att man normalt elektrokemiskt analyserar samtliga klorinnehållande kemikalier i
vattnet som ”totalt klor”. Uppdelning i ”fritt” och ”bundet klor” görs ibland också, där den senare
kategorin omfattar kloramin och den förra övriga klorinnehållande kemikalier som används. ”Fritt”
klor är i jämförelse med ”bundet” väsentligt mer reaktivt. Någon uppdelning i specifika föreningar
görs däremot normalt inte av analystekniska skäl.
Natriumhypoklorit (NaClO) kan endera köpas färdig eller tillverkas genom att man leder ner klorgas i
en lösning av natriumhydroxid. Hypoklorit kan också tillverkas genom elektrolys av en kloridlösning.
Hypoklorit är ett förhållandevis effektivt oxidationsmedel, där klor reduceras till kloridjoner (Cl-),
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samtidigt som något annat i vattnet, i första hand mikroorganismer eller naturligt organiskt material
oxideras och bryts ner. I processen kan också klorerade biprodukter bildas, vilka inte sällan är toxiska.
Klordioxid (ClO2) är en explosiv gas och måste därför produceras i utspädd form i en stamlösning som
sedan doseras till vattnet. Två processer utnyttjas vid tillverkning, där natriumklorit (NaClO2) i
vattenlösning i en reaktor endera blandas med saltsyra (HCl) eller klorgas (Cl2). Klordioxid är ett
kraftfullt oxidationsmedel som inte ger klorerade biprodukter i lika hög utsträckning som hypoklorit. I
gengäld sönderfaller klordioxiden till klorit (ClO2-) och i viss mån klorat (ClO3-), kemikalier som av
hygieniska skäl också bör undvikas i dricksvatten.
Monokloramin (NH2Cl) bildas genom reaktion mellan hypoklorit- och ammoniumjoner (NH4+) endera
före dosering till dricksvattnet, eller genom att ammoniumjoner doseras till ett redan klorerat
dricksvatten. I det första fallet är självfallet kontrollen större på processparametrarna, medan man i
det senare fallet först kan utnyttja hypokloritjonernas desinficerande förmåga under en lämplig
kontakttid, innan ammoniumjonerna doseras och binder upp kvarvarande hypokloritjoner till
monokloramin. Monokloramin har en förhållandevis begränsad oxiderande förmåga och dosering av
denna förening räknas därför inte som en mikrobiologisk säkerhetsbarriär i Livsmedelsverkets
dricksvattenföreskrifter. Det kan också nämnas, att monokloramin inte sällan förekommer i
dricksvatten utan egentlig avsikt. Eftersom ammoniumjoner finns naturligt i många rå- och
dricksvatten, bildas monokloramin som ett resultat av denna förekomst vid hypokloritdosering.

11.3.2 Desinfektion under distribution
Den mikrobiologiska nedbrytningen av naturligt organiskt material är en del av naturens
vattenreningsprocesser och förekommer därför i alla naturliga vatten. Emellertid avtar den
mikrobiologiska aktiviteten när kvarvarande organiskt material nått en biologiskt stabil form och inte
kan brytas ner längre.
Det finns därmed i huvudsak två skäl att dosera långtidsverkande desinfektionskemikalier,
•
•

att det organiska materialet i vattnet till någon del inte är i biologiskt stabil form, eller
att motverka andra skäl till mikrobiologisk tillväxt under distributionen.

