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Sammanfattning 
 
I Norrköpings Kommun har arbetet med förnyelse av vattenledningsnätet de 
senaste åren aktualiserats genom att problem med många driftstörningar inom 
delar av ledningsnätet. Min uppgift blev att länka samman driftstörningar från 
databasen med det geografiska läget. Därefter försöka ta fram en prioriteringslista 
för åtgärder och ge synpunkter på förnyelsetakt/strategi för vattenledningsnätet. 
Rapporten kommer endast att undersöka vattenledningsnätet och närmare bestämt 
de driftstörningar som beror på anmälda vattenläckor.  
 
Då de registrerade driftstörningarna som prioriteringslistan skulle ha som grund 
inte innehöll tillräcklig information lyckades jag inte presentera någon 
prioriteringslista utan enbart en lista över ledningar som varit utsatta för fler än en 
driftstörning samt en genomgång av vad problemen består av från dessa. Däremot 
ges exempel i rapporten på åtgärder för att i framtiden kunna ta fram 
prioriteringslistor. Ett sådant exempel är att låta en person med stor kunskap om 
VA-system fylla på informationen i databasen.  
 
När det gäller strategier för förnyelse av vattenledningsnätet anser jag att man 
gemensamt bör bestämma vilka parametrar som skall ligga till grund för 
förnyelsen. Det gäller att tydliggöra parametrarna och dokumentera dem så de kan 
vara ett styrdokument för verksamheten. Parametrarna kan t.ex. vara 
leveranssäkerhet samt var det finns risk- och konsekvensledningar 
En annan väsentlig del i strategin är att gå igenom alla vatten och avlopps områden 
och bestämma statusen på dem. Detta görs lättast genom att undersöka vilka 
ledningsmaterial området har. Vidare undersöka var konsekvensledningar finns 
och var människorna bor? Med hjälp av dessa data kan man sedan undersöka var 
riskledningarna finns. Då har man goda förutsättningar för att arbeta fram 
saneringsplaner och åtgärdsprogram för varje vatten och avlopps område. 
Man bör även undersöka möjligheten att låta någon arbeta med ekonomiska 
analyser. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 

The work with renewal of the water pipe system in Norrköpings municipality has 
during the last couple years been intensified due to disturbances in the pipe 
network. My task was to connect disturbances with their geographic position in a 
database and use the database to establish a priority list for measures. This paper 
will only examine the water pipe system and the disturbances that are depending 
on reports of leak in the pipes.   
  
The already existing database that was supposed to be the input to my work wasn’t 
adequate enough. Because of this I wasn’t able to complete the priority list. Instead 
I made a list witch include the pipes that had more then one reported disturbances. 
The list also includes the cause of the disturbances. On the other hand the rapport 
gives proposal on measure so they in the future could make priority lists. One of 
those proposals is to let a person with great knowledge about water pipe systems 
fill in information in the database. 
 
Suggestions for renewal of the water pipe system are to decide what key 
parameters to use. Then you must legible and document these parameters. Key 
parameters can for examples be safe delivery of water and location of risk pipes. 
The easiest way to do this is to investigate the material of the pipes. It’s also 
important to set status on water and sewer areas and investigate were the 
consequences pipes are. These data can be used to find out were the risks pipes 
are. It’s also important to investigate the possibility to let someone work with 
economic analysis. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Arbete med förnyelse av vattenledningsnätet har de senaste åren 
aktualiserats genom att problem med många driftstörningar inom delar av 
ledningsnätet. Norrköping Vatten AB arbetar precis som andra kommuner 
med att utarbeta strategier för att minska dessa problem. En viktig fråga är 
att finna en förnyelsetakt som är lämplig för att förhindra att alltför många 
driftstörningar uppkommer samtidigt. Med förnyelsetakt menas den tid man 
räknar med för att byta ut alla befintliga ledningar. Förnyelsetakten kan t.ex. 
bestämmas till 100 år, vilket innebär att en ledning ska behållas i 100 år 
innan den ersätts med en ny. Man vill dessutom byta ut de ledningar tidigare 
som består av material som har svårare att uppfylla miljö- och kvalitetskrav. 
 

1.2 Mål 
Ett mål med rapporten är att kontrollera, sortera och länka samman rätt 
objekt med varje specifik driftstörning som finns i en databas. Med rätt 
objekt menas den specifika och geografiskt bestämda brunn, ledning eller 
ventil som utsatts för driftstörningen. Ett ytterligare mål är att fram en 
prioriteringslista för åtgärder utifrån de driftstörningarna som finns 
registrerade i databasen. Slutligen ge synpunkter på förnyelse/strategi för 
vattenledningsnätet.  
Rapporten kommer endast att undersöka vattenledningsnätet och närmare 
bestämt de driftstörningar som beror på anmälda utläckage. Med utläckage 
avses de läckor på vattenledningarna som uppstår. På grund av otillräckligt 
underlag såsom ledningens material, ålder eller markförhållande kommer 
inte orsakerna till utläckage att beaktas i någon större. 

1.3 Metod 
Första delen av arbetet bestod i att registrera och kontrollera databasen. Ur 
databasen söktes sedan ut ledningar med fler än en driftstörning för att 
kunna identifiera dåliga ledningar och geografiska områden med många 
problem Jag har därefter intervjuat nät- och driftansvariga för vatten och 
avlopp i kommuner som jag vet arbetat med förnyelse av ledningsnätet och 
är jämnstora med Norrköping. Detta ledde till att Linköping, Västerås och 
Helsingborgs kommun valdes ut för intervjuerna. Även personal vid 
Norrköpings Kommun har intervjuats för att se hur arbetet sköts idag. 
Jag har även fått hjälp av personal vid DHI (Danmarks Hydrologiska 
Institut) vilket är ett av de ledande företagen i världen på strategisk 
planering av vatten och avlopps system.  
Det finns även några publikationer som behandlar förnyelsetakt, bland annat 
ett examensarbete som jag tagit del av. 
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2 Vattenledningsnätet 

2.1 Historia 
 
Vattenledningsnätet i Norrköpings kommun började byggas i slutet av 1800 talet 
och var till en början avsett till brandskyddsvatten (1). Det utökades senare till att 
även omfatta distribution av dricksvatten. I dag levereras ca: 13 miljoner 
kubikmeter färskvatten till över 15500 abonnenter. En abonnent kan vara en villa, 
hyreshus eller en industri.  
Norrköping är uppdelat i olika vatten- och avlopps områden så kallade 
vanområden. Vanområden är geografiskt uppdelade områden och det finns 74 
stycken sådana områden i Norrköping. 
Det finns ungefär 75 mil vattenledningar nedgrävda i Norrköpings kommun. De 
består av olika material beroende på det är då ledningen byggdes. 

2.2 Anläggning av vattenledning 
 
VA-projektören (Vatten och Avlopps projektör) är den som bestämmer dimension 
på vattenledningens utifrån det behov som finns (2). Vid anläggning av 
vattenledningar är det många aspekter som avgör rörets placering. VA-projektören 
måste bland annat ta hänsyn till det geografiska området för att bestämma 
frostfritt djup så att inte vattenledningen fryser sönder under vintern. Men även 
markförhållanden på anläggningsplatsen om det t.ex. finns lera, sand eller berg. 
Kostnaden har stor betydelse när det gäller val av rörmaterial och var ledningen 
skall läggas. Vid planering av vattenledning tas hänsyn till om det finns hus eller 
vägar i omgivningen. Bland annat för att avgöra med vilken metod ledningen skall 
anläggas. Det finns olika metoder att anlägga en vattenledning men den vanligaste 
är att man gräver en rörgrav enligt figur 1. 

 
Figur 1, Rörgrav 
 
I rörgraven placeras alltid spillvatten ledningen längst ner i fall ett utläckage sker 
så att inte spillvattnet kan komma i kontakt med vattenledningen. Man  
återfyller rörgraven med fyllningsmaterial i olika skikt som packas enligt 
projektörens beskrivning. Det är mycket viktigt att följa projektörens  
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anvisningar för att få ett så bra resultat som möjligt. 
  
Man kan också använda sig av schaktfria metoder (3). Exempel på detta är 
att göra en så kallad styrd borrning, se figur 2. Då borrar man med en 
speciell borr och drar sedan igenom vattenledning utan att behöva gräva en 
rörgrav. Detta är bra alternativ i många områden. 

       
Figur 2, Styrd borrning 

2.3 Förvaltning 

2.3.1 Definitioner och begrepp 
 
En Publikation jag läst var PRIVA I (4) från Svenskt Vatten. Detta är en 
förening som samlar in och bearbetar erfarenheter, initierar och genomför 
utredningar, stöder forsknings- och utvecklingsarbete samt utarbetar råd och 
anvisningar. Resultaten presenteras sedan i olika publikationer och vid 
kurser och seminarier. Genom att bli abonnent hos Svenskt Vatten och får 
man sedan tillgång till deras kurser och publikationer. PRIVA I behandlade 
prioriteringsstrategier för underhåll och förbättring av VA-ledningsnät. 
Denna publikation var dock enbart på 16 sidor och behandlade även dag och 
spillvattennätet. Men en viss del av publikationen behandlade förnyelsetakt 
och en del viktiga begrepp definierades såsom: 

Kondition ”Konditionen hos en ledningssträcka är ett mått på ledningens 
och tillhörande anordningars tillstånd vad gäller hållfasthet och täthet m.m. 
samt dess inverkan på det transporterade vattnet”(4) 

Kapacitet ”Kapacitet hos en ledning är ett mått på dess transportförmåga 
och hydrauliska egenskaper i övrigt” (4) 
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Förnyelse ”Förnyelse av en ledningssträcka sker genom åtgärder som syftar till 
att återställa avsedda prestanda hos en ledning där kondition och prestanda blivit 
nedsatt” (4) 

