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Sammanfattning 

 

Detta arbete syftar till att göra en utvärdering av hur de två skilda spillvattensystemen LTA 
(Lätt TryckAvlopp) och konventionellt självfallsavlopp står sig mot varandra ur ett lång-
tidsperspektiv. Aspekter så som investering, drift, underhåll, miljöpåverkan, teknik och an-
läggning har analyserats och sammanställs av denna rapport, samt ett program som beräk-
nar den ekonomiska aspekten mellan respektive system. Programmet, där användaren ges 
möjligheten att specificera sitt eget område, ger en fingervisning om den lösning som ur 
ekonomisk aspekt är mest fördelaktig. Detta kombinerat med den kunskap som samlats i 
rapporten ska leda till ett mer medvetet val hos kommuner och andra VA-huvudmän i Sve-
rige.  
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Abstract 

 

The purpose of this report is to make a comparison between the two currently used sewage 
solutions, PSS (Pressure Sewage System) and the more conventional gravity based sewage-
system during a vast period of time. Aspects such as investment, maintenance, upkeep, en-
vironmental, technology and terrain have been analyzed. The research has resulted in this 
report and an Excel-program which calculates an estimated economical difference between 
the two solutions, in a specific case chosen by the user, to determine which is more eco-
nomically beneficial. This program, used hand in hand with the report, is suppose to in-
crease the knowledgebase regarding the subject of sewage solutions among officials work-
ing with these kinds of matters in Sweden. 
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Förord 

Arbetet med att söka sanning i LTA-frågan har varit en intressant och komplex historia, 
där många frågor är öppna för tolkning och flera samband måste beaktas för att göra en 
korrekt slutsats. Några absoluta sanningar existerar sällan men genom att belysa så många 
aspekter som möjligt kan ett bättre och mer medvetet val göras då man står mellan LTA 
och självfallslösning. Förhoppningen är att detta arbete ska vara till hjälp för alla intres-
senter inblandade i frågan, och vara en utgångspunkt för vidare studier inom ämnet. 

 

”I en situation då valet mellan två möjliga lösningar – självfallssystem respektive 
PSS-system – måste en jämförelse göras mellan de båda alternativen. Härvid bör be-
aktas såväl tekniska och ekonomiska faktorer som miljö- och hälsoskyddssyn-
punkter. Vid en jämförelse av kostnaderna bör beaktas den totala kostnaden för 
vartdera systemet; såväl kommunens kostnader för va-anläggningen som de kostnader 
som på olika sätt drabbar fastighetsägarna för va-installationen.” 

 VA-FORSK Rapport 2000:13 
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1 Inledning 

I drygt 40 år har Lätt TryckAvloppssystem (LTA) använts i Sverige. Tekniken bygger på 
att med hjälp utav pumpar, trycka fram spillvattnet genom klena ledningssystem. LTA-
systemets för- och nackdelar har utretts förr, men trots detta finns det faktorer som be-
höver utredas ytterligare. Valet mellan konventionellt självfallssystem och LTA-system 
skiljer sig stort mellan kommunerna. Drygt hälften har avstått helt från LTA1, medan 
kommuner som valt att använda det, ofta har olika sätt att implementera det på med vari-
erad framgång. De undersökningar som gjorts har allt som oftast fokuserat på ett enda 
mindre område och deras förutsättningar. 

Denna rapport kommer med hänsyn till detta att fokuseras på att analysera tidigare rap-
porter, driftdata och kostnadsrapporter för olika kommuner och leverantörer. Fokus 
kommer att ligga på att jämföra de två olika systemvalen över lång tid. Detta ska sedan 
mynna ut i ett hjälpmedel för kommuner att fatta kloka beslut vid utbyggnad av sitt VA-
nät. 

1.1 Bakgrund 

Självfallssystem 
Det konventionella självfallssystemet är det äldsta och vanligaste systemet för att leda bort 
spillvatten från fastigheter och industrier. Ledningarna förläggs raka, med en lutning i 
sektion, vilket gör att spillvattnet kan avlägsnas med hjälp utav gravitationen. Spillvatten-
ledningen förläggs i en ledningsgrav, på frostfritt djup (se 5.4.1), tillsammans med vatten- 
och ibland även dagvattenledning. Så länge det finns en lutning kommer ledningarna att 
leda bort spillvattnet. Ledningarna varierar kraftigt i dimension, från ca 110- till över 800 
mm beroende på det dimensionerande flödet. Det främsta materialet i dessa system är be-
tong, men på senare tid har plaströren blivit ett mer vedertaget alternativ, framförallt på 
de klenare dimensionerna. 

LTA-system 
Lätt TryckAvloppssystem (LTA) kommer ursprungligen ifrån USA, där det går under be-
nämningen PSS (Pressure Sewage System). Systemet utvecklades på 60-talet och har varit 
i bruk sedan 1969 (1975 i Norden). Australien, Holland och Tyskland är länder som även 
de använder sig utav denna VA-lösning. 

LTA-systemet är ett alternativ till det konventionella självfallssystemet. Det är ett trycksatt 
avloppssystem som med klena dimensioner kan erbjuda avloppsanslutning för fastigheter 
i utsatt miljö och topografi, då det inte finns något krav på lutning i systemet. Ledningssy-
stemet utförs med PE/PVC/PP-rör (plastledningar) vilket medför att det kan förläggas 
med böjar för att t.ex. kringgå berg och/eller andra hinder. Systemet kan anläggas på två 
olika sätt, antingen grunt förlagt med isolering och värmeslinga, eller på frostfritt djup (se 
5.4.2-3). Denna teknik används främst i miljöer där det är svårt att utföra ett konvention-
ellt system, t.ex. då marken är svårschaktad, trånga utrymmen, högt grundvatten eller ber-
gig terräng. 

  

                                                      

1 Haninge Kommun, URL: http://haninge.se/sv/Bygga--Bo/Vatten-och-avlopp/Avlopp/Sjalvfall-eller-tryckavlopp-
LTA/, 2013-03-20 
 

http://haninge.se/sv/Bygga--Bo/Vatten-och-avlopp/Avlopp/Sjalvfall-eller-tryckavlopp-LTA/
http://haninge.se/sv/Bygga--Bo/Vatten-och-avlopp/Avlopp/Sjalvfall-eller-tryckavlopp-LTA/
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Generellt 
Dessa två system har olika förutsättningar och olika egenskaper som lett fram till gene-
rella påståenden som stötts på under arbetets gång. Bland annat att LTA är billigare i in-
vestering, men dyrare i drift och underhåll samt att svårtschaktad terräng med mycket 
berg väger tungt till LTA-systemets fördel. Dessa påståenden är någonting som ska analy-
seras mer noggrant i detta arbete och med hjälp av beräkningsprogrammet ska detta ar-
bete validera eller dementera riktigheten i dessa påståenden, samt försöka belysa hur pass 
stor inverkan dessa faktorer har på den totala kostnaden.  

1.2 Uppgift 

Valet mellan LTA-system och självfallssystem är långt ifrån självklart för många kommu-
ner och blir snabbt mer komplicerad om man beaktar ett längre tidsperspektiv. 

Vår uppgift är att jämföra LTA-system kontra konventionellt självfallssystem, samt göra 
en inbördes jämförelse mellan de olika metoderna att anlägga ett LTA-system. Idén är att 
ta fram analyser för hur de skilda systemen står sig ur ett långsiktigt perspektiv, samt 
skapa en smidig beräkningsmall som kommer att kunna vara till hjälp vid framtida förun-
dersökningar. I jämförelsen ingår aspekter såsom investeringskostnad, energiåtgång, drift-
säkerhet, driftkostnad, anläggningsutförande, upphandling och sanitära olägenheter.  

Beräkningsmallen kommer att utföras i Excel och kommer att vara ett bifogat material. 
Detta program ska, med rätt kunskap, kunna användas för att ge en fingervisning angå-
ende vilket av de två systemen (LTA respektive självfall) som är mest gångbart i det valda 
specifika fallet. 

1.3 Avgränsningar 

Rapporter på kostnader och energiåtgång, både vid tillverkning och drift har redan gjorts. 
Dessa rapporter pekar ut en brytpunkt där besparingen i pengar och energi för LTA sy-
stem är störst i områden där det är få fastigheter och små flöden. Denna brytpunkt där 
ökat antal fastigheter gör självfallssystemet mer lönsamt, är väldigt relativ och många osä-
kerhetsfaktorer påverkar resultatet. Detta kommer att vidareanalyseras men vissa av-
gränsningar kommer att göras. 

Rapporten kommer inte att behandla effektivisering av pumpar eller jämförelser av olika 
pumptillverkare, utan enbart en teknisk beskrivning av olika pumptyper och deras förut-
sättningar, utan att förespråka någon enskild lösning. Fokus i denna rapport kommer där 
av att ligga på de kringliggande aspekterna och dess inverkan på totalkostnaden, driftsä-
kerheten och miljöpåverkan, ur ett helhetsperspektiv.  

Viktigt att notera är att data från många olika källor har använts och normaliserats för att 
kunna ge en generell kostnadsbild, detta medför att de kostnadsberäkningar som görs inte 
kan ses som någon absolut sanning utan används ur jämförelsesyfte. Rapporten ska an-
vändas för att ge en fingervisning om huruvida det är värt att vidareanalysera valet mellan 
självfall och LTA och därifrån göra mer precisa beräkningar för det specifika fallet.  

1.4 Mål 

Idag (2013) använder ca 150 av 290 Svenska kommuner sig av LTA-system1, det betyder 
att drygt hälften har valt att använda denna lösning i deras VA-nät. Orsaken till detta är 

                                                      

1 Haninge Kommun, URL: http://haninge.se/sv/Bygga--Bo/Vatten-och-avlopp/Avlopp/Sjalvfall-eller-tryckavlopp-
LTA/, 2013-03-20 

http://haninge.se/sv/Bygga--Bo/Vatten-och-avlopp/Avlopp/Sjalvfall-eller-tryckavlopp-LTA/
http://haninge.se/sv/Bygga--Bo/Vatten-och-avlopp/Avlopp/Sjalvfall-eller-tryckavlopp-LTA/
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ännu inte helt klarlagt och något enhetligt underlag för kommunerna att rådfråga, verkar 
inte finnas att tillgå. Vissa aspekter har blivit utredda, men bristerna i underlag har gjort 
det svårt att komma fram till ett entydigt svar och det finns många kunskapsluckor inom 
området, där framförallt avsaknaden av inbördes jämförelse mellan kommuner som till-
lämpat olika typer av LTA-system är stor. 

Det finns många olika faktorer som ligger till grund för ett bra val, både objektiva och 
subjektiva. Syftet med denna undersökning är att försöka klargöra hur de olika VA-
lösningarna står sig ur ett långsiktigt perspektiv och vilka faktorer som är de mest väsent-
liga. De olika teknikerna kommer att förklaras och vad de olika valen kan leda till för re-
sultat och komplikationer. 

Tanken är att detta arbete skall ligga till grund för ett mer medvetet val då beslut angående 
utbyggnad av VA-ledningssystem tas.  

1.5 Metoder 

Denna rapport syftar till att bli både en litteraturstudie och beräkningsmodell där analyser 
av befintlig dokumentation samt insamling av erfarenheter från insatta beställare, leveran-
törer och användare görs. Detta material ligger sedan till grund för slutsats och rekom-
mendationer. Till hjälp finns Tyréns egna rapporter, dokumentation från kommuner samt 
intervjuer med personer väl insatta i ämnet från bl.a. kommuner, konsulter och pumptill-
verkare använts.  

Kontakt med de stora leverantörerna av LTA-system är en viktig del i arbetet, med hjälp 
av deras tekniska expertis kan en fördjupning i de teoretiska kunskaper som krävs för att 
utföra bestående analyser göras. Ett samarbete med företag och kommuner som är invol-
verade i LTA-system kommer att göras. 
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2 Nulägesbeskrivning 

Arbetet är utfört i samarbete med det stiftelseägda konsultföretaget Tyréns, samt Kung-
liga Tekniska Högskolan (KTH) och har till största del utförts på Tyréns huvudkontor i 
Stockholm där expertis inom relevanta områden har funnits nära till hands att rådfråga. 
Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag som arbetar med att skapa lösningar 
inom stadsbyggnad och infrastruktur för en hållbar samhällsbyggnad. I den inledande fa-
sen så utfördes även studiebesök och intervjuer med kommuner och leverantörer för att 
belysa så många aspekter av ämnet som möjligt. De intressenter som besökts har varit 
Haninge kommuns VA-avdelning, Xylem Water Solutions, Skandinavisk kommunalteknik 
och Sulzer (ABS). 

På Tyréns huvudkontor i Stockholm har merparten av arbetet utförts utifrån deras VA-
avdelning, där assistans funnits att tillgå av de drygt 14 ingenjörer som jobbar heltid med 
uppdragsbaserade lösningar inom vatten och avlopp. Via avdelningen har tillgång till äldre 
utredningar som gjorts i ämnet samt litteratur och handböcker inom berörda teknikområ-
den såsom ledningsdimensionering, pumpdimensionering, driftstatistik och schaktarbeten 
har kunnat tillhandahavits. 

Från KTH tilldelades handledaren Tommy Giertz för vägledning och kvalitetssäkring av 
arbetet, Tommy Giertz är VA-ingenjör åt företaget Norrvatten samt lärare inom VA på 
KTH och har via kontinuerlig kontakt styrt examensarbetets inriktning och bistått med 
nya uppslag och ämnen som behövts analyserats för att få ett tillfredställande bredd på 
arbetet.  



 

5 

 

3 Teoretisk referensram 

Arbetet bygger på en omfattande insamling av information från många olika källor (kom-
muner, branschorganisationer, leverantörer, projektörer m.m.) som kritiskt granskas, värderas och 
används för att dra slutsatser och ta fram beräkningsmodeller. Relevanta kunskaper inom 
flera områden krävs, bland annat inom ekonomi, strömningslära, dimensionering och 
projektering av VA-system. Framförallt har behovet av kunskap inom flödesberäkningar 
och förståelse för sambandet mellan flöde och hastighet krävts för dimensioneringen av 
ledningar samt förståelse för valet av pumpar. Tekniska kunskaper har även krävts inom 
flera andra områden såsom schaktarbeten, pumparnas uppbyggnad, upphandlingsformer 
och juridik har även varit till stor hjälp för att på ett effektivt sätt kunna sätta sig in i sy-
stemens uppbyggnad och dra korrekta slutsatser. För att inom tidsramen av 10 veckor 
hinna med att utförligt belysa ämnet har dessa kunskaper varit en förutsättning för att 
lyckas.  
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4 Faktainsamling 

För att uppnå målet att göra en jämförelse mellan Lätt TryckAvloppssystem och själv-
fallssystem har arbetet krävt en omfattande faktainsamling. Denna faktainsamling har be-
stått främst av intervjuer, datainsamling i form av rapporter, driftstatistik och handböcker, 
samt konsultation med ingenjörer väl insatta i VA-frågor. 

