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Ett sätt att upptäcka  
vatten i fel ledning
DTS – Distributed temperature sensing
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Det blir många problem för samhälle och miljö när spillvatten är felkopplat till dagvatten- 
ledningar, eller när det kommer in tillskottsvatten i spillvattennätet i form av smält snö,  
dränerings-, grund- eller dagvatten. För att hitta de ledningssträckor eller punkter där de 
största problemen finns kan man använda metoder som känner av temperaturskillnader 
mellan spill-, dag- och tillskottsvatten. För smart mätning av temperaturen i avlopps- 
ledningar finns en relativt ny metod som mäter kontinuerligt och över långa sträckor  
– Distributed Temperature Sensing, DTS. 
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DTS i dagvattenledningar
Traditionella dagvattenlösningar med lednin-
gar är utformade för att avleda stora volymer 
dagvatten till recipienten så snabbt så möjligt, 
oftast utan någon behandling. Det blir problem 
när spillvatten tar sig in i dagvattenledningar via 
felkopplade anslutningar, överkopplingar mellan 
spill- och dagvattensystem eller via trasiga 
ledningar som läcker spillvatten. Då hamnar 
förorenat spillvatten i sjöar och vattendrag, som 
i sin tur kan vara populära rekreationsområden 
eller dricksvattentäkter.

Det är en utmaning att hitta källorna till såda-
na spillvattenföroreningar med okända lägen, 
flöden, komposition och frekvens. Metoder 
som mäter punktvis i tid och längd, till exem-
pel manuell provtagning, kan ofta missa ett 
spillvatteninflöde till dagvattenledningen om 
inflödet ligger långt uppströms provtagning-
spunkten eller om spillvattnet bara kommer in 
i ledningen ibland. Onlinemetoder, till exempel 
konduktivitetsgivare, kan mäta väl över tiden 
om sensorerna hålls rena. Men om sensorn är 
placerad långt uppströms inflödet kan vatten-
kvaliteten jämnas ut, och spillvatteninflödet 
ger då inga mätbara konduktivitetsföränd-
ringar. En annan metod är kamerainspektion 

Figur 1. Temperaturavvikelser (a−f) på grund av spillvatten som kommer in i dagvattenledningar (Hoes et al., 2009).

som under en begränsad period undersöker 
ledningsstatusen. Den har bra längdupplösning 
men har svårt att upptäcka spillvatteninflöden 
som hände före eller efter inspektionen. DTS-
metoden kan vara ett bra alternativ. En av dess 
största fördelar är att den mäter kontinuerligt 
och över långa ledningssträckor, med god 
precision över tid.

Spillvatten som leds ner i avloppen kan ha 
varierande temperatur, från 10−18 °C från 
toalettspolning upp till 50−90 °C från mat-
lagning. Spillvatten är vanligtvis varmare än 
dagvatten, som i Sverige ofta har en temper-
atur mellan 1 och 20 grader som främst beror 
på luftens och markens temperatur. Detta 
möjliggör tydlig detektering och lokalisering av 
felkopplade spillvattenrör med hjälp av DTS, 
som visas i figur 1. Pulser med spillvatten till 
dagvattenledningarna syns tydligt som tem-
peraturavvikelser i diagrammet. 

DTS i spillvattenledningar
Spillvattensystem i sin tur har problem med till-
skottsvatten i form av infiltration av grundvatten 
och inflöde av dränerings-, dag- och ytvat-
ten. Det relativt renare tillskottsvattnet späder 
spillvattnet. Det resulterar i ökad kemikaliean-



3

vändning på reningsverket och mer el för att 
pumpa vatten i ledningsnät och reningsverk, 
och därmed mer pengar för att hela systemet 
ska fungera. Om vattenflödet överstiger rörens 
kapacitet kan dessutom bräddning av spillvat-
ten ske till sjöar och vattendrag.