Förbättring ”Förbättring innebär åtgärder som förbättrar ledningens prestanda 
jämfört med vad som ursprungligen projekterats, främst från kapacitetssynpunkt.” 
(4) 

När det gäller prioritering av ledningar definierar publikationen enligt följande  
” Prioriteringen innebär att man väljer ut de ledningssträckor som skall klassas 
som konsekvensledningar och riskledningar”. (4) 

Konsekvensledningar ”Till konsekvensledningar räknas ledningar där 
konsekvenserna av en större störning är stora. Däremot tas inom denna kategori 
ingen hänsyn till ledningarnas aktuella tillstånd, det vill säga risken för att en 
störning inträffar.” (4) 
 
Riskledningar ”Till riskledningar räknas de ledningar där risken är stor att en 
störning inträffar. Däremot tas inom denna kategori ingen hänsyn till 
konsekvenserna av att en störning inträffar.” (4) 

2.3.2   Sanerings- och åtgärdsplanering 
 
Att kartlägga problem och sätta status på kommunen eller delområden är starten 
för saneringsplaneringen. Där undersöker man nätets kondition (hur många läckor 
man har haft och var de uppträtt) och hydrauliska funktion (färg & smak på 
vattnet, leveranssäkerhet och trycksättning). Därefter görs prioritering utifrån de 
kriterier man anser vara viktiga t.ex. leveranssäkerhet, var det finns riskledningar 
och konsekvensledningar. Man beskriver även vikten av uppföljning och 
dokumentation. I PRIVA II (5) behandlades även fältundersökningar. Dessa kan 
vara bra att göra för att öka kunskapen om sitt Va-nät. Med fältundersökningar 
menar man invändiga inspektioner av ledningarna, flödesmätningar, 
deformationsmätningar och läcksökning.   
 
Därefter är det dags att bestämma åtgärdsplan för området. Med åtgärdsplanering 
menas att bestämma vilka åtgärder som skall genomföras i området och när de 
skall utföras. Åtgärdsplanering är något som man också beskriver och delar upp 
planeringen i två delar A och B. 

Planering A innebär underhåll och förnyelse av ledningsnätet som syftar på en 
rationell och kostnadseffektiv förvaltning. Denna planering bygger mycket på 
kunskap och erfarenhetssammanställning såsom drifthändelser, anläggningsdata 
(material, dimension, anläggningsår), underhållsrutiner och tidigare 
undersökningar eller utredningar. Detta leder oftast fram till en åtgärdsplan där 
prioriteringsordningen för insatser framgår.  
 
Planering B syftar på förbättringar av ledningsnätet om dess hydrauliska funktion 
är nedsatt eller att man har svårt att uppfylla miljökrav. 
 
I PRIVA II beskriver man lite djupare hur man kan göra åtgärdsplanering för VA-
nätet. Vilka villkor och mål som skall styra planeringen. Det finns ju lagar och 
förordningar (Miljöskyddslagen, Vattenlagen, Livsmedelslagen) förstås men även 
lokala mål (som t.ex. att få en sjö i kommunen badbar) och  
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funktionskrav (kunden skall inte behöva vara utan vatten ett visst antal 
timmar). Management tas också upp där det är viktigt att se över sin 
organisation och styrning av verksamheten. Har man tillräckliga resurser, 
personal, utrustning eller teknisk kompetens m.m.  
 
När det gäller förnyelse av ledningarnas kondition tas några punkter upp 
bland annat prioritering, funktionskrav och analys vilket stämmer överens 
med tidigare skrifter från Svenskt Vatten. Även förbättring av VA-ledningar 
tas upp men det ingår inte detta. 

2.3.3   Förnyelsetakt för Vattenledningsnätet 
 
Det Danska Hydrologiska Institutet DHI (6) ska tillsammans med 
Norrköpings Kommun samt ett antal andra kommuner i Sverige under 
hösten 2007 genomföra ett projekt som skall få kommunerna att hitta 
strategier för förnyelsetakt på vattenledningsnätet. Detta görs bland annat 
genom EU projektet CARE-W (7). CARE-W behandlar förvaltning av VA- 
system. Detta var andra gången jag och min handledare träffade personal 
vid DHI och vi diskuterade hur Norrköping idag planerar sitt underhåll och 
vilket utrymme förnyelsetakten får i budgeten. Precis som i många andra 
kommuner görs förnyelse av vattenledningsnätet i Norrköping i samband 
med andra VA-arbeten, exploatering, asfaltering av gator eller spårarbeten 
för spårvägen. Detta är inte särskilt konstigt eftersom 
återställningskostnaden, asfaltering m.m. står för en stor del av kostnaden 
vid vattenläckor. 
För att enklare kunna diskutera budgetutrymmet ritades en enkel skiss över 
vad som avsätts i budgeten för vatten och avlopp, se figur 3. Med 
spårarbeten menas VA-arbeten som görs i samband med spårbyte för 
spårvägen och så vidare. 
 
Spårarbeten Avlopp Gatu-asfaltering ?  

 

Figur 3, figur av otydlig budget för VA 
 
Om delen där frågetecknet står innehåller både förnyelse, nyinvestering och 
underhåll av vattennätet finns det risk att någon del blir av med resurser. Det 
är därför viktigt att ha en tydlig strategi för alla delar. Att diskussionen förs 
upp och aktualiseras. Hur stor del av budget går till förnyelse, investering 
och underhåll? Är dagen nivåer rimliga eller behöver de justeras för att 
undvika framtida problem? Man bör därför se hela budgeten enligt figur 4 
för att undvika att någon del får mindre eller blir utan anslag. Helst bör 
vattennätet precis som avloppsnätet få en egen post i budgeten. 
 
Spårarbeten Förnyelse Avlopp Nyinvestering Avlopp Underhåll Avlopp
Gatu-asfaltering Förnyelse Vatten Nyinvestering Vatten Underhåll Vatten

Förnyelse Dagvatten Nyinvestering Dagvatten Underhåll Dagvatten

 

Figur 4, Figur av tydligare budget för VA 

Vi diskuterade även mitt examensarbete och DHI lyfte frågeställningarna till 
att omfatta mer än riskledningar. Flera viktiga frågeställningar som skulle 
kunna ligga till grund för de parametrar som behövs i en prioriteringslista 
kom fram enligt följande: 
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•  Finns det någon känslig verksamhet såsom sjukhus, industri i närheten av 
de ledningarna med fler än en vattenläcka?  

•  Var bor människor och hur många drabbas av vattenläckorna.  

•  Vad tycker kunden?  

När man förnyar ledningarna vid spårarbeten får man kanske inte ut maximalt av 
ledningens livslängd eftersom förnyelsen bygger på när spårarbetena skall göras 
inte på ledningens behov. På så sätt kanske andra ledningar som är i större behov 
av resurser blir utan. Man undrade om jag inte skulle undersöka konsekvenserna 
av vattenläckorna. Om jag hade intervjuat Norrköping vatten? Om det fanns 
geografiska eller geotekniska samband? Då mitt examensarbete precis passerat 
halvtid rent tidsmässigt kunde jag inte genomföra alla dessa djupstudier.  

2.3.4 Planering över lång tid 
 

Man kan komma långt i sin planering/strategi med LTP (Lång Tids Planering) 
(10). Här redovisas en enkel beskrivning av att arbeta med planering över lång tid. 
Genom att använd LTP kan en bra strategi skapas. I en LTP-analys undersöker 
man bland annat: 

•  Om man arbetar proaktivt, förebyggande – reaktivt, när driftstörningen 
inträffar 

•  Hur risker och konsekvenser beaktas 

•  Används den data som finns idag och i så fall hur? 

Man använder sig även av ett datorprogram CARE-W (samma namn som EU-
projektet) som beräknar nyckeltal, felprediktering (det vill säga att förutspå nästa 
vattenläcka), hydraulisk pålitlighet (olika hydrauliska modeller som analyserar 
vilka konsekvenser som kan uppstå) och åtgärdsplaner.  
 
De resultat man uppnår med en LTP är en beskrivning av åldersfördelning av 
ledningsnätet, en bild av balansen mellan investeringar och driftinsatser, samt ett 
förslag till åtgärdsbehov och i och med detta möjligheten att skapa en lämplig 
strategi.  

2.3.5 Undersökning av risk och konsekvensledningar 
 
Jag har även läst delar av Alexandr Andrianovs arbete Reliability analysis of water 
Distribution Network (8). Han analyserade och gjorde riskbedömningar för 
Helsingborgs Kommuns VA-nät. Genom att analysera data från vattenläckor mellan 
åren 1982-2006 sammanställde han vattenläckor, material, ledningslängd och ålder.  

Genom att göra en LTP med CARE-W kunde han presentera statistik och prognoser 
för vattenledningsnätet bland annat: 

•  De flesta av alla vattenledningarna var yngre än 50 år. 
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•  De flesta vattenläckorna drabbade ledningar av gjutjärn närmare bestämt 
67 %. Detta är det dominerande materialet i Helsingborg. Ca: 43 % av 
alla ledningar bestod av gjutjärn. 

•  Övriga ledningsmaterial hade följande procent av Vattenläckorna: 
 
Betong 0,72 % (5,71 % av ledningsnätet bestod av Betong) 
Galvat stål 1,76 % ( 1,72 % av ledningsnätet bestod av Galvat stål) 
Plast 8,92 % ( 24,02 % av ledningsnätet bestod av Plast) 
Segjärn 4,52 % ( 25,25  % av ledningsnätet bestod av Segjärn) 
Gjutjärn 32,08% ( 42,8 % av ledningsnätet bestod av Gjutjärn) 

Genom att använda sig av dataprogram simulerade han olika scenarion. 
Hans studier visade bland annat att distrubisionsledningar är 
konsekvensledningar. Detta arbete var skrivet helt på engelska och krävde 
goda kunskaper i vatten och avloppsteknik av läsaren. 
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3 Registrering av driftstörningar 

3.1 Vabas Duf 
 
När en driftstörning uppstår skickas en eller flera rörnätstekniker ut för att åtgärda 
eventuella fel. Alla de åtgärder och iaktagelser som sker vid själva driftstörningen 
skriver rörnätsteknikern in i en drift och underhållsblankett, se figur 5. Figur 5 visar 
resultatet av den nya drift och underhållsblankett som jag varit med och utvecklat. 
Det fanns i den tidigare blanketten brister när det gällde vilken typ av information 
som skulle antecknas. Vi utvecklade den nya blanketten tillsammans med personal 
från Stadspartner då det var viktigt att få reda på deras synpunkter. Detta eftersom 
det var de som i sitt dagliga arbete sedan skulle använda den. 