Intervjuerna har gjorts främst med kommuner och leverantörer av LTA-system där de får 
presentera sin syn på LTA- kontra självfallssystem samt argumentera för- och nackdelar 
med de olika systemen. Från kommunerna har vi även tillhandahållit driftstatistik och er-
farenheter från användandet av systemen. Leverantörerna har bistått med erfarenheter 
inom tekniska lösningar, dimensionering och data för pumpar, samt handböcker för utfö-
rande av LTA-system. 

Den data som har tillgåtts har främst bestått av tidigare forskningsrapporter som gjorts i 
ämnet, där statistik över många år har insamlats och analyserats. På grund av uppgiftens 
natur har egna mätningar ej kunnat utföras då den tidsrymd som krävs för relevanta mät-
ningar inom området är för lång och inte ryms inom tidsramen av 10 veckor, som exa-
mensarbete ska utföras på. Där av har den statistik som insamlats från källor som bl.a. 
Svenskt Vatten, Stockholm vatten, kommuner och leverantörer varit av största vikt för en 
stabil grund till arbetet. 

Svenskt Vatten som är en branschorganisation som företräder vattentjänstföretagen i Sve-
rige har varit en viktig källa. Via deras forskningsrapporter och insamling av driftstatistik 
från Sveriges kommuner, som finns samlade i det så kallade VASS-registret, har stor del 
av informationen hämtats. Vilka rapporter som ansetts relevanta för ämnet har tagits fram 
med hjälp av bl.a. hänvisningar i övrig litteratur, där författaren hänvisar till andra skrifter, 
och utifrån rekommendationer. 
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5 Genomförandet  

I detta kapitel redovisas den information som insamlats och det arbete som utförts i Ex-
cel. Praktiska och tekniska aspekter redogörs samt deras för- och nackdelar under olika 
förutsättningar, såsom terrängförhållanden, djup, bebyggelsetäthet m.fl. Det arbete som 
presenteras här är även grunden till beräkningsmodellen, och det teoretiska grundarbetet 
kombinerat med framtagna beräkningsmodellen är vad som ligger till grund för slutsatser 
rörande avloppslösningar över en lång tid. 

5.1 Ur det långa perspektivet 

Ur samhällsperspektiv är ett avloppssystem något som skall bestå över tid. Svenskt vatten 
har lagt upp som riktlinje att systemet skall ses över en 150 års period1. Det är där av vik-
tigt att ha koll på hur de skilda systemen står sig mot varandra i längden.  

Med livslängd menas ”så länge systemet uppfyller funktionen” och är beroende av ett 
flertal faktorer. Avloppssystemen är uppbyggda av olika systemkomponenter som alla 
spelar sin roll och dess livslängder kan skilja sig stort. De viktigaste komponenterna att ha 
i åtanke är pumpar, ledningar och eventuell värmekabel, men man måste även se på drift, 
underhåll och befolkningstäthet. 

Livslängden för en pump som används i ett LTA-system eller pumpstation är väldigt rela-
tiv men sägs ligga mellan 15-30 år2. Detta skiljer sig lite mellan de stora pumparna i en 
pumpstation och de lite mindre pumparna i en LTA-enhet, detta p.g.a. löpande underhåll 
är mer fördelaktigt för de stora pumparna. Om man räknar på en snittlivslängd för en 
pump på 22,5 år betyder detta att samma pump kommer att behöva bytas, i teorin, nästan 
sju gånger (150 år/22,5 år) över en 150 års period. 

När det gäller livslängden för en avloppsledning så beror den på bl.a. materialtyp, förlägg-
ningssätt och utförande. Med förutsättning att ledningen utförts på ett korrekt sätt har en 
plastledning i ett trycksystem en medianlivslängd på mellan 50 - >100 år medan en plast-
ledning för konventionellt självfall har en medianlivslängd på >100 år. Med median-
livlängd, i detta fall, menas att vid denna tidpunkt har 50 % av ledningssystemet bytts ut3. 
Något att ha i åtanke är att ett utbyte av en ledningssträcka ofta kräver både schakt- och 
återfyllningsarbeten. Detta betyder i teorin att inom en hundra års period kommer VA-
huvudmannen att behöva betala halva den anläggningsinvesteringskostnaden, viss korri-
gering för att en del av reparationsarbete kan utföras med schaktfritt anläggningsarbete. 

En värmekabel som används vid förläggning av LTA-system på reducerat djup har en be-
räknad livslängd på 50-70 år4. Ett byte av värmekabel innebär schaktning av ledningsnätet, 
byte av kabel och återfyllning, ett arbete som är både kostsamt och tidskrävande. 

Som nämnt ovan så är det inte bara livslängden för de väsentliga systemkomponenterna 
som spelar in över ett 150 års perspektiv. Drift, underhåll och befolkningstäthet är även 
de viktiga aspekter i detta sammanhang (för drift och underhåll, se 5.5). När ett område pro-
jekteras för att anslutas till det kommunala avloppsnätet kan det vara viktigt att ta i beakt-
ning att områdets population kan öka med tiden. Ett ökat antal fastigheter ger ökade flö-

                                                      

1 Stockholm Vatten, Gösta Lind 
2 15 år: Ronny Jarnestedt, Haninge kommun. 30 år: Nils Holmström, Xylem Water Solutions, samt Peter Norelius, 
Skandinavisk Kommunalteknik. 
3 Svenskt Vatten, Rörmaterial i svenska VA-ledningar – egenskaper och livslängd, Rapport Nr 2011-14 (2a Redige-
ring). 
4 Skandinavisk Kommunalteknik, Forskning 
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den som i sin tur ställer krav på ledningssystemet, då större flöden i en ledningssträcka 
kräver ökade dimensioner. För att lösa detta kan man vid ett självfallssystem välja en 
större dimension redan från början och på så sätt klara sig från omläggning vid en even-
tuell områdesutökning. Detta ger något högre investeringskostnader, men den ökade di-
mensionen påverkar inte systemets funktion. Däremot kan det vid ett LTA-system vara 
till en nackdel att öka ledningsdimensionen från början då systemet är beräknat att ge en 
viss vätskehastighet (självrensning: 0,7 m/s, se 5.8.2) och ökad dimension ger en lägre has-
tighet vid oförändrade flöden. Av detta kan man dra den slutsatsen att ett LTA-system är 
något känsligare för befolkningstäthetsökning än vad ett självfallssystem är. 

5.2 Teknik 

Varje VA-område är unikt. Olika terränger, markförhållanden, bebyggelsetätheter och 
geografiska lägen är bara några aspekter som påverkar valet av teknik inom VA. 

5.2.1 LTA 

LTA-systemet består av en pumpanläggning som installeras på fastigheten, samt ett led-
ningsnät som förgrenar området med det kommunala avloppssystemet. Anläggningen be-
står i stora drag av en-, ibland flera, pumpar, tank, självfallsledning, tryckservisledning, av-
stängningsventil, backventil och larmsystem. (Se Figur 5.1 för övergripande bild). 

Funktion 
Den elektriskt drivna pumpen, som antingen är en centrifugalpump eller skruvpump, in-
stalleras i en PE/GAP-fabricerad tank (PE - Polyeten, GAP - Glasfiberarmerad plast). Till 
tanken kopplas, med självfall, en avloppsanslut-
ning (Ø110-160) från fastigheten. Spillvattnet rin-
ner från fastigheten, med hjälp av gravitationen, 
in i tanken där det samlas. Då pumpen går igång 
sugs spillvattnet först genom ett s.k. skärhuvud 
som sitter på pumpens insug. Där finfördelas de 
större partiklarna innan det sugs vidare in i själva 
pumpen. Pumpen trycker sedan ut spillvattnet 
genom smala plastledningar (>Ø40) till en förgre-
ningspunkt. Förgreningspunkten är belägen utan-
för fastighetsgränsen och dess funktion är att 
koppla samman servisledningen med huvudled-
ningssystemet. Genom huvudledningen trycks 
spillvattnet sedan vidare till en anslutningspunkt 
som oftast är belägen utanför området. Detta kan 
vara en tryckledning, självfallsledning, nedstig-
ningsbrunn, pumpstation eller ett reningsverk. 

Komponenter 
Det skall finnas två backventiler1, den ena sitter i stationen medan den andra sitter på ser-
visledningen, alldeles innan förbindelsepunkten (juridisk skiljepunkt mellan fastighets- respek-
tive allmänna VA-anläggningen, oftast belägen 0,3 – 0,5 m utanför fastighetsgränsen). De har till 
uppgift att stoppa spillvatten från huvudledningen att ta sig in i servisledningen och på så 
vis alltså hindra en översvämning av pumpanläggningen då pumpen inte är i bruk. 

                                                      

1 Krav från SITAC och Boverket 

Figur 5.1 - Teoretisk bild över en LTA-station. 

Tagen ur Skandinavisk kommunaltekniks 

handbok från 2012. 
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Pumpsystemet går på automatik och slår på och av då spillvattnet når en specifik nivå i 
tanken. Nivågivaren består oftast av tre stycken gummivippor (flottörer), en för start, en för 
stopp och en för larm. Vipporna hänger fritt i tanken och ger utslag då vattennivån i tan-
ken förändrar deras grundposition. Det är en enkel lösning som fungerar så länge tanken 
hålls någorlunda ren från bl.a. fettavlagringar som annars kan fästa på vippan och störa 
dess funktion. En mer driftsäker och anpassningsbar nivåreglering är med hjälp av tryck-
sensorer. De mäter tryckdifferenser i tanken (trycket ökar vid ökad volym vätska) och kan 
med hjälp av en styrenhet ställas in efter önskemål. 

För att undvika översvämning av anläggningen, vid en eventuell driftstörning, är det 
kopplat till ett larmsystem som går igång då vattennivån når en kritisk gräns (larmnivån). 
Larmet kan vara allt från en blinkande lampa, med eller utan ljudsignal, till att vara kopp-
lat till en mobiltelefon som nås av ett sms angående larm och orsak till larm. 

Ett automatikskåp ingår i de flesta fall till pumpstationen. I denna sitter diagnos- och 
styrningsmöjligheter, även motorskydd och larm. Skåpet placeras ofta utomhus, intill stat-
ionen, för enkel åtkomst vid drift. Annars kan det monteras inomhus, intill el-
central/proppskåp.  

 

5.2.2 Självfall 

Det konventionella självfallssystemet bygger på att utnyttja gravitationen. Med hjälp av 
ledningar med stora dimensioner (Ø>110) förs spillvattnet bort från fastigheten. 

Spillvattnet rinner från huset, via en servisledning, ut till en förgreningspunkt strax utan-
för fastighetsgränsen. Den del som sköts av fastighetsägaren är fram till och med förbin-
delsepunkten (se 5.2.1) medan resterande servisledning/sidoledning, från förbindelse-
punkten ut till förgreningspunkten vid huvudledningen, sköts utav kommunen (alternativt 
samfälligheten om sådan finns). 

Ledningarna förläggs helt raka i plan och med en lutning, i sektion, stor nog för att skapa 
en självrensningsförmåga. I regel så ökar lutningen med minskad dimension på ledning. 
Som exempel: minsta lutning 5 ‰ vid Ø160 och 1 ‰ vid Ø>800 1.  

                                                      

1 SEVAB – Strängnäs Energi, URL: http://www.sevab.com/Global/Teknisk%20standard%20VA-system.pdf, 2013-
04-02 
 

Figur 5.2 - Övergripande bild på ett LTA-systems uppbyggnad från fastighet ut till huvudledning. Tagen ur 

Skandinavisk kommunaltekniks handbok från 2012. 

 

http://www.sevab.com/Global/Teknisk%20standard%20VA-system.pdf
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Då en ledning behöver byta riktning, dimension eller där fler ledningar skall slås ihop så 
krävs en nedstigningsbrunn. Vid nedstigningsbrunnen går det även att utföra inspektion-
er, underhåll och rensning av avloppsledningarna. 

I större områden är det svårt att få ett kontinuerligt fall och samtidigt undvika stora 
schaktdjup. Då behövs pumpstationer. Spillvattnet leds till områdets lägsta punkt där det 
samlas upp i en tank. Från tanken trycks spillvattnet, med hjälp av pumpar, upp till en 
högre nivå varifrån det får rinna med självfall igen. I vissa områden kan flertalet pump-
stationer behövas. Allt beroende på mark och topografi.  

5.2.3 Pumpstation 

En pumpstation är inte bara användbar vid konventionella 
självfallssystem, de kan även användas till LTA-system. Vid 
självfall används de (som nämnt i 5.2.2) då ledningen inte längre 
kan anläggas med lutning. För ett LTA-system kan de använ-
das som uppsamlingsplats, dit flera ledningssträckor i ett stort 
område leds. Spillvattnet trycks då till stationen där det först 
samlas upp och sedan pumpas vidare till en kommunal anslut-
ning utanför berört område. 

Pumpstationen kan utföras med eller utan överbyggnad. Det 
vill säga att anläggningen antingen ligger helt begravd under 
mark (likt LTA) eller förses med en överbyggnad, där all drift 
kan utföras i torr och bekvämlig miljö (se Figur 5.3 och 5.4). 

En pumpstation består oftast av två, eller flera, pumpar. 
De styrs med automatik likt en LTA-pumpstation. 
Pumparna slås på och av vid specifika vätskenivåer och 
systemet är kopplat till en larmenhet som slås på vid 
driftstörningar eller dylikt. De här pumpstationerna är 
även utrustade med bräddningsmöjlighet. Detta betyder 
att vid eventuell överbelastning eller driftstörning kan 
spillvattnet ledas bort från stationen till t.ex. närmsta 
vattendrag. 

 

 

5.3 Pumpar 

Pumpar är en viktig utrustning för de flesta VA-nät. Det är inte bara vid LTA-system som 
pumpar används utan även vid konventionella självfallssystem (pumpstationer, se 5.2.3). 
Olika system har olika krav på pumpens egenskaper och kapacitet. De två pumptyper 
som huvudsakligen används i VA-system är centrifugalpump och skruvpump. De skiljer 
sig i både utseende och teknik. Den skilda tekniken medför olikheter i bl.a. verkningsgra-
der, uppfodringshöjder, effektbehov, flöden m.fl. 

