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Allteftersom dag- och spillvattenledningarna blir äldre så uppstår skador och 
defekter som ökar risken för att vatten läcker in i dessa ledningar. Detta 
inläckage kan leda till att ledningarnas kapacitet överskrids med en möjlig 
bräddning eller översvämning som resultat. 

Detta examensarbete använde sig av modellering, TV-inspektion, jämförelse 
av meteorologiska data mot spillvattenavrinning och fältarbete i form av 
områdesinspektion, okulärbesiktning, ammoniummätning och flödesmätning 
i spillvattenledning. Med hjälp av dessa moment fastställdes belastningen på 
ledningar och pumpstationer, genom att bestämma volym på 
spillvattenproduktion och dagvattenbildning i det studerade område i östra 
Knivsta.  

Beräkningar visade att utan inläckage var belastningen på 
spillvattenledningarna långt under den maximala kapaciteten. Simulering av 
dagvattenbildningen visade dock att dagvattenledningarnas  
kapacitet är för liten för 2-, 5- och 10-årsregn.  

Ur TV-inspektionen framgick att det fanns många defekter på både dag- och 
spillvattensystemen, vilket kan leda till inläckage. Öppna sprickor kan under 
kraftig nederbörd innebära en stor extra volym i spillvattenledningen. Under 
den period som flödesmätaren var i drift beräknades ungefär 2 liter per 
sekund extra vatten ha passerat spillvattenledningarna, genom en jämförelse 
mellan uppskattad dricksvattenanvändningen och spillvattenflödet i 
ledningen under denna period. 

Med resultat som framkommit i detta examensarbete skulle flera ledningar 
behöva lagas och de ledningarna som har störst flöde (både dag- och 
spillvattenledning) skulle kunna behöva bytas ut till en större dimension för 
att minska risken för översvämning. Det inläckage eller den felkoppling som 
sker är för stor att tolerera och en större felsökning skulle behöva göras för 
att mer exakt hitta problemet. 
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Allteftersom dag- och spillvattenledningarna blir äldre så uppstår skador och defekter som ökar risken 

för att vatten läcker in i dessa ledningar. Detta inläckage kan leda till att ledningarnas kapacitet 

överskrids med en möjlig bräddning eller översvämning som resultat. 

Detta examensarbete använde sig av modellering, TV-inspektion, jämförelse av meteorologiska data 

mot spillvattenavrinning och fältarbete i form av områdesinspektion, okulärbesiktning, 

ammoniummätning och flödesmätning i spillvattenledning. Med hjälp av dessa moment fastställdes 

belastningen på ledningar och pumpstationer, genom att bestämma volym på spillvattenproduktion och 

dagvattenbildning i det studerade område i östra Knivsta.  

Beräkningar visade att utan inläckage var belastningen på spillvattenledningarna långt under den 

maximala kapaciteten. Simulering av dagvattenbildningen visade dock att dagvattenledningarnas  

kapacitet är för liten för 2-, 5- och 10-årsregn.  

Ur TV-inspektionen framgick att det fanns många defekter på både dag- och spillvattensystemen, 

vilket kan leda till inläckage. Öppna sprickor kan under kraftig nederbörd innebära en stor extra volym 

i spillvattenledningen. Under den period som flödesmätaren var i drift beräknades ungefär 2 liter per 

sekund extra vatten ha passerat spillvattenledningarna, genom en jämförelse mellan uppskattad 

dricksvattenanvändningen och spillvattenflödet i ledningen under denna period. 

Med resultat som framkommit i detta examensarbete skulle flera ledningar behöva lagas och de 

ledningarna som har störst flöde (både dag- och spillvattenledning) skulle kunna behöva bytas ut till 

en större dimension för att minska risken för översvämning. Det inläckage eller den felkoppling som 

sker är för stor att tolerera och en större felsökning skulle behöva göras för att mer exakt hitta 

problemet. 
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The risk of water leakage into storm water and sewer pipes increases as the pipes age and are damaged 

or incur defects. This leakage may cause the capacity of pipes to be exceeded, resulting in a possible 

sanitary sewer overflow. 

 

This thesis combined fieldwork, modeling and TV inspection, with a comparison of meteorological 

data and waste water runoff to determine the load on the pipes and pumping stations in the studied 

area in eastern Knivsta. The fieldwork was carried out through visual inspection of the area, gathering 

of ammonium measurements and flow measurement in waste water pipes. 

 

Calculations show that without leakage the loads on the waste water pipes were well below maximum 

capacity. Simulation of storm water formation showed however that the capacities of the storm water 

pipes were too low for 2 year, 5 year and 10-year rains. 

TV inspections showed that there were many defects in both storm water and sewer systems, which 

could result in a large leakage into the pipes. Open cracks could add a large volume of water into the 

pipes during periods of heavy rainfall or snowmelt. During the period of the flow measurements, a 

flow of additional water of around 2 liters per second has been calculated to enter the waste water 

pipes, compared to estimated drinking water usage.  

The result from this study showed that a lot of pipes need to be repaired and the pipes with highest 

flow (both storm water and waste water pipes) might need to be replaced to a higher dimension to 

reduce the flooding risk. The leakage or misconnection that occurs is too big to be tolerated and a 

larger troubleshooting is needed to find the problem more specific. 
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Städer i Sverige har sedan många årtionden ett avloppssystem som tar hand om avloppsvatten från 

hushåll och andra verksamheter. Avloppsledningarna i Sverige är mestadels gjorda i betong, och kan 

därför spricka eller få andra skador på grund av yttre påfrestningar. Dessa defekter på 

avloppsledningarna kan leda till att annat vatten läcker in, och att den totala vattenvolymen i 

avloppsledningen blir mycket större. Om vattenvolymen blir för stor och ledningens kapacitet 

överskrids kan ledningen svämma över, eller så kan detta spillvatten tvinga att släppas ut via 

nödledningar från pumpstationen till ett närliggande vattendrag. Detta eftersom de pumpar som ska 

pumpa vattnet till reningsverket inte klarar av den stora volymen. 

Detta examensarbete använde sig av datamodellering för att simulera hur mycket vatten som kan 

bildas från hushåll och verksamheter till avloppsledningen. En modell för kraftiga regn som 

återkommer med 1, 2, 5 eller 10 års mellanrum upprättades för att se hur bra ledningarna som 

transporterar bort regn- och smältvatten klarar av detta. Inspektion av ledningarna genomfördes för att 

se var det fanns skador på ledningarna. En jämförelse av meteorologiska data (såsom regnmängder 

och temperatur) mot vatten i avloppsledningen under samma period gjordes, för att synliggöra möjliga 

samband. För att se hur stor belastningen är på ledningar och pumpstationer utfördes fältarbete i form 

av inspektion av området, manuell undersökning av vattenflöde, mätning av ammoniumhalt och 

flödesmätning i avloppsledning. 

Resultatet visade att avloppsledningarna med god marginal klarade av vattenmängden som normalt 

rinner om ledningarna var helt utan skador. I datamodellen för nederbörd visade det sig att 

ledningarnas kapacitet var för liten för de regn som statistiskt återkommer med 2, 5 och 10 års 

mellanrum. Genom inspektionen av ledningarna hittades många skador på både ledningarna som 

transporterar avloppsvatten och ledningarna som transporterar regnvatten. Dessa skador betyder att det 

finns en stor risk att vatten, exempelvis regnvatten eller grundvatten, kan läcka in till ledningarna. 

Under undersökningsperioden beräknades ungefär 2 liter per sekund extra vatten passera i 

avloppsledningen.  

 

Med resultat som framkommit i detta examensarbete skulle flera ledningar behöva lagas och de 

ledningarna som har störst flöde (både dag- och spillvattenledning) skulle kunna behöva bytas ut till 

en större dimension för att minska risken för översvämning. Det inläckage eller den felkoppling som 

sker är för stor att tolerera och en större felsökning skulle behöva göras för att mer exakt hitta 

problemet. 
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Städer i Sverige har sedan många årtionden ett system som tar hand om avloppsvatten från hushåll och 

andra verksamheter. Avloppsledningarna i Sverige är mestadels gjorda i betong, och kan därför 

spricka eller få andra skador på grund av yttre påfrestningar. Dessa skador på avloppsledningarna kan 

leda till att annat vatten läcker in, och att den totala vattenvolymen i avloppsledningen blir mycket 

större. Om vattenvolymen blir för stor och ledningens kapacitet överskrids kan ledningen svämma 

över, eller så kan spillvatten tvinga släppas ut via nödledningar från pumpstationen till ett närliggande 

vattendrag. Detta eftersom de pumpar som ska pumpa vattnet till reningsverket inte klarar av den stora 

volymen. Pumpstationer används för att pumpa spillvatten från ett område till reningsverket eller en 

högre liggande ledning så att vattnet därifrån kan rinna med självfall till reningsverket. 

Roslagsvatten har genom att studera pumpvolymer från Särstabadet noterat att det är stora variationer i 

pumpad volym spillvatten under året, och det har antagits att det förekommer ett stort inläckage av 

vatten till spillvattenledningar i ett begränsat avrinningsområde i östra Knivsta (figur 1.1). För att veta 

hur mycket vatten som pumpas från området och renas i reningsverket, vilket är en ekonomisk fråga, 

har volym inläckande vatten som når spillvattenledningen fastställts. Detta inläckage på 

spillvattensystemet mot pumpstationen vid Särstabadet kan öka vattenvolymen i 

spillvattenledningarna så pass mycket att ledningarna eller pumpstationen riskerar att bli 

överbelastade. Vattnet kommer då genom nödbräddningen ledas ut i sjön Valloxen, som resulterar i 

avsevärt försämrad vattenkvalitet i sjön. Vid en nödbräddning når spillvattennivån en så hög nivå i 

inkommande brunn så att den för att inte ska svämma över har en uppsamlingslåda och en ledning som 

går ut till sjön (figur 1.2) (Sjögren, 2014). 

I detta examensarbete har belastningen på dag- och spillvattenledningarna samt pumpstationerna i det 

studerade området fastställts för att se om de är tillräckliga eller om det finns sträckor där förstärkning 

behövs, och för att hitta de platser med risk för översvämning. Skador på ledningsnätet har 

identifierats, för att se var inläckage är möjligt. Enstaka klagomål från boende i området finns även på 

att dagvattennätet vid stora volymer regn eller kraftig snösmältning överbelastar dagvattenledningarna, 

vilket leder till översvämning. Därför har nederbörd i detta examensarbete modellerats för att hitta 

platser där problem med översvämning kan ske på dagvattennätet.  

Detta examensarbete är en del av ett större arbete hos Roslagsvatten, som ligger till grund för att 

senare kunna bestämma hur problemet på ledningarna ska åtgärdas.  Åtgärder kan vara till exempel 

täta eller lägga ner större rör (Sjögren, 2014). 

1. Inledning 
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Figur 1.1. Översiktskarta över Knivsta, med studerat område inringat i rött i östra delen av Knivsta. 