 
   Figur 5, Drift och underhållsblankett Skärmutskrift 
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Senare skrivs samma information i Vabas Duf, se figur 6. Vabas Duf är från 
början två olika program, Vabas (Vatten och avlopps bas) och Duf (Drift, 
Underhåll och Förnyelse). Båda programmen är konstruerade för att användas 
för att registrera driftstörningar. Norrköpings Kommun valde för många år 
sedan att satsa på Vabas medans andra kommuner satsade på Duf. Den stora 
skillnaden var att Duf hade ett eget kartsystem i programmet med Vabas var 
utan.  
 
Då geografiska informationssystem GIS började bli vanligare ville man i 
Norrköping hellre koppla kommunens egna kartsystem till 
driftstörningsprogrammet så man slapp två kartprogram. Kartgrafiken i Duf 
var dessutom inte av högsta kvalité. De båda programmen slogs senare ihop 
och bildade Vabas Duf. Nu mera finns Vabas Drift som är den senaste 
versionen av programmet och det innehåller bland annat en mer förfinad 
kartmodul. Norrköping vatten kommer inom snar framtid gå över till Vabas 
Drift. Mitt arbete utfördes med Vabas Duf. 

 
Figur 6, Vabas Duf Skärmutskrift 
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Att koppla driftstörningar i Vabas Duf innebär att varje specifik driftstörning knyts 
samman med ett specifikt objekt. Exempel på objekt kan vara ventil, ledning eller 
brunn. Detta gjordes genom att rätt rörsträcka letades upp med hjälp av det 
kommunala kartverktyget InKa, se figur 7. Inka är en förkortning av interaktiva 
kartor, informationskartor och intranätkartor. Det är ett enkelt geografiskt 
informationssystem (GIS) som alla inom kommunen kan få tillgång till via 
webbläsaren. Utifrån fastighetsbetäckning alternativt fastighetsadress söktes rätt 
fastighet ut och objektskoden togs fram. Objektskoden är den betäckning objektet 
har t.ex. VAG7419-VAG7420 om det om driftstörningen på den allmänna 
distributionsledningen enligt figur 6. Objektskoden sammanlänkas sedan med 
driftstörningen i Vabas Duf, se figur 8. 
 

 
Figur 7, InKa Skärmutskrift 
 

 
Figur 8, Skrämutskrift som visar koppling av objekt i Vabas Duf 

Det gör att man grafiskt kan presentera var störningen uppkommit i kartmodulen 
som ingår i Vabas Duf, se figur 9. På figur 9 visas var driftstörningarna uppkommit  
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med en gul punkt. I kartmodulen kan om databasen innehåller rätt 
information även områden presenteras. I figur 10 visas hur det ser ut när man 
zoomat in bilden. Det kraftigt lila sträcket på Jursla Lindväg representerar 
ledningen som haft en driftstörning 
 

 
Figur 9, Vabas Karta Skärmutskrift, de gula prickarna representerar 
driftstörningar 
 

 
Figur 10, Vabas Karta Skärmutskrift, visar ledningen där driftstörning skett 
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3.2  Ledningar med fler än en driftstörning 
 
Vid undersökning av riskledningar bestäms först vilka ledningar eller problem man 
är intresserad att undersöka. Sedan anger man in dessa villkor i Vabas Duf, se figur 
11.  
 

   
Figur 11, Vabas Duf  
 
Figur 11 visar ett exempel på de sökvillkor jag använt. Där ledningssystem står för 
vattenledningsnätet, problemtyp 11 betyder driftstörning, vid problemkod 1 väljs 
UTL som betyder utläckage och slutligen anläggningsdel där alla typer ingår 
förutom privat servis och privat ledning eftersom kommunen inte ansvarar för dem 
utan fastighetsägaren. 

Utifrån sökresultatet från Vabas Duf kommer jag att undersöka var de flesta 
utläckagen skett.  Därefter skall jag försöka hitta de ledningar som har mer  
än en vattenläcka. Genom att analysera dessa ledningar med avseende på ålder,  
material och vilket typ av fel som orsakade vattenläckan studeras slutligen vilka 
ledningar som är i störst behov av förnyelse eller annan åtgärd.  

All denna information kan ligga till grund för de förslag på prioriteringslista för 
åtgärder som skall tas fram. 
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4 Resultat 

4.1 Ledningar med mer än en driftstörning  
 
Genom att i Vabas Duf söka ut ledningar med mer än en driftstörning från 
den 1 januari 1994 till den 10 mars 2007 fick jag fram 93 ledningar. Det 
visade sig att detta inte stämde utifrån de driftstörningsrapporter som finns 
registrerade. På grund av otillräcklig information i databasen registrerade 
Vabas Duf samma driftstörning flera gånger. På grund av detta beslutade jag 
att manuellt söka ut driftstörningar enligt figur 7. Av de 1093 driftstörningar 
som fanns registrerade utsorterades de störningar som hade ”ej fel 
konstaterat” (EFJ) som felkod 2. Därefter delades de upp efter de störningar 
som hade gatuadress inskriven och de utan. Antalet driftstörningar med 
gatuadress angiven blev 944 stycken och de utan gatuadress blev 106 stycken. 
Totalt behandlades alltså 1050 driftstörningar från den 1 januari 1994. 

Jag sorterade störningar med hjälp av Microsoft Excel som figur 12 visar 
efter gatunamn i stigande ordning och gatunummer i fallande ordning. De 
olika kolumnerna står för: A är gatunamn, B och C är gatunummer, D är 
datum för driftstörningen, E är anmäld störning, F är typ av fel, G är Drift och 
underhållsnummer, H är anläggningsdel, I är distrikt och J är vanområde. På 
så sätt såg jag vilka adresser som hade fler än en driftstörning.  

Figur 12, Störningar från Vabas Duf sorterade efter adress  

Med anläggningsdel menas typ av ledning t.ex. huvudledning 
distrubitionsledning eller servisledning m.m. I en del områden i utkanterna av 
Norrköping där adressen var kopplad till en landsväg eller liknande och den 
vägen sträckte sig över flera vanområden kunde jag även ta hjälp av 
vanområdes nummer för att säkerställa om fler driftstörningar var på samma 
ledning. Om det fortfarande inte gick att säkerställa om en ledning belastades 
av flera störningar gjorde jag en kontroll i Vabas Duf för att se om något mer 
fanns dokumenterat som kunde avgöra saken.  
 
På samma sätt sorterades de driftstörningar utan adresser inskrivna men då på 
det vanområde de tillhörde. Detta innebar mer detektivarbete i 
driftstörningsrapporterna för att få information om vilken ledning störningen 
inträffat på.  
 
Eftersom definitionen av vad som räknas som ledning inte är helt fastlagd 
men oftast räknas mellan två ventiler dock ej servisventiler innebar detta att 
jag blev tvungen att i InKa söka fram de olika adresserna för att se var 
ventilerna satt och där igenom få ut vilka adresser som tillhörde samma 
ledning.  
Slutligen för att lättare se vilka ledningar som drabbats av fler än en 
driftstörning lät jag markera dem med olika färger för att enklare se resultatet 
se figur 13.  
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Figur 13, Skärmutskrift av sortering i Excel 
 
Färgkoden variera med antal driftstörningar, Se figur 14.  Då flera ledningar under 
samma adress finns har dessa ledningar en ljusare nyans av samma färg. Det var ett 
mycket tidskrävande arbete.  

Färgkoder för driftstörningarna 

Gul 2 driftstörningar
Grön 3 driftstörningar
Blå 4 driftstörningar
Röd Fler än 5 driftstörningar
Grå Går ej att faställa antal  
Figur 14, Färgkod 

För de driftstörningar som saknar adress blev detektivarbetet än mer omfattatande. 
Med hjälp av Vabas Duf och InKa fick jag framföljande resultat. Följande 
ledningar valdes slutligen ut för att genomgå en djupare analys.  
 
5 eller fler driftstörningar 
GRÖNA GATAN 1-9 
GÄSTGIVAREVÄGEN 23  
KOFFERDIGATAN 
LIEVÄGEN 2-8 
LINDÖVÄGEN 14-24 
4 driftstörningar 
INGELSTAGATAN 33-39 
LÖVÄNGSVÄGEN 55 
SJÖVIKSVÄGEN 62-76 
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3 driftstörningar 
BANGÅRDSGATAN 
FINSPÅNGSVÄGEN 207-211 
FJÄRILSGATAN 
GRANVÄGEN  
GYLLINGEVÄGEN 6 
HASSELVÄGEN 2 
KAJUTGATAN 9-10  
KIMSTADSVÄGEN 100-101 
RULLSTENSVÄGEN 15 
SJÖVIKSVÄGEN 128 
SKOGÄNGSVÄGEN 13 
SÅGLÖTEVÄGEN 2-11 
ÄNGSLYCKEVÄGEN 2-6 
ÄTTETORPSVÄGEN 18-20 
ÖSTKINDSVÄGEN 3-6  

Eftersom det är normalt att driftstörningar uppkommer kan det därför vara 
viktigt att undersöka under vilket tidsintervall driftstörningarna på 
ledningarna uppkom. En ledning som drabbats av fem störningar på tio år 
kanske inte blir så högt prioriterad som en ledning med tre driftstörningar på 
samma år. Nedan presenteras därför tidigare lista kompletterad med vilket 
tidsintervall driftstörningarna uppkom. 