Allmänt för alla pumptillverkare är att de strävar efter en hög verkningsgrad. Det betyder 
att pumpen skall leverera maximal effekt mot minimalt effektbehov. På så vis minskar 
man energikostnaderna medan pumpens effektivitet ökar.  

Figur 5.3 - Pumpstation med 

överbyggnad till ett LTA-system 

ute på Sandhamn, Värmdö 

Kommun. Bild tagen av Nils 

Holmström, Xylem Water 

Solutions. 

 

Figur 5.4 - Inuti en pumpstation med 

överbyggnad till ett LTA-system ute på 

Sandhamn, Värmdö Kommun. Bild 

tagen av Nils Holmström, Xylem Water 

Solutions. 
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Pumpens verkningsgrad kallas för driftpunkt 
och denna kan illustreras med hjälp av dess 
pumpkurva och systemkurva. Pumpkurvan vi-
sar, på pumpens kapacitetsområde, vilket flöde 
man kan förvänta sig vid ett visst tryck. 
Systemkurvan1 i sin tur visar på rörsystemets 
kapacitet (pumpens motstånd) och är beroende av 
bland annat rörfriktion och den s.k. statiska 
tryckhöjden. Där dessa två kurvor skär 
varandra i Q-H-diagrammet (se Figur 5.5) har 
vi pumpens driftpunkt. 

Statisk tryckhöjd är höjdskillnaden mellan av-
loppstankens vätskenivå och utsläppspunkten i 
uppsamlingstanken. Det är den lägsta höjden 
som en pump måste klara av att trycka. Om 
tryckhöjden i pumpen är längre än vad höjden 
för det statiska trycket är kommer inget vatten 
att nå uppsamlingstanken. Detta gäller för alla 
pumpar i systemet och de beräknas samtliga 
mot samma punkt (uppsamlingstanken). 

Exemplet i Figur 5.6 visar att det kan finnas en 
punkt längs tryckledningen som ligger högre 
än den statiska tryckhöjden. För att spillvattnet 
skall kunna nå uppsamlingsplatsen i detta fall 

måste man beakta denna punkt och dimens-
ionera pumpen efter den totala tryckhöjden 
istället för den statiska. 

 

5.3.1 Skruvpump 

En skruvpump är en avlång enhet som vid LTA-system monteras 
stående och dränkt (se Figur 5.7). Den är framtagen för att pumpa 
hög- och lågviskösa vätskor och har även förmågan att ta hand om 
fasta partiklar. Pumpen består i enkla drag av rotor, stator och el-
motor. Rotorn är en skruvformad cylinderstav som tillverkas av sy-
rafast-, verktygs-, eller rostfritt stål2. Den drivs av en elmotor vars 
kraft sätter rotorn rotation inuti en flexibel stator av gummi. Denna 
rotation skapar hålrum som fungerar som in- och utlopp och får 
vätskan att förflytta sig genom statorn.  

Pumpen är utrustad med ett skärhuvud som sitter innan insuget. 
Skärhuvudet skär sönder större fasta partiklar innan de dras in i sta-
torn med hjälp utav rotorns rotation. 

                                                      

1 Pumpportalen, URL: 
 http://www.pumpportalen.se/pumpskolan/systemkurvor, 2013-04-12 
2 Sikama, URL: http://www.sikama.se/sika/filer/696.pdf, 2013-04-05 

Figur 5.6 - Illustration av den statiska tryckhöjden 

mellan två avloppstankar. 

 

Figur 5.7 - En 

skruvpump redo att 

monteras i en LTA-tank. 

Bilden är tagen ur 

Skandinavisk 

kommunaltekniks 

handbok från 2012 med 

efterinlagd 

textförklaring. 

 

Figur 5.5 - QH-diagram - Visar sambandet  

mellan systemkurva och pumpkurva.  

Q = flöde och H = tryckhöjd. 

 

http://www.pumpportalen.se/pumpskolan/systemkurvor
http://www.sikama.se/sika/filer/696.pdf
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Skruvpumpen har ett nästintill konstant flöde, vilket kan ses på 
pumpkurvan i Figur 5.8. Verkningsgraden för pumpen ökar vid ett 
ökande tryck (maximal verkningsgrad runt 20-30 %). Detta ger pumpen 
en uppfodringshöjd på mer än 60 meter1. Den höga tryckhöjden i 
pumpen gör att den kan leverera ett flöde även vid stora belastning-
ar på nätet (högt motstånd se 5.3 ). 

Effektbehovet i en excentrisk skruvpump är lågt (ca 1 kW) då den 
bl.a. är begränsad i flöde. Detta ger att små 1-fasmotorer kan an-
vändas, vilka ger låg påfrestning på elnätet. 

 

 

 

5.3.2 Centrifugalpump 

Denna pumptyp är en del av turbopumpsfamiljen. Det finns många olika modeller ute på 
marknaden, de skiljer sig i både teknik och storlek. En centrifugalpump kan ha uppfod-
ringshöjder på mellan 5- >100 meter2, vilket är direkt beroende av storklek på pump, dess 
verkningsgrad, varvtal, effektuttag, flöde, systemkurva, m.fl. Pumparna i detta fall (avlopps-
nät) ligger på en uppfodringshöjd mellan 25-35 MVP3 (metervattenpelare). 

Funktion 
En centrifugalpump omvandlar energi från en motor för att pumpa vätskor (oftast eldriven 
motor). Från motorn går en axel rakt in i ett pumphus. På axeln sitter ett pumphjul (impel-
ler) som roterar inuti pumphuset då motorn är i drift. Det roterande pumphjulet driver 
runt vätskan som med hjälp utav centrifugalkraften ökar i hastighet desto längre ut från 
hjulets centrum den kommer. Det uppstår då även ett undertryck i hjulets centrum. Detta 
undertryck bildar ett sug som gör att vätska 
hela tiden fylls på via inloppet. Då vätskan 
lämnar pumphjulet så sjunker hastigheten och 
den kinetiska energin (rörelseenergin) om-
vandlas till ett högre tryck. Vid önskat tryck 
och flöde lämnar sedan vätskan pumpen via 
utloppet.  

Om man tittar på Figur 5.9 kan man se att en 
centrifugalpump har ett relativt högt flöde vid 
sin driftpunkt i jämförelse med en skruv-
pump. Man kan också se på pumpkurvan att 
den är känslig för flödesändringar. En änd-
ring på 2 l/s kan ge en så stor skillnad som 20 
%, eller mer, på verkningsgraden (varierar bero-
ende på pump).  

                                                      

1 Skandinavisk Kommunalteknik, Handbok 2012 
2 Xylem Water Solution Sweden, Pumpdemiensioneringprogram Xylect, URL: 
http://www.xylect.com/bin/Xylect.dll?IS__NEXTPAGE=startup&IS__NEXTPAGE=BDYSTART&IS__AREA
=SWEDEN&IS__COUNTRY=SWEDEN&IS__BROWSER=%23%231.5%231024%23673, 2013-04-10 
3 Skandinavisk Kommunalteknik, Handbok 2012 

Figur 5.8 - Pumpkurva för 

en godtycklig excentrisk 

skruvpump. 

 

Figur 5.9 - Teoretisk pumpkurva med verkningsgrader 

för en centrifugalpump. 

 

http://www.xylect.com/bin/Xylect.dll?IS__NEXTPAGE=startup&IS__NEXTPAGE=BDYSTART&IS__AREA=SWEDEN&IS__COUNTRY=SWEDEN&IS__BROWSER=%23%231.5%231024%23673
http://www.xylect.com/bin/Xylect.dll?IS__NEXTPAGE=startup&IS__NEXTPAGE=BDYSTART&IS__AREA=SWEDEN&IS__COUNTRY=SWEDEN&IS__BROWSER=%23%231.5%231024%23673
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Med hänsyn till detta krävs precision då man utför dimensionerade flödesberäkningar i 
projekteringsskedet. 

Centrifugalpumpen har förmågan att samverka med ett stort antal pumpar, även av andra 
pumptyper, i ett och samma system. Vid hög belastning på nätet, t.ex. efter ett strömav-
brott och alla pumpar vill vara i drift samtidigt, så har den förmågan att anpassa sig. Pum-
pen fortsätter att arbete trots att flödet minskar och trycket blir högre (se systemkurva - 5.3). 
Om motståndet blir så högt att pumpen inte längre orkar trycka ut på systemet har den 
nått sin dämda punkt. Pumpen står då med högt tryck, men noll i flöde, tills det att be-
lastningen minskar och den kan börja flöda igen. Det som sker då den står i dämda punk-
ten är att vätskan i pumpen värms upp aningen och den totala elförbrukningen ökar mar-
ginellt per pumpad liter vätska. 

En dränkbar centrifugalpump som används vid avloppssystem har möjligheten att suga in 
luft utan att ta skada. Detta kan vara till en fördel, dels för att få bort de ytliga fettavlag-
ringarna i tanken genom att låta pumpen sörpla på ytan (suga luft), även för att få in luft i 
rörsystemet som i sin tur minskar svavelvätebildning (se svavelväte 5.8.2).  

Energi 
Då pumpen är i drift uppstår energiförluster. Dessa förluster värmer upp både pump och 
pumpad vätska och leder till verkningsgrader <100%. Energiförlustens storlek är bero-
ende av den direkta kontakten mellan vätska och pumphjul/hus. Detta medför då att en 
mindre pump får större energiförluster p.g.a. att en större del av vätskan är i direkt kon-
takt än vid en större pump. 

Vid LTA-system används relativt små pumpar. Dessa har då också en ganska låg verk-
ningsgrad ~25-50 %. Den låga verkningsgraden blir dock inte speciellt kostsam då de 
endast kräver drygt 1-3 kW i effektbehov, vilket inte ger mer än 50-1001 kWh i drift per år 
(se Drift och Underhåll 5.5). Pumparna går oftast på 3-fas (400 Volt) för att få ut mer effekt, 
samt för att inte belasta elnätet (fastighetens el-central) för hårt. 

5.4 Anläggningsarbete i terräng 

Vid schaktning av ledningsgravar för förläggning av VA-lösningar finns det en del olika 
aspekter att ha i åtanke. Jordarterna i marken, berggrundsnivån, grundvattennivån, gatu-
rummets utrymme, markens yttre beläggning och områdets frostfria djup är bara några 
exempel på vad som bör beaktas.   

Valet att schakta djupt kan ge stora kostnader vid svårschaktad mark. Genom att göra en 
geologisk utvärdering kan man ta hänsyn till de olika aspekterna och rätt schakt- och för-
läggningsmetod kan användas och på så vis skära ner på överflödiga kostnader. 

Tankar kring hur markförhållandet kan ge komplikationer vid schaktning nämns nedan: 

- Kuperad terräng - Stora schaktmassor vid anläggning av självfall 

- Begränsat utrymme – T.ex. smala gaturum. Går det att schakta djupt utan att inkräkta 
på fastigheter? 

- Flytbenägna jordarter: Ger upphov till rasrisk redan vid små schaktvinklar. Detta ger 
bredare schakter som tar mer plats, alt. spontning som ger en högre kostnad. 

                                                      

1 VA-forsk 2000:13, Rapport 
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- Berggrundsnivån: Sprängning är dyrt och denna nivå skiljer sig stort från område till 
område. Går det att förlägga runt eller ovanför? 

- Grundvattennivån: Vid hög grundvattennivå måste en grundvattensänkning utföras 
för att kunna förlägga torrt. En åtgärd som ger extra utgifter. 

Förhållandena ovan kan ge både kostsamma och tidskrävande arbeten som bör, om möj-
ligt, undvikas. Detta kan göras t.ex. genom förläggning på reducerat djup (se 5.4.3). 

En ledningsgrav schaktas till formen av en kon, där ledningsväggarnas lutning beror på 
jordarternas skjuvhållfasthet. Om ingenting specifikt angetts så antas vinkeln 1:4 vid 
schakt i lösmaterial, medan 1:2 vid bergschakt1. En djup grav ger således en relativt stor 
bredd, som i sin tur ställer krav på gaturummets utrymme. 

För att minska schaktöppningens bredd kan man utföra spontning. Man slår då ner en 
stödmur av trä, stål- eller betong som får ta upp jordtrycket vid schaktning. Spontning är 

kostsamt (ca 1750      ) 2 då det tillkommer både arbete samt maskinkostnad. Det kan 
dock vara en nödvändighet för att undvika intrång på privata fastigheter. Vid spontning är 
jordartens egenskaper av stor vikt då skjuvhållfastigheten kan variera stort. 

5.4.1 Förläggning av konventionellt självfallssystem 

Som nämnt i 5.2.2 så använder sig ett självfallsystem av gravitationen för att leda bort 
spillvatten. Ledningarna kan inte följa topografin utan måste hela tiden ligga med lutning. 
Detta kan, vid särskilda markförhållanden, leda till onekligen djupa schakt. Ett djupt 
schakt kräver stort utrymme i gatuplan då dess bredd ökar i takt med ett större djup. 

En icke trycksatt spillvattenledning, som förläggs vid självfall, kan ge upphov till både in- 
och utläckage. Utläckaget kan tränga in i färskvattenledningen och förorena dricksvattnet. 
För att undvika detta förläggs spillvattenledningen djupare än vattenledningen, likt Figur 
5.10. 

 

  

 

Minimidjupet på ledningsgraven är beroende av flera faktorer. Till en början måste vat-
tenledningens hjässa (överkant) ligga på frostfritt djup (för det specifika frostfria djupet, se Figur 

                                                      

1 Anläggnings AMA 07 
2 VA-Utbyggnad i Kolvik, Förfrågningsunderlag, Tyréns AB 

Figur 5.10 – Teoretiskt självfallsschakt 
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5.11 i 5.4.2). Övriga faktorer som spelar in är ledningsdimensionerna och ledningsbädden 
(se 5.9.2.1för beräkningsförklaring). 

Då en exakt schaktmängd är omöjlig att fastställa i teorin har vi i våra beräkningar räknat 
med ett schablondjup där grundast möjliga schakt, som är beroende av bl.a. det frostfria 
djupet, ökas på med 0,5 meter. Detta värde har vi tagit fram genom att samspråka med 
kunniga konsulter inom mark- och VA-arbeten.  

