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Sammanfattning
Sveriges kommunala spillvattenledningsnät står idag inför en enorm utmaning, då eftersatt

underhåll i kombination med klimatförändringar kommer kräva stora framtida investeringar 

och tidskrävande analyser. Detta examensarbete har utförts med målet att förenkla detta 

stundande förnyelsearbete. Som metod har en enkät utformats, och besvarats av totalt 84 

kommuner, med syftet att presentera en lägesbild. Vidare har ett artificiellt neuralt nätverk 

utvecklats, och tillämpats på data från Täby kommun, med syftet att förutspå vilka 

spillvattenledningar i ett ledningsnät som har behov av förnyelse.

Resultatet visar att det finns ett stort förbättringsbehov i det strategiska förnyelsearbetet. 

Störst behov, och potential, finns i hantering och insamling av data, där artificiella neurala 

nätverk kan tillämpas och utnyttjas som ett effektivt och intelligent verktyg. Det artificiella 

neurala nätverket som utvecklats, och tillämpats, i detta examensarbete uppnådde en hög 

precision (93 %), och beräknade att Täby kommun har ca 10-20 spillvattenledningar med 

oupptäckt förnyelsebehov. Detta bör dock tas med viss reservation pga. bristande 

datakvalitet.

Avslutningsvis kan konstateras att lösningen för framtidens ledningsförnyelserelaterade 

problem och utmaningar, ligger i förmågan att effektivt och intelligent samla in, strukturera 

och analysera data om ledningsnäten. Artificiella neurala nätverk är ett verktyg som kan 

och bör användas för detta ändamål då man, med hjälp av artificiell intelligens, kan göra 

precisa analyser och skapa helhetsbilder över ledningsnät, vilket kan spara både 

finansiella, temporala och personella resurser.



Abstract
Aging sewer systems and deferred maintenance pose one of the greatest challenges to 

Swedish municipal infrastructure in the future. This degree project has been completed 

with the aim to develop a method with which to sufficiently solve these future challenges, 

and help decision makers to properly invest in the networks, and optimise the pipe renewal

process. As a methodology, a survey has been created, and answered by 84 

representatives from various municipalities and water and waste organisations, in order to 

present a deeper understanding of the current situation in Sweden. Furthermore, an 

artificial neural network has been developed, and trained with data from Täby municipality, 

with the purpose of predicting which pipes in a sewer network that need to be renewed.

The results show that there is a great need for improvement in the strategic renewal 

planning. The greatest need, and potential, is found in the collection and processing of 

data, where artificial neural networks can be applied as a highly efficient and intelligent 

tool, which is proven by the high accuracy (93 %) and strong ability to predict pipes with 

renewal needs (ca 10-20 pipes for Täby municipality) that the neural network developed 

for this degree project showed. It is, however, important to emphasize that the quality of 

the obtained data from Täby was relatively low, and that the results therefore has to be 

viewed with some skepticism.

It is nevertheless reasonable to assume that artificial intelligence, and more specifically, 

artificial neural networks, will play an important role in tackling future challenges related to 

strategic asset management and renewal planning for underground sewer infrastructure. 

The main solution lies in the ability to efficiently and intelligently collect, structure, and 

process data, and this is a field where artificial neural networks, as made evident by this 

degree project, certainly have abilities to flourish and contribute to savings in both 

financial, temporal and human resources.



Förord

Denna rapport presenterar resultatet av det examensarbete som avslutar min 

civilingenjörsutblidning inom samhällsbyggnad, samt tillhörande masterprogram inom 

miljöteknik och hållbar infrastruktur (EESI). Arbetet, som omfattar 30 högskolepoäng, har 

utförts på eget bevåg, men med inspiration, och viss hjälp, från mina kollegor på företaget 

WSP, där jag arbetat som biträdande konstruktör på avdelningen VA/Teknisk försörjning 

under det senaste året. Vidare har examensarbetet handletts av Hans Bergh på 

institutionen för Byggvetenskap, avdelning Vattendragsteknik, KTH.

Jag vill rikta ett stort tack till kollegorna på WSP, för deras inspiration och breda kontaktnät,

vilket bidragit stort till ett lyckat enkätutskick. Vidare vill jag tacka Täby kommun för deras 

vilja att bistå med data och information om deras spillvattenledningsnät, vilket möjliggjorde 

utvecklingen av det neurala nätverket. Och till sist vill jag även tacka min handledare, 

Hans, för sitt engagemang och kloka vägvisning.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Fungerande VA-ledningsnät utgör en hörnsten för vår moderna civilisation. Utan tillgång till

rent vatten kan vi inte överleva, och frågor som berör de försörjningssystem som finns bör 

ges högsta prioritet.

På samma vis som rent vatten leds till oss från diverse reservoarer och vattenverk, bör 

även orent avloppsvatten ledas bort från oss till diverser recipienter och reningsverk. 

Avlopp och stagnerat vatten har alltid varit en källa till bakterietillväxt, sjukdomsepidimier 

och svårt lidande. Oftast har sjukdomar uppstått till följd av intag av orent dricksvatten, 

vilket även var fallet när Stockholm år 1834 drabbades av en svår koleraepidemi. Så 

småningom insåg man vikten av god vattenkvalitet och säker tillgång till rent dricksvatten, 

och stadens första vattenverk med tillhörande ledningar invigdes år 1861. Folkhälsan 

förbättrades avsevärt i takt med den fortsatta utbyggnaden av vattenledningsnätet, men 

faktum kvarstod att Stockholm, likt andra svenska städer, var en enda stor sanitär 

olägenhet där obehandlat avloppsvatten sakta flöt längsmed gatorna och stanken utgjorde

ett slags tyst hot mot invånarnas hälsa och allmänna välmående. Fem år efter invigningen 

av det första vattenverket, år 1866, togs Stockholms första avloppsplan fram, men det 

skulle dröja ända till år 1934 innan staden, och Sverige, fick sitt första reningsverk. 

Vattenkvaliteten i Stockholms avloppsrecipienter, främst Riddarfjärden, var då så låg att 

det kunde vara direkt farligt att bada. (Vattentrycket, Stockholm Vattens personaltidning, 

2011).

Mot denna bakgrund bör det inte vara så svårt att förstå vikten av att ta hand om de VA-

system som är så viktiga för vårt välmående. Likt allt annat på vår jord påverkas även 

underjordiska VA- ledningar av externa förhållanden och genomgår en slags 

nedbrytningsprocess. Därav kan de tilldelas en slags livslängd, som med dagens verktyg 

är svår att förutspå. Denna svårighet har, tillsammans med politiska, sociala och 

ekonomiska faktorer, lett till att ett, på många håll i Sverige, åldrande ledningsnät har fått 

åldras lite till då underhåll och förnyelse framskjutits. Resultatet har blivit en av den 

kommunala infrastrukturens absolut största utmaningar i framtiden, där enorma summor 

pengar krävs för att säkra vår vattenförsörjning, avloppsavledning och generella välstånd. 

Och det är till följd av detta, som det här examensarbetet är skrivet, med syftet att 
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presentera en aktuell lägesbild för skick och förnyelseplanering avseende det svenska 

spillvattenledningsnätet, samt att utveckla en revolutionerande teknik med potential att 

lösa de svårigheter som idag är besläktade med livslängds-, konditions- och 

förnyelsebehovsbestämning av individuella ledningar i ett ledningsnät, samt fundamentalt 

förändra det strategiska förnyelsearbetet.

1.2 Syfte
Det huvudsakliga syftet med detta examensarbete är att undersöka hur man som 

ledningsägare kan och bör arbeta med strategisk förnyelse av spillvattenledningar. Detta 

kan delas in i två delsyften, eller steg, vilka presenteras nedan:

1. För att förstå hur man bör resonera kring ledningsförnyelse, krävs en inblick i hur

ledningsnätet är uppbyggt och hur olika VA-huvudmän arbetar i olika delar av 

Sverige. Därför har en enkät utformats och besvarats, med syftet att förmedla en 

aktuell lägesbild.