5 eller fler störningar Tidsintervall Störning/år i tidsintervall 
GRÖNA GATAN 1-9 1999-2000 2,5 
GÄSTGIVAREVÄGEN 23  1999-2000 3,5 
KOFFERDIGATAN 1994-2006 1,1 
LIEVÄGEN 2-8 2003-2006 1,5 
LINDÖVÄGEN 14-24 2001-2006 1 

4 driftstörningar 
INGELSTAGATAN 33-39 1996-2002 0,43 
LÖVÄNGSVÄGEN 55 1996-2006 0,4 
SJÖVIKSVÄGEN 62-76 1999-2004 0,67 
 
3 driftstörningar  Tidsintervall Störning/år i tidsintervall 
BANGÅRDSGATAN 2005-2007 1 
FINSPÅNGSV. 207-211 2001 3 
FJÄRILSGATAN 2001-2005 0,6 
GRANVÄGEN  2000-2004 0,75 
GYLLINGEVÄGEN 6 2003 3  
HASSELVÄGEN 2 1999 3 
KAJUTGATAN 9-10  1996-2006  0,33 
KIMSTADSV. 100-101 1999 3 
RULLSTENSVÄGEN 15 1997-1999 1 
SJÖVIKSVÄGEN 128 1999 3 
SKOGÄNGSVÄGEN 13 1999-2004 0,5 
SÅGLÖTEVÄGEN 2-11 2000-2003 0,75 
ÄNGSLYCKEVÄGEN 2-6 1996-2003 0,43 
ÄTTETORPSVÄGEN 18-20 1999-2005 0,43 
ÖSTKINDSVÄGEN 3-6 1999-2005 0,43 
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4.1.1 Eventuella riskledningar 
 

Nedan visas de ledningar som jag valde ut för en grundligare kontroll och vad 
sammanställning av störningen visade. Hänsyn togs även till hur länge sedan 
driftstörningarna inträffade? Var det flera år sedan ledningen drabbades av 
störningarna kan det ju innebära att ledningen inte är en riskledning.  

GRÖNA GATAN 1-9  
Gröna gatan finns i ett mycket högt beläget område utan för Norrköping ungefär 
100 meter över havet. Majoriteten av konstaterade fel var sprickor på ledningarna 
som bestod av PVC 110. Det var en allmän distrubitionsledning. Denna ledning har 
inte haft någon driftstörning sedan våren 2005. Området som helhet har haft 20 
driftstörningar sedan 1996 och de har varit utspridda över hela vanområdet.  
 
GÄSTGIVAREVÄGEN 23  
Gästgivarevägen 23 har belastats med sju störningar och även hos dem är det 
sprickor som är majoriteten av konstaterade fel. Även för dessa är 
ledningsmaterialet av PVC 110. Det var en allmän huvudledning. Hela vanområdet 
har haft 31 störningar sedan 1995 och även dessa är spridda över hela området. 
Störningarna var huvudsakligen uppkomna i mellan 1999-2001. 
  
LIEVÄGEN 2-8  
Lievägen 2-8 ligger i samma vanområde som Gästgivarevägen 23. Här var inte 
dokumentationen lika bra men minst ett av felen var spricka på en PVC 110 
ledning. Denna ledning är mycket nära belägen ledningen på Gästgivervägen 23 
och kanske till och med en fortsättning av ledningen. 
 
FINSPÅNGSVÄGEN 207-211  
Finspångsvägen 207-211 är belägen i utkanten av Norrköpings tätort. På grund av 
bristfällig information framgår det inte vad det är för typ av fel eller vilket material 
som ledningen har. Alla tre utläckage har skett under år 2001 så denna ledning 
undersöks inte vidare. Området har haft 26 störningar sedan 1999 och störningarna 
var mest koncentrerade mellan 2000-2003. 
 
GYLLINGEVÄGEN 6   
Även på Gyllingevägen 6 är informationen bristfällig. Men i ett fall är det på en 
galvledning som läckan blivit på. Denna ledning ligger i ett område ute på 
Vikbolandet och störningarna uppstod mellan 2001 –2003 så de verkar inte heller 
vara aktuella nu. Dock skulle det vara intressant om ledningsmaterialet kan 
undersökas för att se om det är galvledningar utläckagen uppstått på. Då finns det 
säkerligen fler i vanområdet och då kanske fler utläckage snart uppkommer . 
 
HASSELVÄGEN 2  
Detta är en allmän servis som fått tre driftstörningar under år 1999. Av 
informationen som finns är det gråjärnsledningar. Störningarna som har uppkommit 
ligger i ett område utanför tätorten. Vanområdet har haft 23 driftstörningar sedan 
1997 och de är fördelat relativt jämt fram till 2006. 
 
KIMSTADSVÄGEN 100-101  
På grund av bristfällig information visste jag inte vad ledningsmaterialet var på alla 
driftstörningar. Konstaterat fel var i ett av fallen enspricka och rörmaterialet var i  
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ett av fallen PVC 225. Området som helhet har haft 43 störningar sedan 1994 
och majoriteten av störningarna har varit på Kimstadvägen eller 
Lövängsvägen. Detta område kan vara intressant att undersöka mer. 
 
SJÖVIKSVÄGEN 128  
Sjöviksvägen 128 ligger även den utanför Norrköpings tätort. Störningar är 
på en ventil. Dessa uppkom även de under 1999 och inget mer sedan dess så 
jag undersöker inte dem vidare. Hela vanområdet har haft 21 driftstörningar 
sedan 1999. 

4.2 Ytterligare analys 
 
Resultatet av analysen av de ledningar med mer än en vattenläcka var inte till 
min belåtelse eftersom jag inte lyckats lokalisera ledningar som var i stort 
behov förnyelse. Därför gjordes ytterligare en analys av databasen i Vabas 
Duf för att se hur driftstörningarna fördelade sig i kommunen, se figur 15.  
 

Distrikt
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Kolmården Kvarsebo Östra Husby Övriga vikbo

 
Figur 15, Diagram över driftstörningarna i Norrköpings kommun 
 
Diagrammet i figur 15 visar fördelningen av driftstörningar från 1994 fördelat 
på de distrikt man delat upp Norrköping i. Varje distrikt är sedan uppdelat i 
att antal vanområden. Vanområdenas driftstörningar fördelade sig enligt 
figur16. Vanområdena som tillhör samma distrikt har samma färgkoder enligt 
figur.  
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Vanområde och antal driftstörningar. 

Område Antal Område  Antal Område  Antal 
Vanområde 101 9 Vanområde 159 27 Vanområde 404 17 
Vanområde 103 57 Vanområde 160 8 Vanområde 405 1 
Vanområde 104 9 Vanområde 161 6 Vanområde 406 4 
Vanområde 105 7 Vanområde 162 5 Vanområde 407 16 
Vanområde 106 27 Vanområde 163 18 Vanområde 408 1 
Vanområde 107 10 Vanområde 301 1 Vanområde 409 21 
Vanområde 108 15 Vanområde 302 15 Vanområde 410 0 
Vanområde 109 58 Vanområde 303 19 Vanområde 420 5 
Vanområde 110 11 Vanområde 304 3 Vanområde 430 2 
Vanområde 112 31 Vanområde 305 20 Vanområde 431 5 
Vanområde 113 26 Vanområde 306 9 Vanområde 432 20 
Vanområde 114 78 Vanområde 307 8 Vanområde 433 12 
Vanområde 115 40 Vanområde 308 22 Vanområde 434 2 
Vanområde 116 10 Vanområde 309 9 Vanområde 435 5 
Vanområde 117 1 Vanområde 320 9 Vanområde 436 4 
Vanområde 118 3 Vanområde 321 43 Vanområde 450 2 
Vanområde 151 37 Vanområde 322 13 Vanområde 501 16 
Vanområde 152 38 Vanområde 330 1 Vanområde 502 18 
Vanområde 153 15 Vanområde 331 6 Vanområde 510 18 
Vanområde 154 7 Vanområde 332 1 Vanområde 520 24 
Vanområde 155 21 Vanområde 340 11 Vanområde 530 2 
Vanområde 156 15 Vanområde 401 1 Vanområde 540 8 
Vanområde 157 8 Vanområde 402 18 Vanområde 550 2 
Vanområde 158 6 Vanområde 403 32 Vanområde 560 2 
      TOTALT 1051 

  Figur 16, Vanområden enligt färgkoder från figur 13 
 
Majoriteten av driftstörningar som beror på utläckage finns inom tätorten. Flest 
antal driftstörningar har södra delen av Norrköping som har 38 % av alla störningar. 
På andra plats kommer norra delen av Norrköping som drabbats av 20 % följt av 
och Åby och Skärblacka på knappt hälften alltså 10 % vardera. 

För undersökning av orsak till utläckagen krävs att information om rörmaterial, 
anläggningsår m.m. finns lagrade i databasen. En sådan undersökning kan bli svår 
att göra eftersom informationen av de flesta fall i problembeskrivningen i Vabas 
Duf enbart består av UTL i fel/iakttagelse eller inget alls. Dessa måste alltså 
definieras till en specifik felkod innan slutsats av orsak till utläckagen kan göras. 
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4.3 Intervjuer 
 
Jag skrev först ned intervjufrågorna. Därefter diskuterade jag dem med min 
handledare och resultatet blev de frågor som presenteras i bilaga 1. 