5.4.2 Förläggning av LTA på frostfritt djup 

LTA-system brukar förläggas på frostfritt djup då 
marktypen är gynnsam. Det vill säga lättschaktad, 
med låg förekomst av berg och en terräng som är 
lättframkomlig. Att ha i beaktning är att ett djupt 
schakt kräver mer utrymme i bredd, det är där av 
viktigt att gaturummet, d.v.s. avståndet mellan två 
fastigheter tvärsöver, är tillräckligt stort.  

Att schakta för ett LTA-system på frostfritt djup 
är, i principen, likt schaktning för självfall. Den 
största skillnaden är att ledningssystemet är tryck-
satt och på så vis inte är beroende av någon lut-
ning utan ledningsgraven kan följa topografin, 
oavsett höjdskillnader (se Figur 5.12). Detta med-
för att ett konstant schaktdjup kan användas ge-
nom hela systemet.  

Vid trycksatta ledningar finns även där risk för in- 
och utläckage, likt ett icke trycksatt system, trots 

det förläggs spill- och vattenledningarna på samma 
djup, vilket går att argumentera. För att bestämma 
djupet för detta schakt används formel i 5.9.2.1 
där hänsyn till områdets specifika frostfria djup 
beaktas, även ledningsdimensioner och lednings-
bädd har sin inverkan. 

Det frostfria djupet varierar kraftigt beroende på 
vart i landet man befinner sig, samt vilken jordart 
man arbetar i. Som exempel så ligger det frostfria 
djupet i Malmö kring 1,1 meter medan i norra 
Kiruna på hela 2,5 meter. (se Figur 5.11) 

Ledningarna för ett LTA-system utförs som nämnt i klena dimensioner utav plast, detta 
gör det möjligt att förlägga runt eventuella hinder och på så vis hålla ner schaktkostnader-
na. Hinder som t.ex. mindre mängder berg eller större stenar kan vara till en ekonomisk 
fördel att undvika. På frostfritt djup har ledningen inte något behov av vare sig isolering 
eller uppvärmning då ledningen inte riskerar att frysa under det kalla vinterhalvåret. Detta 
medför i sin tur en stor besparing på driftkostnaderna (se Tabell 5.2 i 5.4.3).  

 

 

 

 

Figur 5.11 - Karta över det frostfria djupet, i 

meter, i landet. Bild tagen från träguiden. 

 

Figur 5.12 - Illustration av hur spillvattenledningen 

följer topografin vid frostfri förläggning. 
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5.4.3 Förläggning av LTA på reducerat djup 

Med reducerat djup menas att ledningen förläggs ytligt, ca 0,70- 0,801 meter djupt. Detta 
för att både förenkla och bespara schaktningsarbetet. Denna metod kan vara att föredra 
då området bedöms bestå av stor andel berg-, flytbenägna jordarter och/ eller hög grund-
vattennivå. Då schaktbredden är direkt beroende av djupet fås ett smalt schakt. Smala 
schakter tar upp ett litet utrymme och kan förläggas på platser med trånga gaturum. En 
annan fördel med förläggning på reducerat djup är att de små schaktmängderna har en di-
rekt positiv påverkan på de totala förläggningskostnaderna, däremot krävs någon form av 
frostskydd, vilka ger en motsatt inverkan. 

Frostskydd 
När man anlägger ledningar på reducerat djup uppkommer dock 
risken att ledningarna fryser vintertid. Det ställs där av högre krav 
på ledningsgraven. Ett frostskydd måste anläggas i samband med 
förläggningen av ledningarna. Frostskyddet kan utföras på olika 
sätt och är beroende av bl.a. schaktdjup, topografi och områdets 

geografiska läge. Nedan förklaras fyra olika metoder att frost-
skydda ledningar: 

Vid frostskydd med Isolerlåda så förläggs både vatten- samt av-
loppsledningar i en låda av isolering (cellplast). Då ledningarna är 
anlagda i lådan så kringfylls de med sand. Sanden har till uppgift 
att lagra den värme som alstras från rören och sedan fungera som 
ett värmemagasin. Den alstrade energin från ledningarna är 
dessvärre inte tillräcklig för att undanhålla frosten. Varje isolerlåda 
måste där av anläggas med en värmekabel.  

Om man inte vill ha en stor isolerlåda i sin ledningsgrav kan man 
välja dubbelmantlade rör. Denna princip, precis som vid isolerlåda, går 
ut på att avskärma ledningarna från kylan. Ledningarna kläs sepa-
rat in i isolering och läggs intill varandra. Även i detta fall kommer 
en värmekabel att behövas. Skillnaden mot isolerlådan är att vid 

dubbelmantlade rör så finns inget som kan hålla kvar värmen, likt 
sanden. Detta ger en högre driftkostnad än vid isolerlåda (ca 16 

W/m)2. 

Vid hästskoisolering och utbredd isolering används ingen värmekabel. 
Istället avskärmas ledningarna från kylan ovanifrån samtidigt som 
man försöker behålla markvärmen. I dessa fall kan varierat 
schaktdjup förekomma beroende på klimat och topografi. 

I en jämförelsestudie mellan självfall och LTA-system gjord i 
Nacka kommun av Lena Kjellson (2012) kom man fram till att 
underhållskostnaderna på kommunens LTA nät fördelade sig så-
här: 

 

 

 

                                                      

1 VA-Forsk 2000:13, Rapport 
2 Skandinavisk Kommunalteknik, Handbok, 2012 

Figur 5.13 -  

Isolerlåda 

Figur 5.14 - 

Dubbelmantlade rör 

 

Figur 5.15 - 

Hästskoisolering 

 

Figur 5.16 - Utbredd 

isolering 
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Driftkostnader för LTA-system i Nacka Kommun år 2011 

Åtgärd Andel Kostnad 
(SEK) 

Reparation av pumpar 28,9 % 1 097 000 

Timtid värmekabel av/på 1,0 % 40 000 

Reservdelar elskåp 0,5 % 20 000 

Lagning av värmekabel 11 - 13 % 400 000 – 
500 000 

Fast kostnad, el (Kommunens kostnad) 10,1 % 385 000 

Förbrukningskostnad, el (Kommunens 
kostnad) 

47,9 % 1 820 300 

Totalkostnad 100 % 3 800 000 

  

Tabell 5.1 - Driftkostnader för LTA-system i  Nacka Kommun. Framtaget av Lena Kjellson, Tyréns 2012. 

Driftkostnad för värmeslinga i Nacka Kommun år 2011 

                                          (Summerat från Tabell 5.1) 

                             

                     
 

         

         
       

                                                                  

 

Tabell 5.2 – Driftkostnader för värmeslinga i Nacka kommun. Framtaget av Lena Kjellson, Tyréns 2012. 

 

Detta är beräknat för ett specifikt fall och ska därför inte ap-
pliceras som en sanning för alla LTA-system, men det ger ändå 
en fingervisning om att stora delar av driftkostnaderna för 
LTA-system ligger i uppvärmningen av ledningar som före-
kommer på reducerat djup.  

Värmekabeln som anläggs tillsammans med ledningen är käns-
lig. Det är av stor vikt att arbetet utförs professionellt, då fel-
sökning och reparation av dessa är tämligen kostsamt. Med ett 
korrekt utförande så har långtidstester i labb visat att livsläng-
den för dessa kablar ligger mellan 50-70 år1. Under ett 150 års 
perspektiv som flera aktörer arbetar efter, bland annat Stock-
holm vatten, så kommer detta att medföra kostnader för fel-
sökning, uppgrävning och utbyte av kabel, vid minst 2 till-
fällen, trots optimala omständigheter. 

 

                                                      

1 Lena Kjellson, Framtaget genom laboratorietester av Skandinavisk Kommunalteknik 

Figur 5.17 - LTA-Station förlagd 

på reducerat djup med 

isolerlåda. Bild tagen av Nils 

Holmström, Xylem Water 

Solutions. 
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För att kunna styra och driva värmekabeln behövs ett apparatskåp. Ett skåp kan räcka till 
över 90 fastigheter1 och det placeras synligt och framkomligt för att ge en enklare drift. 
En värmekabel drar i snitt runt 7 W/m och bidrar med ett stort tillskott på driftkostnaden 
(se Tabell 5.2). 

5.5 Drift och underhåll 

I detta kapitel redogörs för vilka relevanta kostnader som finns kopplade till drift och un-
derhåll av LTA och självfallssystem, samt tekniska och kostnadsmässiga skillnader mellan 
de två systemen. Ur ekonomisk synvinkel kommer drift och underhåll hända efter att be-
nämnas som löpande kostnader. 

Drift och underhåll är av yttersta vikt när man arbetar med såpass långa tidsrymder som 
man gör i VA-sammanhang. Det finns tre typer av underhåll: avhjälpande, förebyggande 
och förbättrande underhåll. Inom avloppssystem praktiseras generellt enbart avhjälpande 
underhåll där avloppssystemet tillåts att gå utan förebyggande eller förbättrande underhåll 
tills ett avbrott eller störning rapporteras och då åtgärdas.  

Ansvaret för underhåll ligger i regel på VA-huvudmannen, vilket oftast är kommunen2, 
som ansvarar för ledningsnät och pumpstationer, medan fastighetsägaren ansvarar för den 
del av servisledningen som går från fastighet till och med 0,3 – 0,5 meter utanför fastig-
hetsgränsen3. I ett LTA-system är frågan om ansvarsuppdelningen mer komplicerad och 
kan skilja sig från kommun till kommun beroende på vilken upphandlingsform som till-
lämpats, mer om detta finns att läsa i kapitel 5.7. En vanlig lösning i mindre LTA-system 
är att fastighetsägaren får köpa den LTA-pump som kommunen bestämt och upphandlat, 
därefter står kommunen för underhåll medan fastighetsägaren betalar ström till pumpen. 
Däremot så äger kommunen ofta även pumpen i större LTA-system4. 

5.5.1 Fördelning av driftstörningar I LTA-system 

Den i särklass vanligaste driftstörningen i ett LTA-system är orsakade av pumpar. I en 
undersökning gjord på 29 kommuner under 1 – 5 år, som omfattar drygt 16 000 pump-år, 
konstaterades att av driftstörningarna som skedde under denna period berodde 1748 st på 
pumpenheten och 164 st på tryckledningen5. Det är alltså drygt 10 gånger så vanligt att fel 
uppstår på pumpenheten som på ledningen. Den stora mängden pumpar i ett LTA-
system kan då förväntas ge en högre belastning på kommunens VA-serviceavdelning än 
ett motsvarande självfallssystem. Detta är svårt att omvandla till rena kostnader men kan 
leda till att mer personal behövs i en kommun med LTA-system.  

5.5.2 Effekter av driftstörningar 

Driftstörningar i ett VA-system är en olägenhet för alla inblandade och kan medföra li-
dande för de drabbade. Störningarna kan yttra sig som bl.a. översvämningar, dålig lukt 
och avbrott i användandet av VA-installationer. Dessa typer av gissel kan vara påfrestande 
för användaren och det går att argumentera för att detta är en samhällskostnad. Då av-
brott av användandet kan medföra extrakostnader för de drabbade. Att omsätta samhälls-
kostnader för driftstopp är dock en för komplex fråga för att avhandlas i den här rappor-
ten. Kostnaderna för dessa stopp är därför exkluderade i beräkningarna och användaren 

                                                      

1 Nils Holmström, ITT Flygt, ex. ön Sandhamn 
2 VA-FORSK 2000-13, Rapport 
3 Skandinavisk kommunalteknik, Teknisk Handbok – Tryckavlopp och frostskydd, 2012 
4 VA-FORSK 2000:13, Rapport 
5 VA-FORSK 2000:13, Rapport 
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får själv ta ställning till vad sådana driftstopp är värda. I ett självfallsystem är det sällsynt 
att det blir totalstopp, som det kan bli i ett LTA-system, vid t.ex. ett strömavbrott. Om en 
pump slutar att gå kan det i längden leda till översvämning i sumpen vilket kan leda till 
översvämning på fastigheten. En annan bieffekt av driftstörningar är dålig lukt som orsa-
kas av svavelväten (se 5.8.2) som bildas i systemet. Problem med svavelväte är främst 
kopplat till system med långa uppehållstider, där omsättningen är låg (få fastigheter längs led-
ningen), eller där omsättningen är säsongsberoende (sommarboenden). Forskning har visat att 
det är ett tydligt samband mellan lång uppehållstid kombinerat med syrebrist som leder till 
uppkomsten av problematiska nivåer av svavelväte1. Svavelväte uppstår givetvis även på 
system med hög omsättning, men detta leder inte lika ofta till problem som kräver några 
särskilda åtgärder då koncentrationen inte är lika hög. 

5.5.3 Kostnadsposter för LTA 

I en enkätundersökning i VA-FORSK 2000:13 tillfrågades 21 kommuner, som använder 
sig utav LTA-system, om de hade några uppgifter på driftkostnader för dessa typer av sy-
stem, 17 av 21 svarade nej. Även utifrån de intervjuer med kommuner som gjorts under 
arbetets gång så har det varit generellt svårt att få fram någon form av användbar data på 
både kostnader och driftstatistik. Detta är bara en av många hinder som finns när det 
kommer till kostnadsberäkningar inom LTA. Viss statistik finns dock att tillgå, och främst 
har statistik från Eskilstuna, Nacka, Vansbro och delvis Haninge använts för att bedöma 
kostnaderna i LTA-systemen.  

För beräkning av löpande kostnader i LTA-system har två skilda rapporter använts och 
de båda leder fram till liknande slutsatser. Den ena är gjord av länsstyrelsen i Stockholms-
län, rapport 1997:15 om VA-lösningar i länets omvandlingsområden och den andra är 
VA-FORSK 2000:13 som analyserar driftdata från 13 olika kommuner. Båda rapporterna 
kom fram till att kostnaden för löpande underhåll för en pump låg på drygt 200 – 300 
kr/år och kostnaden för förnyelse av pump låg på drygt 200 kr/år. Detta ger en total 
kostnad på 500 kr/pump och år. I dessa kostnader är elen för drift av pumpar ej medräk-
nat då denna kostnad betalas av fastighetsägaren och inte påverkar VA-huvudmannens 
kostnader. Diskussioner angående vem som skall stå för elförsörjningen av en LTA-pump 
har varit uppe i flera mål hos vattenöverdomstolen och tas upp i VA-FORSK 2000:13. 
El-kostnaden för att driva en LTA-pump ligger på mellan 50 – 150 kr/år och tas inte i 
beaktning i detta arbete. Dessa värden har i programmet justerats upp med hänsyn till in-
flation. 