Tillskottsvatten kommer in i spillvattenlednin-
gar genom infiltration eller inflöden. Infiltration 
av till exempel grundvatten in i ledningar 
sker under en relativt lång tidsperiod, medan 
inflöden brukar ske snabbare (och vara ber-
oende av regnets varaktighet) och även mer 
slumpmässigt. Därför behöver man i spillvat-
tensystem göra mätningar på många platser 
samtidigt och under lång tid för att detektera 
de ledningssträckor som har problem med 
tillskottsvatten, och även i det här fallet kan 
DTS-mätningar vara ett  
alternativ. 

Tillskottsvatten kan vara både kallare och var-
mare än spillvatten beroende på omgivande 
temperatur och de vägar som tillskottsvatten 
tar till spillvattennätet. Om man vill använda sig 
av DTS för att spåra tillskottsvatten behöver 
man därför kombinera DTS med mätningar 
av lufttemperatur och nederbördsintensitet. 
Då blir det möjligt att skilja mellan till exempel 
inflöde från ett felkopplat tak och infiltration av 
grundvatten.

Vad är DTS?
DTS står för Distributed Temperature Sens-
ing, det vill säga temperaturmätningar som 
är spridda över en viss sträcka. Mätningarna 
utförs av en speciell dator med ”laserkanon” 
(DTS-enhet) som skickar laserpulser som kan 
färdas några kilometer genom en fiberoptisk 
kabel (liknande som den som används för 
bredband) som dragits in genom en led-
ningssträcka. Små brister i glasstrukturen i 
kabeln reflekterar delar av pulserna tillbaka till 
DTS-enheten som analyserar och översätter 
det tillbakaspridda ljusets spektrum och tids-
fördröjning till temperatur och avstånd längs 
fiberkabeln. Längden på kabeln, pulsfrekven-

sen, tätheten mellan två mätningar längs ka-
beln och mätnoggrannheten är konkurrerande 
faktorer som bör optimeras för varje projekts 
behov. Till exempel resulterar en längdup-
plösning på 25 cm, kabellängd på 4 km och 
laserpulser var 30:e sekund i temperaturmät-
ningar med noggrannheten 0,2 °C.

Med tiotusentals temperaturmätningar varje 
minut under en hel mätperiod behöver en 
enorm mängd information lagras och senare 
bearbetas. En mätperiod brukar bli några 
veckor, men är i stort sett obegränsad. En-
klaste sättet att utvärdera temperaturmätnin-
garna är att plotta mätningarna i färgkodade 
figurer med tid- och längdaxlar samt temper-
aturen i en tredje dimensionen som visas med 
olika färger (figur 2). Varje pixel i figuren kan 
visa en individuell temperaturmätning, men 
oftast väljer man att beräkna ett medelvärde 
av mätningar inom en lite större tidsrymd 
och längre sträcka (till exempel 1 minut och 
1 meter) för att minska osäkerheten hos 
mätningarna. När sedan temperaturdata är 
plottade i figuren kan temperaturavvikelserna 
analyseras.
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Figur 2. Exempel på resultat av DTS-mätningar i form 
av färgkodade figurer.
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Utvärderingen av data
Både spillvatten som rinner till dagvatten-
ledningar och tillskottsvatten som leds in i 
spillvattensystemet genererar ett mönster i 
temperaturdiagrammet som en nedåtgående 
diagonal temperaturavvikelse (åt vänster eller 
höger beroende på flödesriktningen som 
förflyttar temperaturavvikelsen längs lednin-
gen och med tiden som går neråt på axeln) 
fram tills avvikelsen försvinner på grund av 
omblandningsprocesser och energiförluster i 
ledningarna (se figur 2). Formen på avvikelsen 
kan också ge information om relativ flöde-
shastighet (figur 3a) och eventuellt inverterad 
flödesriktning till exempel om huvudledningen 
är full och vatten rinner uppströms i en mindre 
ledning (figur 3b).
 
Vanliga inflöden av dagvatten till dagvattensystem 
och spillvatten till spillvattensystem kan naturligtvis 
också orsaka temperaturavvikelser som syns i 
DTS-diagrammen. Det är därför viktigt att göra 
mätningar av lufttemperatur och nederbördsin-
tensitet och noggrant analysera om avvikelsen 
kommer från ”rätt” eller ”fel” inflöde. 