2. För ett effektivt förnyelsearbete krävs effektiv analys av ledningsnät, individuella 

ledningar och varierande kondition/livslängd/förnyelsebehov. Mot bakgrund av den 

potential/teknik som finns avseende bearbetning och insamling av data/information, 

har ett nytt matematiskt/programmatiskt analysverktyg, i form av ett artificiellt 

neuralt nätverk, utvecklats med syftet att, genom användning av artificiell 

intelligens, kunna förutspå/beräkna ledningars förnyelsebehov.

1.3 Avgränsning och struktur
För att begränsa arbetsbördan, samt förenkla analysprocessen, omfattar arbetet endast

spillvattenledningar (vilket alltså inte inkluderar dricks/dagvattensystem). Enkäten har 

skickats ut till representanter för, med vissa undantag, varje VA-organisation i hela 

Sverige, vilka i sin tur ansvarar för VA-system i 290 kommuner.

I utvecklingen av analysverktyget för att kunna förutspå ledningars förnyelsebehov (det 

artificiella neurala nätverket), har data samlats in och bearbetats från en enskild kommun 

(Täby). Och även här avser datan kommunens spillvattenledningsnät. Ytterligare 
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avgränsning har skett med hänsyn till de ledningsegenskaper som fanns inkluderade i 

datan.

Rapporten följer en konventionell struktur som efter denna inledande del, presenterar en 

teknisk och teoretisk bakgrund till det aktuella ämnet, för att sedan övergå till 

metodbeskrivning, resultatpresentation och, avslutningsvis, diskussion samt slutsats.

Det bör även framhållas att en övergripande litteraturstudie har genomförts i samband 

med detta examensarbete. Denna litteraturstudie ligger till grund för utformning av både 

enkät och artificiellt neuralt nätverk. Fokus har legat på hur spillvattenledningsnätet är 

uppbyggt och på att undersöka vilka faktorer som påverkar spillvattenledningars 

förnyelsebehov samt på vilken teknik som finns tillgänglig för att effektivt kunna analysera 

spillvattenledningsnät och enskilda ledningar. Resultatet av denna litteraturstudie 

presenteras genom hela arbetet, där tidigare forskning inom respektive område läggs 

fram, och utgör således inget eget kapitel. Inom ämnet ”förnyelseplanering av 

spillvattenledningar” finns relativt mycket tidigare forskning och litteratur. Vad avser 

tillämpningen av artificiella neurala nätverk inom VA är litteraturtillgången dock mycket 

begränsad, och användningen av sådana algoritmer för beräkning av spillvattenledningars 

förnyelsebehov tycks vara obefintlig.

1.4 Precisering av frågeställning
Från ett forskningsperspektiv utgår detta examensarbete från följande frågeställning: 

- Hur kan man effektivisera, och optimera, den strategiska utredningsprocess som ligger 

till grund för förnyelse av spillvattenledningar?

För att besvara ovanstående fråga, läggs fokus på databaserade möjligheter och 

analysverktyg, där lösningens stomme utgörs av utvecklingen av ett artificiellt neuralt 

nätverk med syfte att förutspå/beräkna spillvattenledningars förnyelsebehov.
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2. Teoretisk bakgrund

2.1 Spillvattenledningsnätets uppbyggnad
Spillvattenledningsnät består huvudsakligen av fyra komponenter: huvudledningar,

distributionsledningar, servisledningar och pumpstationer. Därtill finns även anordningar 

med viss påverkan på kapacitet och kondition, likt brunnar och fogar. Som material är 

betong vanligast, men på senare år har diverse plastmaterial (främst PVC, PP och PE) 

tagit över vid nyproduktion. Förutom dessa material förekommer även lergods och järn i 

mindre kvantiteter (Svenskt Vatten, 2011). I Sverige har spillvattenledningsnätets 

utbyggnad följt samhällsbyggnadstakten och befolkningstillväxten i övrigt, vilket har lett till 

att det år 2016 fanns drygt 1700 reningsverk och ca 101 000 km avloppsrör (Svenskt 

Vatten, 2016). Uppbyggnaden av ett konventionellt spillvattenledningssystem kan 

beskådas i Figur 1 nedan.

Figur 1. Uppbyggnad av ett konventionellt spillvattenledningssystem
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2.2 Drift och underhåll av spillvattenledningsnät
Likt andra system, behöver ett spillvattenledningsnät underhållas. I brist på underhåll bryts

systemet, och dess ledningar, ned och driften försämras avsevärt, med negativa sociala, 

ekonomiska och miljömässiga effekter som följd. För effektiv drift och underhåll krävs att 

man som ledningsägare för statistik om diverse driftstörningar som uppstår, och samlar 

dessa i en databas. Information om dessa driftstörningar kan sedan utgöra underlag för 

beslut om olika framtida underhållsåtgärder samt eventuell ledningsförnyelse (Svenskt 

Vatten, 2011).

Miljöskyddsmyndigheten i USA, EPA, (2002) menar att målet med underhållsplanering av

spillvattenledningsnät bör vara öka nätverkets prestanda samt att undvika försämrad 

kondition och funktion genom att planera och genomföra underhållsåtgärder vid rätt tillfälle

och således minska kostnader som uppstår vid akuta ingrepp.

Svenskt Vatten (2011) har en liknande uppfattning av underhåll, då man definierar det som

”åtgärder som syftar till att uppehålla objektets funktion, bevara det i brukbart skick eller 

återföra objektets egenskaper till viss specificerad nivå”. Vidare har man tagit upp de 

vanligast förekommande driftstörningarna, samt andra problem som uppstår i 

spillvattenförande ledningsnät, vilka presenteras nedan.

2.2.1 Stopp

Ett vanligt problem som uppstår för spillvattenledningar är stopp. Dessa stopp uppstår 

främst antingen av brister i ledningens kondition (svackor, fogförskjutningar osv.) eller av 

ledningens funktion (fettavlagring, sedimentering, rotinträngning osv.). Förutom generella 

hydrauliska påfrestningar, kan stopp bla. resultera i källaröversvämningar (Svenskt Vatten,

2011).

Beroende på vad som ger upphov till stopp i spillvattenledningar, har det dock inte 

nödvändigtvis någon påverkan på ledningens förnyelsebehov. Om stoppen beror på brister

i ledningens funktion kan de vanligtvis åtgärdas genom spolning (alternativt skärning av 

rötter), vilket ingår i ”normal” drift av ledningsnät. Är det en bristfällig kondition, å andra 

sidan, som ger upphov till stoppen, kan ledningen behöva förnyas (Svenskt Vatten, 2011).
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2.2.2 Källaröversvämningar

De två vanligaste orsakerna till källaröversvämningar är stopp och höga flöden.

Nederbördsrelaterade källaröversvämningar varierar ofta tidsmässigt (beroende på väder),

och kräver generellt flödesmätningar och hydrauliska beräkningar i ledningsnätet, för att 

avgöra om det kan finnas ”för snäva” sektioner eller tillskottsvatten. Båda dessa fall kräver 

ledningsförnyelse. Källaröversvämningar som uppstår till följd av stopp, behöver inte 

nödvändigtvis betyda att förnyelse krävs (se ovan) (Svensk Vatten, 2011).

2.2.3 Bräddning

Med bräddning menas den nödavledning av spillvatten som främst sker i kombinerade 

(dag- och spillvatten) system vid höga nederbördsmängder. Volymen spillvatten som 

bräddas (och således når recipienten) kan ha hög miljöpåverkan och beror dels på 

nederbördsmängd, och dels på ledningsdimensioner. För snäva ledningar i kombination 

med hög nederbörd ger hög risk, och kommer bli ett allt större problem i samhället i och 

med pågående klimatförändringar (Svenskt Vatten, 2011).

Återkommande (eller framtida) bräddning av spillvatten kräver ledningsförnyelse, eller helt 

nya system, och potentiella åtgärder är bla. att separera de delar av systemet där problem 

uppstår, eller att anlägga ett nytt separat svartvattensystem (Svenskt Vatten, 2011).