5.5.4 Kostnadsposter för självfall 

Drift och underhållsbehovet av ett självfallsystem är p.g.a. avsaknaden av pumpar på varje 
fastighet och uppvärmning via värmeslinga avsevärt mycket lägre än ett LTA-system. 
Trots detta är ett självfallssystem varken pumpfritt, eller för den delen underhållsfritt. 

I ett självfallssystem samlas vattnet i större pumpstationer, drift och underhållskostnad 
för en sådan större station varierar beroende på hur mycket flöde den pumpar och hur ef-

fektivt den pumpar spillvattnet, som brukar mätas i       . El och underhåll för en 
sådan mindre station för drygt 100-200 abonnenter har uppskattats till drygt 40 000 kr/år. 
Denna siffra baseras på kostnadsuppskattningar som gjorts i rapporter av bland annat 
länsstyrelsen och Haninge Kommun som sedan bekräftats av yrkeskunniga personer 
inom ämnet2. 

                                                      

1 VA-FORSK 2000:13, Rapport 
2 Länsstyrelsens rapport 1997, Jämförelsestudie av Ronny Jarnestedt Haninge Kommun 
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Generellt anses ledningsnätet i ett självfallsystem vara ”underhållsfritt”, men projekterar 
man för en 150 års period kommer ledningsnätet att behöva vissa avhjälpande underhåll. 
Skador som kan uppstå är bl.a. rotinträngning, sprickor, håligheter, deformationer, sedi-
mentering m.fl. För att få de totala kostnaderna för underhåll och drift av ledningsnätet 
bör man ta hänsyn till den generella utbytestakten av VA-nätet utslaget på antalet år sy-
stemet projekteras för, (med korrigering för att inget utbyte av rörnätet kommer behövas de första 50 
åren), även underhåll för de befintliga pumpstationerna måste beaktas. 

5.6 Flödesberäkningar 

Ett VA-system dimensioneras med hjälp av flödesberäkningar. Med hänsyn till bland an-
nat det berörda områdets invånarantal, personer per hushåll, spillvattenförbrukning, led-
ningslängder, inläckage, m.fl. kan beräkningar för pump- och ledningsdimensioner utfö-
ras. Ekvationerna nedan är tagna ur VA-Forsk Rapport 2000:13. 

LTA 
Då en pump i ett trycksatt system har en medeldrifttid på endast 10 minuter per dygn1 är 
sannolikheten att alla pumpar är i drift samtidigt obefintlig, om man då bortser från efter 
ett strömavbrott i området (efter ett strömavbrott kommer många av pumparna ha samlat på sig nog 
med spillvatten för att flottören ska ge signal om att pumpen behöver gå igång så fort strömmen återkom-
mer till området). Vid normal drift beräknas det förväntade antalet pumpar som är i drift 
samtidigt med hjälp utav Poisson’s ekvation: 

 

 

 

 

 

Ekvation (1) utförs för olika värden på n (0,1,2,3..). Den sökta dimensionerande sanno-

likheten är runt 10 % och det n som med störst värde ger        är det sannolika an-
tal pumpar som är i drift samtidigt och som systemet skall dimensioneras efter.  

 

För att kunna beräkna ekvation (1) måste först ekvation (2) bestämmas. Detta görs med 

hjälp utav ekvationen för maximalt tillrinningsflöde från varje hushåll (   ) och pumpens 

dimensionerande flöde (       : 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1 VA-Forsk Rapport 2000:13 
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Pumpens dimensionerande flöde (        är beroende av vilken pump som används. För 

en skruvpump ligger        runt      ⁄  och för en centrifugalpump runt      ⁄ . 

    är alltså det maximala flödet från hushållet till sumpen, där pumpen sitter, medan 

       är det flöde som pumpen är dimensionerad efter att leverera. 

Vid ledningsdimensionering används ett maximiflöde som är beroende av antalet invånare 
i området, istället för antalet boende per hushåll som i formel (3). Detta flöde kan skrivas 

som      och beräknas enligt ekvationen nedan: 

 

 

 

Det dimensionerande flödet i ledningssystemet (      ) måste alltid vara större än      för 

att systemet skall orka trycka fram spillvattnet. 

 

 

 

 

 

 

     är alltså det beräknade bruksflödet för hela systemet, medan        är det flöde som 

finns att tillgå i systemet. Där av måste               

Övriga faktorer som spelar in vid dimensionering av ledningssträckor är ledningssträckans 
längd och vätskehastighet. För att uppnå en självrensande effekt i systemet krävs att väts-

kehastigheten uppnår       ⁄  i ledningen vid minst två tillfälle per dygn1. Att ha i be-
aktning är att långa ledningslängder ökar friktionsmotståndet som i sin tur sänker vätske-
hastigheten och ett högre tryck erfordras. 

Med ovannämnd information bestäms nu ledningsdimensioner enligt Tabell 5.3. 

Dimension (mm) Flöde (l/s) 

40 0,55 – 1,10 

50 1,11 – 2,20 

63 2,21 – 3,85 

75 3,86 – 6,60  

90 6,61 – 8,25 

Tabell 5.3 – Dimensionering m.h.t flöde, modifierad modell av Skandinavisk Kommunaltekniks 

dimensioneringstabell ur Handbok 2012. 

                                                      

1 Nils Holmström, Xylem Water Solutions 
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Självfall 
Beräkningar för konventionell självfallslösning görs med hjälp av en ekvation lik ekv. (3). 
Då självfallsledningarna inte behöver ta hänsyn till pumpar ser ekvationen istället ut som 
nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icke trycksatta ledningar löper risk för inläckage. Inläckaget kan i vissa fall ge stort till-

skott till flödet, där av      i ekvation (6). I dessa beräkningar görs ett påslag för inläckage 

på     med 
     

 

 

          
 1. 

Med hjälp av ekvation (4) bestäms ett maximiflöde som sedan används vid dimensioner-
ing enligt Tabell 5.4.   

Dimension 
(mm) 

Minsta lutning  
(‰) 

Flöde 
(l/s) 

100 5,0 2,0 

200 4,5 2,5 

300 3,0 6,0 

400 2,5 9,0 

500 2,0 14 

600 1,5 25 

800 1,0 60 

Tabell 5.4 - Dimensionering m.h.t. flöde, tagen ur: Dimensioner av allmänna avloppsledningar publikation P90 

Mars 2004, Svenskt Vatten. 

 

 

 

                                                      

1 Ronny Jarnestedt, Haninge Kommun 
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5.7 Juridik 

Vem som har rättigheter och skyldigheter för de olika delarna av ett avloppssystem är inte 
alltid självklart. Enligt gamla bestämmelser gäller att VA-huvudmannen, oftast kommu-
nen, har ansvars- och utförandeskyldighet för den allmänna VA-anläggningen. Det vill 
säga, huvudledningssystemet, pumpstationer (självfall), nedstigningsbrunnar och upprät-
tande av förgreningspunkter. Enkelt sagt, allt det som upprättas på kommunens mark och 
fram till och med förbindelsepunkten. För ett LTA-system skulle detta betyda att själva 
stationen, som är belägen på fastighetsmarken, hör till den enskilda avloppsanläggningen 
och berör på så sätt inte VA-huvudmannen. Att anlägga en LTA-station kan vara dyrt för 
fastigsägaren. Det skall bl.a. grävas för ledning, möjligen förläggas med uppvärmning, an-
läggas sump och investeras i en pumpenhet. Stationen skall sedan drivas och underhållas. 
Vem som skall ansvara för allt detta är därför något som dykt upp i rättssammanhang vid 
ett flertal tillfällen och enda fram tills den nya lagen (2006:412) om allmänna vattentjäns-
ter infördes under år 2007 har detta lett till en del problematik.  

5.7.1 Historik 

Under -90 talet uppmärksammas fem stycken mål, i VA-FORSK rapport 2000:13, där fas-
tighetsägare i olika kommuner ifrågasatt just detta. För att kunna få en förståelse för hur 
dessa mål har behandlats och hur det för olika fall kan skilja sig, har utdrag från bland an-
nat dessa mål och andra viktiga uttalanden från Vattenöverdomstolen sammanfattats.  

I det s.k. Nackamålet, som går att läsa mer om nedan, så fastställde Vattenöverdomstolen 
bl.a. detta: 

”…Den allmänna anläggningen tillgodogör sig tryck som altras av fastighetens pump 
och den är också beroende av detta för att ta emot fastighetens avlopp. Detta nära 
samband mellan vad som i lagteknisk mening utgör den allmänna anläggningen och 
en del av en enskild installation talar för att huvudmannen skall svara för anordning-
en.” 

I detta fall har Vattenöverdomstolen antytt på att varje enskild station ligger till grund för 
att systemet skall fungera i helhet och det där av skall ligga i kommunens ansvar att sköta 
det, trots att det hör till den enskilda anläggningen.  

Då ett LTA-system skall anläggas bör huvudmannen bestämma de villkor som har till an-
svarsfördelningen att göra enligt ABVA (22-23 §§ VAL 70), där anläggningens brukare 
sedan meddelas för vad som gäller. Nedan bifogas en text ur Bouvin – Qviström (s 60, jfr 
s 119-120), där detta tas upp: 

”Förbindelsepunkten och reglerna om va-anläggningens omfattning har inte någon av-
görande betydelse för frågan om äganderätten till ledningar och andra anordningar. I 
princip är det inte något som hindra att huvudmannen äger anordningar som inte in-
går i den allmänna va-anläggningen. Detta torde i allmänhet vara fallet exempelvis 
med vattenmätare. Som tidigare antytts bör det också gälla LPS-enheter som förlagts 
till enskilda va-installationer (VÖD dom DTVa 7/92)… Alla avvikelser av här 
antytt slag förutsätter dock att de rättsliga frågorna regleras i särskild ordning. Såvitt 
avser vattenmätare och LPS-enheter torde det vara lämpligast att ge föreskrifter i de 
allmänna bestämmelserna enligt lag 22 § VAL 70.”  
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För ägande- och ansvarsrätt vid det s.k. Nackamålet så har vattenöverdomstolens dom 
(22 maj 1992, DTVa 7/92) vunnit laga kraft. Domen resulterade i fem punkter: 

- PSS-systemen som sådana uppfyller va-lagens krav. 

- Fastighetsägarna får tåla att PSS-enheterna förläggs på tomtmark om det finns skäl 
därtill. 

- PSS-eneheter som placeras på tomtmark ingår inte i den allmänna anläggningen, utan 
hör till fastighetens va-installation. 

- Kommunen (va-huvudmannen) måste svara för PSS-enheterna trots att de inte ingår i 
den allmänna anläggningen. Orsaken härtill är – enligt Vattenöverdomstolen – dels 
det funktionella sambandet mellan PSS-enehterna och den allämmna anläggningen, 
dels kravet på skälig och rättvis behandling av fastighetsägarna.  

- Kostnaden för elförsörjning av drift av pump och uppvärmning av servisledning fram 
till förbindelsepunkt får fastighetsägarna stå för. 

Tabell 5.5 - Punkterna är tagna rakt av från VA-FORSK rapport 2000:13 och representerar den dom som 

Vattenöverdomstolen fastställt i Nackamålet. Att tillägga är att under denna tid användes namnet PSS (Pressure 

Sewer System) istället för LTA. 

Detta fastställande gäller för det aktuella målet och lämnar vissa oklarheter för övriga om-
råden. I ett annat fall, i Falun (Dom nr DTVa 29/94 – Mattson m fl), fastställde Vattenö-
verdomstolen bland annat följande: 

”I enlighet med vad Vattenöverdomstolen anfört bör dock kommunen under alla om-
ständigheter ha kostnadsansvar för PSS-installationerna.” 

”När det gäller kommunens kostnadsansvar bör dock kommunen få räkna av ett be-
lopp som motsvarar genomsnittskostnaden inom områden för servisledningar vid en 
självfallslösning.” 

”… Vattenöverdomstolen fastställde därför att kommunen skulle svara för kostna-
derna såväl för framtida underhåll av fastigheternas PSS-installationer som för led-
nings- och grävningskostnader från förbindelsepunkt vid ledningsnätet till varje PSS-
enhet. 

 

I Haningemålen (Dom nr DTVa 27/94 – Matsgård & Dom nr DTVa 26/94 – Norén) 
har fastighetsägare åberopat att kommunen har skyldighet till att utföra ett självfallssy-
stem. Till detta kom följande utdrag från Vattenöverdomstolen: 

”Om flera alternativ för avlopp står mot varandra, och dessa alternativ bedöms vara 
acceptabla och jämställda från tekniska, ekonomiska och miljömässiga synpunkter, 
bör kommunen ha rätt att välja den lösning som kommunen förordrar.” 

”… I en situation då valet mellan två möjliga lösningar – självfallssystem respektive 
PSS-system – måste en jämförelse göras mellan de båda alternativen. Härvid bör be-
aktas såväl tekniska och ekonomiska faktorer som miljö- och hälsoskyddsyn-
punkter.” 

 

Sammanfattningsvis kan man se att de olika fallen har slutat i skilda lösningar ty osäker-
hetsfaktorer i regelverken. För kommunernas del har de hamnat i denna tvist, enligt VA-
FORSK 2000:13, på grund av bristen på särskilda regler i ABVA angående ”PSS-system”.  
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Under perioden 1991-1998 utförde VA-FORSK en undersökning angående ägandeskap 
av LTA-pumpar i sin rapport 2000:13. Ur resultatet kan man se att vid små system, 1 - 9 
pumpar, så är ägandeskapet ganska så jämt fördelat mellan fastighetsägare och kommun, 
med liten fördel för kommun-ägt, medan för system 10 - >50 pumpar ligger fördelningen 
till stor fördel för fastighetsägande. Denna fördelning tros ha ändrats under senare år då 
kommunerna börjat ta på sig mer ansvar över systemen. 

Genom att studera dessa fem mål kan man få en känsla för hur abstrakt ansvarsrätten för 
LTA-system varit. Olika kommuner har valt skilda vägar att gå i dessa frågor och kon-
kreta svar för vad som var rätt och fel verkade inte finnas att tillgå. Detta har legat till 
grund för nya bestämmelser i den nya lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, som 
idag används för att hantera denna problematik. 

5.7.2 Nutid 

Som ovan nämnt har den stora oklarheten i vad som skall gälla för dessa anläggningar lett 
fram till att man år 2007 tog en ny lag i bruk: 

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 

Särskilda anordningar för användningen av en allmän va-anläggning 

19 § Huvudmannen skall ordna de pumpar och andra särskilda anordningar som på 
grund av den allmänna va-anläggningens konstruktion eller utförande behövs på en 
fastighet för att fastighetsägaren skall kunna använda va-anläggningen. 
   Om vattenförbrukningen på en fastighet behöver fastställas genom mätning, skall 
huvudmannen ordna den eller de vattenmätare som behövs för mätningen. 