4.3.1 Linköpings kommun, Tekniska verken 
 

Intervju med: 
Jörgen Lönnbring (Avdelningschef Nät) 
Sigvard Petersson (Driftansvarig Nät) 
Mattias Palo (Utredningsingenjör Nät) 
 
Invånarantal: 137 000 
 
Ledningar vattennät: 71,5 mil 
 
Andel av vattennätets ledningsmaterial:  
Gråjärn 20,9 % 
Segjärn 25,3 % 
Koppar 1,1 % 
Stål 1,0 % 
Galv 0,8 % 
Betong 2,3 % 
Asbestcement 0,9 % 
Plast 36,5 % 
Obestämt 10,9 % 

 
Områdesindelning (VA-områden): Ja, används i huvudsak för att kunna 
söka ut områden vid t.ex. saneringsplaner. 
 
Geografiska eller andra förutsättningar som skiljer sig stort från Sverige 
i övrigt? Nej, Linköping har ett flackt landskap, gynnsamma 
markförhållanden med undantag för vissa korrosiva marker. 
 
Hur sköts drift och underhåll idag? Linköping har en 
beställareorganisation precis som Norrköpings kommun. Det är Tekniska 
verkens dotterbolag Stadspartner som är utförare av drift och 
underhållsarbetena. För produktionen har man egna anställda på t.ex. 
vattenverk, reningsverk m.m. 
 
Vad ligger till grund för er strategi? Man har olika planer för olika saker. 
Man tar bland annat fram saneringsplaner för källarhusområden. Först 
bestäms status för området genom analyser av t.ex. driftstörningar eller 
tidigare dokumenterad erfarenhet från området. Sedan gör man en 
problembeskrivning. I vissa fall gör man en kostnadskalkyl enligt PRISEK 
(9) där man tar hänsyn till vad det kostar att inte göra något utan att man 
skjuter insatsen/åtgärden ett antal år. Detta jämförs med kostnaderna för att 
utföra arbetet omgående. När man kalkylerar för att skjuta på en insats/åtgärd 
tar man hänsyn till uppskattade framtida drift- och underhållskostnader för 
bland annat vattenläckor. Men även t.ex. samhällskostnader och 
miljökostnader och med det menas konsekvenser av att man t.ex. måste  
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stänga av trafik eller om det får miljökonsekvenser. Man undersöker riskerna med 
att vänta med investeringen och uppskattar vilka kostnader det skulle ge upphov 
till. Hur omgivningen ser ut och vad det får för konsekvenser om en vattenläcka 
uppstår är andra faktorer som undersöks. Slutligen bestäms om och när en åtgärd 
skall genomföras. 
 
Förr var ungefär 15 % av det vatten som Tekniska Verken i Linköping levererade 
odebiterbart.  Med odebiterbart vatten menas svinn eller utläckage. Det visade sig 
att vattenmätarna för distribution av vattnet var felkalibrerade och genom att 
kalibrera dem rätt sänktes den odibiterbara mängden vatten till ca 10 %. En orsak 
till det odebiterbara vattnet är att städmaskiner för gator, asfaltläggningsmaskiner 
och även en del bönder i utkanten av Linköping tar vatten från brandposter. Detta 
ger även ibland upphov till att vattnet rusar i vattenledningarna och sediment inifrån 
ledningen lossnar och missfärgar vattnet. Detta problem försöker man nu lösa 
genom att sätta ett lås på brandposterna. Men detta är inte problemfritt eftersom 
räddningstjänsten obehindrat måste kunna ta vatten från brandposterna. Detta har 
man löst genom att tillsammans med räddningstjänsten utveckla ett särskilt lås för 
brandposter och huvudventiler. 
 
Hur registreras driftstörningar? De registreras i Vabas Duf. 
 
Hur länge har ni registrerat driftstörningar? Driftstörningar som inträffat från 
och med år 1984 finns lagrade i databasen. 
 
Vad har ni för strategi för förnyelsetakt (utbyte av gamla ledningar till nya)? 
Man följer ju saneringsplanen men även resultat av utsökningar i Vabas Duf 
används. Där kan man söka ut om en ledning haft mer än en vattenläcka och utifrån 
detta görs en bedömning om en förnyelse av ledningen skall göras. Detta innebär 
inte att hela ledningssträckan behöver bytas ut utan att kanske bara den mest utsatta 
delen byts ut.  
Ibland när andra reparationer görs på spill eller dagvatten ledningar så passar man 
på att byta ut vattenledningen om behov finns då man ändå utför grävarbete där. 
Det är ju grävarbetena som står för den största kostnaden. 
 
Hur resonerade ni när ni bestämde den? Varför, vilket syfte skall den ha? 
Saneringsplanerna har vi diskuterat fram men i övrigt är det resultatet av många års 
erfarenheter från vatten och avlopps arbeten som ligger till grund för strategin. 
Tekniska verken har haft turen att slippa många omorganisationer och på så sätt 
kunnat fokusera på vårt uppdrag. 
 
Vad hade ni för bakgrundsinformation/data för beslutet av förnyelsetakt? 
Erfarenhet från tidigare arbeten och statistik från Vabas Duf. Man har även studerat 
ett Benchmarkingprogram för ledningsförnyelse som Stockholm Vatten 
genomförde. Där jämförde man olika huvudstäders ledningsförnyelse. 
Undersökningen bestod av 10 frågor som bland annat rörde medianålder på 
ledningarna, ledningsmaterial, förnyelsetakt idag m.m. I Linköping har man en 
medianålder på ledningarna på 32 år vilket är förhållandevis ungt. 
 
Har ni en bestämd prioriteringsordning för åtgärder, underhåll eller 
förnyelse? Man försöker följa den prioriteringsordning som är uppsatt för 
saneringsplanerna. Saneringsplanerna bygger på ett antal prioriteringspunkter; 
översvämning/bräddning, nyanslutningar, återkommande driftstörningar, 
samordning med annan ledningsutbyggnad t.ex. fjärrvärme, omfattning av  
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pumpning av spillvatten samt avsaknad av dagvatten.  
 
Vad ligger till grund för prioriteringen? Litteratur, andra kommuner 
eller konsulter? Tidigare erfarenheter och analyser av driftstörningarna men 
man tar även hjälp av konsulter för simulering av VA-nätet med olika 
modeller. 
 
Har ni undersökt orsakssambandet mellan driftstörningen (UTL.) och 
material, ålder eller markförutsättningar? Ja, genom att analysera data  
från Vabas Duf har vi tagit fram statistik för hur ofta vattenläckor inträffar på 
olika rörmaterial. Vi har också tittat på sambandet mellan ålder och frekvens 
av vattenläckor för de rörmaterial vi har. Det statistiska underlaget är 
emellertid, i dagsläget, så litet att man inte kan dra definitiva slutsatser ur det. 
Det ger dock ett stöd vid uppskattning av hur ofta vattenläckor, i framtiden, 
kommer att inträffa på en ledningssträcka, vilket är användbart bland annat 
när man ska göra en PRISEK-analys. 
 
Vanligaste orsaken till UTL? Den vanligaste orsaken till utläckage är enligt 
statistik från Vabas Duf är rörbrott följt av korrosion och sprickor. 
 

4.3.2 Västerås kommun, Mälarenergi AB, Affärsområde Vatten 
 

Intervju med: 
Lars Engström VA-ingenjör 
 
Invånarantal: 132 000 
 
Ledningar vattennät: 59,88 mil 
 
Andel av vattennätets ledningsmaterial:  
Gråjärn 45 % % 
Segjärn 4 % 
Koppar 0 % 
Galv 1 % 
Betong 3  % 
Glafiberarmerad polyester 1 % 
Plast 53 % 
Obestämt 3 % 
 
Områdesindelning (Va-områden): Ja, ”duf distrikt” vilka är byggt utifrån 
de gamla spillvattenområdena.  
 
Geografiska eller andra förutsättningar som skiljer sig stort från Sverige 
i övrigt? Nej, möjligen att Västerås är en tät eller kompakt kommun. Det 
finns mycket lermarker runt om men annars är det inga större  
märkvärdigheter utan har samma förhållande som de flesta kommunerna i 
Sverige. 
 
Hur sköts drift och underhåll idag? Det sköts av Affärsområde Service 
som är affärsområde precis som Affärsområde Vatten i det kommunala 
bolaget Mälarenergi AB. Västerås har en beställare organisation och 
Affärsområde Vatten beställer arbetet/service ifrån Affärsområde Service.  
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Hur registreras driftstörningar? Vabas Duf? De registreras i Vabas Duf och det 
har gjorts det sedan 1989. Man har kopplat driftstörningar till specifika objekt eller 
ledningar i stort sätt sedan starten av Vabas Duf. Det finns manuella driftstörningar 
sedan tidigare men de är inte inlagda i Vabas Duf.  
 
Hur länge har ni registrerat driftstörningar? Som sagt sedan 1989 i Vabas Duf 
men manuellt sedan någon gång på 70 talet. 
 
Vad har ni för strategi för förnyelsetakt (utbyte av gamla ledningar till nya)? 
Först och främst är det sökningar i Vabas Duf på ledningar med fler än en 
driftstörning. Det visar ju problemledningar. Sedan kontrollerar man med 
asfaltsprogrammet om samkör insatser. Vi använder oss även av områdesfilmning 
av våra nät. Detta ligger också till grund för våra insatser men kanske framför allt 
för dag och spillvattenledningar. Men även erfarenhet från rörlagen (de 
servicearbetare som jobbar tillsammans) som ligger bakom insatserna. Sedan tittar 
vi på nya detaljplaner om vi får dimensionsproblem vid exploatering. Vi har även 
vissa typer av ledningar som vi byter ut när vi stöter på dem såsom galvledningar 
som vi rent erfarenhetsmässigt vet har en tendens att få vattenläckor. Men vi letar 
inte aktivt efter dem utan byter dem när vi ser dem i samband med jobb. Sedan 
byter vi självklart ut ledningar i samband med andra arbeten på Va-nätet. Om vi 
t.ex., byter ut en kombinationsledning och ser att vattenledning är i dålig kondition 
passar vi på att byta den då rörgraven ändå är öppnad. 
 