Genom att vid behov införa någon typ av biologisk behandling i beredningsprocessen kan ofta den
första anledningen elimineras, medan den andra kräver att distributionen sker på ett sådant sätt att
kontaminering med patogener är betryggande osannolik. Så är ofta inte fallet och av detta skäl är
doseringen av långtidsverkande desinfektionskemikalier ett sätt att hålla tillväxten av
mikroorganismer under distribution på en hanterbar nivå. Det bör emellertid påpekas att de doser
som tillförs på vattenverket i avsikt att upprätthålla ett visst mikrobiologiskt skydd under distribution
är alltför låga för att hantera situationen om ett mikrobiologiskt utbrott på distributionsnätet skulle
inträffa.
Som redan påpekats är dessvärre de oxiderande kemikalier som doseras inte selektiva i så måtto att
de endast angriper mikroorganismer. De bryter också ner organiskt material till mindre och för
mikrobiologisk nedbrytning mer lättillgängliga molekyler. Därför noteras det ofta, att den
mikrobiologiska aktiviteten tilltar dramatiskt efter att resthalten av oxiderande kemikalier, det som
ofta kallas kloröverskottet, avklingat på distributionsnätet. Detta innebär normalt ingen större
dramatik om de mikroorganismer som tillväxer är harmlösa ur ett mänskligt hygieniskt perspektiv.
Sedan de brutit ner den lättnedbrytbara fraktionen av det organiska materialet, avklingar också
aktiviteten igen. Under speciella omständigheter kan dock exempelvis koliforma bakterier tillväxa.
Även om fekal påverkan inte kan påvisas kan detta innebära att betydande insatser måste göras i
avsikt att klarlägga omständigheterna kring tillväxten.
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Om det naturliga organiska materialet föreligger i mikrobiologiskt stabil form när vattnet lämnar
vattenverket, kan således klorering medföra att mikrobiologiska kvalitetsstörningar uppträder inte
bara till trots, utan som ett resultat av att desinfektionskemikalier doserats. Allt fler
dricksvattenleverantörer väljer därför att endera dosera den väsentligt mindre potenta kemikalien
kloramin istället för hypoklorit eller klordioxid, eller att helt avstå från långtidsverkande
desinfektionskemikalier. Distributionsanläggningen kan då eventuellt kompletteras med strategiskt
placerade utrustningar för UV-behandling på distributionsnätet, exempelvis när vattnet lämnar en
reservoar.
Att dosering av desinfektionskemikalier elimineras på vattenverket förutsätter dock att
beredningsprocessen uppbär tillräcklig barriärhöjd mot överföring av parasiter och mikroorganismer
från rå- till dricksvatten utan denna dosering.

11.3.3 Desinfektion i samband med reparationsarbeten
Vid reparation av läckor eller andra skador på ett distributionsnät är det viktigt att inte arbetet
medför att distributionsnätet kontamineras. Av detta skäl bör ett strängt hygieniskt arbetssätt gälla
där exempelvis rörändar ska vara täckta ända till dess sammanfogning sker och föroreningar som
genom skadan eller på annat sätt kommit in i anläggningen måste omsorgsfullt spolas bort.
Efter att reparationsarbetet genomförts och anläggningsdelen åter ska tas i drift har man tidigare
som regel valt att lokalt tillföra desinfektionskemikalier i förhöjd dos, ”chockklorera”, i avsikt att
omsorgsfullt ta bort mikrobiologiska föroreningar. Detta förfarande har inte sällan medfört kraftig
mikrobiologisk tillväxt, eftersom naturligt organiskt material i vattnet och biofilm på rörväggarna
omsatts till lättillgängliga föreningar.
Där så är möjligt, är det därför klokt att spola de aktuella anläggningsdelarna omsorgsfullt, men att
utesluta doseringen av extra desinfektionskemikalier. Ett sådant förfarande medför vanligen att
anläggningsdelen kan tas i drift väsentligt snabbare än om extra desinfektion tillgripits.

11.3.4 Desinfektion i samband med akut förorening
Om fekala mikroorganismer eller en annan allvarlig förorening konstaterats på distributionsnät
måste åtgärder omgående vidtas. Det kan röra sig om mikrobiologisk förorening i form av patogener,
eller någon typ av toxisk kemisk förorening. I båda fallen är det centralt att föroreningen snabbt och
tillförlitligt identifieras, lokaliseras, avskärmas och avlägsnas.
För mikrobiologisk förorening rekommenderades tidigare klorering för detta ändamål. Vanligen
tillfördes en förhöjd dos av hypokloritjoner i avsikt att genom inaktivering återskapa en godkänd
dricksvattenkvalitet. Flera tunga skäl kan emellertid anföras mot detta förfarande:
•