20 § En fastighetsägare är skyldig att upplåta nödvändigt utrymme för en sådan an-
ordning som avses i 19 §. 
   Fastighetsägaren skall fortlöpande se till anordningen och skydda den mot skada 
samt vid behov svara för dess elförsörjning. 
   Fastighetsägaren skall snarast anmäla uppkomna fel och driftstörningar till hu-
vudmannen. 

Denna lag gäller före det som VA-huvudmannen skrivit in i ABVA. Den lämnar däremot 
öppet för tolkning och det kan där av vara värt att skriva in förtydliganden i ABVA för att 
göra lagen mer tydlig. I Svenskt Vattens P94 finns ”ABVA 07 Allmänna bestämmelser för 
användande av kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning”, där kan man hitta 
framtagna, rekommenderade förtydliganden, bland annat: 

Bestämmelsen kan införas som tilläggsbestämmelse till ABVA i de fall huvud-
mannen inom visst eller vissa områden avleder eller avser avleda avloppsvattnet med 
tryckavloppssystem. Bestämmelsen införs i sådana fall lämpligen som en egen punkt 
efter punkt nr 14 i textförslaget till ABVA. 

”Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem tillhandahåller huvudmannen 
LTA-pumpenhet eller annan aktuell pumpenhet som förblir dennes egendom. Hu-
vudmannen bestämmer antalet pumpenheter och vilket slag av pumpenhet som ska 
användas samt svarar för installationen. Fastighetsägaren bekostar erforderliga an-
ordningar för att sammankoppla enheten med installationen i övrigt. 

Enhetens plats ska bestämmas av huvudmannen, som äger rätt till kostnadsfri upp-
låtelse av platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, ju-
stera, underhålla samt till- och frånkoppla enheten.” 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060412.HTM#P19
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Sammanfattningsvis är det viktigt att vara tydlig i de bestämmelser som finns, detta för att 
undvika risken till tolkningsfel. Det är även viktigt att denna information kommer ut till 
fastighetsägarna för att ge dem möjligheten att förstå innebörden vad gällande rättigheter 
och skyldigheter. 

5.8 Miljö 

Hur saker och ting påverkar miljön är alltid en relevant fråga i dagens samhälle. När det 
gäller förläggning och drift av avloppssystem så är det inget undantag. Saker så som 
svavelväten, in- och utläckage, bräddning och energiåtgång är alla miljöpåverkande fak-
torer från avloppssystem. 

5.8.1 Energipåverkan och sanitära olägenheter 

Att miljön påverkas vid förbrukning av energi är något som vi länge vetat om. Använd-
ning av energi görs så väl i byggskedet som vid drift och för både konventionellt självfall 
och LTA-system. I byggskedet åtgår de största mängderna energi som bränsle för trans-
port och schaktarbeten, och till framtagning av de olika systemkomponenterna. Vid drift 
av en avloppsanläggning åtgår energi till transporter för underhåll och tillsyn, men även 
för uppvärmning (LTA på reducerat djup) och drift av pumpar i så väl LTA-stationer som 
pumpstationer. I examensarbetet En energimässigjämförelse mellan LPS och självfalls avlopp, Tor-
björn Andersson, Leif Nordbäck från 2006-09-28 görs en jämförelse mellan hur mycket energi 
som åtgår vid byggskedet och driften av LTA- kontra självfallssystem. Som slutsats i den 
studien ges att en brytpunkt efter 66 år uppnås där ett LTA-system på reducerat djup 
överskrider energiförbrukningen för ett självfallssystem. Däremot görs rekommendation-
en att, på grund av att värmeslingan vid LTA på reducerat djup utgör den största energi-
förbrukningen bör LTA, om möjligt, förläggas på frostfritt djup, och på vis aldrig över-
skrida självfallssystemet ur ett energimässigt perspektiv. Att ha i beaktning är att i den 
rapporten antogs goda schaktningsmöjligheter, utan bergsschakt. 

Övriga miljöpåverkande faktorer som utgörs av avloppssystem är bland annat in- och 
utläckage, bräddning och svavelväten. In- och utläckage från systemen påverkar energian-
vändningen och kan ge sanitära olägenheter. Inläckage, som bara sker vid konventionella 
självfallssystem, då LTA-systemen är trycksatta, ger en ökad volym vätska i systemet. En 
större volym tvingar pumpstationerna till ökade drifttider och reningsverken till mer re-
ningsmängd, vilket i sin tur resulterar i en högre energiåtgång. Utläckage, som sker från 
både LTA och självfall, gör att bl.a. bakterier från spillvattnet läcker ut i de omgivande 
mark- och vattenområdena innan det hunnit renats bort. 

Bräddning är något som används för pumpstationer (se 5.2.3) för att undvika översväm-
ning av fastigheter. Det man gör är att, vid ett eventuellt pumpstopp eller då pumpen inte 
hinner med att pumpa all vätska, leda spillvattnet från sumpen ut i t.ex. närmsta vatten-
drag istället. Detta utsätter, likt utläckage, kringliggande mark- och vattenområden för 
olägenheter. 
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5.8.2 Svavelväte 

Svavelväte är något som kan förekomma i ledningssystemen. Det är en giftig gas som 
uppstår då nedbrytning av spillvatten sker i ett system med låga syrehalter. Gasen kan 
upptäckas tackvare sin karakteristiska doft av ruttna ägg, men har samtidigt en tendens att 
snabbt hämma luktsinnet vilket gör det svårt avgöra om gasen fortfarande finns i omgiv-
ningen. Svavelväte förekommer enligt Arbetsmiljö-VA vid: 

- In- och utloppstunnel för avloppsvatten 

- Arbete i slutna utrymmen som pumpgrop (pumpstation), nedstigningsbrunn (gas-
klocka) 

- Förluftning 

- Centrifugering och pressning av slam och vid arbete i eller vid slamtankar och slam-
kammare 

- Rengöring av bassäng och pumpstationer 

Tabell 5.6 – Anpassad lista från Arbetsmiljö-VA1  

För människan kan svavelväte vid låga halter ge komplikationer som ögonirritation och 
huvudvärk, medan vid högre halter en sämre syreupptagningsförmåga som efter en längre 
tids exponering kan leda till dödsfall. Svavelväte ger även upphov till bl.a. korrosion som 
över tid kan ge skador på t.ex. betongledningar. 

LTA-system är ofta belagda i glesbebyggda områden där det finns många sommarbostä-
der. Detta medför att vattenomsättningen kan bli relativt låg vid vissa tidpunkter på året. 
Låg omsättning gör att spillvattnet kan bli stående i ledningarna under en längre tid och 
på så vis ökar risken för svavelvätebildning. För att minska riskerna för detta kan man 
bl.a. installera spolposter, förbereda för dosering av kemikalier och även be sommarbo-
ende att spola ur sina system med rent vatten innan de lämnar bostaden för säsongen. 

Ledningssystemen bör vara projekterade för att uppnå en vätskehastighet om 0,7 m/s vid 
minst två tillfällen per dygn2, detta för att ge en självrensningseffekt. Om detta är svårt att 
uppnå måste s.k. spolposter installeras i slutet av en ledningssträcka för att ge VA-
huvudmannen möjligheten att spola ur sina ledningar och på så vis få bort bl.a. sanitära 
olägenheter och minska risken för svavelvätebildning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1 Arbetsmiljö-VA, 2013-05-14, URL: 
http://www.arbetsmiljova.se/halsoocholycksrisker/kemiskaarbetsmiljorisker/svavelvate.4.750e3680136adb9f805800
0591.html 
2 Nils Holmström, Xylem Water Solutions 

http://www.arbetsmiljova.se/halsoocholycksrisker/kemiskaarbetsmiljorisker/svavelvate.4.750e3680136adb9f8058000591.html
http://www.arbetsmiljova.se/halsoocholycksrisker/kemiskaarbetsmiljorisker/svavelvate.4.750e3680136adb9f8058000591.html
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5.9 Programmet 

Detta program är framtaget för att användas av en VA-huvudman. Med hjälp utav pro-
grammet skall man i ett tidigt skede kunna jämföra olika avloppssystem för ett planerat 
utbyggnadsområde. Huvudmålet med programmet är att ge en insikt i hur de skilda sy-
stemen står sig mot varandra ur ett längre perspektiv. Man skall på ett enkelt sätt kunna ta 
fram en kostnadsjämförelse för det planerade utbyggnadsområdet och kunna analysera re-
sultatet. I resultatbladet kommer en jämförelse att ställas upp där man kan skåda de skilda 
resultaten, hur olika faktorer så som underhåll och investering påverkar och även kunna 
få fram brytpunkter via diagram. 

Kostnaderna för investerings- och driftfasen som redovisas i programmets resultatblad är 
till för att ge en överskådlig bild av hur ett LTA-system respektive konventionellt själv-
fallssystem står sig mot varandra över ett längre perspektiv. De exakta kostnaderna är inte 
till för att tas som riktlinjer utan för att ge en fingervisning för vilka faktorer som ger 
störst inverkan. Kostnader för exempelvis schakt, ledning, spontning, frostskydd, m.fl. 
som används för beräkning av de olika systemen är framtagna genomsnittskostnader från 
bl.a. olika entreprenader (se 5.9.1). Med hänsyn till att dessa kostnadsposter är lika vid be-
räkning av de skilda systemen kan en rättvis jämförelsebild ges.  

Utseende och övergripande beskrivning av programmets utformning finns i bilaga 1. 

5.9.1 Indata 

För att programmet skall kunna fungera har en mängd indata samlats. Arbets- och inve-
steringskostnader är framtagna m.h.a. underlag från Tyréns som nämns nedan: 

- VA-utbyggnad Kolvik, Förfrågningsunderlag av Tyréns 

- VA-utbyggnad Smidö, Mängdbeteckning av Tyréns  

- Anbudsformulär Norrtälje - Vallentuna av Tyréns 

För underhålls- och driftkostnader har information tagits från: 

- Länsstyrelsen Stockholm, forskningsrapport 

- VA-Forsk, Rapport 2000:13 

- Skandinavisk Kommunalteknik 

- Xylem Water Solution 

- Haninge kommun 

- Lena Kjellson, Tyréns 

- Stockholm Vattens VASS-statistik 

 
De olika underlagen har analyserats och genomsnittliga kostnader har tagits fram utifrån 
detta. 

Kostnaderna som använts i programmet kommer från det specifika fallet och kan variera 
beroende på områdets geografiska läge, entreprenör, m.fl. Detta påverkar dock inte jäm-
förelsebilden, som nämns i inledningen på detta kapitel. 
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5.9.2 Beräkningar 

Programmet använder sig av en mängd olika beräkningar. Schaktmängder, flöden, di-
mensioner, bergssprängning, spontning, återfyllning, underhåll, och investering är bara 
några av de betydande faktorerna i programmet. Nedan förklaras de olika begreppen: 

5.9.2.1 Schaktmängder 

För att beräkna schaktmängder för varje enskilt fall har typschakter skissats upp med 
hjälp utav CAD 2013. Genom att använda information från Skandinavisk Kommunaltek-
niks teknikblad för frostskydd och kursen Anläggning 1 med Tommy Giertz på KTH har 
schakterna utförts så utförligt som möjligt. Schakterna utförs med släntlutningen 1:4 för 
jord och 1:2 för berg enligt anläggnings-AMA. Prissättningen har gjorts genom att multi-
plicera schaktens sektionsarea med valda ledningslängder och med ett framtaget schakt-
ningspris (se 5.9.1). 

LTA reducerat djup 

Beräkning av ledningsgravens djup görs enligt Figur 5.18. För ledningsbädd och kringfyll-
ning görs ingen beräkning (finns dock en uträkning för detta i 5.9.2.2) då ett pris per meter för 
isolerlåda, kringfyllning, ledningsbädd, schakt och sand har använts vid prissättning. Där-
emot har beräkning för restfyllning gjorts enligt 5.9.2.2. 

 

Figur 5.18 – Illustrerande schaktsektion för LTA på reducerat djup 

LTA frostfritt djup 

Beräkning av schaktmängden för LTA på frostfritt djup görs med hjälp av Figur 5.19. Där 
kan man se att ledningsgravens djup varierar beroende på områdets specifika frostfria 
djup (se 5.4.2) och ledningsdimensionen. För LTA, som kan följa markterrängen, så 
kommer dessa värden att vara identiska så länge det frostfria djupet och ledningsdimens-
ionen inte ändras. 

 

5.19 - Illustrerande schaktsektion för LTA på frostfritt djup 
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Självfall  

Genom att använda Figur 5.20 kan schaktmängden för självfall beräknas. Likt för LTA på 
frostfritt djup är djupet beroende av både ledningsdimensionen och det frostfria djupet. 
Då vattenledningen i ett självfall måste förläggas ovan spillvattnet, ty risk för läckage, blir 
ledningsgravens djup större för självfall än för LTA på frostfritt djup. Det frostfria djupet 
räknas i detta fall ner till hjässa vattenledning. Då ett självfallsystem måste förläggas med 
en konstant lutning och markterrängen kan variera kraftigt, är en exakt schaktmängd, i te-

orin, svårbestämd. I programmet beräknas där av ett minimidjup ut (     i Figur 5.20) 
och sedan läggs ett djup på 0,5 meter på utöver detta för att uppnå ett ungefärligt genom-
snittsdjup på ledningsgraven.  

 

Figur 5.205.20 – Illustrerande schaktsektion för ett självfall 

Bergsschakt 

I programmet ges alternativet bergsschakt som en procentsats. Denna procentsats måste 
uppskattas av användaren och skall återge hur stor del av varje ledningssträckas schakt-
mängd som består av berg. Programmet kommer då att automatiskt beräkna fram den 
mängd berg som skall sprängas. Samtidigt beräknas den mängden bort från jordschakt. 
Vid bergsschakt måste en friläggning runt berget göras för att underlätta sprängningsar-
betet, detta relaterar till en ökad mängd jordschakt som programmet automatiskt ger ett 
påslag för om bergssprängning ingår i det sträckan. Enligt Anläggnings-AMA så är de fri-
läggningen 1,5 meter per sida men den mest använda siffran, som även används i pro-
grammet, är 0,5 meter per sida. Detta ger upphov till en extra meter i schaktbredd. 