Hur resonerade ni när ni bestämde den? Varför, vilket syfte skall den ha? Det 
har vuxit fram med tiden av gamla erfarenheter och nya tankar. Det är inget vi 
spikat på ett möte utan mer en kultur. 
 
Vad hade ni för bakgrundsinformation/data för beslutet av förnyelsetakt? Det 
bygger på Vabas Duf och erfarenheter. Vi har ingen bestämd förnyelsetakt idag 
även om vi arbetar för att få en. Det behövs om inte annat för att visa för politiker. 
Men det är ju viktigt att ha en för att se status på nätet.  
 
Har ni en bestämd prioriteringsordning för åtgärder, underhåll eller 
förnyelse. Nej, det är ju vattenläckor som i förstahand styr. Men visst har man 
konsekvensledningar och riskledningar med i tanken men det finns ingen 
prioriteringslista klart nedskriven idag.  
 
Vad ligger till grund för prioriteringen? Litteratur, andra kommuner eller 
konsulter? Det skrevs ett examensarbete från Lunds tekniska högskola eller 
Chalmers för några år sedan. Vi var med i detta projekt och bidrog med data. Där 
undersökte man orsakssamband. Men som sagt erfarenhet och vattenläckor. 
 
Har ni undersökt orsakssambandet mellan driftstörningen (UTL) och 
material, ålder eller markförutsättningar? Det är lite otydligt med  
definitionen för de olika problemkoderna som finns i Vabas Duf. Detta gör att om 
inte alla klart vet definitionen kan ju orsaken till en läcka bli olika beroende på vem 
som för in det. Det är kanske inte helt lätt att veta orsaken till alla eller de kanske 
beror på flera saker. Men man får nog ta denna statistik lite försiktigt då det kan 
finnas stora felmarginaler eller osäkerhet. 
 
Vanligaste orsaken till UTL? Vi har ingen exakt statistik på detta men jag kan 
tänka mig att det är sättningar och olika brott eller sprickor. 
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4.3.3 Norrköpngs kommun, Norrköping Vatten AB 
 

Intervju med: 
Anna-Lena Öiås (tidigare drift och nätansvarig, slutade 2005) 
 
Invånarantal: 125 000 
 
Ledningar vattennät: 75 mil 
 
Områdesindelning (Va-områden): Ja, vanområden. 
 
Andel av vattennätets ledningsmaterial: Uppgift saknas. 
 
Geografiska eller andra förutsättningar som skiljer sig stort från Sverige 
i övrigt? Det är en stor kommun ytmässigt med många vatten och 
avloppsverk utspridda geografiskt. Det finns ganska mycket landsortvatten. 
Detta gör att det finns långa distrubusionledningar och förbindelseledningar. 
Man har ingen egen bemanning utan all kunskap om ledningarna och dess 
drift och underhåll finns utanför företaget. 

 
Hur sköts drift och underhåll idag? Man har en beställareorganisation som 
beställer drift och underhåll från Stadspartner. 
 
Vad ligger till grund för er strategi? Tidigare prioriterades inte vattennätet 
speciellt högt utan spill och dagvatten gick alltid före eftersom det var där 
man kunde spara pengar. Vattennätet fick alltid slåss med vattenverken och 
reningsverken. Eftersom färskvatten lyder under livsmedelslagen och stora 
krav ställdes på vattnets kvalité gjordes alla investeringar där istället för på 
nätet. Likaså fick spillvattennätet mer resurser eftersom hårda miljölagar 
ställde stora krav på minskade utsläpp. 
 
Hur registreras driftstörningar? Vabas Duf? I Vabas Duf.  
 
Hur länge har ni registrerat driftstörningar? År 2000 började man 
registrera en del gamla driftstörningar. De tidigaste som finns registrerade är 
från 1994. Sedan 2004 bestämdes att alla driftstörningar skall registreras. 
Men man måste ställa krav på inrapporteringen av driftstörningarna. Både att 
den fylls i och dessutom rätt för att man skall kunna använda databasen. 
  
Vad har ni för strategi för förnyelsetakt (utbyte av gamla ledningar till 
nya)? Vi hade ingen direkt strategi men vi hade något vi kallade ”gubblista”. 
Vi samlade alla ”gubbar” (rörnätstekniker) så fick de rita klassificera alla 
ledningar med 1-4 där 1 är bäst. Detta gjordes genom att man ritade in 
riskledningar med olika färger beroende på system. Man lade till 4+ som var 
akuta riskledningar. Sedan bestämdes: 
att alla 4+ ledningar skulle betas av under kommande år. Innan jag slutade var 
vi i stort sätt klara med alla 4:or. 
Ingen livstid på ledningsnätet bestämdes. 
 
Hur resonerade ni när ni bestämde den? Varför, vilket syfte skall den 
ha? Det bestämdes efter en riktigt regnig höst då driftstörning efter 
driftstörning avlöste varandra och läget började bli minst sagt besvärande.  
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Något måste göras. Då bestämdes Framtida Investeringar eller som vi kallade den 
från början ”gubblistan”. 
 
Vad hade ni för bakgrundsinformation/data för beslutet av förnyelsetakt? 
Erfarenhet från rörnätsteknikerna. 
 
Har ni en bestämd prioriteringsordning för åtgärder, underhåll eller 
förnyelse. Nej, men driftstörningarna måste åtgärdas på ordinarie arbetstid på 
grund av besparingar. Om fler än 20 kunder drabbas åtgärdades störningen utan för 
arbetstid. Senare ökades det till 40 kunder innan åtgärd utfördes utan för arbetstid. 
Om en störning uppkom en fredagskväll gjordes arbetet på dagtid under lördagen. 
Det kostade lika mycket att utföra arbetet på fredag eller lördag men vi ansåg jobbet 
utfördes fortare på dagtid än under kvällsarbete vilket i sin tur gjorde jobbet blev 
billigare.  
Om en ledning drabbades av orimligt många störningar gjordes en förnyelse av 
ledningen. 
 
Vad ligger till grund för prioriteringen? Litteratur, andra kommuner eller 
konsulter? Inte på vattennätet men på spillnätet togs konsulter in för att arbeta 
fram planer för ovidkommande vatten. Annars var det gubbarnas erfarenhet som 
avgjorde vilka ledningar som skulle förnyas. 
 
Har ni undersökt orsakssambandet mellan driftstörningen (UTL) och 
material, ålder eller markförutsättningar? Nej 
 
Vanligaste orsaken till UTL? När tjäle går i och ur. 

 

4.3.4 Helsingborgs kommun, VA-Verken 
 
Intervju med: 
Mats Henriksson (VA-ingenjör) 
 
Invånarantal: 123 389 st 

 
Ledningar vattennät: 77,4 mil 
Andel av vattennätets ledningsmaterial:  
 
Gjutjärn 42,8 % % 
Segjärn 25,25 % 
Koppar 0,03 % 
Galv 1,72 % 
Betong 5,71 % 
Eternit 0,47 % 
Plast 24,02 % 
 
Områdesindelning (Va-områden): Ja, de kallas ”Duff-distrikt” och är geografiska 
områden som skapats för att i Vabas Duf kunna söka ut områden. 
 
Geografiska eller andra förutsättningar som skiljer sig stort från Sverige i 
övrigt? För att vara i Skåne är det väldigt kuperat med höjdskillnader på upp till 60 
meter. Men annars är det förhållandevis goda marker och milda vintrar vilket 
innebär att man inte har någon direkt tjällossning.  
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Man har i Helsingborg enbart en tryckzon vilket gör det komplicerat med 
trycksättningen. Man vill ju inte få för högt tryck vid kusten och de nedre  
delarna av staden men inte samtidigt för lågt tryck i de högre och kuperade 
delarna.  
 
Hur sköts drift och underhåll idag? Helsingborgs kommun har en teknisk 
förvaltning, Va-verket som ansvarig för allt som rör vatten och avlopp. VA-
verket beställer sedan drift och underhåll av en annan kommunal förvaltning 
som heter ENTEK. De har ett drift och underhålls avtal. Vid nyinvestering 
och nyproduktion upphandlas det enligt de principer som finns för offentlig 
upphandling. 
 
Hur registreras driftstörningar? Vabas Duf? Driftstörningarna registreras i 
Vabas Duf av en person har detta som en av sina arbetsuppgifter. 
Felanmälningar från allmänheten inkommer till kundtjänst som registrerar 
dem i en databas. Är felen av akut karaktär så som vattenläckor skickas 
felanmälan till arbetsledaren eller den som har jour och som efter avslutat 
arbete fyller i en driftsstörningsblankett som registreras i Vabas. Annars får 
Va-verket utreda om och när åtgärd skall göras. Alla driftstörningar 
registreras inte i Vabas Duf utan bara de som utgör fysiska arbeten som vid 
tex. vattenläckor. 
 
Hur länge har ni registrerat driftstörningar? Driftstörningar har 
registrerats sedan början på 80 talet. Men det är först på senare år som 
driftstörningarna kopplats till rätt specifik ledning. 
 
Vad har ni för strategi för förnyelsetakt (utbyte av gamla ledningar till 
nya)? För spill och dagvatten finns särskilda saneringsplaner som oftast 
utvecklats med konsulthjälp. Konsulterna gjorde simuleringar med hjälp av 
olika modeller och saneringsplaner och åtgärdsprogram skapades. Men för 
vattennätet gjordes inga saneringsplaner utan man utförde arbeten på 
vattennätet när man ändå gjorde arbeten på spill eller dagvatten näten. Om 
man t.ex. bytte ett kombinerat avloppssystem och en dålig vattenledningen 
råkade finnas där.  
För i tiden gjordes alltså väldigt få åtgärder som var av typen ”riktad 
förnyelse” på vattennätet. Numera används statistik från Vabas Duf och 
erfarenhet från ENTEK för att skapa en ”tio i topp lista” som är en form av 
”riktad förnyelse” av vattennätet.  
Man håller just nu på med ett nytt projekt som innebär att man ska dela in 
Helsingborg i tre tryckzoner, en hög-, mellan- och en lågzon. Detta är ett stort 
projekt som även innebär nya huvudledningar efter som Helsingborg växer 
för varje år.  
 