2.2.4 Tillskottsvatten

Tillskottsvatten är det vatten som läcker in i spillvattenledningar via otäta ledningar, 

sprickor osv. Det kan vara allt ifrån dagvatten till grundvatten till dricksvatten (från 

anslutningar), och kan medföra stora problem. För stora volymer tillskottsvatten kan bla. 

leda till ovan nämnda problem med bräddning och källaröversvämningar. Det kan 

dessutom leda till stora, helt onödiga, påfrestningar för reningsverk. Även ekonomiska 

konsekvenser uppstår, då både pumpstationer och reningsverk måste arbeta med större 

volymer. Inläckage av grundvatten i otäta ledningar under husgrunder, kan även orsaka 

sättningsskador (Svenskt Vatten, 2011).
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Likt övriga, ovan nämnda problem, åtgärdas tillskottsvattenrelaterade problem bäst genom

ledningsförnyelse. Troligtvis går det inte att helt bli av med tillskottsvatten i 

spillvattenledningar, men genom att täta/byta ut otäta ledningar kan man sänka flödet till 

betydligt lägre volymer (Svenskt Vatten, 2011).

2.2.5 Utläckage

Läckage av spillvatten från trasiga ledningar är vanligtvis svårupptäckt, men kan leda till 

problem i form av allmänt negativ miljöpåverkan och nedsatt vattenkvalitet i sjöar och 

vattendrag. Ett sätt att upptäcka dessa läckor på är flödesmätning mellan uppströms och 

nedströms, för att se om det minskat. Likt inläckage, åtgärdas utläckage via 

ledningsförnyelse (Svenskt Vatten, 2011).

Generellt för alla ovan nämnda problem, gäller att man först bör avgöra om de är värda att 

åtgärda. Riktlinjer kan skilja sig mellan olika kommuner/ledningsägare, men generellt 

gäller att miljöaspekten (avseende utsläpp/läckage), är en nationell företeelse. Rent 

ekonomiskt, bör många avvägningar och kalkyler göras för att beräkna kostnad och 

skillnader mellan att göra en specifik åtgärd eller inte och inkludera driftkostnader i nutid 

och framtid. Sedan kan även diskuteras huruvida man prioritera företagsekonomi eller 

samhällsekonomi när man gör åtgärder på ledningsnätet.

2.3 Ledningars kondition
Likt övrig infrastruktur, bryts spillvattenledningar ned över tid. För att kunna beräkna en 

lednings förnyelsebehov, är det viktigt att förstå hur denna nedbrytning sker, och vilka 

faktorer som påverkar spillvattenledningars kondition.

När man diskuterar en lednings kondition, är det viktigt att skilja på ledningens 

”strukturella” kondition, vilken avser ledningens faktiska, fysiska, kondition (dvs. 

sprickförekomst, korrosionosv.) och ledningens ”operativa” kondition, vilken avser 

ledningens funktion, och faktiska förmåga att uppfylla sitt spillvattenförande syfte (dvs. 

förekomst av fettavlagringar, sedimentering, rotinträngning osv.).
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Chughtai et al. (2008) ger en bra genomgång om vilka ledningsspecifika attribut och 

faktorer som påverkar en lednings ”strukturella” och ”operativa” kondition. Bland de 

faktorer som påverkar ledningars fysiska kondition återfinns bla. längd, diameter, ålder och

material, men även mer geografiskt bundna faktorer som jordmån, grundvattennivå, 

trafiklast samt en ”frost-faktor”. Faktorer med påverkan på ledningars operativa kondition 

är enligt Chughtai et al. bla. fettavlagringar, rotinträngning samt infiltration/inflöde av 

tillskottsvatten. En schematisk bild av alla de påverkansfaktorer som tas upp presenteras i 

Figur 2 nedan.

Figur 2. Faktorer med påverkan på spillvattenledningars kondition (baserad på Chughtai et al. 2008)

Samma författare (Chughtai et al.), har även gjort en god sammanställning om tidigare 

forskning från olika håll i världen, där man studerat vilka faktorer som påverkar 

spillvattenledningars kondition (eller gradvisa försämring). Att forskningens inriktningsland 

presenteras är högst relevant, då man med utgång från ovan beskrivna påverkansfaktorer 

kan dra slutsatsen att klimat (som är geografiskt varierande) har viss påverkan på 

ledningars kondition. Sina geografiska skillnader till trots, har författarna lyft fram liknande 

påverkansfaktorer, där inverkan av tidigare nämnda faktorer som ålder, material, jordmån 

osv, med vissa undantag, utgör forskningens resultat. Sammanställningen presenteras i 

Figur 3 nedan.
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Figur 3. Sammanställning av tidigare forskning (Chughtai et al. 2008)

En ytterligare faktor med stor påverkan på spillvattenledningars kondition, vilken inte 

nämnts bland ovan nämnda påverkansfaktorer, men som tas upp av Svenskt Vatten 

(2011), är förekomsten av svavelväte. Visserligen är det endast betongledningar som 

påverkas, där den giftiga gasen ger upphov till invändig korrosion. Vidare lyfter Svenskt 

Vatten, likt forskarna som nämns ovan, även fram ledningens djup som en potentiellt viktig

påverkansfaktor, där djupa ledningar utsätts för en hög jordlast, samt potentiellt inläckage 

av tillskottsvatten (om de ligger under grundvattenytan), och grunda ledningar för en 

potentiellt hög trafiklast. Spillvattenledningar i sättningsområden, samt områden där 

pågående klimatförändringar ger högre nederbörd som följd anses också vara en

potentiell påverkansfaktor, då större vattenvolymer kommer in i rören (Svenskt Vatten, 

2011).
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2.4 Inspektionsverktyg
För att kunna bedöma spillvattenledningars kondition, finns vissa tekniker. Konventionell 

inspektionsteknik utgörs främst av så kallade TV-inspektioner, där en CCTV-kamera förs in

i ledningen (oftast fastspänd på ett mindre radiostyrt fordon) och filmar. Filmerna gås 

sedan igenom och eventuella defekter/skador i ledningen förs in i protokoll som sedan kan

användas som beslutsunderlag för ledningsförnyelse och/eller underhåll (Svenskt vatten, 

2011). Skador upptäckta med TV-inspektion kan beskådas i Figur 4 nedan.

Figur 4. Sprickor, rotinträngning och fettavlagring/sedimentering (STVF, 2012)

TV-inspektioner har både fördelar och nackdelar. Bland fördelarna kan t.ex. nämnas att 

denna typ av filmer ger en tydlig bild av ledningars insidor och eventuella skador. 

Nackdelar med detta inspektionsverktyg är bla. att analysprocessen är tidskrävande, samt 

att det mänskliga ögat kan ha svårt att upptäcka vissa defekter i ledningen, som 

exempelvis mindre sprickor, men främst deformation (Van der Schoot, 2015).
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En något mer modern metod för ledningsinspektion gör det lättare att upptäcka just 

deformation. Metoden heter laserprofilering, och utgåtr från samma princip som TV-

inspektioner, då ett radiostyrt fordon med fastspänd kamera även här förs in i ledningen. 

Skillnaden är att kameran även har en laser som lyser upp en slags radie i ledningen. När 

fordonet rör sig nedåt, kan man se hur radien ändrar form och upptäcka deformation. Viss 

potential finns även för automatisering av den efterföljande analysprocessen (Van der 

Schoot, 2015).

Figur 5. Laserprofilering (t.v. Van der Schoot, 2015) (t.h. JVAB (2015)

Även flödesmätning, kan användas som ett slags inspektionsverktyg. Exempelvis kan man

mäta flöden mellan olika pumpstationer, eller brunnar, för att undersöka eventuella 

variationer. Dessa variationer sedan skvallra om eventuella hydrauliska defekter i 

ledningen (sprickor, rotinträngning etc.), och hjälpa utredare att precisera vissa 

områden/ledningar med behov av närmare inspektion och potentiell ledningsförnyelse 

(Svenskt vatten, 2011).

2.5 Ledningsförnyelse
Svenskt Vatten (2011) definierar ledningsförnyelse som ett ”planlagt utbyte av ledning som

till exempel omläggning, spräckning, infodring eller annan åtgärd som ger 

ledningssträckningen nyvärde”, alternativt ”åtgärder som förbättrar ledningens kapacitet”. 

