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Minnesanteckningar från Workshop: Tillskottsvatten 
Framtidens VA, Luleå Tekniska Universitet (LTU), Luleå den 4 december 2013  
 
Denna Workshop leddes av Jonathan Mattsson (LTU) och som inspiration inför gruppdiskussionerna 
inledde Britt-Inger Norlander (Kretslopp och Vatten, Göteborg) med att sätta tillskottsvattenfrågan i 
både historiskt och nutida perspektiv. Bland annat pratade hon om att det inte är något nytt 
problem, men att studera tillskottsvattnets komponenter och dess källor innebär mycket 
detektivarbete och utmaning.  
Den egna dokumentationen och kunskapen kan ofta vara bra hos kommuner, men kanske inte 
samlat på bra ställen. Driftpersonal vet oftast väldigt mycket om systemet. Det är viktigt att arbeta 
strukturerat och metodiskt med dessa frågor, för att kunna identifiera källor till tillskottsvatten. Det 
är också ett väldigt långsiktigt arbete – så man måste också ha tålamod, samt samverka och ta hjälp 
av andra. Dessutom, som Britt-Inger påpekade, finns det inget tydligt slut på detta arbete – därför 
borde man faktiskt fira när man klarat av något inom detta område, även om det kan tyckas vara små 
steg. Rapporter till stöd för kunskapsinhämtning finns också, t ex:  

• Svenskt Vatten 2013-03, Minskning av in- och utläckage genom aktiv läcksökning, Jenny 
Uusijärvi, Norrköping Vatten 

• Svenskt Vatten 2012-13, Undersökningsmetoder för att hitta källorna till tillskottsvatten, Ulf 
Lundblad, Jonas Backö 

• Norconsult 2011, Tillskottsvatten i avloppsledningsnät - Ett förslag till utredningsstrategi 
anpassad till dagens teknik, Bertil Forsberg 

 
Gruppdiskussionen inleddes och 6 grupper bildades i detta syfte, totalt deltog 32 personer i denna 
Workshop. En iakttagelse var att det inte var svårt att få igång diskussionen, majoriteten av 
deltagarna hade mycket att säga om denna fråga och det formligen bubblade av åsikter och 
kommentarer och berättelser med egna erfarenheter relaterat till detta. Troligen hade flertalet gärna 
fördjupat sig längre i detta. Diskussionerna handlade om olika aspekter på tillskottsvatten, med 
huvudfokus på organisation för att lösa problemen, samt hur man ska prioritera åtgärdssatsning på 
ett bra sätt. Dessutom ställdes frågan: Vad är ett bra mått på tillskottsvatten? 
 
Nedan följer sammanfattning och utdrag av det som diskuterades:   
 
Mått på tillskottsvatten 

• Som mått på tillskottsvatten pratar man ofta om utspädningsgrad – men under senare 
gruppdiskussion ifrågasattes dock värdet på detta nyckeltal, vad det egentligen visar på och 
om det är ett bra mått. Utspädningsgrad kan ibland vara ett mindre bra mått, eftersom det 
kan vara väderpåverkat, eller anslutningspåverkat (t ex vissa har vatten men ej avlopp 
anslutet, och tvärtom) som påverkar förbrukningen relativt utspädning.  

• Vilka nyckeltal ska vi ha? Ska det vara energirelaterat? Relaterat till reningsgrad? 
• En kommentar var att: ”Det är för mycket fokus på nyckeltal, borde vara mer fokus på 

grundproblemen!” T ex bräddning, nedsatt reningsfunktion, användande av 
fällningskemikalier, pumpning osv.  

 
Inte bara kommunens system 

• Mycket av problemen finns på fastighetsmark, privat mark, och serviser från hushåll och 
andra fastigheter, som också påverkar mängden tillskottsvatten då systemet är 
sammankopplat.  

• Industrier och andra större områden med relativt stora egna ledningssystem påkopplade på 
kommunens system, kan ha en betydande inverkan totalt sett. Bland annat med bakgrund 
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att underhåll på dessa system relativt den egna verksamheten (som man är specialiserad på), 
ofta har en underordnad betydelse.  

• Hur ska VA-huvudmannen åtgärda det? Vad finns det för möjligheter? Fortsatt arbete kring 
dessa frågor behövs.  

• Relaterat till denna fråga är också problematik kring avveckling av verksamhetsområden, inte 
bara utveckling (som förnyelseområden). Detta är en aktuell fråga i glesbygd och vissa byar.  
 

Helhet är viktigt! 
• Helhetsöversyn viktigt – annars löser man kanske problemet ett tag, på en plats, men flyttar 

det till annat ställe eller att samma problem återkommer efter en tid.  
• För att få helheten behöver man gå inom hela kedjan, reningsanläggning, recipient, 

ledningsnät osv, vilket både är en utmaning och en möjlighet. Men det syftar till att 
tydliggöra var problemen finns och kanske kvantifiera hur stora de är.  

• Viktigt att prata helhet, hela kedjan är viktigt – speciellt för att kunna jämföra och värdera 
risker och vinster.  