Hur resonerade ni när ni bestämde den? Varför, vilket syfte skall den 
ha? Förnyelsetakten är inget definitivt bestämt utan bygger på data från 
Vabas Duf och erfarenhet från ENTEK. Men det riktade underhållet var 
större förut då hade de som ansvarade för drift och underhåll tid med att serva 
ventiler och annordningar vilket inte görs i samma utsträckning idag. 
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Vad hade ni för bakgrundsinformation/data för beslutet av förnyelsetakt?  
Man byter ut en ledning om arbetsledare för ENTEK anser att en ledning behöver 
bytas ut och då görs en beställning av detta arbete eftersom de enbart har ett drift 
och underhållsavtal. 
 
Har ni en bestämd prioriteringsordning för åtgärder, underhåll eller 
förnyelse. Nej, Vabas Duf och erfarenhet från ENTEK är det som avgör. Det finns 
ingen tabellerad prioriteringsordning. Det är något man skulle kunna utveckla med 
olika parametrar såsom ålder, material och tidigare erfarenhet. 
 
Vad ligger till grund för prioriteringen? Litteratur, andra kommuner eller 
konsulter? För avloppsnätet används konsulter sedan flera år och numera har man 
börjat visualisera vårt nät för att vi ska känna till vårt nät  
bättre. VA-verket upprättar modeller som utnyttjas för simuleringar för nybyggnad, 
saneringsplaner samt förnyelse för vattenledningsnätet. 
  
Har ni undersökt orsakssambandet mellan driftstörningen (UTL) och 
material, ålder eller markförutsättningar? Nej, inte direkt. 
 
Vanligaste orsaken till UTL? Vi har ingen direkt statistik men korrision, rörbrott 
och sprickor står för de vanligaste orsakerna. 
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5 Diskussion 

5.1 Länka samman driftstörning och objekt 
 
Arbetet med att sammanlänka alla driftstörningar med rätt objekt var en 
grundförutsättning för att grafiskt kunna visa var driftstörningarna uppträtt. 
Detta arbete var mycket tidskrävande och innebar många timmar framför 
datorn. Även detta arbete innebar vissa svårigheter att utföra då vissa 
driftstörningar saknade viktig information såsom adress m.m. I dessa fall fick 
ta hjälp av personal från Norrköping Vatten för att hitta rätt objekt.  

För att kunna utnyttja alla funktioner som finns i Vabas Karta som att t.ex. 
kunna presentera grafiskt var driftstörningar uppstått krävs vissa förbättringar 
av databasen. Det går idag att presentera driftstörningar som punkter vilket 
visats i figur 8. Men för att kunna söka ut hela områden som t.ex. 
vanområden krävs att områdena definieras med koordinater. När detta är 
genomfört kan man grafiskt presentera områden som är mer eller mindre 
utsatta för driftstörningar. Detta blir då ett viktigt verktyg när man ska 
bestämma statusen för vanområdena eller vid sanerings och åtgärdsplaner. 

När databasen korrigerats kan även ledningssträckor presenteras grafiskt i 
Vabas Karta. Om möjligheten finns vore det därför önskvärt att få med 
information i databasen så att hela ledningen längd kan sökas ut. Idag kan 
man presentera en ledningsträcka mellan t.ex. två servisventiler, se figur 8. 
Men en ledning kan ju ha tiotals servisventiler och det innebär ju att man inte 
söker ut hela ledningen utan bara en del av den. När detta är gjort kan man 
ganska enkelt hitta eventuella riskledningar.  

5.2 Strategi/förnyelse 
 

Diskussionen av strategier och förnyelse utgår från intervjuer, dataarbetet och 
litteratur studier som redovisas tidigare i rapporten. 

5.2.1 Intervjuer 
 
När jag intervjuat alla berörda kommuner ser jag stora likheter. Alla 
kommuner har historiskt sett prioriterat spill och dagvattennätet. Inte så 
konstigt eftersom källaröversvämningar oftast genererar stora 
skadeståndskostnader. Likaså har strängare miljölagar sett till att man måste 
minska på utläckage från spillvattenledningar, minska antalet bräddningar, 
bygga bort kombiavlopp och minska inläckaget till spillvattenledningarna för 
att inte få för mycket spillvatten att rena. Vattenledningsnätet har däremot 
historiskt sett oftast renoverats om man ändå hade ledning fri på grund av 
andra VA-arbeten eller om en vattenläcka uppstått. Inte heller det är så 
konstigt i ett land där produktionskostnaden för vatten är mycket liten. Om ett 
par kubikmeter vatten läcker ut gör det inte så mycket. Det är därför 
intressant att se att man nu tagit vattennätet på fullaste allvar. Alla kommuner 
jag intervjuat har på ett eller annat sätt saneringsplaner, åtgärdsprogram eller 
liknande.  
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5.2.2 Databas och erfarenhet 
 
Eftersom mycket av strategin för förnyelsetakt bygger på tidigare erfarenheter och 
data från Vabas Duf kan ett bra sätt vara att göra som Linköpings kommun gjorde. 
De anställde en erfaren verkmästare från servicesidan som nu var pensionär. Han 
fick till uppgift att skriva in gamla driftstörningar och se till att alla rörmaterial och 
anläggningsår blev rätt. Han hade säkerligen varit med vid många av de arbeten 
som utförts på VA-nätets så hans erfarenhet och kunskap måste ha varit oerhört 
viktig. För hur man än jobbar med databaser så blir aldrig resultatet bättre än 
kvaliteten på databasen. Att lägga lite tid på att föra in alla användbara data lönar 
sig om man tänkt ha Vabas som en del av strategin för förnyelsetakt och 
underhållsplaner. Rörmaterial och anläggningsår är bland annat viktiga data för 
LTP och störning och åtgärd är viktig data för att hitta orsakssamband eller söka ut 
riskledningar. Men kanske viktigast av allt är att ställa krav på de som utför 
reparationsarbeten så att de är noggranna i sin dokumentation av sina åtgärder och 
iakttagelser. 
 

5.2.3 Kostnadsanalyser 
 
Ett annat intressant område som Tekniska Verken i Linköping jobbade med var att 
göra kostnadskalkyler enligt PRISEK. De undersökte vad det skulle kosta att utföra 
arbetet nu eller vänta några år. Detta ger ett bättre underlag för förnyelsearbete. 
Man kan också se det som ett trumfkort vid hårda budgetförhandlingar eller vid 
resursprioriteringar. Detta beror på att hänsyn tas till alla typer av kostnader såväl 
miljö som samhällskostnader. Kostnadsanalyser är personal och tidskrävande. 
Oftast krävs t.ex. en utredningsingenjör eller liknande för arbetet men detta kan å 
andra sidan generera i bra information inför en analys eller strategi. Men precis som 
jag påpekat tidigare är tyngden i en sådan analys helt beroende på kvalitén på indata 
från databasen. 
 

5.2.4 Saneringsplaner och åtgärdsprogram 
 

Att arbeta med sanerings- och åtgärdsplaner för ”duf områden” eller ”van-
områden” verkar vara något alla kommuner jag intervjuat arbetar med. För att 
skapa en saneringsplan för VA-nätet kan ett bra sett vara att först utreda vilka 
parametrar som skall ligga tillgrund för prioriteringen av områdena. Vad vill man 
förebygga och undvika? Att sedan inventera områdena i sin kommun genom att 
t.ex. undersöka antal hushåll med källare, tidigare problem, ta del av tidigare 
insatser såsom TV-inspektioner eller utredningar, om man skall göra andra 
grävarbeten i området (fjärrvärme, asfaltsarbeten eller de dag- och spillvatten 
arbeten). Dessa parametrar används sedan för att prioritera områdena som är i störst 
behov av åtgärder. Att dokumentera prioriteringslistan och parametrar är viktigt 
eftersom detta är ett styrdokument för verksamheten. 
 
Nästa steg är att skriva ett åtgärdsprogram för varje område. I åtgärdsprogrammet 
behöver information om områdets status idag finnas med och även när tidigare 
insatser gjorts. En tidsplan upprättas för när framtida insatser skall göras och vad 
man vill uppnå med dem. Man får inte glömma bort att tydligt dokumentera de 
tidigare utförda åtgärderna och gärna utvärdera dem. När det gäller dokumentation 
kan en överskådlig bild skapas i form av Excelark eller liknade för att enkelt kunna 
se tidsschema, åtgärder för planerna och programmen.  
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5.2.5 Synpunkter från personal vid DHI 
 
Personal från DHI tillförde arbetet många bra och nyttiga synpunkter. Bland 
annat genom att ta upp frågor om vad som idag ligger tillgrund för 
förnyelsearbeten. Nedan ges en beskrivning av dessa frågor. 
 
Eftersom återställningskostnaden är en stor del av kostnaden vid varje 
vattenläcka är det förståligt och viktigt att samordna arbeten. Men jag hade 
inte reflekterat över om detta innebar att andra ledningar fick stå tillbaka i 
valet av insats. Är det så att man byter ut ledningar vid spårarbeten fastän det 
finns andra ledningar som är i sämre skick.  
Likaså om det fanns känsliga verksamheter vid de ledningarna med mer än en 
vattenläcka. Det är kanske mer förödande att få en vattenläcka på ledningen 
till sjukhuset än tio på t.ex. Lindövägen. Med det menar jag inte att de boende 
på Lindövägen inte skall ha samma service som övriga Norrköping men blir 
sjukhuset utan vatten kan kanske människor kommer till skada. Likaså kan de 
ekonomiska kostnaderna bli förödande om en enstaka vattenläcka drabbar en 
känslig industri.  