Med förnyelsebehov avser man ”de åtgärder som krävs för att ledningsnätet ska uppnå en 

bestämd standard”.
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Att genomföra ledningsförnyelse är kostsamt, och det är förståeligt att man som 

ledningsägare ogärna lägger ned dessa kostnader i onödan. Därav är det viktigt att man 

har en god idé om när, hur och varför man bör förnya spillvattenledningar. Nedan 

presenteras olika motiv till förnyelseplanering, inhämtade från olika källor.

USA’s federala miljöskyddsmyndighet, EPA, (2002) poängterar att målet för 

ledningsförnyelse är att hitta den tidpunkt i ledningens ”liv”, där kostnaderna för fortsatt 

framtida underhåll samt minskad framtida serviceförmåga överstiger kostnaden för 

förnyelse. Vidare menar man attlångsiktig förnyelseplanering bidrar till att effektivt hålla 

ned kostnader, då man kan byta ut ledningar innan de brister, och således undvika 

kostsamma akutingrepp. Med en hållbar förnyelseplanering kan man även ”samordna” 

ledningsförnyelse med samtida gatuomläggning samt få en bättre förstålse för ovan 

nämnda ”balansering” av spillvattenledningars förnyelse- respektive framtida 

underhållskostnader. Kort sagt argumenterar man för att det huvudsakliga motivet till

förnyelseplanering är en effektiv och optimal hantering av finansiella resurser. (Fact Sheet 

AM for Sewer Collection Systems).

Brattebø et al. (2010) utgår från internationella standarder för ”Asset Management”

(tillgångsförvaltning), och tillämpar dessa på VA-organisationen i Oslo, Norge. Författarna

argumenterar för att spillvattenledningars gradvisa konditionsförsämring visserligen är den 

mest uppenbara påverkansfaktorn och orsaken till en lednings förnyelsebehov, och 

således även förnyelseplanering/tillgångsförvaltning av spillvattenledningsnät, men att det 

mer övergripande motivet till kort- och långsiktig förnyelseplanering är behovet av en 

hållbar utveckling som omfattar, och uppfyller, ekonomiska, sociala och miljömässiga mål. 

Som slutsats menar författarna att Oslos VA-organisation, genom omstrukutering av data 

och information samt tillämpning av ”Asset Management”-modeller kan uppnå en mer 

effektiv ekonomi och minska de kostnader som uppstår i samband med brustna ledningar. 

(AM for urban wastewater collection systems)
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I Svenskt Vattens handbok för förnyelseplanering (2011) betonar man vikten av långsiktig

förnyelseplanering, och lyfter bla. fram följande orsaker:

• Ökad kunskap om ledningsnätet och dess förnyelsebehov/utveckling ger ökad 

trygghet

• Långsiktig förnyelseplanering ger en mer hållbar utveckling av VA-taxan

• Ökat självstyre samt mer välgrundade bedömningar om framtida personal- och 

resursbehov

Vidare lyfter Alegre och Coelho (2012) fram fenomenet ”Infrastructure Asset Management”

(IAM) som ett viktigt ämne, och vägledning, när det kommer till förvaltning (och 

förnyelseplanering) av urbana VA-system. Som motiv till förnyelseplanering av 

spillvattenledningsnät kan bla. dessa faktorer urskiljas:

• Ökad hållbarhet gällande vatten- och energianvändning

• Riskhantering och klimatanpassning avseende ledningsnätets förmåga att uppfylla

samhällets behov

Vid en närmare analys av ovanstående forskning, är det lätt att förstå vikten av strategisk, 

och effektiv, förnyelseplanering. Ett generellt mål tycks vara att arbeta strategiskt med att 

ta fram investeringsunderlag, samt att öka VA-organisationens finansiella effektivitet.
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2.6 Analysverktyg
För att kunna få en övergripande bild om spillvattenledningsnätet och dess status, är det 

nödvändigt att använda sig av ett, eller flera, GIS-baserade digitala verktyg. Genom 

användning av dessa kan man som ledningsnägare föra in information om enskilda 

ledningar och tillhörande attribut, samt driftstatistik mm. Denna data/information kan sedan

användas till att utföra diverse analyser på ledningsnätet. I Sverige används idag bla. 

följande mjukvaror (Svenskt Vatten, 2011):

• VA-banken

• Tekis-Vabas

• Geosecma

• Tekla Xpipe

• Gemini-VA

De system som finns på marknaden idag är dock relativt simpla, och det finns ett stort 

behov av mer komplexa system med förmågan att kunna bearbeta, och effektivt 

analysera, de enorma mängder data som finns. För det är, på sätt och vis, en revolution vi 

befinner oss i idag, där datamängderna växer allt snabbare, då ny teknik för datainsamling

(t.ex. sensorer för flödesmätning mm.) blir allt bättre, och allt billigare. Det är mot denna 

bakgrund som det artificiella neurala nätverket gör sin entré i detta examensarbete. 

Dagens, och framtidens, datatillgång skapar helt nya möjligheter för VA-branschen. Och 

med artificiella neurala nätverk, och sofistikerad maskinlärning, kan all denna data effektivt

bearbetas, och analyseras, samt presentera information om ledningsnät i realtid som 

tidigare varit omöjlig att få fram.

15



2.6.1 Artificiella Neurala Nätverk

Ett artificiellt neuralt nätverk (eng. ”artificial neural network” el. ”ANN”), är en beteckning för

självlärande algoritmer som har syftet att efterlikna de processer som sker i biologiska 

neuronnät (den mänskliga hjärnan). Biologiska neuroner (nervceller) skapar, mottager och 

överför elektriska nervimpulser som kan ses som en slags signalöverföring, och ett led i 

hjärnans informationsbearbetning och beslutsbefattning. Denna signalöverföring mellan 

två neuroner sker i en så kallad synaps från den ena neuronen, varefter dendriter i den 

andra neuronen tar emot signalen som sedan förs in i cellkroppen, och cellkärnan, där den

bearbetas, och till slut överförs som en ny signal via ett axon till synapsen där överföringen

sker till nästa neurons dendriter. Processen illustreras i bilden nedan.

Figur 6. Två (biologiska) neuroner med processer (Arnold, 2016).

Något förenklat kan artificiella neurala nätverk beskrivas som datorprogrammerade

signalflödesmodeller av dessa biologiska neurala nätverk, med indata (siffervärden) som 

motsvarar biologiska nervimpulser (signaler) och flödar igenom diverse ”lager” (cellkärnor),

där de antingen förstärks eller försvagas (tilldelas vikter) och bearbetas (summeras samt 

förs in i en aktiveringsfunktion) för att sedan övergå till utdata (via axon till synaps) som 

motsvarar lösningen till problemet. I bilden nedan (Figur 7) illustreras denna process, och 

dess likhet med de processer som sker i biologiska neurala nätverk. 
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Figur 7. Uppbyggnad av konventionellt ANN (t.v.) och samband med biologiskt NN (t.v. från Arnold, 2016)

För att det artificiella neurala nätverket ska kunna ”lära sig” hur indatan (xi) förhåller sig till, 

och påverkar, utdatan (dvs. vilken vikt wi som bör tilldelas varje indataparameter xi), krävs 

en komplex inlärningsprocess. I denna inlärningsprocess används historisk data, dvs. 

exempel med kända resultat (ett slags ”facit”, även kallad ”träningsdata”), och 

grundprincipen går ut på att en första viktvektor slumpvis beräknas, multipliceras med 

indataparametrarna, summeras, och sedan förs in i en aktiveringsfunktion, som vanligtvis 

projicerar ett värde mellan 0 och 1, och därefter blir utdata.