•

•

Ett kraftfullt oxidationsmedel, som hypokloritjon, angriper inte bara mikroorganismerna utan
också bland annat naturligt organiskt material i vattnet. Som diskuterats tidigare kommer det
organiska materialet delvis göras mer tillgängligt för mikrobiologisk nedbrytning och kraftig
efterväxt är att förvänta sedan kloröverskottet avklingat.
Vissa typer av patogener är mindre känsliga för kemisk oxidation. Detta gäller främst
parasiter, men också vissa sporbildare och virus. Detta innebär att effekten av kloreringen
kan bli att indikatororganismerna visserligen inaktiveras, men att vissa patogener överlever.
Denna situation är självfallet mycket otillfredsställande och innebär att någon tillförlitlig
tjänlighetsbedömning inte kan göras.
Vid en tillfällig klorering kan det vara svårt att åstadkomma en tillräcklig kontakttid för att
barriärverkan ska bli effektiv.
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Dessa tre punkter innebär tillsammans att kemisk desinfektion i avsikt att avlägsna akut
mikrobiologisk förorening starkt kan ifrågasättas. Istället är tillräcklig vattenomsättning den metod
som i första hand bör tillgripas vid såväl mikrobiologisk som kemisk förorening.
Praktiskt måste först föroreningskällan identifieras och elimineras. Sedan vatten av godkänd kvalitet
åter finns tillgänglig kan distributionsnätet sektioneras och renspolas. Om föroreningen lätt låter sig
analyseras eller undersökas genom tillgänglig analys-/undersökningsteknik ska
omsättningsspolningen pågå till dess godkända värden uthålligt uppnåtts. Är föroreningen inte möjlig
att analysera eller undersöka får strategin istället tillämpas, att vattnet omsatts ett betryggande antal
gånger, vilket i vissa fall kan innebära upp till tio gångers omsättning. Omsättningsspolning kan
utföras med vattenspolning eller, för att skapa pluggflöde, luftvattenspolning alternativt någon typ av
piggning.

11.3.5 Desinfektion i samband med rengöring
När en anläggningsdel ska rengöras, exempelvis en reservoar, och denna är kraftigt bemängd med
biomassa, kan det ibland vara nödvändigt att tillgripa oxiderande kemikalier i avsikt att bryta ner
ingrodda beläggningar så att dessa kan avlägsnas genom exempelvis högtryckstvättning.
Som beskrivits tidigare innebär dock detta, att naturligt organiskt material och biomassa bryts ner
och görs tillgängligt för fortsatt mikrobiologisk nedbrytning. Av detta skäl bör anläggningsdelar som
rengjorts på detta sätt spolas mycket omsorgsfullt och inte sällan behöver vattenvolymen i
reservoarer omsättas flera gånger efter en rengöring innan godkända mikrobiologiska resultat åter
erhålls.
Om klorering av en ledning har tillgripits, i samband med anläggning eller reparation, måste det
klorhaltiga vattnet spolas ur med vatten tills kloröverskott i det utsläppta vattnet är högst det samma
som i dricksvattnet. Därefter låter man ett vattenflöde motsvarande normalt flöde för aktuell ledning
rinna genom ledningen under minst så lång tid att vatten från ledningens bortre del beräknas ha
hunnit fram, varefter prov tas för mikrobiologisk analys.
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12 Bilaga 3 Exempel på information till abonnenter

MEDDELANDE TILL VA-ABONNENTER
För att höja vattenkvaliteten, kommer xx på uppdrag av yy att spola och rensa
vattenledningsnätet i zz.

Renspolning av vattenledningsnätet kommer nu att utföras inom ert
kvarter.
Er fastighet berörs av detta arbete XXXdagen den XX månad mellan klockan 08.00 och 18.00.
Öppna inga vattenkranar under denna tid!

OBS! Har ni fått flera meddelanden gäller även dessa.
UTFÖRANDE:
Spolningen genomförs med en blandning av vatten och tryckluft. Detta innebär att Ni kan få
kraftiga luftstötar och mycket missfärgat vatten om Ni öppnar någon vattenkran eller spolar
på toaletten under den tid som arbetet pågår. Observera att problem med missfärgat vatten
kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.
REGLER FÖR ABONNENTERNA UNDER SPOLNINGEN:
Kranen vid vattenmätaren ska hållas stängd!
Tvätt- och diskmaskiner får ej användas! Maskinerna kan skadas och tvätt och disk kan
missfärgas.
Spolning i toalett ska inte göras på vanligt sätt! Det går att spola toaletten om upptappat vatten
hälls i toastolen, förslagsvis med en hink.
TIPS! Tappa upp dagens behov av vatten i exempelvis hinkar eller dunkar
.
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT EFTER SLUTFÖRD SPOLNING:
När spolningen av huvudledningen är klar, kan missfärgat vatten finnas kvar i Er
servisledning. Gör så här efter att vi genomfört vår spolning:
1. Kranen vid vattenmätaren öppnas helt.
2. Öppna tappstället närmast vattenmätaren och spola tills vattnet är helt klart.
3. Öppna därefter försiktigt alla övriga tappställen inom fastigheten så att eventuell luft
och missfärgat vatten försvinner.
Vi hoppas att renspolningen inte skall vålla er alltför stort besvär – arbetet är nödvändigt för
att vi skall kunna leverera ett dricksvatten av högsta kvalitet.
YTTERLIGARE INFORMATION OM SPOLNINGEN KAN LÄMNAS AV:

........................................................................ Tel:
........................................................................ Tel:
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