 

 

Figur 1.2. Bräddavlopp syns i form av lådan i vänstra delen av brunnen med en ledning som leder till sjön 

Valloxen. 
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2. Bakgrund 

Bakgrundsstudier har dels gjorts om det studerade området, för att få reda på bland annat arean av 

området, hur mycket hårdgjord yta som finns, hur spillvattenflödet kan variera, vilka slags fastigheter 

som finns. Hur dag- och spillvattenledningarna rinner i området och hur pumpstationerna fungerar har 

studerats tillsammans med hur rening av spillvatten sker i reningsverket. Jordarter i området 

tillsammans med klimatfaktorer har studerats för att få en uppfattning om hur mycket regnvatten och 

smältvatten som bildas och hur lätt det kan rinna bort eller tas upp av jorden i området. 

Litteraturstudier av avloppssystem, dagvattenhantering och LOD ingår, för att få en inblick i hur dessa 

system fungerar i ett samhälle. Flödesberäkning av spillvatten har studerats för att kunna användas till 

att beräkna ett spillvattenflöde i området som kan användas som indata till spillvattenmodelleringen.  

2.1 Områdesbeskrivning 

Inom området (figur 2.1) finns 170 hushåll, där Roslagsvatten räknar med 3,2 personer som snitt per 

hushåll, vilket är lika med 544 personer totalt (något exakt värde på antal invånarantal i området är 

inte tillgängligt). Dessutom finns en förskola med ungefär 60 barn inskrivna (Tärnans förskola, 2014). 

Området domineras av villor från 1960- och 1970-talet, där många av dem har källare. I västra delen 

av området finns dessutom sju flerbostadshus. Alla vägar är asfalterade, och förutom bostadsområden 

och villatomter har området en del gräs- och skogsytor. Den totala ytan av området är ungefär 2,1 km
2
 

där det område som belastar dagvattennätet är 1,7 km
2
, på grund av att nederbörd från resterande ytor 

rinner direkt ner till sjön. Arean av alla vägar i området uppgår till knappt 0,029 km
2
, medan takarean 

på byggnader är ungefär 0,021 km
2
, vilket gör att den hårdgjorda ytan totalt är 2,4 % (Sjögren, 2014).  

 

Dricksvattenanvändningen under 2013 var i området totalt 19990 m3/år, varav 5121 m3/år 

dricksvatten användes i norra delen av området (rött i figur 2.2), och 14869 m3/år i södra delen av 

området (blått i figur 2.2). Använt dricksvatten i den norra delen av området rinner som spillvatten till 

pumpstationen vid Pepparkaksudden medan pumpstationen vid Särstabadet mottar använt dricksvatten 

som spillvatten från det södra området (Dahlborn, 2014). 
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Figur 2.1. Studerat bostadsområde i östra Knivsta. 
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Figur 2.2. Dricksvattenanvändningen under 2013, där 5121 m
3
/år förbrukades i norra delen av området och 

14869 m
3
/år användes i södra delen av området. 
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Inom området finns det två pumpstationer för bortledning av spillvatten, medan dagvattnet tillåts rinna 

ut i sjön Valloxen (figur 2.3 och 2.4).  

 

 
Figur 2.3. Ledningsnätskarta över dagvattennätet. 



7 

 

 
Figur 2.4. Ledningsnätskarta över spillvattennätet. Den röda pilen från den södra pumpstationen ner till sjön 

visar bräddledningen. 

 

På grund av markens lutning i området rinner en liten del av spillvattnet och dagvattnet mot nordost 

till en pumpstation vid Pepparkaksudden. Dagvattnet släpps där orenat ut i sjön Valloxen, medan 

spillvattnet pumpas till en högre nivå för att kunna rinna ner till en pumpstation vid Särstabadet. 

Resterande spill- och dagvatten leds med hjälp av markens lutning direkt till pumpstationen vid 

Särstabadet. Från Särstabadet släpps dagvatten ut i sjön medan spillvatten pumpas till reningsverket i 

sydvästra Knivsta. Översvämningar på dagvattennätet gäller korsningen Valloxvägen och 

Apoteksvägen (där en nödbräddning av dagvatten har lagts in) samt vid radhusen på Svanvägen och 

Apoteksvägen. Översvämningarna vid radhusområdet misstänks bero på en otillräcklig 

dagvattenledning, samtidigt som det på platsen är många dagvattenledningar som går ihop. Risken för 
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översvämningarna är som störst när mycket vatten färdas i dagvattenledningarna, det vill säga vid 

kraftiga regn och snösmältning (Sjögren, 2014).  

 

Dränvattnet är vatten som genom dränering avleds från bostäder för att hålla dem torra. Dränvattnet är 

där det är möjligt anslutet till dagvattenledningen, men i många äldre fastigheter med källare är det 

fysiskt inte möjligt eftersom dagvattenledningen i gatan ligger högre än källargolvet. Dränvattnet är i 

dessa fall kopplat till spillvattenledningen. Vid nybyggnationer idag får dränvatten inte anslutas till 

spillvattenledningen, utan fastighetsägaren måste i förekommande fall pumpa dränvattnet till 

dagvattenledningen (Sjögren, 2014). 

 

Den längsta väg spillvattnet rinner innan det når pumpstationen vid Särstabadet är 1,2 km. Då har 

vattnet först runnit till pumpstationen vid Pepparkaksudden för att sedan pumpas och rinna ner till 

Särstabadet. Alla ledningar är gjorda i betong, förutom de serviceledningar som går ut från 

fastighetsgränserna. Övervakningssystem finns som kan mäta pumpad vattenvolym från 

pumpstationerna dygnet runt och data och grafer kan tas fram för specifika områden och tidpunkter 

(Roslagsvatten, 2014 a). 

 

När spillvattnet når reningsverket i Knivsta sker rening i tre steg; mekanisk, kemisk och biologisk 

rening, där reningsverket kan rena upp till 6200 m
3
/dygn.  I den mekaniska reningen (som har som 

syfte att sortera bort större partiklar) rinner vattnet först via rensgaller som avskiljer partiklar större än 

3 mm. De större partiklarna tvättas och avvattnas för att sedan samlas upp. Vattnet leds därefter in i ett 

luftat sandfång, där grus och sand avskiljs genom att sjunka till botten, för att skrapas bort och pumpas 

till en sandtvätt med därpå följande avvattning och uppsamling (Roslagsvatten, 2014 b). Efter 

mekanisk rening leds avloppsvattnet till en biologisk rening i två system. I ett steg blandas 

avloppsvattnet med aktiverat slam som bryter ner organiskt material och nitratrikt vatten. Det sker en 

denitrifikation. I det andra systemet sker en biofilmsprocess (aggregat eller kluster av 

mikroorganismer) för nitrifikation bestående av luftade och oluftade zoner (Roslagsvatten, 2014 c). 

Sist utförs kemisk rening där halten fosfor minskas med hjälp av fällningskemikalier och 

luftinblåsning. Flockar byggs upp och ökar i storlek genom luftinblåsning och omrörning, för att sedan 

kunna avskiljas. Vattnet slutpoleras i damm innan det renat leds till Knivstaån  

(Roslagsvatten, 2014 d). 

 

Den dominerande jordarten inom området är sandig morän, men i radhusområden finns det även inslag 

av postglacial lera, och längst i norr en liten fläck med glacial lera. Det förekommer även fläckar av 

berg i dagen spritt över hela området. Att det är så stor yta med morän betyda att 

infiltrationskapaciteten bör vara relativt stor (SGU, 2014). Årsmedelnederbörden för området är ca 
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550 mm där ungefär 25 % faller som snö. Årsmedeltemperaturen är kring 5
o
C och medelvärdet av 

största snödjupet 1961-1990 är ca 30-40 cm (Persson m fl. 2013, sid 4-6). 

 

2.2 Litteraturstudie  

Litteraturstudien har gjorts för att få bakgrundsinformation om hur dagvatten- och 

spillvattenhanteringen fungerar i det studerade området. Denna studie har delats upp i en teoridel om 

avloppssystem respektive dagvattenhantering, LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) och 

beräkning av spillvattenflöde. Beräkning av spillvattenflöde fungerar som indata till den modellering 

som senare har gjorts på spillvatten. 

 
2.2.1. Avloppssystem 

Avloppsledningssystem har som uppgift att transportera bort spillvatten från bostäder, industrier och 

övriga verksamheter. Vattnet ska transporteras till reningsverk för behandling innan det släpps ut till 

vattendrag eller naturen. I spillvattensystemet ingår huvudledningar, pumpstationer, servisledningar 

och andra ledningar som transporterar spillvatten till reningsverket. Spillvattensystemet ska utan 

störningar kunna transportera bort spillvatten från fastigheter utan okontrollerat in- eller utläckage. Det 

ska samtidigt ha god säkerhet mot möjliga störningar, så att risk för dämningar i ledningar och 

följande översvämningar kan undvikas. I äldre system avleds både dagvatten, dränvatten och 

spillvatten i samma ledning i ett kombinerat system. I nyare ledningssystem avleds dagvatten och 

spillvatten i olika ledningar, och dränvatten (markvatten som avleds genom dränering) i någon av 

dessa ledningar i ett duplikat system. Om dagvatten leds bort i diken eller LOD-system, kallas det 

separat system och även i detta fall leds dränvatten bort i en dagvatten- eller spillvattenledning. En 

vanlig störning i spillvattensystemet är tillskottsvatten med överbelastade ledningar som följd. 

Tillskottsvatten kan komma från bland annat inläckage till otäta ledningar, inkoppling av dränvatten 

eller felkopplingar (Svenskt Vatten, 2004, sid 12). 

 

2.2.2 Dagvattenhantering 

Dagvattenhantering är en komplicerad process som har förändrats genom åren. I början av 1900-talet 

avleddes dagvatten i diken och bäckar, men på 1960-talet påbörjades avledning i slutna system, där 

dagvattenledningen ligger ovanför spillvattenledningen i marken. En återgång till ett mer 

naturanpassat system har under senare år skett i form av LOD. Huvuduppgiften för ett 

dagvattensystem är att leda bort vatten i bebyggelsen utan att påverka den naturliga balansen alltför 

mycket. Avledning av dagvatten kan ske i diken, bäckar eller i avsedd ledning. Beroende på från vilket 

område dagvattnet kommer kan det innehålla organismer eller föroreningar som kan skada miljön, 

vilket betyder att en rening av dagvatten kan vara nödvändig. Detta gäller främst industriområden eller 
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områden med mycket trafik. Dessa har i många fall en egen rening av dagvatten. Vanliga brister i 

dagvattenledningar är liknande de för spillvattenledningar, men här kan utläckande vatten också rinna 

ner i underliggande spillvattenledning. Ett annat möjligt problem som är vanligare i 

dagvattenledningar är att vattnet i flacka områden kan frysa till is. Isen kan ta tid att smälta och kan 

därför ligga kvar och blockera en del av ledningen, vilket kan resultera i att ledningens kapacitet 

överskrids vid regnfall. Isen kan även leda till sprickor i ledningen (Svenskt Vatten, 2004, sid 12). 

Om dagvatten tillåts att rinna direkt ut i vattendrag tar det med sig tungmetaller och andra 

föroreningar. Om det istället med hjälp av LOD tillåts infiltrera i marken kommer mycket av dessa 

föroreningar kunna fastna där, innan vattnet når vattendrag eller grundvatten (Knivsta Kommun, 2012, 

sid 13). 