Om det projicerade värdet från aktiveringsfunktionen är mindre än 0.5, blir utdatan 0 och 

om det är större än 0.5, blir utdatan 1. När varje indatavektor sedan genomgått denna 

process, jämförs utdatavektorn (lista med 0:or och 1:or) med det faktiska historiska 

resultatet (facitvektor, också lista med 1:or och 0:or), och en optimeringsalgoritm tillämpas,

där en så kallad förlustfunktion används för att beräkna skillnaden (avvikelsen) mellan 

utdatavektorn och facitvektorn, och optimeras, genom förändring av de vikter som 

multipliceras med varje lagers utdata, så att ett minimum hittas, vilket motsvarar den 

optimala viktvektorn. Det som möjliggör detta är att vikterna har en direkt påverkan på 

utdata-värdet, så genom att beräkna hur förlustfunktionen förändras av dessa vikter 

(derivatan med avseende på vikter från respektive lager), kan det neurala nätverket, 
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genom en iterativ proces, förändra vikterna så att de, till slut, gör att förlusten blit så liten 

som möjligt.

När den optimala viktvektorn är fastslagen, är nätverket färdigtränat. En annan, mindre 

datamängd, används sedan för att testa det neurala nätverket. Om testet visar på en låg 

precision, kan vissa faktorer behöva ändras i nätverket, för att på så vis kunna öka 

precisionen. Om precisionen är hög, kan dock nästa steg i processen göras, där ännu en 

(historisk) datamängd med kända resultat används för att validera nätverket. Det är från 

denna validering, som den slutgilitiga precisionen bestäms.

Figur 8. Processchema av ett konventionellt artificiellt neuralt nätverk

Med tidens gång kan den databas som utgör grunden för det neurala nätverket (tränings-, 

test-, och valideringsdata) växa, och öka nätverkets precision och förmåga att hitta nya 

mönster, på samma vis som den mänskliga hjärnan med åren bekantar sig med nya 

företeelser som kan kopplas ihop med, och förändra, tidigare uppfattningar.
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2.6.1.1 Artificiella Neurala Nätverk med tillämpning på VA

Artificiella neurala nätverk är ingen ny analysmetod, men har haft en väldigt begränsad 

tillämpning på VA-relaterade problem. Viss forskning har dock gjorts. Exempelvis använde 

sig Sinha et al. (1999) av ett ANN för att genom stillbilder från TV-inspektioner av 

spillvattenledningar, tillämpa bildigenkänning och således automatisera 

inspektionsprocessen. Ett artificiellt neuralt nätverk togs fram med syftet att lära sig att 

känna igen sprickor, korrosion osv, för att kunna effektivisera förnyelseprocessen och 

eliminera all den tid och det arbete som går åt till att gå igenom filmerna. Duran et al. 

(2002) hade ett liknande tillvägagångssätt, men med stillbilder från laserprofilering som

grund till det neurala nätverket istället för konventionella CCTV-bilder.

Vidare tillämpade Tran et al. (2010) ett artificiellt neuralt nätverk för att förutspå

dagvattenledningars strukturella kondition, genom att använda en ”konditionsklassning” 

från 1 – 3, baserad på bilder från TV-inspektioner. Khan et al. (2010) utvecklade ett ANN 

enligt samma princip (dvs. strukturell kondition baserat på konditionsklassning från TV-

inspektioner), men med tillämpning på spillvattenledningar. Ledningars diameter, längd, 

ålder, material, anläggningsdjup och kringfyllning användes här som indata.

Mycket lärdom kan dras från denna forskning, men för en ledningsägare är en bättre 

infallsvinkel att utgå från faktorer som påverkar det faktiska ”förnyelsebehovet”, och inte 

endast strukturell eller operativ/hydraulisk kondition. Och det är därför detta 

examensarbete fokuserar på just förnyelsebehov och hur artificiella neurala nätverk kan 

användas som verktyg för att förutspå detta behov.

För att kunna bedöma en spillvattenlednings förnyelsebehov, behöver många parametrar 

beaktas. Det är självklart väsentligt att undersöka ledningars strukturella och 

operativa/hydrauliska kondition, då dessa har en hög påverkan på förnyelsebehovet. Men 

det finns även andra faktorer som påverkar.
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Vissa av dessa påverkansfaktorer ser olika ut i olika länder, och kanske även olika 

kommuner, då det ofta finns politiska motiv bakom. En viktig aspekt är ekonomi. Tillgång 

till ekonomiska medel har en oerhört stark påverkan på ”faktiskt” förnyelsebehov, och kan 

skilja stort mellan olika kommuner. I en ekonomiskt välmående kommun kan kanske hög 

ålder vara tillräckligt för att en ledning, i förebyggande syfte, ska bytas ut (även om den är i

gott skick), medan andra, mindre bemedlade, kommuner kan behöva prioritera ledningar 

och kanske till och med endast kan förnya ledningar när det finns ett akut behov.

För att underlätta denna komplexa process, krävs ett verktyg som tar hänsyn till både

spillvattenledningars faktiska förmåga att uppfylla de praktiska behov som ställs på dem 

(dvs. att överföra spillvatten från en punkt till en annan), samt de externa 

(politiska/sociala/ekonomiska) faktorer som påverkar förnyelsebehovet.

Många ledningsägare sitter idag på stora mängder data/information om ledningsnätet, 

men få vet hur man ska använda den. Tanken med det neurala nätverk som presenteras i 

detta examensarbete, är att det ska utgå från ledningar som tidigare förnyats i ett 

spillvattennät, och utifrån detta lära sig vilka indataparametrar 

(ledningsattribut/påverkansfaktorer) som påverkar förnyelsebehov, och således, i 

framtiden, kunna förutspå vilka ledningar som  har behov av förnyelse. För att detta ska 

fungera krävs att de beslutsfattare som ligger bakom tidigare ledningsförnyelse har agerat 

rationellt, och fattat beslutet vid den tidpunkt då förnyelse ansågs vara mer ekonomiskt 

fördelaktigt än framtida underhållsåtgärder. Till skillnad från tidigare forskning inom 

området, har ingen mjukvara används, utan det har byggts med programkod, vilket lett till 

att nätverket kunnat “skräddarsys” för sitt ändamål.  

2.7 Förnyelsemetoder
Vid val av förnyelsemetod krävs att man beaktar flera faktorer. Som ett första steg bör man

se över ledningens funktionskrav, vilket kan innebära kapacitets- och behovsförändringar 

samt hållfasthet, täthet och resistensrelaterade frågor. Därefter kan ytterligare 

påverkansfaktorer indelas i tekniska faktorer (t.ex. markförhållanden och befintlig lednings 

kondition), ekonomiska faktorer (t.ex. befintlig lednings tillgänglighet samt andra faktorer 

med påverkan på utgifter) och eventuella samhällssociala olägenheter (t.ex. 

trafikomläggning, uppgrävda tomter) (Svenskt Vatten, 2011).
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När ovan nämnda faktorer analyserats, kan man välja mellan tre olika förnyelsemetoder:

• Renovering (infodring)

• Schaktfri omläggning (rörspräckning, borrning osv.)

• Omläggning i öppen schakt (konventionell omläggning)

Det är viktigt att poängtera att de tre förnyelsemetoderna ovan visserligen är förknippade 

med olika kostnader, men att potentiella besparingar som kan göras vid val av en 

“billigare” förnyelsemetod är oväsentliga om man har ett långsiktigt perspektiv och inser att

det huvudsakliga målet bör vara att ledningens livslängd är lång, och dess 

underhållsbehov lågt, eftersom det är där de huvudsakliga besparingarna kan göras.
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3. Metod

3.1 Enkät
För att få en överblick över hur aktörer inom den svenska VA-branschen förhåller sig till

ledningsförnyelse, utformades en enkät. Enkäten innehöll 15 frågor som besvarades av 

totalt 84 representanter från kommuner och ledningsägare runt om i Sverige.

I enkäten lades stor vikt på tre huvudsakliga ämnesområden:

1. Strategier för identifiering av ledningar med förnyelsebehov

2. Metoder för insamling och bearbetning av data

3. Faktorer med påverkan på förnyelsebehov/investeringsbeslut

Frågorna är noggrant utvalda och baserade på tidigare forskning samt diskussioner med 

branschaktiva. Ett web-baserat enkätverktyg användes för implementering och utskick av 

enkäten, och den (för deltagarna) generella opinionen avseende dessa tre ämnen 

presenteras i kapitel 4.