Spontning 

Programmet tillåter val för spontning av varje ledningssträcka för självfall. Beroende på 
det frostfria djupet, ledningsdimensionen och om bergsschakt skall utföras så beräknas en 
schaktbredd ut och visas i programmet. Med hjälp av denna får användaren avgöra ifall 
det finns tillräckligt med utrymme för att utföra arbetet eller om spontning måste använ-
das. Om ja, så gör programmet ett påslag beroende på ledningslängd- och djup för hur 
mycket som skall spontas. Att ha i beaktning är det som nämnts ovan, i bergsschakt, att vid 
berg så utförs friläggning som ger upphov till en extra meter i schaktbredd.  
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5.9.2.2 Återfyllning 

För att återfylla ledningsgravarna behövs ledningsbädd, kringfyllning och restfyllning. 

Mängden för vardera sektionsdel beräknas enligt nedan i   och kostnadsberäkningen ut-
förs genom att multiplicera sektionsarean med ledningslängden och ett framtaget pris per 
kubik.  

LTA reducerat djup 

Restfyllning: 

(

(          (         )  

(         )
 

 

)  (

(          (        

 
(        

 

 

) 

Kringfyllning: 

((          (         
(        

 

 
)       (          

(      

 
 

Ledningsbädd: 

     (          
(      

 
 

 

LTA frostfritt djup 

Restfyllning: 

(       )      (
       

 
)

 

 

(

 
 
         

    

 

 

         

 (         
    

 

 

)
)

 
 

 

Kringfyllning: 

         
    

 

 

          (         
    

 

 

) 

Ledningsbädd: 

         
    

 

 

 

 

Självfall 
Restfyllning: 

(       )  
(       )

 

 
 

(

 
 
         

    

 

 

          
       

 
 

         
    

 

 

 (         
    

 

 

)
)

 
 

 

 



 

32 

 

Kringfyllning: 

         
    

 

 

          
       

 
           

    

 

 

 (         
    

 

 

)  (                   

Ledningsbädd: 

         
    

 

 

 

5.9.2.3 Rivning/Återställning 

I programmet finns valmöjligheten mellan markvegetation och asfalt. Om det område 
som skall anläggas med ny ledning består av asfalt så kommer programmet automatiskt att 
även beräkna för återställning för asfalt. Mängden utgörs av schaktbredden, som är direkt 
beroende av schaktdjupet, multiplicerat med ledningslängden. Nedan redovisas hur dessa 
beräknas (i meter): 

LTA på reducerat djup: 

         
(         )

 
 

 
LTA på frostfritt djup: 

      
(   

 
 
 

           

 
   )

 
 

Självfall: 

       
(            )

 
 

5.9.2.4 Dimensionering 

I programmet får användaren välja antal fastigheter per ledningssträcka. Programmet 
kommer då automatiskt att med hjälp av detta beräkna fram ett dimensionerande flöde (se 
5.6) som gäller för vardera sträcka. Det framräknade flödet jämförs då, per automatik, 
med en flödes-/dimensioneringstabell för att kunna bestämma ledningssträckans dimens-
ion. Ledningsdimensionens framtagna kostnad per meter multipliceras sedan med led-
ningslängden. 

5.9.2.5 Underhåll 

Den totala underhållskostnaden är direkt beroende av den tidsaspekt som valts att se på 
och den redovisas i programmets resultatblad. 

LTA 
Underhållskostnaden för LTA beräknas på kostnaden för underhåll samt byte av pumpar, 
ledningar och eventuell värmeslinga. Alla värden är framtagna för att spegla underhållet 
per år. Detta ger att kostnaden för utbyte av pumpar beräknas redan från år 0 och blir 
därifrån linjär. På grund av detta fås en missvisning av den verkliga kostnadsbilden för 
pumputbyte under de första bruksåren, medan det över ett längre perspektiv jämnar ut 
sig. I denna beräkning är alltså utbytesfrekvensen för en pump en viktig faktor. Reservde-
lar och underhåll av pumpar samt ledningar är även de inräknade i den totala underhålls-
kostnaden. Ledningarna beräknas också de efter en utbytesfrekvens som nämns i 5.1. 
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Självfall 
För självfall beräknas underhållet, likt LTA, per år. Här tas underhåll för ledningar och 
pumpstationer i beaktning. Hos pumpstationerna finns en utbytesfrekvens på pumparna 
precis som vid en LTA-station. Denna är något lägre än för en LTA-pump då löpande 
underhåll är mer lönsamt för en större pumpstation. Ledningarna beräknas, även här, 
också de efter en utbytesfrekvens som nämns i 5.1. 

5.9.2.6 Investering 

Investeringskostnaderna är beroende av de alternativ användaren väljer i programmet. 
Som exempel så ger fler fastigheter på en sträcka ett större dimensionerande flöde, detta 
ger en grövre ledningsdimension som i sin tur kostar mer än en klenare dimension. Ned-
stigningsbrunnar, ledningslängder, schaktmängder, frostskydd, spontning och sprängning 
är även de faktorer som spelar in på den totala investeringskostnaden. Allting beräknas 
automatiskt och en totalkostnad kan skådas i resultatbladet i programmet. En nuvär-
desanalys görs även som tar hänsyn till annuitet som kan ses intill totalkostnaden. 

5.9.3 Avgränsningar 

Programmet tar ej hänsyn till olika jordarter. De alternativ som finns är lättschaktad jord 
och bergsschakt. Återfyllning av ledningsgravar är beräknade för Fall B, vilket betyder att 
inget av den schaktade jorden återanvänds. Energiåtgång för anläggningsarbetet är inte 
medräknat, utan nämns i 5.8.1. Programmet tar hänsyn till underhåll för ledningar men 
förutsätter att ledningarna inte behöver repareras då deras medellivslängd är på ca 100år 
(se 5.1). Ökade elkostnader, p.g.a. en förväntad ökning av priset på fossila bränslen, är inte 
medräknat. Vattenledningar är inte medräknade i priset då detta är en jämförelsestudie 
och båda systemen förväntas lägga vattenrör. Förändrade prisbilder för material och ar-
bete tas inte i beaktning. Programmet tar inte hänsyn till grundvattennivån och dess in-
verkan. 

5.9.4 Användning av programmet 

För att testa programmet har vi valt att redovisa två olika typområden med olika förut-
sättningar, inspiration är hämtad från detaljplaner i utbyggnadsområden i Nacka. Båda ob-
jekten är beräknade med samma grundförutsättningar: 

Frostfritt djup:  1,7m 

Tidsperspektiv:  100 år 

Boende per hushåll: 4st 

Kalkylränta: 4% 

Inflation: 2% 

Priser på LTA-statitoner och utbytespumpar har förutsatts kosta lika mycket i båda ex-
emplen. Konventionella pumpstationer och drift av dessa samt pris på utbytespump skil-
jer sig mellan exempel A och B. Detta för att skillnaden i antal fastigheter är så pass stor 
att korrigering av pris är nödvändig för en realistisk jämförelse. 

LTA-station: 40 000 kr 

Pump (LTA) 14 000 kr 

Alla värden som presenteras har beräknats med annuitet, det vill säga att pengar har mer 
värde nu än i framtiden. Detta gynnar exempel där man har lägre investeringskostnad fast 
högre drift- och underhållskostnader. 
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Exempel A 

Detta exempel är ett relativt tätt område med korta längder, hela området väljs att förläg-
gas på frostfritt djup och man kommer att anlägga på redan befintlig väg. Vi förutsätter 
att det finns berg på drygt 1,8 meter och uppskattar då bergmängden till 10 % för LTA 
och 30 % för självfall, då självfallslösningen kommer att vara drygt 0,7 m djupare. Detta 
område anser vi vara ett medelstort område och vi sätter priset per pumpstation till 
1 100 000 kr med en underhållskostnad på 40 000 kr/år och pris per utbytespump på 
50 000 kr/st. 

Exempel A, 
LTA 

Sträcka 
1 

Sträcka 2 
2 

Sträcka 3 Tot. 

Fastigheter 30 st 25 st 20 st 75 st 

Längd 300 m 250 m 200 m 750 
m 

Förläggning Frost-
fritt 

Frostfritt Frostfritt  

Andel berg 10 % 10 % 10 %  

Marktyp Asfalt Asfalt Asfalt  

 

Tabell 5.7 – Exempel A: Indata LTA 

Exempel A, 
Självfall 

Sträcka 
1 

Sträcka 2 
2 

Sträcka 3 Tot. 

Fastigheter 30 st 25 st 20 st 75 st 

Längd 300 m 250 m 200 m 750 
m 

Spontning Nej Nej Nej - 

Andel berg 30 % 30 % 30 % - 

Marktyp Asfalt Asfalt Asfalt - 

Pumpstationer - - - 1 

Nedstignings-
brunn 

1 1 1 3 

Tillsynsbrunn 3 2 1 6 

 

Tabell 5.8 - Exempel A: Indata Självfall 
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Exempel A,  
Resultat 

LTA Självfall 2  Övrigt. 

Investeringskostnad 5,0 milj. 5,3 milj.   

Löpande kostnader 4,6 milj. 2,6 milj.   

Totalkostnad 9,6 milj. 7,9 milj.   

Brytpunkt    11 år 

Kostnadsskillnad    22 % 

 

Tabell 5.9 – Exempel A: Resultat 

Resultatet för detta exempel blir att en LTA lösning är marginellt billigare i investerings-
kostnad mot ett självfall, men efter 11 år kommer totalkostnaden för LTA-systemet att ha 
gått om självfallslösningen. Detta kan förklaras med den höga fastighetstätheten i områ-
det. Den ger stora investeringskostnader för pumpar i LTA-systemet som slår ut den vinst 
som görs vid anläggningsarbetet för LTA. Sedan följer högre driftkostnader med så 
många pumpar vilket gör självfall till ett bättre alternativ i detta fall. 

 

 

 

 

 

Figur 5.22 – Här visas investeringskostnaden per meter i relation till den ackumulerade driftkostnaden per meter 

för systemen i Exempel A över 100 år.   

  

Figur 5.21 – Totalsumman för de två systemen i Exempel A över tid. Där x-axeln är tid i år och y-axeln är 

kostnaden i kronor. 
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Exempel B 

Detta är ett glest område med samma markförutsättningar som Exempel A, vilket medför 
långa ledningsdragningar och anläggningsarbetet väntas ha en mycket större inverkan på 
totalkostnaden än i föregående exempel. Detta område anses vara ett litet område och 
priset sätts till 900 000 kr per pumpstation med en underhållskostnad på 25 000 kr/år och 
pris per utbytespump på 35 000 kr/st. 

Exempel B, 
LTA 

Sträcka 
1 

Sträcka 2  Sträcka 3 Tot. 

Fastigheter 10 st 6 st 4 st 20 st 

Längd 300 m 180 m 120 m 600 
m 

Förläggning Frost-
fritt 

Frostfritt Frostfritt  

Andel berg 10 % 10 % 10 %  

Marktyp Asfalt Asfalt Asfalt  

 

Tabell 5.10 – Exempel B: Indata LTA 

Exempel B, 
Självfall 

Sträcka 
1 

Sträcka 2  Sträcka 3 Tot. 

Fastigheter 10 st 6 st 4 st 20 st 

Längd 300 m 180 m 120 m 600 
m 

Spontning Nej Nej Nej - 

Andel berg 30 % 30 % 30 % - 

Marktyp Asfalt Asfalt Asfalt - 

Pumpstationer - - - 1 

Nedstignings-
brunn 

1 1 1 3 

Tillsynsbrunn 2 1 1 4 

 

Tabell 5.11 – Exempel B: Indata Självfall 

Exempel B,  
Resultat 

LTA Självfall 2  Övrigt. 

Investeringskostnad 2,4 milj. 4,3 milj.   

Löpande kostnader 1,6 milj. 1,8 milj.   

Totalkostnad 4,0 milj. 6,1 milj.   

Brytpunkt    Bryter ej 

Kostnadsskillnad    53 % 

Tabell 5.12 – Exempel B: Resultat 
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Investeringskostnaden för ett LTA-system blir hälften så stor som för ett självfallssystem 
för detta område, detta främst på grund av mindre anläggningsarbete och bergsprängning. 
Dessutom kommer driftkostnaderna för ett LTA-system att vara lägre än för ett självfall-
system i detta fall, vilket går emot vad man generellt brukar påstå.  

I vanliga fall brukar självfallssystemet anses ha lägre löpande kostnader, men uppenbarlig-
en behöver det inte alltid vara så. I det här exemplet förklaras det med att kostnaden för 
att driva en pumpstation för så få fastigheter som 20 st kommer att ge en väldigt hög lö-
pande kostnad per capita. Detta gör att tjugo LTA-pumpar kommer vara betydligt billi-
gare att underhålla än en pumpstation, vilket stämmer väl överens med de erfarenhets-
mässiga kunskaper som tagits del av, att en pumpstation motsvarar drygt nittio LTA-
pumpar i underhåll1. 

 

 

 

Figur 5.23 – Totalsumman för de två systemen i Exempel Böver tid. Där x-axeln är tid i år och y-axeln är 

kostnaden i kronor. 

 

 

Figur 5.24 – Här visas investeringskostnaden per meter i relation till den ackumulerade driftkostnaden per meter 

för systemen i Exempel B över 100 år.   

För att hitta brytpunkten mellan antal fastigheter och totalkostnad ökades antalet fastig-
heter i detta exempel tills de två lösningarnas totala kostnad blev densamma. Det sker vid 
52 fastigheter, och ju fler fastigheter man adderade efter denna punkt, desto bättre blev 
förutsättningarna för självfallssystemet. Detta är en ungefärlig brytpunkt, om den exakta 
brytpunkten skall nås måste hänsyn även tas till att ett ökat antal fastigheter ger dyrare 
konventionella pumpstationer, både som investerings- och löpande kostnad. Det har inte 
gjorts i detta exempel. 

                                                      

1 Torbjörn Jansson, Skandinavisk Kommunalteknik 
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Figur 5.25 – Totalsumman för de två systemen i Exempel B över tid. Där x-axeln är tid i år och y-axeln är 

kostnaden i kronor. 

Detta resultat går att jämföra med det Lena Kjellson tog fram i sin rapport i Nacka 
Kommun från 2012. Även där jämfördes brytpunkten mellan antal fastigheter och kost-
nader för LTA respektive självfall med olika längder och räntor. Där konstaterades att 
brytpunkten låg på drygt 50 fastigheter för de exemplen. Viktigt att ha i åtanke är att det 
här är något som varierar beroende på områdestypen och som jämförelse så ger Exempel 
A en brytpunkt på 56 fastigheter.   
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6 Utvärdering, analys 

Genom att studera de exempel som presenteras i föregående kapitel (se 5.9.4) kan man se 
att de styrker de teser som redan finns på området. Långa sträckor och få fastigheter gyn-
nar ett LTA-system medan tätare bebyggelse gynnar ett självfallsystem. Det framgår även 
att pumpstationer har en stor påverkan då driftkostnaderna för ett självfallssystem till och 
med blev högre än för ett LTA-system i exempel B. 