2.2.3 LOD - Lokalt omhändertagande av dagvatten 

Systemet LOD skapades på 70-talet i syfte att försöka upprätthålla grundvattenytor i områden som är 

känsliga för sättning och generellt för en fördröjning av dagvattenavrinning. LOD har felaktigt antytts 

betyda att allt vatten ska tas omhand lokalt helt utan dagvattensystem, men så är inte fallet. Med LOD 

vill en fördröjning av avrinningen uppnås så att den ska likna den naturliga avrinningen innan 

urbanisering så mycket som möjligt. Processer för att fördröja dagvatten är många, exempelvis med 

vegetation eller ökad infiltration. Lokal omhändertagning kan påbörjas redan på privat mark. Exempel 

på detta är infiltration på gräsytor, genomsläppliga beläggningar och uppsamling av takvatten eller 

med hjälp av dammar. När vattnet har lämnat privat mark kan en fördröjning påbörjas, som gör att 

maxflöden inte blir lika höga vid kraftiga nederbördstillfällen eller snösmältning. Dessa system kan 

fungera likadant som många av metoderna på privat mark, men här kan även tillfälligt anlagda 

översvämningsytor eller diken och våtmarker användas för en fördröjning av de stora volymerna av 

regn- och smältvatten. En fortsatt fördröjning nås genom en långsam avledning i form av diken, 

kanaler och bäckar. Sist i detta system av fördröjning kan större dammar och våtmarksområden 

användas. Hur mycket vatten som kan tas omhand varierar beroende av jordart och andra geologiska 

egenskaper. I ett tätt jordlager är den möjliga infiltrationen lägre än i ett porösare jordlager, och ju 

längre ner grundvattennivån ligger desto större chans är det att mer vatten kan infiltrera ner i marken. 

Detta betyder att det inte behöver vara samma metod som är bäst i alla områden (Svenskt Vatten, 

2011, sid 13-15). 

En väldigt enkel metod för att minska dagvatten i ledningen är att koppla bort stuprör från 

ledningsnätet och låta takvattnet rinna ut över gräsmattan eller samlas upp för att användas till 

bevattning. Dock är det viktigt att se till att det sluttar tillräckligt mycket bort från byggnader så att 

vattnet inte fyller på dränvattnet eller skadar huset. Trottoarer och kantsten borde tas bort så att 

dagvattnet kan rinna ut på lägre belägna ytor med större infiltrationskapacitet än asfalten när det har 

lämnat tomterna. Om möjlighet finns kan en dagvattenledning bytas ut mot ett öppet dike, som kan 
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hantera mycket större mängder vatten. Dagvattnet kan på detta sätt renas samtidigt som det skapar en 

trevligare vattenmiljö för omgivningen. Plantering av träd och andra växter som tar upp mycket vatten 

kan också leda till att dagvattenvolymen blir mindre när den passerat området (Svenskt Vatten, 2011, 

sid 94-98 ).  

2.2.4 Flödesberäkning spillvatten 

Innan modellering kunde påbörjas måste spillvattenproduktionen för området beräknas, så att den kan 

sättas in i modellen. I detta examensarbete avgränsas begreppet spillvatten till summan av genererat 

spillvatten från hushåll, industrier, skolor och andra verksamheter. Normalt sett bildar levererat 

dricksvatten spillvatten när det lämnar mottagaren från till exempel toalett, diskmaskin och dusch. Om 

det levererade dricksvattnet används i storskalig bevattning eller inom industrier och verksamheter 

som kräver vatten kan det dock bli en större skillnad mellan levererat drickvatten och återfört 

spillvatten. Om inte några data finns för spillvatten från hushåll kan den specifika 

vattenförbrukningen, det vill säga levererat drickvatten, i medeltal anses vara lika stor. Detta värde 

varierar givetvis mycket beroende på hur många personer som i genomsnitt bor i varje hushåll och 

vilken sorts verksamhet som finns inom området. Som det går att se i tabell 2.1 har flerbostadshus 

såsom hyreslägenheter en specifik vattenförbrukning som är något högre än för småhus (Svenskt 

vatten, 2004). 

Tabell 2.1. Genomsnittliga värden för specifik vattenförbrukning i hushåll 1997. (Svenskt vatten, 

 2004, sid 14). 

Specifik spillvattenförbrukning i hushåll (l/p*dygn) 

 Medel Variation 

Flerbostadshus 220 140-280 

Småhus 160 120-240 

 

Till den specifika vattenförbrukningen i hushåll läggs därefter specifik spillvattenavrinning från 

allmän verksamhet (till exempel affärer och sjukhus), vilket syns i tabell 2.2 (Svenskt vatten, 2004).  

Denna är antagligen lite överdriven inom det berörda området då den enda allmänna verksamheten är 

ett kafé som inte har öppet året runt. 

Tabell 2.2. Schablonvärden för specifik spillvattenavrinning från allmän verksamhet i olika typer av områden. 

(Svenskt vatten, 2004, sid 14). 

Områdestyp Specifik spillvattenavrinning från 

allmän verksamhet (l/p*dygn) 

Flerbostadshus 60 

Småhus 20 

 

 



12 

 

Den specifika spillvattenavrinningen från allmän verksamhet kan också beräknas genom att dela upp 

varje verksamhet för sig, så som i tabell 2.3, vilket passar mycket bättre för det aktuella området, då 

det finns väldigt få allmänna verksamheter (Svenskt vatten, 2004). 

 

 

Tabell 2.3. Schablonvärden för specifik spillvattenavrinning från olika verksamheter.  

(Svenskt vatten, 2004, sid 14). 

  Specifik spillvattenavrinning Enhet 

Affärer, kontor 60 l/anställd*dygn 

Skolor 40 l/elev*dygn 

Daghem 50 l/barn*dygn 

Sjukhus 700 l/bädd*dygn 

Hotell 300 l/bädd*dygn 

Restauranger, 

kaféer 

500 l/anställd*dygn 

 

Flödet i spillvattenledningarna varierar under, där flödet avspeglar samhällets aktivitetsrytm. För att 

kunna beräkna det maximala flödet i ledningen måste därför medelvärdet för ett dygn korrigeras med 

hjälp av en maxtimfaktor, en maxdygnfaktor och en mindygnfaktor. Maxdygnsfaktorn är kvoten 

mellan det dygn med högst medelflöde och medelvärde av dygnsförbrukningen under perioden. På 

samma sätt är maxtimfaktorn kvoten mellan den högsta timförbrukningen under dygnet med maximal 

dygnsförbrukning och medelvärdet av timförbrukning under dygnet. I blandad bebyggelse är 

maxtimfaktor och maxdygnfaktor lägre än i en mer enhetlig bebyggelse. Det går också att se i tabellen 

att faktorerna minskar med ökande antal anslutna personer (Svenskt vatten, 2004).  

Inom ramen av detta examensarbete har värdet för högsta dygns- eller timförbrukning varit okänt. Ett 

värde antogs därför, utifrån områdets relativt likformiga bebyggelse. 

Tabell 2.4. Schablonvärden för min- och maxdygnsfaktorer samt maxtimfaktor.  

Källa Svenskt vatten, 2004, sid 15. 

Anslutna 

personer 

Mindygnsfaktor cd min Maxdygnsfaktor cd max Maxtimfaktor ct max 

1000-3000 0,5-0,6 2,3–1.5 3,0–1,7 

>3000 0,6-0,8 2,1–1,3 2,7–1,4 

 

För att kunna välja ledningsdimension bör tillskottsvatten och annat inläckande vatten först tas 

med i beräkningen, eftersom det ökar spillvattenflödet. Alla värden och faktorer summeras enligt 

ekvation 1, där          är specifik spillvattenavrinning (tabell 2.1), och   är antal anslutna personer 

inom området.        är specifik avrinning från verksamheter (tabell 2.3) och inläckande vatten till 
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ledningen         beräknas som områdets yta i hektar multiplicerat med en inläckande faktor på 0,3 

(Nilsson, 2014). Värde på maxtimflödet väljs som högsta värde under maxdygnet. Enligt ekvation 1 

summeras faktorerna för att beräkna det dimensionerande flödet (Svenskt vatten, 2004, sid 16). 

       [
(          )

(       )
]                              .  (1)  

Maximalt flöde q för både dagvattenledning och spillvattenledning beräknas med Colebrooks formel 

för självfallsledning (ekvation 2) som använder sig av diametern, lutningen och en materialkonstant på 

ledningen, där lutningen I på ledningen bestäms av ekvation 3. Om flödet är större än det maximala 

dimensionerande flödet kommer ledningen att översvämmas. D är diametern på ledningen i meter, I är 

lutningen i promille och K är en konstant som för äldre betongledningar sätts till 1,0. I ekvation 3 är h1 

höjden på brunnen uppströms i meter, h2 höjden på brunnen nedströms i meter och L är längden på 

ledningen mellan brunnarna i meter (Wavin, 2014). 
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3. Metod och material 

För att uppnå syftet med examensarbetet har underlag varit kartor med ledningar, dess material och 

dimensioner (både elektroniska och i tryckt format), TV-inspektion av stora delar av ledningsnätet 

inklusive inspektionsprotokoll, driftdata från pumpstationerna innehållande pumpad volym vatten, 

orienteringskarta över området, samt meterologisk data med nederbörd från Roslagsvatten, temperatur 

från temperatur.nu och nederbörd och temperatur från Geocentrum, Uppsala universitet. Metoder har 

varit fältarbete, modellering, TV-inspektion och jämförelse av meterologisk data mot 

spillvattenavrinning och dricksvattenanvändning. Fältarbetet har varit inspektion av området, 

okulärbesiktning av brunnar, ammoniummätning i spillvattenledning och flödesmätning i 

spillvattenledning. Dataprogram som användes var EPA SWMM och OCAD. 

3.1 Ledningsnätskartor 

Ledningsnätskartor skapades i kartprogrammet OCAD, med ledningsnätskartor från Roslagsvatten och 

orienteringskarta från Långhundra IF som grundmaterial. Från orienteringskartan valdes de objekt ut 

som var relevant för skapandet av ledningsnätskartor, vilket främst var vägar och höjdkurvor, men 

ibland även byggnader. Övriga objekt doldes i programmet. Från ledningsnätskartorna ritades sedan 

ledningar in i OCAD. Denna kartfil användes sedan som grundmaterial när definieringen av 

ledningarnas kvalitet ritades i och även vid inspektion av vattentäckta brunnar under regn. Eftersom 

det lätt gick att skapa nya symboler eller dölja symboler som inte är av intresse kan all data sparas i 

samma fil.  

3.2 Fältarbete 

Fältarbetet bestod av en undersökning av området uppdelat i olika delmoment. Det undersöktes hur 

många stuprör som var kopplade till dagvattennätet, områdets topografi, vilka sorts byggnader och 

vegetation som finns i området och hur många dag- och spillvattenbrunnar som blir vattentäckta vid 

regn. Därtill utfördes okulärbesiktning av brunnar, ammoniummätning och flödesmätning i 

spillvattenledning.  

3.2.1 Inspektion av området 

Först undersöktes hur många synliga stuprör som leder ner i dagvattenledningen respektive släpps ut 

på tomten eller på annat sätt inte leds ner i dagvattenledningen. Bara de stuprör som kan ses från 

vägen räknades, och resterande stuprör antogs vara kopplade till dagvattenledningen. Laserskannade 

höjdkurvor och dess lutning undersöktes för att se vilka områden som gav avrinning av regnvatten till 

dagvattenledningarna genom att rinna ner i brunnar eller ner i sjön. Under en regnig dag undersöktes 

vilka brunnslock som blev vattentäckta och därmed kunde få inläckage genom hålen eller vid kanten 

kring brunnslocken. 
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3.2.2 Okulärbesiktning 

Okulärbesiktningen utfördes mitt på dagen en torr dag utan nederbörd de senaste dagarna. 