3.2 Artificiellt neuralt nätverk
Syftet med det i detta examensarbete framtagna neurala nätverket, är att undersöka vilka

ledningsspecifika attribut som har mest påverkan på en lednings förnyelsebehov, för att på

så vis kunna göra förutsägningar om vilka spillvattenledningar i ett spillvattenledningsnät 

som har behov av förnyelse, nu och i framtiden.

För att kunna göra detta, och utveckla ett ANN, krävs data, gärna GIS-baserad, där 

spillvattenledningar i ett spillvattenledningsnät finns presenterade med tillhörande attribut, 

samt en lista med de ledningar som förnyats under ett visst antal år. I detta 

examensarbete har denna data inhämtats från Täby kommun, och representerar 

spillvattenledningsnätet med tillhörande attribut i GIS-format (.shp).
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3.2.1 Täby kommun

Täby ligger cirka två mil norr om Stockholm, och är med sina drygt 68 000 invånare, en 

relativt stor svensk kommun. Det kommunala spillvattenledningsnätet utgörs av cirka 300 

kilometer ledningslängd samt ett flertal pumpstationer. (Täby – Vattnet i vår kommun, 

2010)

Enligt kommunen själv, bedrivs ett kontinuerligt, omfattande och förebyggande 

förnyelsearbete, där förnyelsetakten ligger på 90 år. De äldsta ledningarna i nätet anses 

vara från 1940-talet. (Täby – Vattnet i vår kommun, 2010)

Figur 9. VA-system i Täby kommun (Täby, 2010)

3.2.2 Indata

Datan från Täby som användes i detta arbete var GIS-baserad (VA-banken) och innehöll 

totalt 6718 olika spillvattenledningar. På grund av bristande kvalitet (t.ex. avsaknad av 

ledningsegenskaper, eller felinsatta värden), rensades denna data utifrån vissa parametrar

(t.ex. att värden för ledningsattribut måste vara större än noll), vilket slutligen ledde till ett 

dataset med totalt 5485 spillvattenledningar som användes för det artificiella neurala 

nätverket. 
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I datan fanns följande attribut (ledningsegenskaper) representerade:

Längd Trafik Material Ålder Diameter Gradient Förnyelse

Ledningens 
längd

Trafiklast  
baserad på 
linjetrafik i 
Täby

Ledningens 
material

Ledningens 
ålder

Ledningens 
diameter

Ledningens 
lutning

Om ledningen
blivit förnyad 
eller ej

Tabell 1. Ledningsegenskaper (indataparametrar)

Varje indataparameter (ledningsegenskaperna ovan) representerades i datan av en siffra, 

och det neurala nätverket utformades med syftet att använda dessa siffror för att upptäcka 

samband mellan ovan beskrivna parametrar och spillvattenledningars förnyelsebehov.

3.2.3 Processchema och nätverksarkitektur

Den process som tillämpades för utformning, justering och verkställning av det artificiella 

neurala nätverket beskrivs i processchemat nedan. 

Figur 10. Processchema för det aktuella artificiella neurala nätverket 
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När det kommer till arkitektur och utformning av artificiella neurala nätverk, finns i princip 

inga gränser. Tanken är att utgå från ovanstående processchema, och sedan ändra 

lagerstruktur, aktiveringsfunktioner osv. utifrån testresultat. På grund av brist på både tid 

och datakvalitet har dock det neurala nätverket som utformats i samband med detta 

examensarbete hållits relativt simpelt. Vissa, mindre, förändringar gjordes i nätverket, för 

att uppnå högre testprecision och dessa, tillsammans med övriga systemkomponenter, 

presenteras nedan.  

Till att börja med bör framhållas att det är programmeringsspråket Python, och den inom 

maskininlärning välanvända modulen Keras, som använts vid utformningen av nätverket. 

Som ett första led i processen, delades den datamängd som tillhandahållits av Täby 

kommun in i tre mindre mängder, med syftet att ta fram en mängd träningsdata (60 %), en 

mängd testdata (20 %) samt en mängd valideringsdata (20 %).

Tre olika lager har använts i det neurala nätverket, ett “input-lager” med de 

indataparametrar (ledningsegenskaper) som presenteras i kapitel 3.2.2 (tabell 1), ett “dolt 

lager” samt ett “output-lager”. Som aktiveringsfunktion användes i output-lagret en 

sigmoidfunktion, med syftet att “förmedla” en output mellan 0 och 1. Hur det går till 

förklaras med formel och bild nedan (Figur 11), där z utgörs av summan av viktvektor och 

indataparametrar (“input function”, wi*xi) (Raschka, 2016).

Figur 11. Uppbyggnad av aktuellt ANN (t.v.), sigmoidfunktion (aktiveringsfunktion, Raschka 2016) (t.h.)
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Sigmoidfunktionens plats, och roll, i det neurala nätverket ges en utmärkt, och pedagogisk,

förklaring i den nedanstående schematiska bilden. Det är alltså denna aktiveringsfunktion 

som skapar ett output-värde, möjliggör optimeringsprocessen, och således frigör essentiell

information om ledningens förnyelsebehov från all oberoende indata (Raschka, 2016).

Figur 12. Konceptuell, schematisk, process för utformning och tillämpning av ANN (Raschka, 2016).

I den optimeringsprocess som justerar, och omräknar, viktvektorn, tillämpas en felfunktion, 

C (“cost function”), baserad på den konventionella minstakvadratmetoden, med syftet att 

beräkna differensen mellan beräknad och sann output (felet).

C=
1
n
∑
i=1

n

(P i−T i)
2

Pi=Predicted output (Beräknat av ANN)

T i=Trueoutput (Från historisk data)

Själva optimeringsalgoritmen syfte är att, genom en iterativ process, minimera 

ovanstående felfunktion. Algoritmen är utformad enligt en variant av metoden “gradient-

descent”, vilken har fått sitt namn från det faktum att den utgår från felfunktionens gradient 

(derivatan med avseende på viktvektorn), vars tecken avgör om vikterna i nästa viktvektor 

(från respektive lager) ska öka eller minska, med steglängden (“learning rate”), η. Genom 

att göra detta (utgå från gradienten), kommer viktförändringarna ske på ett sådant vis att 

felfunktionen så småningom konvergerar kring ett minimum, vilket signalerar att nätverket 

är färdigtränat och redo för nästa steg (test och validering).

w k+1=wk−η∗∇wC

w k=Föregående vikt

w k+1=Nästkommande vikt

∇wC=Derivatan(gradienten)av förlustfunktionenm.a . p . viktvektorn

η=Learning rate/ steglängd
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4. Resultat

4.1 Enkät
Enkäten besvarades av totalt 84 st kommuner och representanter för den svenska VA-

branschen, och deras svar presenteras i nedanstående delkapitel.

4.1.1 Strategier för identifiering av ledningar med förnyelsebehov

De flesta deltagare använder driftstatistik (driftstörningar) för att identifiera 

ledningssträckor som kräver närmare inspektion (se Figur 12 nedan). Detta kan göras 

både områdesvis (”problemområden” där flera ledningar är potentiellt defekta) och 

ledningsvis (individuella ledningar med rapporterade driftstörningar). Det är viktigt att 

framhålla att en hög andel driftstörningar inte nödvändigtvis behöver betyda att en eller 

flera ledningssträckor är defekta, men ledningar som är i gott skick har generellt sett få 

störningar, vilket således skapar ett behov av närmare inspektion (oftast TV).

Utöver driftstatistik lyfts även livslängd fram som en viktig identifieringsfaktor. Även här kan

man betrakta problemet på både lednings- och områdesnivå. Generellt utgår man då från 

individuella ledningar med hög ålder, eller mindre delområden där man vet att medelåldern

är hög. Begreppet (återstående) livslängd är dock vagt när det kommer till VA-ledningar. 

Ålder har givetvis en påverkan, men material och andra påverkansfaktorer är desto 

viktigare. Hur länge en ledning håller tycks vara subjektivt, men en ledning som ej 

underhålls kommer inte hålla i all evighet. 