Var människorna bor är även det en viktig aspekt i förnyelsestrategin. Det 
kanske inte är så viktigt att prioritera en ledning bara för att den haft många 
utläckage om inte så många mänskor blir drabbade. Det är av större vikt med 
ledningar som påverkar fler människor såsom distrubitionsledningar, 
ledningar i centrum där flest invånare per kvadratmeter finns eller liknande. Å 
andra sidan är centrum ofta ett cirkulationsnät (många ledningar är 
sammankopplade) och därför är det inte säkert att en vattenläcka behöver 
påverka så många abonnenter. I slutändan ska ju alla kunder ha samma 
service oavsett geografiskt läge. 

Vad händer om ledningen till högzonen drabbas? Kan hela högzonen bli utan 
vatten? I så fall måste en sådan ledning ha hög prioritet i underhåll och 
förnyelse. 

Att lyssna in vad kunderna anser om t.ex. driftavbrott, vattenkvalitet. 
Kunderna kanske kan tänka sig en något högre vattenavgift om den garanterat 
går till förnyelse. Detta kan ju generera billigare vatten på sikt. 

Att tydligt precisera sin strategi inför budgetplanering och att ha tydliga 
budgetposter för sina verksamheter gällande förnyelse eller underhåll. Detta 
anses vara viktiga faktorer för att inte andra verksamheter skall kunna ”stjäla” 
resurser.  

5.2.6 Publikationer och litteratur 
 
Det finns många delar som är av intressant karaktär i de skrifter som Svenskt 
Vatten publicerat. Framför allt beskriver de definitioner av de vanligaste 
begreppen i drift och underhåll av VA-nät. Det är viktigt att definitioner 
uppfattas lika av alla inom branschen så att inte begrepp som t.ex. 
förnyelsetakt har olika betydelse beroende på var man befinner sig i företaget 
eller i landet. Man beskriver tyvärr bara övergripligt de delar som behandlar 
hur planering och förnyelse av VA-nät bedrivs. Men som intervjuerna också  
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visat bygger mycket av planeringsarbetet på statistik från Vabas Duf och erfarenhet 
från tidigare arbeten. Man skriver även lite om åtgärdsplaner men även det är av 
övergripande karaktär. I PRIVA II går in lite mer ingående hur åtgärdsplaneringen 
kan gå till. Där beskriver man betydelsen av mål och villkor för vad som skall styra 
verksamheten. Vikten av en fungerande organisation med rätt resurser för sitt 
uppdrag.  

Att bestämma statusen för områdena är starten för åtgärdsplaneringen och grunden 
för att göra en korrekt prioritering. Prioriteringen ska bygga på ett antal 
genomdiskuterade parametrar. Parametrarna kan vara leveranssäkerhet, var det 
finns riskledningar och konsekvensledningar. För att få rätt kunskap om sitt nät är 
det bra att göra fältundersökningar regelbundet. Detta visar ofta problemområden 
eller riskledningar. Men även vikten av att utvärdera sitt arbete och vara noga med 
dokumentationen som är av stor vikt för framtida utredningar eller 
planeringsarbeten.  
 
När det gäller Alexandr Andrianov examensarbete beskriver han ingående sin LTP 
analys i Helsingborg. Jag har inte kunnat använda så mycket information av hans 
arbete. Men som hans slutsats visar är många distrubitionsledningar 
konsekvensledningar. Oftast på grund av att om ett område endast har en 
inkommande distrubitionsledningar och den går sönder orsaks vattenbrist i 
området. 

5.3 Prioriteringslista 
 

Till en början fanns förhoppningar till att låta Vabas Duf göra sökjobbet men som 
jag tidigare skrivit var informationen i databasen om ledningar och de flesta 
driftstörningar för dåligt dokumenterade. Viss data så som anläggningsår och 
material saknades. Jag fick helt enkelt göra sökarbete manuellt. Den lista på 
eventuella riskledningar som jag presenterade i kapitel 4.1.1 var inte av den kvalitet 
som jag från början hade hoppats kunna presentera. Bland annat för att jag saknade 
information om anläggningsår, material och längd på ledningarna. Jag kan därför 
inte dra några fler slutsatser än att dessa ledningar blivit utsatta för ett antal 
driftstörningar under ett antal år. 

Ett annat problemen som uppstod vilket försvårade min utsökning var att 
anläggningstyperna huvudledning och distrubitionsledning på senare år registrerats 
som samma typ. Jag fick därför mindre urskiljningsmöjligheter. Eftersom vissa 
driftstörningar saknade adress innebar även detta svårigheter för mig att urskilja 
vilka driftstörningar som var på samma ledning. Jag blev därför tvungen att granska 
dessa driftstörningar ännu noggrannare för att kunna hitta rätt ledning.  
Jag vill på grund av dessa omständigheter inte kalla min lista för en 
prioriteringslista utan överlåter själva prioriteringen av ledningarna till de med 
större erfarenhet och kunskap. Men min förhoppning är att Norrköping Vatten ändå 
kan se listan som en startlista för eventuella riskledningar. Med bättre information 
från driftstörningarna kommer man i framtiden säkert kunna arbeta med utsökandet 
av riskledningar enligt detta arbetssätt. 
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6 Slutsats 
 
När det gäller att skapa en prioriteringslista för åtgärder utifrån de 
driftstörningar som finns registrerade har jag svårt att presentera specifika 
ledningar. Detta framför allt för att databasen Vabas Duf som 
prioriteringslistan skall byggas på inte innehåller den information som krävs. 
För att kunna prioritera vilka ledningar som skall få åtgärdas krävs mer 
information om de ledningar som drabbats av driftstörningarnas med 
avseende på rörmaterial, anläggningsår och längd på ledningen. Denna 
information saknas i dag helt eller delvis i databasen. Att bara presentera de 
ledningar som drabbats av många störningar utan att ta hänsyn till dessa 
parametrar ger inte analysen den tyngd som krävs för en analys som skall 
ligga tillgrund för en prioriteringslista för åtgärder. I stället presenterar jag 
enbart en lista över de ledningar som varit utsatta för fler än en driftstörning i 
ett visst intervall. Jag överlåter prioritering av ledningarna till de med mer 
erfarenhet och kunskap. 
 
För att i framtiden kunna göra analyser, planer och strategier som bygger på 
Vabas Duf kan det vara bra att låta en verkmästare, arbetsledare eller 
rörnätstekniker fylla på informationen i databasen. Så databasen innehåller 
den information som kan tänkas krävas för att kunna använda den i 
förebyggande underhåll, förnyelsestrategier eller analyser av nätet. Det är 
också mycket viktigt att ställa krav på dem som utför drift och underhålls 
arbetet att noggrant dokumentera sina åtgärder och iakttagelser i drift och 
underhållsblanketten. Detta för att man i framtidens arbete med analyser och 
strategier skall kunna använda en så komplett databas som möjligt. 
 
När man ska skapa en strategi för förnyelsearbetet är det viktigt att 
gemensamt bestämma vilka parametrar som skall användas. Alternativt ställa 
upp frågeställningar såsom vad vill vi undvika? Att tydliggöra dessa 
parametrar och dokumentera dem eftersom detta kan vara en form av 
styrdokument för verksamheten.  
Statusen på vanområdena är av stor vikt för en strategi av förnyelsetakt. Att 
först gå igen områdena och undersöka vad man har för ledningar. Var finns 
konsekvensledningar och var bor människorna? Undersöka med hjälp av 
databasen när den korrigerats var riskledningarna finns. Därefter arbeta fram 
saneringsplaner och åtgärdsprogram/åtgärdsplaner för varje vanområde.  
Genom att ha åtgärdsplaner för varje område får man automatiskt en bra 
överblick över nätets kondition och med en fungerande databas även dess 
ålder. Då kan man enkelt söka ut vilka ledningar som är de äldsta och som 
kan behövas förnyas.  

Att arbeta med PRISEK-analyser är en annan intressant del i strategin. Låt en 
utredningsingenjör utreda kostanden för en ledning vid en direkt insats eller 
vid senareläggning av åtgärden. Detta verktyg kan även det användas vid 
resursfördelning eller budgetförhandlingar.  
 
Vikten av att ha databasen kopplad till specifika objekt är av stor vikt för 
förvaltning av VA-nätet. Ett bra sätt att komma i fas med att ha alla 
driftstörningar kopplade för alla system kan vara att anställa en person under 
t.ex. sommaren för att koppla dessa objekt.   
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      Bilaga 1 
 
 

Intervjufrågor 
 
 
Intervju med: 
 
Invånarantal:  
 
Ledningar vattennät:  
 
Områdesindelning (Va-områden):  
 
Geografiska eller andra förutsättningar som skiljer sig stort från Sverige i 
övrigt  
 
Hur sköts drift och underhåll idag?  
 
Vad ligger tillgrund för er strategi? 
 
Hur registreras driftstörningar? Vabas Duf?  
 
Hur länge har ni registrerat driftstörningar? 
 
Vad har ni för strategi för förnyelsetakt (utbyte av gamla ledningar till nya)?  
 
Hur resonerade ni när ni bestämde den? Varför, vilket syfte skall den ha?  
 
Vad hade ni för bakgrundsinformation/data för beslutet av förnyelsetakt?  
 
Har ni en bestämd prioriteringsordning för åtgärder, underhåll eller 
förnyelse? 

 
Vad ligger till grund för prioriteringen? Litteratur, andra kommuner eller 
konsulter?  
 
Har ni undersökt orsakssambandet mellan driftstörningen (UTL.) och 
material, ålder eller markförutsättningar?  
 
Vanligaste orsaken till UTL? 

 

 

 
 