Undersökningen påbörjade i slutet av ledningarna precis innan pumpstation Särstabadet. Några 

dagvattenbrunnar undersöktes, där vattenflödet uppskattades okulärt. Arbetet fokuserades dock på 

spillvattennätet. Genom att följa olika grenar uppströms av området kunde områden med mer 

inläckage hittas, samtidigt som grenar eller delar av ledningarna där inget tillskottsvatten syntes 

bedömdes fria från defekter gällande inläckage. 

3.2.3 Ammoniummetoden 

Ammoniummetoden som användes i detta arbete har i Sverige tagits fram av Norrköpings Vatten. 

Spillvatten har normalt en relativ hög halt av ammonium, vilket gör att en låg halt av ammonium tyder 

på större inläckage till spillvattenledningen. Norrköpings Vatten och Svenskt Vatten använder värdet 

45 mg/l på outspätt spillvatten. Ett antal knutpunkter valdes ut i området där ammoniumhalten kunde 

mätas i två olika inkommande grenar av spillvattenledningen. Norrköpings Vatten har satt en 

ammoniumhalt på 20 mg/l som riktvärde. Alla värden som visar en ammoniumhalt som ligger under 

detta riktvärde tyder på ett inläckage till spillvattenledningen. De tagna proverna analyserades med 

hjälp av en portabel ammoniummätare (Hach Lange Pocket Colorimeter II LCK 303) där 

spillvattenprovet blandas med en ammoniumreagens från DosiCap. Ammoniumreagensen fanns i 

färdiga provrör med förslutet lock (Lundblad och Backö 2012, sid 27-28). 

Spillvatten från ledningen fångades upp i en behållare fäst på en lång stång och skyddsfolien 

avlägsnades från provröret där locket skruvades av. 0,2 ml av spillvattenprovet pipetterades ner i 

provröret och lockets stängdes och provröret skakades ett antal gånger. Reagensen löstes upp och 

provröret läts vila i 15 minuter för att sedan sättas in i den portabla ammoniummätaren (kalibrerad av 

Roslagsvatten under 2014) som visade ammoniumhalten. Mätaren kan mäta i intervallet 2-47 mg/l, 

med en upplösning på 0,01 mg/l (Hach Lange, 2009). 

3.2.4 Flödesmätning 

Flödesmätning utfördes från 5-25 mars 2014 i brunn SNB 6890 (flödesmätaren har sedan dess suttit 

kvar till slutet av maj 2014 men inte lästs av mer då nederbörd eller smältvatten inte har förekommit i 

större mängder). En flödesmodul från Teledyne Isco användes, som använder kontinuerlig 

vågdopplereffekt för att mäta flöde och vattennivå. Sensorn sänder iväg en ultraljudvåg och mäter 

sedan frekvensförskjutningen av det returnerade ekot reflekterade av luftbubblor eller andra partiklar i 

vattenflödet. Med hjälp av en metallcylinder i samma diameter som spillvattenledningen, sattes 

mätaren fast på botten av ledningen och kopplades sedan till batteri och logger (ISCO, 2014). 

Flödesmätningen redovisades som två flödesdiagram och två nivådiagram. Först gjordes det ett 

diagram där flödet under ett visst dygn visas. Medelflödet för varje timme beräknades för att visa ett 
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enklare diagram. Ett diagram för hela perioden skapades också. Därefter skapades ett diagram med 

nivå, både för ett dygn och för hela perioden. 

3.3 Beskrivning av datorprogram 

3.3.1 EPA SWMM 5.0 

SWMM (Storm Water Management Model) är en gratis modell utvecklad av den amerikanska 

naturvårdsmyndigheten EPA (US Environmental Protection Agency), främst avsedd att användas för 

modellering av nederbörd och avrinning. Roslagsvatten började använda modellen både för dagvatten- 

och spillvattenhantering under 2013. SWMM simulerar en dynamisk avrinning, och kan användas för 

simulering av både enstaka händelser eller för långvarig simulering av avrinning, från främst urbana 

områden. I modellen mottar en samling av delavrinningsområden nederbörd och genererar avrinning. 

Varje delavrinningsområde kopplas till en brunn i systemet, och ju fler och mindre avrinningsområden 

som skapas desto noggrannare modellering kan göras. I modellen kan avrinningen transporteras 

genom ett system av bland annat ledningar, fördröjningsmagasin och pumpar. För 

spillvattensimulering skapas liknande delavrinningsområden, bestående av ett eller flera hushåll, som 

sedan kopplas till en brunn på spillvattenledningen. För spillvattensimulering måste ett spillvattenflöde 

beräknas, som sedan kan användas som indata i spillvattenmodelleringen (EPA, 2010). 

SWMM utvecklades 1971 och har sedan dess genomgått en del större förändringar och fortsätter att 

bli populärt i hela världen för planering, design och analys i samband med dag- och 

spillvattenavrinning, i både städer och icke urbana områden. I programmet kan användaren redigera 

studieområdets indata, simulerar hydrologiska, hydrauliska och vattenkvalitativa modelleringar. 

Resultatet av modelleringen kan visas i ett flertal olika format, som till exempel tidsserier i diagram 

och tabeller, profildiagram och statistisk frekvensanalys. SWMM kan användas för att modellera olika 

hydrologiska processer som producerar eller på annat sätt berör avrinning från urbana områden. Dessa 

är bland annat tidsvarierande nederbörd, evaporation från stillastående vatten, snösmältning, flöden 

mellan grundvatten och avrinningssystem och infiltration. SWMM används typisk sett till att bland 

annat designa och dimensionera storlek på dräneringssystem, för kontroll av översvämningar och för 

att utföra design och strategier för att minimera bräddning av spillvatten (EPA, 2010). 

3.3.2 OCAD 9.0.1 

OCAD är en mjukvara för att skapa kartor av alla typer (t.ex. topografiska kartor, stadskartor, 

geologiska kartor). Programmet har speciella kartritningsverktyg och editeringsfunktioner, där 

georefererat material kan användas som indata och funktioner för att göra kartan lättläslig finns 

(OCAD AG, 2014).  
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3.4 Modellering i SWMM 

För både dag- och spillvattenmodellering användes samma bakgrundskarta. Ett kartutsnitt inklusive en 

världskoordinatfil exporterades från Arc Map och öppnades som bakgrundskarta i SWMM. Från den 

digitala databasen (Geosecma portal) exporterades en fil med ledningar och brunnar. För ledningar och 

brunnar anges i denna databas värden för höjd, diameter och material. Vid importering till SWMM låg 

många av brunnarna inte på en ledning, och en del ledningar satt inte ihop. Genom att då jämföra mot 

en karta med ledningar och brunnar kunde felaktigt importerade brunnar och ledningar tas bort och 

ledningar eller brunnar som saknades kunde läggas in. Eftersom SWMM inte kunde läsa in färdig data 

med ledningar och brunnar fick därför mycket data ritas av eller skrivas in i programmet. För 

ledningar skrevs längd och dimension in tillsammans med skrovlighetsfaktor (0,011), som talar om 

vilken skrovlighet materialet i ledningarna har (Nilsson, 2014). En nackdel med SWMM är att det 

krävs konvertering från Arc MAP innan modelleringen kan påbörjas, vilket tar några timmar varje 

gång. Att programmet är gratis, och enkelt att förstå är dock stora fördelar.  

3.4.1 Dagvattenmodellering 

För dagvattenmodelleringen ritades delavrinningsområden in i programmet, där arean inom ett helt 

område förväntas nå en och samma brunn. De områden som låg åt sydost i området sluttade ner mot 

sjön och valdes därför bort vid beräkningen av dagvattenbildningen. Bredd och area mättes och lades 

in tillsammans med ett mått på andel ogenomsläpplig yta i varje delavrinningsområde, där bredden är 

arean delat på den längsta sträckan som vattnet behöver rinna i delavrinningsområdet. Eftersom alla 

delavrinningsområden inte var helt fyrkantiga fick några approximationer antas. I detta fall valdes  

80 % som ogenomsläpplig yta på vägar (dike med mera gör att det inte bli 100 %). För tomtmark 

valdes 35 %, där främst uppfart och tak är ogenomsläpplig yta. Övriga indata läts vara på 

standardvärde i programmet. Varje delavrinningsområde kopplades sedan till en brunn på 

dagvattennätet genom att skriva in brunnsnummer på informationen för delavrinningsområdet, vilket 

kan ses i figur 3.1 och figur 3.2. 
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Figur 3.1. Alla delavrinningsområden efter uppdelning för SWMM-simulering. Alla delavrinningsområden 

(diagonal markering) har med en streckad linje kopplats till ledningar (heldragen linje). 

 

 

Därefter lästes regnserier in (tabell 3.1) som Roslagsvatten anpassat för området runt Stockholm och 

Uppland. Regnserier fanns för 1-, 2-, 5- och 10-årsregn. Ett 10-årsregn i simuleringen har en 
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återkomsttid på 10 år och en varaktighet på 1 timme med ett centralt block på 10 minuter. 

 

Figur 3.2. Inzoomad bild över delavrinnigområden där det syns hur delavrinningsområdena är kopplade till 

knutpunkter på ledningen. 

 

Tabell 3.1 Exempel på indata för 1-, 2-, 5-, och 10-årsregn. Källa: Roslagsvatten, 2014 e. 

1års-
regn 

  2års-regn   5års-regn   10års-
regn 

  

Tid (min) Värde 
(mm/h) 

Tid (min) Värde 
(mm/h) 

Tid (min) Värde 
(mm/h) 

Tid (min) Värde 
(mm/h) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3 2,83 3 3,53 3 4,73 3 5,99 

8 3,96 8 4,94 8 6,62 8 8,39 

13 5,19 13 6,47 13 8,68 13 11,0 

18 9,07 18 11,3 18 15,2 18 19,2 

22 37,2 22 46,4 22 62,2 22 78,9 

28 37,2 28 46,4 28 62,2 28 78,9 

33 15,4 33 19,2 33 25,8 33 32,7 

38 6,87 38 8,57 38 11,5 38 14,6 

43 5,38 43 6,70 43 8,99 43 11,4 

48 4,50 48 5,61 48 7,53 48 9,54 

53 3,91 53 4,87 53 6,53 53 8,28 

60 3,63 60 4,53 60 6,08 60 7,70 

65 0 65 0 65 0 65 0 
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När regnserierna var inlagda kunde modelleringen köras. Resultat går att se som bland annat en 

statusrapport, eller grafisk karta, med exempelvis flöden eller vattennivåer i ledningen. 

Ledningsprofiler kan också tas fram, för att visa lutningen på ledningen för en speciell sträcka. 

3.4.2 Spillvattenmodellering 

Samma bakgrundskarta som för dagvattenmodelleringen användes. Därtill importerades ledningar och 

brunnar för spillvatten på liknande sätt som för dagvatten. Spillvattenproduktionen beräknades sedan 

för hand för att kunna addera denna i modellen. Beräkning gjordes enligt avsnitt 2.2.4. De beräknade 

flödesvärdena lades in i modellen med ungefär fem fastigheter i samma punkt. Resultat kunde därefter 

visas på samma sätt som för dagvattenmodellering.  