I DTS-diagrammen kan det ibland synas tem-
peraturavvikelser i form av vertikala färgade 

linjer. Dessa indikerar sektioner där DTS-ka-
beln antingen ligger ovanför vattenlinjen på 
grund av att en del av kabeln rullats ihop vid 
installationen och placerats hängande i en 
brunn (som reserv ifall en annan del av kabeln 
skulle gå sönder) eller flyttats från rörets bot-
ten, vilket främst kan ske där ledningen har en 
kraftig krök.

Installation av DTS i fält
Nedan följer en vägledning för en effektiv 
DTS-mätningskampanj när det gäller planer-
ing, förberedelse, genomförande och under-
håll. Gör så här:

Planering

1.  Välj vilket område som behöver un-
dersökas. Prioritering av område kan 
baseras på tidigare studier, till exempel 
enklare metoder (som pumpdata eller 
elkonsumtion vid pumpstationer) eller andra 
tidigare indikationer på problem i området 
(bräddningar med mera).

2.  Välj i vilka ledningar DTS-kabel ska install-
eras och uppskatta hur lång kabeln behöver 
vara; lägg till ytterligare 10–15 procent ka-
bellängd, för eventuell skada och reparation 
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Figur 3. Ytterligare information som kan erhållas från DTS-diagram: relativ flödeshastighet (a) 
och inverterad flödesriktning (b).
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av kabeln. Observera att laserpulsen från 
DTS-enheten måste nå kabelns ände utan 
förgrening, men man kan göra ”öglor” (se 
figur 4d) för att komma runt detta problem.

3.  Bestäm önskad tids- och längdupplösning 
samt önskad mätnoggrannhet. Kabellängd 
tillsammans med dessa tre faktorer påver-
kar valet av hur kraftfull DTS-enhet som 
behövs. Tillskottsvattenstudier kräver högre 
mätnoggrannhet än lokalisering av spillvat-
teninflöden till dagvattenledningar eftersom 
temperaturskillnaden vanligtvis är större 
mellan spillvatten och dagvatten än mellan 
utspätt spillvatten och tillskottsvatten.

Förberedelser

4.  Beställ kabeln och köp eller hyr DTS-enhet 
för utredningsperioden.

5.  Ordna en container med el för installation 
av DTS-enheten. Under kalla årstider bör 
containern kunna värmas upp.

6.  Spola de ledningar som ska undersökas 
och dra ett kraftigt rep mellan två närliggan-
de brunnar (~100 m) med hjälp av utrust-
ning för en inspektionskamera, och säkra 
ändarna under brunnslocken (figur 4a).

7.  Tänk på från vilka brunnar man ska dra 
i kabeln. Det kan vara uppströms eller 
nedströms ledningssektionen som man vill 
undersöka eller mittemellan ena änden och 
DTS-enheten. I det senare fallet behövs en 
större tillgänglig yta (~5×50 m) nära brun-
nen för att kunna rulla ut DTS-kabeln innan 
den dras ner i ledningen.

8.  Ordna med ett uppvärmt tält för kabelrullen 
om det är kallt ute eftersom glasfiberkabeln 
är mycket bräcklig.

Installation och genomförande

9.   Knyt ihop rep och DTS-kabel i första 
brunnen och börja dra repet försiktigt från 
nästa brunn (figur 4b och 4c). Man behöver 
en person vid kabelrullen och 2–3 personer 
för att dra 500 m kabel (ju längre kabel, 

desto fler personer behöver man vara). 
Runt 8 timmar behövs för att installera 1 
km DTS-kabel.

10.  Det är lättare att dra kabeln om rullar 
används för att minimera friktionen; be en 
kamerainspektör vara på plats och hjälpa 
till med dessa eftersom sådana rullar även 
används vid kamerainspektion av lednin-
gar.