• Viktigt att tänka hela avrinningsområden, inte bara enskilda fastigheter eller 
ledningssträckor.  

 
Resurser 

• Detta kräver stora resurser, av olika slag, bland annat personal som är kompetent och har tid, 
samt pengar.  

 
Prioritering 

• Många frågor ställdes relaterat prioritering av åtgärdssatsning, till exempel: Hur ska vi 
prioritera – och vad är motivet att åtgärda?  

• Prioritering gäller både utredning (vilka områden fokusera på?, vad mäta?, hur 
mycket/länge? osv), men också vid val av åtgärder (var ger åtgärder störst effekt? osv). 

• Metoderna att identifiera och utreda ett område möjligen inte största utmaningen, mera är 
frågan: Hur mycket resurser ska vi lägga på utredning innan man kan gå till beslut? Hur säker 
behöver man vara? Och Vad ska man göra? 

• Svårare att välja åtgärder när inläckaget är mer diffust och inte går att lokalisera till några få 
punktkällor.  

• Hur investerar vi på rätt ställe? Där det är mest kostnadseffektivt. 
• Vad är en acceptabel nivå av inläckage? Relaterar också till måtten vi mäter med. Att ha bra 

nyckeltal underlättar utredning och prioritering av åtgärder också.  
• När börjar det bli ett problem, och vilken typ av problem? Karakterisering av problemet, kan 

avgöra val av lösning. 
• Avsaknad av statistik är ett problem, t ex Hur stort/omfattande problem är det? Vad ska vi 

mäta? Vad är problemet (identifiering)? Och Hur ska vi sätta pengar på detta, relativt 
kostnad för åtgärdssatsning? 

• Vi har ganska bra tekniker och metodik finns – det är bra. Prioritering svårare. 
• Saknar målkriterier – vad vill man uppnå? Var går gränsen – kostar mer? 
• Man behöver ha en Röd tråd för arbetet, och gå igenom område för område.  

 
Långsiktiga strategier 

• Dessutom saknas ofta långsiktiga strategier angående hur vi tänker oss systemen i framtiden. 
Så när en åtgärd ska ske, eller fastighetsägare bygger om, har vi inte förberett 
rekommendationer om ”vad som kommer”, utan det blir en åtgärd baserad på nuvarande 
situation. Vi är inte i framkant.  

• Ska man öronmärka budget för inläckage - tillskottsvatten?  
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Metoder 
• Finns en hel del metoder som fungerar relativt bra, i de flesta fall. De har lite olika karaktär 

och passar för olika typer av situationer (se bland annat info i SVU rapporter nämnda ovan).  
• Vissa utryckte svårigheter kring val av metoder i vissa fall. 
• Det kan också finnas svårigheter vid inspektion av ledningar, till exempel då de är fyllda med 

mycket vatten (t ex står dämda) och man inte kan identifiera inläckage på enkelt sätt. 
Alternativa metoder kan behövas för inspektion av sådana ledningar.  

• Ammonium-metoden är ett exempel på enkel metod som många använder för att få snabb 
överblick.  

 
Organisation 

• Man måste börja med organisationen 
• Politiker är både ett problem och del av lösningen, de behöver involveras på bättre och 

tydligare sätt i detta arbete. Politiker behöver information och rätt underlag.  
• Denna fråga engagerar hela VA-organisationen, vilket är både positivt – eftersom den berör 

många olika aspekter, och negativt – då det tar mycket resurser i anspråk.  
• VA-avdelningarna måste kanske bli bättre på att vara rådgivare i dessa frågor? Många 

fastighetsägare kan väldigt lite om detta. 
 

Krav och juridik 
• Gamla avtal, vad gör man med dessa? 
• Vågar man ställa krav och ifrågasätta rådande upplägg? 
• Kombinerat vs Separerat/Duplikat system, en viktig fråga också. Vi vill ha separerade system, 

men när det kommer till tillskottsvatten – är då verkligen spillvattensystemet att anse som 
separerat? Definitionen på vilken typ av system – som också ligger till grund för 
dimensionering och utvärdering av kapacitet, samt relaterat till ersättningskrav, kanske 
behöver förnyas?  

• Vilka krav kan man ställa på fastighetsägare? Som i sin tur påverkar fastigheter nedströms i 
avrinningsområdet. Vågar man ställa krav?  

 
Definitioner 

• Tydligare problemdefinition behövs verkligen, så att det blir tydligt Varför vi gör detta och 
vad det är som är problemet – kanske olika för olika områden (beror av kontexten).  
 

Övrigt 
• Energifrågor skulle kunna ge lite större incitament, om man kan koppla det till kostnader och 

vinster relaterat till energi också, förutom en VA-fråga enbart.  
• Vad gäller fortsatt forskning, kom det inte fram tydliga forskningsfrågor under diskussionen, 

men klart är att det finns många olika aspekter att undersöka närmare när det gäller 
tillskottsvatten.  

 
 
 
Sammanställt av: Karolina Berggren och Jonathan Mattsson  
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