3.5 TV-inspektion 

För TV-inspektion har filmning av ledningar och inspektionsprotokoll med anmärkningar använts. 

Protokollen var indelade i pärmar efter gata, med ett register i början av pärmen som visade hur många 

delsträckor som filmning gjorts i och hur lång sträcka som filmats totalt. Varje delsträcka hade ett eget 

protokoll där eventuella defekter eller skador fanns beskrivna. I protokollen syntes vid vilket avstånd 

på ledningen det fanns anslutande ledningar eller skador på ledningen. Tillsammans med protokollen 

fanns en ritning över delsträckan, aktuellt väder vid inspektionen, bilder på eventuella defekter och 

hinder i ledningen och ett diagram som visade ledningens lutning. Defekterna var graderade från 1-5, 

där 5 var den största defekten. Inspektionsprotokollen analyserades och en sammanställning gjordes 

gatuvis, där alla defekter skrevs ned i en tabell. Med all data skapades sedan kartor över dagvatten- 

respektive spillvattenledningarna som tydligt visade vilka sträckor som hade defekter. 

3.6 Jämförelse av meteorologiska data mot spillvatten och dricksvatten 
Som underlag för jämförelse mellan temperatur, dricksvattenanvändning, spillvattenavrinning, 

snösmältning och nederbörd har temperaturdata använts från temperatur.nu och Geocentrum, Uppsala. 

Värdet på dricksvattenanvändning erhölls från Roslagsvatten, vilka också hade data på pumpad 

spillvattenvolym ut från området. Värden för nederbörd har delvis använts från Roslagsvattens mätare 

och delvis från Geocentrum, där den manuella mätningen användes. Den manuella mätningen görs 

dock bara på vardagar och töms klockan 7.00, det mäts alltså nederbörd från klockan 7.00 till klockan 

7.00 kommande dag. Den automatiska mätningen görs dygnet runt. Snösmältningen har antagits starta 

vid 0
o
C (Bergström, 2014).  

 

Den pumpade spillvattenvolymen studerades först, för att se hur den varierade under 2013. Därefter 

jämfördes den mot nederbörd från Roslagsvattens mätare under samma period. Efter det jämfördes 

spillvattenavrinningen mot snösmältning, det vill säga en jämförelse mot när temperaturen steg över 
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0
o
C under våren 2013. Sist jämfördes den pumpade spillvattenvolymen mot dricksvattenanvändningen 

för 2013.  

För år 2014 jämfördes spillvattenflöde från flödesmätaren med nederbördsdata från Geocentrum, 

Uppsala, på grund av att Roslagsvattens mätare inte fungerade under perioden. 
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4.1 Fältarbete 

4.1.1 Inspektion av området 

Vid undersökning av området sågs att max 80 % av stuprören leder direkt till dagvattennätet. De 

undersökta brunnarna i området klassificerades från 1.3 beroende på hur stor mängd vatten som täckte 

brunnslocket: 

1. Under 1 cm djup vattenmängd där problemet kan lösas om brunnslocket ligger rätt snurrat. 

2. Under 1 cm djup vattenmängd där problemet inte kan lösas oavsett hur brunnslocket ligger snurrat. 

3. Över 1 cm djup vattenmängd där problemet inte kan lösas oavsett hur brunnslocket ligger snurrat. 

 

Totalt blev 23 brunnslock klassificerade som 1, 8 brunnslock som 2 och 1 brunnslock klassificerat som 

3 (SNB6995). En sammanställning av vattenlager på alla brunnar kan ses i bilaga 1 och i form av en 

karta i figur 4.2. Vissa brunnslock är också täckta med sand, vilket kan ses under spalten övrigt. 

 

Figur 4.1. Brunn SNB6995 med ett över 1 cm tjockt vattenlager. 

4. Resultat  
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Figur 4.2. Ledningsnätskarta över de brunnslock som är täckta av ett lager vatten.  

 

4.1.2 Okulärbesiktning 

Vattnet i spillvattenledningarna var väldigt klart i hela området. Okulärbesiktningen visade att mer 

vatten än genomsnitt i området rann i spillvattenledningen från radhusområden sydväst om korsningen 

av Apoteksvägen och Svanvägen samt från Kölängsvägen. Detta var dock okulärt bestämt så något 

exakt värde på detta finns inte. De sträckor som visade på väldigt litet flöde var Valloxvägen norrut 

från korsningen Valloxägen och Apoteksvägen. Resterande brunnar som inspekterades visade sig ha 

ett litet flöde med mestadels klart vatten, dock med ett uppskattat flöde någonstans mellan de tidigare 

nämnda maximum- respektive minimumflöden i okulärbesiktningen. 
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4.1.3 Ammoniummetoden 

Mätvärden för ammoniummetoden syns i figur 4.3, där de blå pilarna indikerar från vilken riktning 

vattnet kommer till korsningen. I figuren syns också brunnsnummer på var prover är tagna. 

 
Figur 4.3. Karta över avrinningsområdet inklusive resultat av ammoniummetoden. 
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4.1.4 Flödesmätning 

Maximalt uppmätt spillvattenflöde var i brunn SNB6890 8,4 l/s (724 m
3
/dygn), som lägst 0,74 l/s 

(63,8 m
3
/dygn) och medelvärdet var 2,49 l/s (215 m

3
/dygn). Maximal uppmätt spillvattennivå i 

ledningen var 54,0 mm, lägsta uppmätta nivå var 16,8 mm och medelnivån var 30,5 mm, där 

spillvattenledningen här är 300 mm i diameter. Spillvattenflödet och nivån under ett normaldygn utan 

nederbörd ses i figur 4.4, där två tydliga toppar syns på morgon respektive kväll. Spillvattenflödet för 

hela perioden kan ses i figur 4.5, och spillvattennivån i figur 4.6, där det dygn med mycket nederbörd 

tydligt sticker ut och ger ett högre värde. 

  

Figur 4.4. Spillvattnets variation i nivå och flöde under 11 mars. 

 

 

 Figur 4.5. Spillvattnets flödesvariation från 5 mars till 25 mars.   
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Figur 4.6. Spillvattnets variation i nivå från 5 mars till 25 mars. 

 

4.2 Beräkningar och modellering 

4.2.1 Dagvatten 

Lutningen för dagvattenledningens utlopp beräknas med ekvation 3 till 36,9 promille.  

Den lutningen ger ett maximalt flöde som ledningen klarar av på 200 l/s enligt ekvation 2, där 

lutningen är beräknad på de två brunnarna (DNB 4849 och DNB4907) närmast innan utloppet till 

Valloxen. Ledningen är på denna plats 300 mm i diamater. På den minst lutande sträckan på 

dagvattenledningen (mellan DNB5043 och DNB5044) blir dock lutningen bara 0,26 promille och 

maximala kapaciteten beräknad till 7,5 l/s. På dagvattenledningen som kommer till Pepparkaksudden 

är maximala kapaciteten 51 l/s, och på ledningen som kommer västerifrån är maximala kapaciteten 

158 l/s. I denna beräkning har värden tagits på en delsträcka bort från pumpstationen eftersom 

ledningen lutar mycket mer närmare pumpstationen. 

Resultat av modelleringen för 1-, 2-, 5- och 10-årsregn kan ses i figur 4.7, figur 4.8, figur 4.9 och figur 

4.10, där ett värde på 1,0 betyder att ledningen belastas till 100 %. I figurerna visas hur stor del av 

kapaciteten som det simulerade flödet kräver. Redan i 2årsregnet ses att sträckan kring kornsingen 

mellan Apoteksvägen och Valloxvägen blir överbelastad. För 5-årsregnet fortsätter överbelastningen 

in på cykelvägen sydost om radhusen söder om Apoteksvägen. 10-årsregnet drabbar även en del av 

Svanvägen från korsningen med Apoteksvägen.  
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Figur 4.7. Dagvattenledningens kapacitet på ett 1-årsregn. 1,0 betyder att ledningen belastas till 100 %. 
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Figur 4.8. Dagvattenledningens kapacitet på ett 2-årsregn. 1,0 betyder att ledningen belastas till 100 %. 
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Figur 4.9. Dagvattenledningens kapacitet på ett 5-årsregn. 1,0 betyder att ledningen belastas till 100 %. 
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Figur 4.10. Dagvattenledningens kapacitet på ett 10-årsregn. 1,0 betyder att ledningen belastas till 100 %. 
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4.2.2 Spillvatten 

Dimensionerat spillvattenflöde beräknas enligt ekvation 1. Från tabell 2.1 valdes 160 liter per person 

och dygn som specifik spillvattenavrinning, vilket ger 1,01 l/s. Tabell 2.2 användes inte eftersom bara 

en förskola finns som enda verksamhet i området. Tabell 2.3 användes istället och ger 0,035 l/s. 

Summan av dessa (        ) är 1,04 l/s. Eftersom inga värden på högsta dygns- eller timförbrukning 

fanns när modelleringen gjordes antogs dessa värden. I Tabell 2.4 valdes 1,7 som maxtimfaktor och 

2,0 som maxdygnsfaktor. Totalt beräknat inläckage är lika med produkten av områdets area i hektar 

och inläckande faktor, vilket är 5.38 l/s. Det totala dimensionerande flödet är 8,84 l/s. vilket 

beräknades enligt ekvation 1. 

 

Enligt avsnitt 2.2.4 levereras totalt till Pepparkaksholmen 20992 liter spillvatten varje dygn (0,24 l/s.) 

från 41 hushåll. Från det övriga området bildas totalt 81920 liter spillvatten per dygn (0,95 l/s). 

När dessa två resultat summeras fås den totala belastningen till pumpstation Särstabadet vilket är lika 

med 102912 liter/dygn (1,19 l/s). 

 

Lutningen för spillvattenledningen precis innan den når pumpstationen vid Särstabadet är       

promille enligt ekvation 2. Lutningen är beräknad på platsen för flödesmätning, där ledningen är 300 

mm i diameter. Med den lutningen klarar ledningen av ett maximalt flöde på 161,9 l/s i just denna 

punkt. För sträckan mellan brunn DNB6995 och SNB6887 som är en av de mest flacka delarna av 

spillvattensystemet är lutningen      promille. I och med att spillvattenledningens dimension här är 

225 mm blir ledningens kapacitet 32,9 l/s enligt ekvation 3. 

 

Precis som för dagvattenledningen ser det inte ut att vara några kapacitetsproblem i 

spillvattenledningen i norra delen av området och ner till pumpstation Pepparkaksudden. Enligt 

beräkning blir den maximala kapaciteten som spillvattenledningen klarar av in mot pumpstationen vid 

Pepparkaksudden från sydost 82,3 l/s och från väster 64,6 l/s. I denna beräkning har värden precis som 

för dagvattenberäkningen tagits på en delsträcka bort från pumpstationen eftersom ledningen lutar 

mycket mer närmare pumpstationen. Resultat av modelleringen för spillvatten ses dels i figur 4.11, 

som visar flöde och i figur 4.12, som visar hur stor andel av ledningens kapacitet som används, där ett 

värde på 1,0 betyder att ledningen belastas till 100 %. 
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Figur 4.11. Maximalt modellerat spillvattenflöde i liter per sekund.  
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Figur 4.12. Kapacitet spillvattenledning med maximalt flöde. 1,0 betyder att ledningen belastas till 100 %. 
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4.3 TV-inspektion 

TV-inspektionen visade att det finns stora defekter på både spill-och dagvattenledningarna, och endast 

ett fåtal ledningssträckor saknade defekter. (figur 4.13 och figur 4.14). För både dag- och 

spillvattenledningarna verkar södra delen av Svanvägen vara värst drabbad. Förklaring av de olika 

defekterna syns i tabell 4.1. För en sammanställning av alla skador och defekter se bilaga 2. 