11.  Om även mindre förgreningsledningar ska 
undersökas, säkra en ända av DTS-kabeln 
som ligger i huvudledningen och koppla 
kabeln med ett annat rep som tidigare 
dragits in i förgreningsledningen. Dra 
försiktigt för att undvika att kabeln böjer 
sig för mycket och går sönder (figur 4d).
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Figur 4. Dragning av DTS kabel (se texten för fler  
detaljer).

12.  Spara runt 50–150 m av kabeln på olika 
platser under brunnslock, till exempel vid 
uppströmsändan av ”öglan”.  

13.  Sätt fast DTS-kabeln på botten av några 
brunnar (med intervall på 50–200 m ber-
oende på avloppstyp och flöde).

14.  Om DTS-kabeln går sönder eller om den 
behöver delas upp i mindre sträckor, se till 
att en fiberoptisk specialist finns tillgänglig 
under installationen. När installationen av 
kabeln är klar behövs en sådan specialist 
även för att svetsa ihop DTS-kabeln med 
fiberoptiska kontaktdon som kopplas till 
DTS-enheten.
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Mätning och underhåll

15.  Läs noga bruksanvisningen för DTS-en-
heten; felaktig drift kan orsaka irreversibla 
skador på hälsa eller utrustning på grund 
av det kraftiga laserljus som pulseras ut.

16.  Gör önskade inställningar rörande up-
pläsning för mätningarna och börja spara 
rådata för temperatur.

17.  Beroende på DTS-enhetens lagringskapac-
itet samt hur många temperaturmätningar 
per timme som ska sparas, bör data laddas 
ner till annan lagringsenhet varje eller varan-
nan vecka.

18.  Kontrollera ledningarna 1–2 gånger per 
vecka för att se till att inga blockeringar 
börjar byggas upp på grund av DTS-ka-
beln. Spola ledningarna försiktigt om 
behövs.

19.  Gå ner i några brunnar, ta upp DTS-ka-
beln ur vattnet och spruta kylspray på 
den. Notera plats och tid för varje kylning. 
Dessa kalla temperaturavvikelser vid exakt 
tidpunkt möjliggör sedan lokalisering av 
dessa brunnar så att övriga temperaturav-
vikelser som observeras i DTS-diagram-
men kan koordinatbestämmas.

Generellt

20.  Kontakta Dag&Nät vid Luleå tekniska 
universitet om något är oklart eller om 
rådgivning rörande DTS önskas.

DTS-projekt i Skellefteå
Det första DTS-projektet som genomfördes i 
Norden med fokus på tillskottsvatten var en 
utredning i ett område i utkanten av Skellefteå. 
Studien genomfördes från andra häften av mars 
till slutet av juni 2015 i samarbete mellan Luleå 
tekniska universitet och Skellefteå kommun, 
inom ramen för kompetensnätverket Dag&Nät.

Två DTS-kablar installerades med en total 
ledningssträcka på 3,2 km, en tids- och 
längdupplösning på 15 sekunder respektive 
25 cm, och en mätnoggrannhet på 0,1 °C. 
Dessa mätningar detekterade och lokaliserade 
olika typer av tillskottsvatten som rann in i 
ledningsnätet, till exempel infiltration av grund-
vatten från snösmältning och höga grundvat-
tennivåer samt kraftigt regn (figur 5). Ett viktigt 
resultat från mätningarna var att tillskottsvat-
tnet under snösmältningen (figur 5a) tog sig 
in i spillvattennätet på andra platser än vid de 
senare regntillfällena (figur 5b). En slutsats från 
studien är därför att det är generellt viktigt att 
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Figur 5. DTS-diagram under (a) snösmältning och (b) regn från en tillskottsvattenutredning med 
hjälp av DTS i Skellefteå kommun.
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utreda tillskottsvattenproblematiken under oli-
ka årstider, men även under olika dygns- och 
väderförhållanden.

Den uppskattade kostnaden för hela projekt var 
runt 1 miljon kronor, varav 210 000 kronor för 
3 månaders hyra av DTS-enheten och 40 000 
kronor för inköp av DTS-kabeln. I ett kommer-
siellt projekt skulle kostnaden troligtvis bli lägre.
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