En ytterligare strategi som används flitigt i många kommuner, är att samordna 

ledningsförnyelse med andra pågående stadsbyggnadsprojekt. Genom att passa på att 

förnya ledningar vid samtidig omläggning av en gata ges både företagsekonomiska och 

samhällsekonomiska fördelar, så det är förståeligt att metoden är välanvänd. Här gäller 

dock att man gör en avvägning mellan ledningens uppskattade livslängd och kostnaden för

att eventuellt behöva bryta upp gatan igen i framtiden, jämfört med att förnya en ledning 

som eventuellt har många år kvar, för att undvika att “betala dubbelt”.
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Slutligen bör även nämnas att 13.1 % av deltagarna även använder flödesmätning som 

metod (eller komplement) för identifiering av defekta ledningar. Ovanligt höga flöden i 

spillvattenledningar kan tyda på sprickförekomst, vilket är en potentiellt allvarlig defekt med

stor påverkan på förnyelsebehov. Resultaten presenteras i Figur 13 nedan.

Figur 13. Enkät, identifiering av områden/ledningar med behov av närmare inspektion

4.1.2 Metoder för insamling och bearbetning av data

97.6 % av deltagarna använder filmning som verktyg för närmare insektion av 

spillvattenledningar. Därmed är detta den överlägset vanligaster inspektionsmetoden i den 

svenska VA-branschen. Flödesmätning är den näst mest använda metoden (26.5 %), och 

laserprofilering som nummer tre (8.4 %). Se Figur 14 nedan.

Figur 14. Enkät, verktyg som används för närmare inspektion av spillvattenledningar
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Datan från ledningsinspektionerna lagras till stor del som manuella protokoll (40.7 %). 

Bland digitala IT-system är VA-banken och GEOSECMA vanligast (båda ligger på 25.9 %).

Övriga lagringsverktyg som nämns är bla. DVD-skivor (filmer), USB-minnen samt andra 

GIS-baserade IT- system. Se Figur 15 nedan.

Figur 15. Enkät, metoder för lagring av data från ledningsinspektioner

Vad gäller driftstatistik, lagras datan till större grad i olika IT-system. Även här är VA-

banken och GEOSECMA vanligast (båda ligger på 28.4 %). Nämnvärt är även att 4.9 % 

använder digitala processövervakningssytem (SCADA). Manuella protokoll är dock 

fortfarande vanligt, med 24.7 % användningsgrad. Bland övriga lagringsverktyg nämns 

andra GIS-baserade IT-system samt digitala databaser. Se Figur 16 nedan.

Figur 16. Enkät, Metoder för insamling samt lagring av driftsdata
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4.1.3 Faktorer med påverkan på förnyelsebehov/investeringsbeslut

Tillskottsvatten (inläckage) anses vara den ledningssecifika faktor som har störst påverkan

på behovet av ledningsförnyelse. Därefter kommer rotinträngning med ett medelvärde på 

3.46, där valet kunde göras mellan 1 (“Mycket låg” påverkan) och 5 (“Mycket hög” 

påverkan). Utläckage och deformation anses ha en ungefär likvärdig påverkan på 

förnyelsebehov, med 3.13 och 3.14 vardera. Korrosion har ett medelvärde på 2.96 och 

sedimentering/fettavlagringar anses ha lägst påverkan med ett medelvärde på 2.74 (vilket 

är logiskt då dessa problem vanligtvis kan lösas med spolning). Se Figur 17 nedan.

Figur 17. Enkät, Rangordning av faktorer med påverkan på förnyelsebehov

Bland faktorer som påverkar beslut om ledningsförnyelse, har ledningens status (från

inspektionsdata) och antal drabbade/känsliga brukare vid omläggning störst påverkan. 

Därefter miljöpåverkan vid eventuellt ledningsbrott/läckage, och sedan 

samordningsotential (vid samtidig ommläggning). Alla dessa faktorer anses ha hög till 

mycket hög påverkan på att beslut fattas om ledningsförnyelse. Ledningens ålder och 

material anses ha lägre påverkan (låg till medel). Se Figur 18 nedan.

Figur 18. Enkät, Rangordning av faktorer med inverkan på beslut om ledningsförnyelse
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Vidare kan konstateras att hur man resonerar vid prioritering av ledningar tycks vara högst

individuellt. Även om merparten av deltagarna tycks värdera risk (för ledningsbrott) och 

konsekvens (vid ledningsbrott) ungefär lika högt vid eventuell prioritering, går åsikterna 

isär. Även vid frågan om man, vid beslut om ledningsförnyelse, i första hand har företags- 

eller samhällsekonomiska vinstintressen, kan vitt spridda åsikter urskiljas. Se Figurerna 19

och 20 nedan.

Figur 19. Enkät, prioritering av ledningar

Figur 20. Enkät, ekonomiska faktorer med påverkan på förnyelsebeslut

Prioritering av ledningar att förnya är en svår, men viktig, fråga. Att åsikterna tycks variera 

så kraftigt tyder på att det kan finnas behov av ytterligare vägledning från exempelvis 

branschorganisationer, där man tydligt redogör hur man bör agera. Självklart spelar alla 

fyra faktorer (risk, konsekvens, företags- och samhällsekonomi) in, och det kan vara svårt 

att värdera enskild påverkan. Det är dock viktigt att poängtera att man, vid en effektiv och 

strategisk förnyelseplanering, bör kunna undvika dessa “prioriteringsstrategier” helt och 

hållet, eftersom pengarna bör räcka till. Således blir frågan något irrelevant, och man bör 

istället ha som målsättning att, genom en effektiv förnyelseplanering, alltid har tillräckligt 

kapital, och därför fråga sig hur man når detta. Här utgör artificiella neurala nätverk en 

potentiell lösning.
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Slutligen bör framhållas att enkätsvaren tyder på god kunskapsnivå bland deltagarna. De 

flesta använder sig av rimliga resonemang och liknande metoder för analys av 

förnyelsebehov och beslut. Däremot bör man starkt ifrågasätta de digitala verktyg och 

strategier som tillämpas. Den enorma potential som finns i en samtid som kan anses vara 

“datans guldålder”, har inte alls tillvaratagits. De system som används saknar möjligheter 

att göra komplexa analyser (och är därmed ineffektiva), och i vissa fall tillämpas rent 

manuella metoder. Det finns ett stort utrymme för förbättring.

4.2 Artificiellt neuralt nätverk
Det artificiella neurala nätverket ställdes in enligt de parametrar (indata, 

ledningsegenskaper), och genomgick den utvecklingsprocess, som beskrivs i kapitel 3.2. 

Flera omgångar kördes, där vissa mindre justeringar genomfördes för att uppnå en så hög 

precision som möjligt. 

En konventionell precisionsbedömning av regressionsmetoder och, till viss del, artificiella 

neurala nätverk är determinationskoefficienten, R2, vilken beräknar andelen 

utdatavariationer som har sin förklaring i variationer hos indataparametrarna. På så vis kan

man få en uppfattning om det faktiska förhållandet (beroendet) mellan indataparametrar 

och utdata.

R2
=1−

SSres
SS tot

SSres=∑(Y true−Y pred)
2

SS tot=∑ (Y true−Ymean)
2

Användning av R2 är dock inte möjligt (ej tillämpbart) i detta fall, eftersom flertalet ledningar

i nätet (troligtvis) har ett stort förnyelsebehov, som ännu inte upptäckts av ledningsägaren. 

Som följd av detta, kommer vissa ledningar tilldelas 1:or istället för 0:or och vice versa 

(dvs. vissa ledningars beräknade förnyelsebehov kommer inte stämma överens med facit, 

trots att de rimligen stämmer överens med verkligheten). För att åtgärda detta krävs en 

“rensad” datamängd, där det tydligt framkommer vilka ledningar som, med säkerhet, har 

förnyats (eller bör förnyas) på grund av ett faktiskt ekonomiskt förnyelsebehov, och 

ledningar som ännu inte har ett sådant behov av förnyelse. Då denna data inte fanns att 
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tillgå vid detta examensarbetes genomförande, är det därför rimligt att avstå helt och hållet

från determinationskoefficienten.

Precisionen utgår i denna rapport istället från det antal ledningar som, enligt det neurala 

nätverkets beräkningar har förnyelsebehov, dividerat med det antal ledningar som, enligt 

den historiska datan (facit), faktiskt haft förnyelsebehov. Beräkning sker enligt 

nedanstående formel.