 

Figur 4.13. Defekter på dagvattennätet baserat på TV-inspektion.  
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Figur 4.14. Defekter på spillvattennätet baserat på TV-inspektion. 

 

 

 

 



36 

 

 

 
Tabell 4.1. Förklaring av de olika graderna av skador och defekter. 
  Grad 1 Grad 2 Grad 3 Grad 4 

Fogförskjutning Mindre än 

halva 

godstjockleken 

Mellan halva och 

hela godstjockleken 

Mellan hela och två gånger 

godstjockleken 

  

Inträngande rör Tränger in 0-5 

% av rörets 

diameter 

Tränger in 5-15 % 

av rörets diameter 

Tränger in 15-30 % av 

rörets diameter 

Tränger in mer än 30 

% av rörets diameter 

Sprickor Ytspricka Ej öppen spricka Öppen spricka   

Rötter Reduktion av 

tvärsnittsarean 

med mindre än 

5 % 

Reduktion av 

tvärsnittsarean med 

5-15 % 

Reduktion av 

tvärsnittsarean med 15-30 

% 

  

Utfällning/Påväxt Reduktion av 

tvärsnittsarean 

med mindre än 

5 % 

Reduktion av 

tvärsnittsarean med 

5-15 % 

Reduktion av 

tvärsnittsarean med 15-30 

% 

  

Sediment     Sedimentlagrets tjocklek är 

15-30 % av rörets vertikala 

diameter 

Sedimentlagrets 

tjocklek är mer än 30 

% av rörets vertikala 

diameter 

Rörbrott   Rörbitar ur läge 

men har ej ramlat 

bort 

Rörbitar saknas från 

rörväggen 
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4.4 Jämförelse mellan meteorologisk data mot flöde respektive pumpning 

av spillvatten 

Denna jämförelse visar på korrelationer mellan temperatur, nederbörd, snösmältning pumpad volym 

spillvatten och spillvattenflöde. 2013 var ett år med stora snömängder, som när 

dygnsmedeltemperaturen steg över 0
o
C smälte snabbt (SMHI, 2014 a). Dygnsmedeltemperaturen steg 

över 0
o
C i mitten av april och vid samma tidpunkt ökade pumpad volym spillvatten väldigt mycket 

(figur 4.15). Från att pumpstationen innan snösmältning pumpade ner mot 500 m
3
/dag pumpades som 

mest nästan 3000 m
3
/dygn. När sedan snösmältningen på våren var över sjönk volymen pumpat 

spillvatten ner till en mycket lägre nivå igen. Här ses tydligt att maxvärden på pumpad volym i april 

inträffar då temperaturen stiger över 0
o
C, samtidigt som det faller mycket regn som nederbörd. Det går 

också att se så att länge temperaturen är över +10
o
C så blir inte pumpad volym spillvatten så stor, trots 

att det faller mycket nederbörd. Detta antagligen på grund av en torr jord som kan ta emot mer vatten. 

Som exempel på vinternederbörd i form av snö som inte smälter syns en hög stapel 16 februari (figur 

4.15). Eftersom det faller som snö och inte smälter bildar det ingen ökad spillvattenvolym. Däremot 

faller regn 11-22 april (figur 4.15) i samband med snösmältningen, och pumpade volymen ökar 

mycket. Under sommarhalvåret syns inga stora toppar i diagrammet i samband med nederbörd. Men i 

slutet av december faller regn och pumpad volym ökar till ungefär dubbelt så hög volym som normalt. 

Figur 4.15. Dygnsmedeltemperatur och nederbörd jämfört mot pumpad volym. 

 

Perioden 14:e till 20:e mars 2014 utmärker sig genom att ha mycket nederbörd (figur 4.16). 

Spillvattenflödet ökar vid det första nederbördstillfället (14:e till 15:e mars). För resterande 

nederbördstillfällen syns inte samma trend på spillvattenflödet, utan ökningen kommer först ett tag 

efter sista nederbördstillfället. I en jämförelse mellan temperatur och spillvattenflöde under samma 
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period (figur 4.17) ses att temperaturen är högre i början av perioden när spillvattenflödet är högt, för 

att sedan under mitten av perioden vara lägre, samtidigt som spillvattenflödet är lägre. Under slutet av 

perioden ses att temperaturen ökar samtidigt som spillvattenflödet. 

 

Figur 4.16. Nederbörd jämfört med spillvattenflöde 14-20 mars 2014. 

 
Figur 4.17. Temperatur jämfört med spillvattenflöde 14-20 mars 2014. 

Med en total dricksvattenanvändning under 2013 på 19990 m
3 

var dricksvattenanvändningen per dag 

54,8 m
3
 (0,63 l/s). Minsta uppmätta flöde på flödesmätaren vid Särstabadet var 63,8 m

3
/dygn (0,74 l/s) 

klockan 05.50 den 8 mars. Under mätperioden 5 till 25 mars är snittflödet 2,49 l/s.  

Om dricksvattenanvändningen subtraheras från snittflödet fås ett ungefärligt värde på hur mycket 

inläckande och felkopplat vatten som runnit i spillvattenledningen under mätperioden, vilket är 1,86 

l/s. På grund av osäkerheterna i siffrorna på vattenanvändning rundas detta beräknat inläckage till 2 

l/s. 
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Inläckage till spillvattennätet är till stor del en ekonomisk fråga om hur mycket pengar som kan sparas 

på att laga ledningen för att minska risken för inläckage. Inläckande vattnet måste först pumpas till 

reningsverket för att sedan renas innan det släpps ut i vattendrag igen. Inläckage eller överbelastning 

av dagvattenledning är inte en lika stor ekonomisk fråga eftersom det vattnet inte pumpas eller renas, 

utan rinner direkt ut till sjön. Här är det istället mer en fråga om hur mycket allmänheten kan komma 

att drabbas av översvämmade ledningar. Översvämmade ledningar kan leda till kostnader för 

fastighetsägare i form av till exempel översvämmade källare. 

5.1 Fältarbete 

Fältarbetet har visat på ett flertal defekta sträckor, samtidigt som andra sträckor är i bättre skick, samt 

några felfria sträckor. De metoder som använts är troligen inte de snabbaste, men de har varit billiga 

att utföra.  

Att så många som 80 % av alla stuprör är direkt-kopplade till dagvattenledningarna ger en stor volym 

vatten med kortare fördröjning i ledningen och därmed en snabbare avrinning. Detta är dock en 

uppskattad siffra och det riktiga värdet ligger antagligen lägre, då icke synliga stuprör antogs gå direkt 

till dagvattenledningen. Om dagvattensystemet klarar av detta högt uppskattade värde bör 

dimensioneringen av ledningarna räcka. Det kan finnas översvämningskänsliga områden med många 

källare eller liknande och där bör dimensioneringen vara högre, då skador och kostnader vid en sådan 

händelse är större. Knivsta är en växande kommun och i framtiden kommer troligtvis fler bostäder att 

byggas med en större belastning på ledningarna som följd, vilket gör att dimensioneringen av 

ledningarna bör beräknas så att ledningsnätet håller även för en större belastning i framtiden. 

Vatten från stuprör som inte är kopplade till dagvattenledning rinner ut på gräsmattan, infiltrerar i 

marken och ger en större fördröjning i avrinningen. Eftersom att det finns en risk att en del stuprör är 

felkopplade till spillvattennätet vore det önskvärt om så många stuprör som möjligt kopplades bort och 

tilläts rinna ut på gräsmattan eller annan icke hårdgjord yta, i en form av LOD. Det bör också vara 

viktigt att bevara icke hårdgjorda ytor i större omfattning och leda vatten dit istället för ner i 

dagvattenledningen, då det skulle kunna minska belastningen avsevärt. Att så många brunnslock ligger 

under vatten eller delvis under vatten vid regn kan få stora mängder vatten att rinna ner till ledningarna 

via hålen på brunnslocket eller vid sidan av locket. De drabbade brunnslocken bör justeras så att 

regnvatten inte kan samlas på brunnslocken. 

 

 

5. Diskussion 
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Tidpunkten för okulärbesiktning bör betyda att det oönskade vatten som fanns i ledningarna endast 

kom från inläckande grundvatten. Om undersökningen utförs nattetid borde chansen vara ännu större 

att bara vatten från inläckage finns i spillvattenledningarna. Under dagtid finns det risk med vatten 

från hushåll, som på så sätt kan vara svåra att urskilja från inläckage (Lundblad och Backö, 2012, sid 

24-25). Att vattnet i spillvattenledningarna var väldigt klart, kan betyda att det inte är spillvatten, utan 

istället inläckande vatten. Okulärbesiktningen visade sträckor där mer vatten än normalt rann i 

spillvattenledningen. Detta kan betyda på ett större inläckage, men det kan också betyda att fler 

personer är hemma i dessa hushåll och därmed släpper ut mer vatten i spillvattenledningen. Ett litet 

flöde på vissa sträckor gör att dessa kan antas ha ett väldigt litet inläckage.  

Ammoniummetoden utfördes under samma tid som okulärbesiktningen. För mätningen precis innan 

pumpstationen (brunn SNB 6890) vid Särstabadet ökade flödet precis när mätningen gjordes, vilket 

kan betyda att en pumpning från pumpstationen Pepparkaksudden ökade spillvattenflödet vid just det 

tillfället. Andra resultat som är markanta är vid förskolan som har så lågt värde som 4,9 mg/l, vilket 

troligtvis betyder att det här rör sig om diskvatten eller liknande. En ammoniummätning skulle 

troligtvis utföras bäst med samma förutsättningar i hela området för att inte visa på tillfälliga 

störningar. Därför skulle det passa bättre att utföra denna nattetid. Om det samtidigt görs under en 

period utan nederbörd skulle det vara möjligt att se vilka delar av ledningssystemet som har inläckage. 

Om en ny mätning sedan görs när det regnar skulle det vara möjligt att se vilka delsträckor som har 

mer problem med felkopplingar. Att prover bara togs en gång och vid ett tillfälle bör göra att 

resultaten av denna metod är mindre tillförlitligt. 

Flödesmätningen visar helt väntat på en tydlig variation under dagen, med toppar på morgonen och 

kvällen och lägst flöde under natten. Mätningen har god noggrannhet och bör ses som mycket mer 

tillförlitlig än värden på pumpad volym i pumpstationerna. En flödesmätning av dagvattenledning vore 

bra att göra för att kunna se hur stor belastningen är som mest. Det vore önskvärt att ha denna 

mätutrustning utplacerad under ett helt år för att kunna se maximum- och minimumvärden och 

belastningen på ledningarna. Likaså skulle en mätning i spillvattenledningen under ett år kunna ge ett 

liknande svar. 

Resultaten av områdesinspektionen och okulärbesiktningen tyder på att många stuprör skulle kunna 

kopplas bort från dagvattensystemet för att minska flödet i dagvattenledningarna och att de flertalen 

brunnslock som täcks av regnvatten vid regn bör justeras så att regnvatten inte kan rinna in genom 

hålen i locken eller i kanten av brunnslocket. Ammoniummätningen och flödesmätningen visar på en 

stor variation i flöde och ammoniumhalt i spillvattnet. Mätningar skulle för att få ännu bättre resultat 

behöva göras under en längre period, där ammoniummätningen med fördel skulle kunna utföras 

nattetid och under ett kraftigt regn med upprepade mätningar. För att se korrelation mellan dagvatten 



41 

 

och spillvatten skulle en flödesmätning i dagvattenledningen behöva göras, samtidigt som mätning i 

spillvattenledningen fortsätter under en längre period (gärna ett helt år). 

5.2 Beräkningar och modellering i SWMM 

Beräkningarna för hand tar lång tid. I beräkningarna måste många antaganden göras där det inte är helt 

klart vilket värde som passar bäst och ska väljas. I dessa fall är det oftast bättre att ett större värde väljs 

för att beräkna en högre dimensionering. Samtidigt är det en ekonomisk fråga och att gräva ned den 

största möjliga ledningen skulle kosta mer.  

Det går inte att göra en korrekt bild av verkligheten. Bland annat på grund av att en del nederbörd 

stannar på tomter i bevattningstunnor. Likaså är volymen regnvatten från stuprören på de fastigheter 

som har tomt sluttande åt Valloxen inte medräknad i modelleringen, utan en felmarginal som bör 

beaktas. Vid simuleringen sågs att den maximala kapaciteten i dagvattenledningarna överskreds för 

2års-, 5års- och 10års-regn. Enligt beräkningarna på det mest flacka partiet på dagvattenledningen 

klarade ledningen bara av 7,5 l/s. Dock är den senast byggda nödbräddningen i korsningen mellan 

Apoteksvägen och Valloxvägen inte medtagen i modelleringen då den inte fanns med i databasen. 

Denna bör kunna leda bort en del vatten från just denna korsning, så en beräkning eller mätning av hur 

mycket vatten som kan släppas ut via nödbräddningen vore önskvärt att göra. Samtidigt kommer 

ledningen hit norrifrån från en nedförsbacke, som möjligtvis skulle kunna ge dagvattnet en fart som 

gör att det lättare klarar sig förbi de flackare partierna på ledningen. En möjlig lösning är att ändra 

höjden på brunnen i korsningen mellan Apoteksvägen och Valloxvägen, och på så vis skapa en större 

lutning när ledningen fortsätter åt väster. Längre åt nordväst längs med Apoteksvägen kan 

kapacitetsproblem troligen inte lösas med hjälp av denna bräddning. I och med den svaga lutningen är 

det dock möjligt att vatten kan rinna baklänges i ledningen till denna bräddning. Om nödbräddningen 

fungerar optimalt skulle denna kunna göra så att systemet klarar upp till ett 5-årsregn. Men på 10-

årsregnet när kapaciteten överskreds även på södra delarna av Svanvägen hjälper antagligen inte denna 

nödbräddning. Det som skulle kunna hjälpa då är att leda vatten från Kölängsvägen ut från systemet 

väster om radhusområdet, och antingen låta denna volym infiltrera i marken, eller i en egen ledning 

ledas ner till Valloxen. I norra delen av området och ner mot Pepparkaksudden ser det inte ut att vara 

några kapacitetsproblem i dagvattenledningen. Även ner mot pumpstationen vid Särstabadet är det 

tack vare en sluttande ledning ingen stor risk att ledningen blir överbelastad. 

 

Modellering av spillvatten använder sig av större förenklingar än dagvattenmodelleringen. I modellen 

kopplas spillvatten från ett antal hushåll till ett fåtal platser för att göra modellen enklare och för att 

minska risken för felmodelleringar. I verkligheten kopplas spillvatten från varje hushåll på ledningen 

för sig, vilket skulle kräva en större tidsåtgång att modellera.  
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Flödet i spillvattenledningarna överskrider enligt modelleringen aldrig ledningarnas kapacitet. Som 

lägst bör kapaciteten i spillvattenledningen vara i det flacka partiet mellan brunnarna SNB6995 och 

SNB6887, där kapaciteten enligt beräkning är 32,9 L/s. Dock är det en lång sluttning ner mot 

SNB6887 från norr, vilket kan öka flödet tillräckligt när spillvatten som kommer från högre liggande 

partier i systemet kan komma med fart så att även spillvattnet på dessa flacka kan få ett flöde snabbare 

än modellen beräknat.  

5.3 TV-Inspektion 

TV-inspektionen gjordes för de flesta ledningar under en torr period på sommarhalvåret. En TV-

inspektion under en dag med regn skulle med större sannolikhet kunna visa fler direkta inläckage. 

Inspektionen har hittat många brister i ledningarna, där flera av dem (bland annat öppna sprickor) bör 

kunna leda till stora inläckage när mycket vatten rinner ner i marken. Optimalt vore om alla ledningar 

kunde lagas, men det bör vara av störst intresse att de ledningar som har störst belastning och ligger 

närmast sitt kapacitetsmaximum lagas först. Enligt resultat från TV-inspektionen vore det lämpligast 

att först utföra reparation på spillvattenledningen på Svanvägen, som innehöll väldigt många sprickor, 

och samtidigt ligger i ett flackt område där markvatten troligtvis inte rinner bort från området så lätt, 

samtidigt som belastning på ledningen är stor på denna plats. Därefter vore det bra att försöka hålla 

ledningen härifrån och ner till pumpstationen vid Särstabadet hel, speciellt innan det börjar luta 

kraftigare ut från Valloxvägen. Önskvärt vore att alla ledningssträckor blir filmade för att kunna se 

defekter i hela ledningssystemet. Som det är nu är det möjligt att det finns många defekter på ej 

inspekterade sträckor. Där det är skador på både dag- och spillvattennät finns risk för överläckage. För 

att se var det annars kan läcka in i spillvattenledning vore det bra att se grundvattennivåer, vattnets 

rörelsemönster och liknande. 

5.4 Jämförelse av meteorologiska data mot flöde respektive pumpning av 

spillvatten 
Pumpad volym och uppmätt flöde skiljde sig ganska mycket åt. Det verkade dock vara i 

pumpstationen felet låg, då den pumpade volymen beräknas med hjälp av arean och avsänkningen på 

vattenytan. Mätningen av detta är inte så noggrann vilket gör att värdet ofta blir mycket större än det 

borde vara.  För pumpad volym spillvatten var medelvärdet för hela mars mycket högre än för 

flödesmätaren. Själva trenden verkade dock lika, så den kan användas för att jämföra trender mot 

nederbörd och snösmältning.  

I figur 4.15 ses att pumpad volym ökar väldigt mycket när temperaturen stiger över 0
o
C och snön 

börjar smälta. När sedan figur 4.16 visar att det faller regn under samma period är det inte helt säkert 

vilken av dessa faktorer som spelar störst roll. Figur 4.17 visar en kombination av figur 4.15 och figur 

4.16, men förklarar ändå inte vilken av faktorerna som har störst betydelse. Troligen är det nog ändå 
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snösmältningen som har störst betydelse då snödjupet i smält mängd antagligen är lite större än det 

regn som föll. Regnet är trots detta inte betydelselöst, utan höjer också spillvattenflödet. 

Det som bör jämföras mer är vad som kan hända om ett 10års-regn kommer samtidigt som en kraftig 

snösmältning, vilket borde leda till den största avrinningen. Under sommaren när det är varmare, mer 

avdunstning och torrare blir den pumpade volymen inte så stor trots regn på upp emot 20 mm. Det är 

istället regn i kombination med temperaturer under 10
o
C som leder till de största flödena och pumpad 

volym, på grund av att markens vattenmättnadsgrad då blir som störst. 

Vid undersökning av flödet i spillvattenledningen ses ett tydligt inläckage för de perioderna med regn. 

Om ledningarna inte skulle ha något inläckage alls och inte några felkopplingar skulle flödet i 

spillvattenledningarna vara ungefär lika stort som dricksvattenanvändningen i området. Nu visade 

flödesmätningen att ungefär cirka 2 l/s inläckande eller felkopplat vatten rinner i ledningarna som 

genomsnitt under den undersökta perioden. Detta är en volym som är mycket större än 

dricksvattenanvändningen, samtidigt som dessa regnmängder inte är speciellt stora, och ingen 

snösmältning har inträffat under perioden. Genom att jämföra pumpad data från 2013 när 

snösmältningen var kraftigare än 2014 sågs att pumpad volym i april 2013 var 2892 m
3
/dygn som mest 

och under mars 2014 1552 m
3
/dygn som mest. Om korrelationen mellan pumpad spillvattenvolym och 

flöde i spillvattenledningen är lika skulle detta innebära en fördubbling av de cirka 2 l/s oönskade 

vattnet i spillvattenledningen under våren 2013. Alltså ungefär 4 l/s extra vatten som rann i 

spillvattenledningen. Detta är ett genomsnitt vilket gör att det troligtvis finns toppar där ännu mer 

inläckande vatten eller felkopplat vatten kan rinna i spillvattenledningen. Med varmare vintrar i 

framtiden kommer snötäcket på vintern inte vara lika tjockt och snösmältningen kommer därför inte 

heller vara lika kraftig. Dock kan intensiva regn öka i frekvens och leda till större flöden i 

dagvattenledning och som inläckande eller felkopplat vatten till spillvattenledningen. 

I figur 4.16 ses en delad topp under den första regnperioden. En förklaring är att det är natt då, och 

invånarnas spillvattenanvändning nästan är obefintlig. Samtidigt ses i figur 4.17 att det blir ner mot 

0
o
C under natten, vilket kanske gjorde att en del vatten frös till och avrinningen eller inläckaget 

avstannade. Regnet började falla kl. 21.00 på kvällen 14:e mars och upphörde på morgonen 15:e mars, 

vilket ledde till en förskjutning på i alla fall några timmar på andra hälften av nederbördstillfälle ett. 

Det andra nederbördstillfället inträffade på morgonen, vilket gjorde att den naturliga toppen som 

kommer av dygnsvariationen på spillvattenflödet ökade. Dock var det under eller runt 0
o
C vid detta 

tillfälle, så en del av nederbörden föll troligtvis som snö, och bidrog därför inte till någon avrinning. 

Det sista nederbördstillfället var egentligen två tillfällen med ungefär fem timmars mellanrum. Även 

där var temperaturen kring eller under 0
o
C, vilket gjorde att nederbörden troligtvis föll som snö. Den 

smälte antagligen inte förrän på dagen eller kvällen den 20:e mars när temperaturen steg över 0
o
C. 
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För att kunna urskilja problemområden eller problempunkter kan nästa steg i fältarbetet vara 

undersökning med spårämne, färgsökning eller undersökning med rök. Med spårämnes- eller 

färgundersökning placeras ämnet i en dagvattenledning eller stuprör, och mätning av spårämnets 

koncentration eller vattnets färg utförs i spillvattenledning för att se eventuellt inläckage eller 

felkoppling. Vid en undersökning med rök trycks rök in med högt tryck i spill- eller 

dagvattenledningen och identifiering kan ske av felkopplade stuprör eller brunnar anslutna till 

spillvattensystemet. Med hjälp av dessa metoder kan det avgöras om det är mestadels felkopplingar 

eller inläckage som framförallt bildar oönskat vatten i spillvattenledningen (Lundblad och Backö, 

2012, sid 36-41). 