Acc=
∑Y pred

∑ Y true

   Acc = Precision

  Ypred = Beräknad output (förnyelsebehov)

  Ytrue = Faktisk output (förnyelsebehov)

Hur precisionen gradvis ökar, och C (differensen mellan beräknad och sann output) 

gradvis minskar, framgår av Figur 21 nedan, vilken visar en omgång med 2000 iterationer 

(“epochs”).

Figur 21. Gradvis precisionsökning (accuracy, övre

grafen) samt C-minskning (nedre grafen) för träningsdatan och 2000 iterationer (epochs)
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Efter ett mindre antal körningar (med oförändrad nätverksarkitektur, men varierande antal 

iterationer), stod det klart att nätverket konvergerade vid en högsta precision som, för 

träningsdatan, låg omkring 0.92 - 0.93, och motsvarande C på ca 0.06. När dessa värden 

uppnådes varierade mellan körningsomgångarna, men vanligtvis skedde det mellan 1000 

och 2000 iterationer. 

Den högsta precisionen, och lägsta C-värdet, som uppmättes var 0.9320 respektive 

0.0573 (för träningsdatan). Dessa värden nåddes efter ca 1500 iterationer i en 

körningsomgång med kraftiga variationer, vilka visas i Figur 22 nedan.

Figur 22. Precisions- (övre grafen) samt C-värden (nedre grafen) för tränings- samt testdata och 2500

iterationer (epochs)

Den kraftiga variationen som plötsligt uppstod mellan vissa iterationer i denna omgång, 

kan åtgärdas genom att tillämpa en steglängd (s.k. “learning rate”) som är något lägre, 

alternativt gradvis minskande med varje iteration. På så vis minskar viktvektorns 

förändringar, och dessa “hopp”, där precisionen gör en kraftig minskning (och förlusten en 

kraftig ökning), kan undvikas. En gradvis minskande steglängd (s.k. “learning rate decay”) 
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fördes in i nätverket, och resultatet från tillämpningen gav en mer konstant ökande 

precision/minskande förlust (dock med vissa enstaka “hopp” mellan iterationerna). Se 

Figur 23.

Figur 23. Precisions- (övre grafen) samt C-värden (nedre grafen) för tränings- samt testdata och 2500

iterationer (epochs) med en gradvis minskande steglängd

I tabellen nedan presenteras de slutgiltiga högsta respektive lägsta precisions- och C-

värden som uppmättes:

Dataset Precision C

Träning 0.9320 0.0573

Test 0.9412 0.0448

Validering 0.9319 0.0638
Tabell 2. Resultat från körningsomgångar
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Det kan konstateras att det faktum att test- och valideringsdatan får en högre precision, 

och lägre förlust, än träningsdatan troligtvis beror på att datamängderna innehåller 

betydligt färre exempel (spillvattenledningar) än träningsdatan. Då både inputfaktorerna 

och antal förnyade ledningar är relativt få, blir det per automatik en högre sannolikhet att 

nätverket “träffar rätt”.

För valideringsdatan beräknade det neurala nätverket att 2 ledningar har behov av 

förnyelse. Då valideringsdatan utgjorde 20 % av den totala datamängden, samt att ett 

relativt stort antal spillvattenledningar rensades bort från den ursprungliga datan, kan 

slutsatsen dras att Täby kommun troligtvis har mellan 10 och 20 spillvattenledningar som 

bör förnyas med omedelbar verkan. 

Slutligen bör framhållas att det inte går att verifiera huruvida resultatet från det artificiella 

neurala nätverket överensstämmer med verklighetsbilden. Datakvaliteten håller, som 

tidigare konstaterats, en relativt låg nivå, och antalet indataprametrar är relativt få. Med en 

tydligare presentation/kartläggning över ledningarna i spillvattennätet, och deras respektiv 

förnyelsebehov, samt en utvidgning av indataparametrarna, genom att ta hänsyn till fler 

eventuella påverkansfaktorer (t.ex. jordmån, ledningsdjup) kan det neurala nätverket 

förbättras och mer precist förutspå vilka ledningar som faktiskt bör förnyas. 

Om en genomgång görs av de ledningar som, enligt det neurala nätverket i sin nuvarande 

form, har behov av förnyelse, kommer gissningsvis ett flertal visa sig ha ett faktiskt 

förnyelsebehov, så även om det i nuläget är ett ganska primitivt system, har det redan 

potential att hitta mönster som undgått människans kapacitet och betydligt hjälpa 

ledningsägare med analys och beslutsfattning. En precision på över 90 % bör ändock ses 

som tillräckligt hög för att dra slutsatsen att ett artificiellt neurala nätverk redan i en primitiv 

form kan göra relativt precisa förutsägelser om spillvattenledningars förnyelsebehov, och 

att de således bevisligen kan, och bör, användas som analysverktyg och utgöra ett centralt

steg i förnyelseplaneringen.
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5. Slutsats
Effektiv och strategisk förnyelseplanering för spillvattenledningar är essentiellt för att 

övervinna morgondagens utmaningar och behålla den höga livskvalitet som svenska 

medborgare länge kunnat åtnjuta. Bland VA-organisationer i Sverige är kunskapsnivån 

hög, men verktygslådan tom. I datans guldålder är digitaliseringen Alfa och Omega, och 

införandet av artificiella neurala nätverk för beräkning av förnyelsebehov, och som ett led i 

förnyelseplaneringen, skulle utgöra det lyft som erfordras för att VA-branschen självsäkert 

kan ta klivet in i framtiden.

Vad avser det artificiella neurala nätverk som presenterats i detta examensarbete, har 

Täby kommun, enligt resultatet, ca 10-20 spillvattenledningar med oupptäckt 

förnyelsebehov. Det är dock viktigt att poängtera att både resultat och nätverksarkitektur 

bör tas med viss reservation, då datakvaliteten inte var tillräckligt hög. Målet var att 

presentera en ny metodik (ett verktyg) för beräkning av spillvattenledningars 

förnyelsebehov, vilket uppfyllts, då det neurala nätverket ändå nådde en så pass hög 

precision att det rimligtvis redan i dess nuvarande form har förmågan att göra någorlunda 

precisa bedömningar, men mycket kan förbättras. 

Och det är utifrån detta resonemang som detta examensarbetes huvudsakliga slutsats förs

fram. För en optimal analys, bör data insamlas och lagras på ett sådant vis att det enkelt 

kan föras in i det neurala nätverket. Svenska VA-organisationer bör redan nu vidta 

åtgärder för att öka kvaliteten på datan, öka möjligheter för datainsamling och ta fram 

strategier på hur lagring bör ske. Detta bör göras som ett förberedande led, inför en 

framtid där artificiella neurala nätverk, och maskininlärning, troligtvis kommer utgöra 

stommen i en förnyelseprocess som är strategisk, effektiv och högteknologisk.

5.1 Framtida forskning
Det finns många frågor att besvara när det kommer till artificiella neurala närverk med 

tillämpning inom VA. Till en början bör framtida forskare undersöka hur hög precision som 

faktiskt kan uppnås med hög datakvalitet vid användning av ett artificiellt neuralt nätverk 

likt det som presenterades i detta examensarbete. Vidare bör det vara av intresse att 

utveckla mer komplexa artificiella neurala nätverk för bedömning av spillvattenledningars 

förnyelsebehov. 
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Grundidén med den metodik som tillämpades i detta examensarbete är att man utgår från 

tidigare förnyade spillvattenledningar, för att  på så vis beakta både operativ och strukturell

kondition. Ett mer komplext, och troligen mer precist, alternativ till detta kan vara att bygga 

en slags “trelagersföljd”, där man sammankopplar tre olika neurala nätverk som beräknar 

“operativ”, “strukturell” och “total” kondition. Möjligheterna till denna struktur bör definitivt 

undersökas.

Avslutningsvis bör framhållas att även andra VA-ledningar (vatten, dagvatten) kan, och 

bör, inkluderas i forskningen. Från ett större perspektiv kan det även vara intressant att 

utforma, och tillämpa, liknande neurala nätverk på annan infrastruktur.
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