Något som bör undersökas vidare är hur grundvattnet ligger i marken och rör sig. Om det är så att 

mycket vatten rör sig i nivå med ledningar är risken för inläckage större. Ledningssträckor som ligger i 

svackor bör också vara av intresse, då grundvattnet kan samlas där utan att kunna ta sig vidare. Detta 

gäller till exempel korsningen mellan Svanvägen och Tärnvägen. 

Belastningen på spillvattenledningarna har genom modellering visat sig ligga långt under maximala 

kapaciteten om inget vatten läckte in i nätet. Många defekter har dock hittats på både dag- och 

spillvattenledningarna, så att inläckage sker främst vid snösmältning eller större nederbördstillfällen 

med en ökning av vatten i spillvattenledningen som resultat. 

 

Under den period som flödesmätaren har varit i drift har ungefär 2 l/s inläckande vatten runnit i 

spillvattenledningen in mot pumpstation Särstabadet. För dagvattenledningarna är kapaciteten kring 

korsningen mellan Valloxvägen och Apoteksvägen för liten för 2-, 5- och 10-årsregn. För 5- och 10-

årsregn är kapaciteten för liten även på cykelvägen som går söderut från korsningen mellan 

Apoteksvägen och Svanvägen. För ett 10-årsregn har även södra delen av Svanvägen för liten 

kapacitet i dagvattenledningen. 

Med resultat som framkommit i detta examensarbete skulle flera ledningar behöva lagas och de 

ledningarna som har störst flöde (både dag- och spillvattenledning) skulle kunna behöva bytas ut till 

en större dimension för att minska risken för översvämning. Det inläckage eller den felkoppling som 

sker är för stor och en större felsökning skulle behöva göras för att mer exakt hitta problemet. 

 

6. Förslag till vidare arbete 

7. Slutsats 
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9.1 Bilaga 1 – Summering av alla brunnslock täckta med vatten 
I vänstra kolumnen ses brunnens nummer. I mittersta kolumnen visas vilken vattenmängd täckte 

brunnslocket, är vattenmängd 1 betyder vatten under 1 cm djup där problemet beror på hur 

brunnslocket ligger snurrat. Vattenmängd 2 betyder vatten under 1 cm djup där problemet inte kan 

lösas oavsett hur brunnslocket ligger snurrat och vattenmängd 3 betyder vattenmängd mer än 1 cm 

djup där problemet inte kan lösas oavsett hur brunnslocket ligger snurrat. Den högra kolumnen ger 

övrig information om hur brunnslocket ligger snurrat i dagsläget. 

Tabell 9.1 Summering av brunnslock täckta med vatten. 

Brunn Vattenmängd Övrigt 

DNB4845 1 Ligger rätt snurrad just nu 

DNB4846 2   

DNB4930 1 Ligger rätt snurrad just nu 

DNB4931 1 Ligger rätt snurrad just nu 

DNB5019 1 Ligger rätt snurrad just nu 

DNB5021 1 Ligger rätt snurrad just nu 

DNB5037 1   

DNB5038 1   

DNB5041 1   

DNB5043 1 Ligger rätt snurrad just nu 

DNB5044 1 Ligger rätt snurrad just nu 

DNB5045 1   

DNB5047 1   

DNB5048 1   

DNB5120 1 Ligger rätt snurrad just nu 

DNB5156 1   

DNB5158 2 Sand 

DNB5159 2 Sand 

DNB5161 1   

SNB6670 2 Sand 

SNB6795 1   

SNB6796 1   

SNB6888 2   

SNB6956 2 Sand 

SNB6957 2 Sand 

SNB6988 2   

SNB6995 3   

SNB7000 1   

SNB7001 1 Ligger rätt snurrad just nu 

SNB7148 1   

SNB7150 1 Ligger rätt snurrad just nu 

9. Bilagor 
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SNB7166 1   

 

9.2 Bilaga 2 – Summering av protokoll från TV-inspektioner 

Alla värden i bilaga 2 är i meter, där de är mätta från startbrunn. I vissa fall saknas startbrunn på grund 

av hinder, och sträckan är då mätt därifrån. Sträcklängd visas i tredje kolumnen, och därefter visas vid 

vilken sträcka från startbrunnen som defekter finns, och vilken defekt det rör sig om.  

Tabell 9.2 Summering av TV-inspektion av ledningar på Valloxvägen. Källa: Roslagsvatten 2014 f. 

Start- 

brunn 

Slut- 

brunn 

Sträck- 

längd (m) 

Sprickor Rötter Inträngande 

rör 

Fog- 

förskjutning 

Utfällning 

/påväxt 

SNB6796 SNB6795 41,71 21,58     

SNB6795 SNB6794 60,76   51,88 58,16  

SNB6794 SNB6793 44,00  19,00  

29,00 

34,34 17,19  

SNB6993 SNB6887 72,46 1,35  3,82 2,90   

52,83   

61,82 

8,79 

SNB6958 SNB6961 47,7 23,28  

24,54  

26,63  

47,03 

  0,90  

SNB6961 SNB6962 28,20 27,28    21,46 

DNB5014 DNB5017 47,24 6,06 

9,29  

10,32  

29,08 

 22,10   

23,23 

24,91  

DNB5017 DNB5018 28,43      

DNB5018 DNB5023 55,76   49,63   

SNB6962 SNB6966 56,24 55,20     

SNB6966 STB3789 37,69 13,63     

DNB5024 DNB5023 56,04     43,11 

DNB4931 DNB4930 40,28    20,24  

DNB4930 DNB4929 63,02   31,01 3,54   

18,05   

25,57   

42,67 

 

DNB4929 hinder 29,95 17,79  29,94   

17,79 

  

DNB5042 DNB5043 71,03   8,41 2,38   

32,16   

49,65   

56,71   

62,56 

 

 

Tabell 9.3 Summering av TV-inspektion av ledningar på Svanvägen. Källa: Roslagsvatten 2014 f. 

Start- 

brunn 

Slut- 

brunn 

Sträck-

längd 

(m) 

Sprickor Rör- 

brott 

Rötter Inträng-

ande rör 

Fog- 

förskjutning 

Utfällning 

/påväxt 

hinder DNB5018 9,34    0,16   
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SNB6963 SNB6962 53,14       

DNB5019 DNB5018 54,84    44,63  

45,50   

45,66 

  

SNB6964 SNB6965 26,15   0,44  

26,15 

   

SNB6965 STB4128 59,48 38,02  

44,36  

49,07 

 57,28    

STB4128 SNB7003 25,56 24,95     24,95 

DNB5021 DNB5020 25,91   0,00  22,71  

DNB5021 DTB2524 59,03     3,74  

DTB2524 hinder 11,41    11,39   

hinder DTB2524 13,14    0,00 10,91  

DTB2524 DNB5048 24,55    11,39   

11,41 

22,32  

DNB5048 hinder 7,98    7,98 3,97  

SNB7003 SNB7002 49,91 5,44   

13,34  

15,45  

16,45  

40,28 

  21,02 48,78 20,70 

SNB7002 SNB7001 38,73 7,96   

19,84 

     

hinder DNB5047 26,88    0,00   

DNB5048 DNB5047 34,86    7,98 3,97  

DNB5047 DNB5046 38,55     36,84  

DNB5046 hinder 25,98    25,56  

25,88 

  

SNB7001 SNB7000 60,65 11,59  

58,06 

34,19     

SNB7000 SNB6998 61,00 0,93   

4,36   

36,64  

38,56  

40,49  

41,52  

42,48  

43,38  

44,50  

45,62  

46,45  

56,40  

57,32  

58,15 

60,20 

0,00 

60,29    

hinder DNB5045 35,95    0,00   

DNB5046 DNB5045 1,93    35,95   

36,05   

36,43 

  

DNB5045 DNB5044 60,13    36,38   

52,51   

53,46 
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Tabell 9.4 Summering av TV-inspektion av ledningar på Kölängsvägen. Källa: Roslagsvatten 2014 f. 

Start- 

brunn 

Slut- 

brunn 

Sträck- 

längd 

(m) 

Sprickor Rör- 

brott 

Inträng-

ande rör 

Fog- 

förskjutning 

Utfällning 

/påväxt 

Sedi- 

ment 

SNB6959 SNB6958 38,71     37,97  

38,46 

 

DNB5015 DNB5014 39,50    21,12  36,53 

SNB6670 SNB6958 61,39     1,61  

hinder DNB5012 34,78 22,51  22,46   24,04  

34,78 

DNB5012 DNB4746 39,40 38,44  1,28   

8,30 

   

DNB4746 DNB5125 4,90   1,77   

3,73 

   

SNB6957 SNB6956 43,57   13,04   

41,07 

   

SNB6956 SNB6974 37,95   7,06    

SNB6974 SNB7110 7,99 1,10      

DNB5125 hinder 11,07   11,07    

SNB7110 SNB7155 51,19       

SNB7155 SNB7154 52,19 18,62    12,87  

SNB7154 SNB7153 49,08  10,67     

hinder DNB5125 16,20   9,01   0,00 

DNB5161 DNB5160 52,19 51,38  15,08   

42,00 

   

DNB5160 DNB5159 50,66 40,33  12,32   

37,53   

40,33 

   

DNB5159 DNB5158 44,22 10,16  11,07 0,73   

42,21 

  

SNB7153 SNB7152 40,84 23,64  

39,91 

     

DNB5158 DNB5155 26,42       

SNB7152 SNB7148 28,07    1,24   

 

 

 

Tabell 9.5 Summering av TV-inspektion av ledningar på Tornvägen. Källa: Roslagsvatten 2014 f. 

Start- 

brunn 

Slut- 

brunn 

Sträcklängd (m) Sprickor Rötter Inträngande rör Fogförskjutning 

SNB7104 SNB6960 30,27    28,27 

SNB6960 hinder 1,63  1,63   

DNB5016 DNB5015 43,25 22,73  28,87   

28,98 

0,74   

12,65 

SNB6960 SNB6959 43,06 39,34  

41,45 

1,63   
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Tabell 9.6 Summering av TV-inspektion av ledningar på Tärnvägen. Källa: Roslagsvatten 2014 f. 

Start- 

brunn 

Slut-

brunn 

Sträcklängd (m) Sprickor Inträngande rör Utfällning/ 

påväxt 

SNB7006 SNB7005 7,28   6,95 

SNB7005 SNB7003 37,8    

SNB7007 SNB7006 25,01 0,69  0,20 

DNB5051 DNB5050 24,85    

DNB5050 DNB5048 30,28  5,81   

6,24 

 

 

Tabell 9.7 Summering av TV-inspektion av ledningar på Måsvägen. Källa: Roslagsvatten 2014 f. 

Startbrunn Slutbrunn Sträcklängd (m) Inträngande rör 

hinder DNB5013 13,70 0,08 
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