Med hjälp av programmet kunde tester av andra parametrar utföras, detta för att se om 
programmet kunde bekräfta eller motsäga rådande uppfattningar. Som resultat av dessa 
tester kunde följande konstateras:  

 Det som framförallt gör ett LTA-system gynnsamt är stora mängder berg, låg bebyg-
gelsetäthet och hög realränta samt många pumpstationer per fastighet. LTA-system som 
är förlagda på reducerat djup är väldigt sällan lönsamt och det krävs speciella omständig-
heter för att det på lång sikt ska vara billigare än ett LTA-system på frostfritt djup. Om-
ständigheter så som väldig ytligt berg, eller extremt få fastigheter på lång sträcka är några 
aspekter som talar för ett LTA-system på reducerat djup.  

 Det kan även konstateras att annuiteten har en stor påverkan på kostnadsbilden då 
driftkostnader placerade långt in i framtiden bara blir en bråkdel mot samma kostnader 
under de första bruksåren. Detta gynnar kraftigt de lösningar som har lägre investerings-
kostnader och högre drift-/underhållskostnader. Däremot behöver det inte nödvändigtvis 
göra de systemen mer lönsamma, det varierar beroende på rådande exempel.  

Mer utförliga tester skulle vara önskvärda för att få en mer statistiskt säkerställd bekräf-
telse på att programmet ger realistiska resultat. Däremot, utifrån de tester som utförts så 
beter sig programmet som det förväntats, och ska kunna användas för att jämföra många 
olika parametrar för det specifika fallet. Som slutlig analys skulle dock arbetet med att ta 
fram den mängd exempel som krävs för att testa alla parmetrar, bli för omfattande för 
detta arbete och det lämnas öppet åt andra att utvärdera programmets riktighet. 
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7 Slutsatser 

Det finns många aspekter som behöver beaktas då man väljer mellan ett konventionellt 
självfallssystem och LTA-system, och förhoppningsvis kan detta arbete göra valet något 
enklare. Med hjälp av programmet kan en ungefärlig kostnadsjämförelse mellan de två 
skilda systemen göras, och detta kombineras sedan med kunskap inom området i rappor-
ten.  

Det vi kommit fram till som de mest relevanta områdena att beakta då man står inför va-
let mellan LTA och självfall är: 

Juridik, markförhållanden, befolkningstäthet, miljö, underhåll, driftkostnader, driftstör-
ningar och ett långsiktigt perspektiv. 

Våra slutsatser är att ett LTA-system mycket väl kan vara en gångbar lösning under rätt 
förutsättningar. Däremot bör stor hänsyn till kostnader som tillkommer för underhåll och 
drift av uppvärmning vid förläggning på reducerat djup tas, och generellt så avråder vi 
från grunt förlagda LTA-system. Det finns dock vissa förutsättningar som gynnar ett 
LTA-system på reducerat djup. Exempelvis då schaktbredden måste begränsas, eller där 
det är väldigt ytligt berg kombinerat med få fastigheter per meter schakt. Där man be-
stämmer sig för ett LTA-system bör man där av, ur ett långsiktigt perspektiv, använda sig 
av LTA på frostfritt djup. Detta för att slippa de kostnader som är kopplade till upp-
värmning av ledningarna som krävs vid reducerat djup. 

Ur driftstörningssynpunkt är självfallslösningen överlägsen då risken för avbrott är nära 
på obefintlig, medan risken för störningar på grund av bland annat strömavbrott och tra-
siga pumpar är betydligt större i ett LTA-system. Problem med dålig lukt och svavelväten 
är också mer förekommande i ett LTA-system än ett självfallsystem, och då främst i om-
råden med låg eller periodvis omsättning i ledningarna, t.ex. sommarstugeområden. 

Ur ett underhållsmässigt perspektiv är det enklare att underhålla en större pumpstation i 
ett självfallsystem än många mindre pumpar, vid ett LTA-system. Dock får detta vägas 
mot att de konventionella pumpstationerna är en stor investering och i områden med få 
fastigheter så kan pumpstationerna bli en stor kostnad per fastighet. I ett LTA system blir 
antalet pumpar istället direkt anpassat till antalet fastigheter. Detta ger en mer anpassad 
kapacitet till behovet. 

Kostnader som ofta glöms bort är att pumpar har en begränsad livslängd och kommer 
behöva bytas flera gånger under systemets livstid. Samma gäller för värmeslingor som 
dessutom medför att stora delar av systemet kommer behöva grävas upp under systemets 
totala livstid för att reparation och utbyte av dessa värmeslingor. 
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8 Diskussion 

Programmet har testkörts otaliga gånger, både under uppbyggnad och efter att det blivit 
klart, och det har konstaterats att värdena som fås ligger inom rimlighetens gränser. Dock 
så vore det önskvärt med mer utförliga tester av opartisk natur med en mer systematiskt 
och kvantitativt inriktning. Då programmet består av ett stort antal beräkningar som är 
kopplade till varandra medför detta en mängd olika variabler som går att justera. Att testa 
alla olika scenarior vore omöjlighet inom tidsramen för detta projekt och vi lämnar det 
därför öppet för andra att testa riktigheten i slutresultatet. 

Programmet är byggt för att användas ur jämförelsesyfte och de specifika kostnaderna har 
förvarnats att inte tas som riktlinjer. Detta är något som skulle kunna utvecklas i framti-
den så att användaren får möjligheten till att bestämma mer över de individuella kostna-
derna och på så vis kan använda programmet för att göra mer utförliga kostnadskalkyler. 
Detta skulle även ge användaren möjlighet att justera programmet för förändrade kost-
nadsförhållanden i framtiden. 

En mer omfattande redogörelse för hur den juridiska situationen ser ut vore också önsk-
värt. Det ämnet har berörts och de vanligaste förekommande lösningarna har belysts, 
men några generella rekommendationer har inte lagts fram i frågan. 
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9 Rekommendationer 

Med bakgrund av tidigare slutsatser och den kunskap som tillgåtts i detta arbete rekom-
menderas inga specifika lösningar för när man ska använda ett självfallssystem eller LTA-
system på reducerat djup respektive frostfritt djup. Det beslutet är och kommer alltid att 
vara väldigt platsspecifikt. Rekommendationen är att ett långsiktigt helhetsperspektiv all-
tid bör beaktas och stor varsamhet bör observeras för lösningar som på sikt medför höga 
driftkostnader. 
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Bilaga 1 

Nedan visas utdrag ur programmet där Exempel A i 5.9.4 illustreras. De sex olika figurer-
na ligger i den ordning som följs genom programmet. Man börjar alltså med fliken ”In-
struktioner” där korta förklaringar går igenom de steg som skall utföras. Efter detta 
kommer fliken ”Allmänt” där data som påverkar båda typer av system skall införas. När 
detta är färdigt så börjar man med fliken ”Indatablad LTA” där det finns två delar. Först 
fyller man i kostnadsinformation och sedan i del två skall man fylla i för den/de sträckor 
som området består av. Då detta är utfört så görs samma sak för ”Indatablad självfall”. 
Nu är all information som påverkar systemet inskrivet och det är dags att gå över till de 
två resultatblad som finns. I det första resultatbladet så illustreras resultaten med annuitet. 
Detta för att ge användaren en förståelse för vad kostnaderna i framtiden är värda idag. I 
fliken ”Resultat 2” får man samma resultat, dock utan annuitet. Detta ger användaren 
möjligheten att se på resultatet ur två olika vinklar. 

  

Instruktioner

Steg 1:

Steg 2:

Steg 3:

Steg 4:

Steg 5:

Ta fram en lösning för ett tilltänkt LTA-system av ditt område och fyll i de 

värden som efterfrågas. Ditt område ska delas upp i delsträckor om 

nödvändigt, viktigt är att längder och antal fastigheter är korrekta.

Fortsätt nu till fliken "Indatablad Självfall", börja med att fylla i Del 1 - 

Generell information där bl.a. uppskattning av pumpkostnader och 

brunnar görs.

Även här skall du fylla i information för varje delsträcka, notera att en 

självfallslösning kan, beroende på topografi och terräng,  fördela sig 

annorlunda på de olika sträckorna jämfört med en LTA lösning och där 

av kan ledningslängderna variera.

Allmänt

Indatablad LTA

Indatablad LTA

Indatablad Självfall

Indatablad Självfall

Börja i fliken "Allmänt", gå igenom introduktionstexten samt fyll i den 

information som eftersöks. Dessa värden är desamma för båda 

lösningarna.

Läs introduktionstexterna och följ de anvisningar som finns. Ta del av 

info-rutorna och bilder för att enklare förstå hur du skall gå till väga.

Steg 6:

Steg 7:

Gå nu till resultatbladet för att få en snabb översikt över resultatet och 

en del relevanta delkostnader som presenteras där.
Resultat

Resultat

Gå igenom diagram för en djupare analys, är resultatet tillsfredställande 

så stanna där, annars kan man gå tillbaka och ändra indatan för att få 

fram skilda lösningar. 
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Info och

Ange uppskattat antal boende/fastighet 4 Personer/fastighet Info

Antal år som systemet beräknas för 100 år Info

Frostfritt djup i regionen 1,7 m Se bild

Kalkylräta 4 % Info

Inflation 2 % Info

Håll muspekaren över dessa rutor för att få fram en detaljerad beskrivning eller bild

Se bild

Viktigt! I många fall är det det av yttersta vikt att användaren läst de 

beskrivning och inforutor som finns till hands för att göra ett korrekt val.

Allmän information

Dessa värden påverkar både LTA- och självfalls-lösningen
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Exempelbild
Se bild

Allmänt Förtydligande

Pris per pumpstation Sump+Pump+Installation+… 40000 kr/station Info

Pris per pump Utbytespump 14000 kr/pump Info

Sträcka 1 Förtydligande Fylles i av användare

Fastigheter Antal 30 st Info

Ledningslängd Längd i meter 300 m Info

Typ av terräng Marktyp Asfalt Info

Djupt eller grunt förlagt LTA Anläggningsdjup Frostfritt djup Info

Andel Bergsschakt Procent av schaktsektionen 10 % Info

Sträcka 2 Förtydligande Fylles i av användare

Fastigheter Antal 25 st Info

Ledningslängd Längd i meter 250 m Info

Typ av terräng Marktyp Asfalt Info

Djupt eller grunt förlagt LTA Anläggningsdjup Frostfritt djup Info

Andel Bergsschakt Procent av schaktsektionen 10 % Info

Sträcka 3 Förtydligande Fylles i av användare

Fastigheter Antal 20 st Info

Ledningslängd Längd i meter 200 m Info

Typ av terräng Marktyp Asfalt Info

Djupt eller grunt förlagt LTA Anläggningsdjup Frostfritt djup Info

Andel Bergsschakt Procent av schaktsektionen 10 % Info

Sträcka 4 Förtydligande Fylles i av användare

Fastigheter Antal 0 st Info

Ledningslängd Längd i meter 0 m Info

Typ av terräng Marktyp Asfalt Info

Djupt eller grunt förlagt LTA Anläggningsdjup Frostfritt djup Info

Andel Bergsschakt Procent av schaktsektionen 0 % Info

Sträcka 5 Förtydligande Fylles i av användare

Fastigheter Antal 0 st Info

Ledningslängd Längd i meter 0 m Info

Typ av terräng Marktyp Asfalt Info

Djupt eller grunt förlagt LTA Anläggningsdjup Frostfritt djup Info

Andel Bergsschakt Procent av schaktsektionen 0 % Info

Indatablad för LTA-lösning

Begrunda exempelbilderna för typ-området, det är en teoretisk förenkling av verkligheten 

och försök applicera ditt utbyggnadsområde efter detta.

Se bild

Fylles i av användare

Förtydligande bild

Del 2 - Förgreningar

Del 1 - Pump-kostnader
Fyll i nedanstående uppgifter. Hjälpmedel finns i info-rutorna.

I denna del skall du fylla i specifik information för varje ledningsförgrening (enligt bilder 

ovan) i VA-systemet. Om det finns färre än 5 sträckor, fyll då i värdet 0 på längden och 

antal fastigheter för de sträckor som ej existerar. 
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Exempelbild
Se bild

Allmänt Förtydligande

Nedstigningsbrunnar Antal 3 st Info

Tillsynsbrunnar Antal 6 st Info

Pumpstationer Antal 1 st Info

Pris per pumpstation Överbyggnad+Pump+Inst. 1100000 kr/station Info

Pris per pump Utbytespump 50000 kr/pump Info

Årskostnad pumpstation Drift+Underhåll 40000 kr/station Info

Info
Genomsnittlig schaktbredd: 2,35 m Info

Genomsnittlig schaktdjup: 2,7 m Info

Sträcka 1 Förtydligande Fylles i av användare

Fastigheter Antal 30 st Info

Ledningslängd Längd i meter 300 m Info

Spontning Se info-ruta Nej Info

Typ av terräng Marktyp Asfalt Info

Andel Bergsschakt Procent av schaktsektionen 30 % Info

Sträcka 2 Förtydligande Fylles i av användare

Fastigheter Antal 25 st Info

Ledningslängd Längd i meter 250 m Info

Spontning Se info-ruta Nej Info

Typ av terräng Marktyp Asfalt Info

Andel Bergsschakt Procent av schaktsektionen 30 % Info

Sträcka 3 Förtydligande Fylles i av användare

Fastigheter Antal 20 st Info

Ledningslängd Längd i meter 200 m Info

Spontning Se info-ruta Nej Info

Typ av terräng Marktyp Asfalt Info

Andel Bergsschakt Procent av schaktsektionen 30 % Info

Sträcka 4 Förtydligande Fylles i av användare

Fastigheter Antal 0 st Info

Ledningslängd Längd i meter 0 m Info

Spontning Se info-ruta Nej Info

Typ av terräng Marktyp Asfalt Info

Andel Bergsschakt Procent av schaktsektionen 0 % Info

Sträcka 5 Förtydligande Fylles i av användare

Fastigheter Antal 0 st Info

Ledningslängd Längd i meter 0 m Info

Spontning Se info-ruta Ja Info

Typ av terräng Marktyp Asfalt Info

Andel Bergsschakt Procent av schaktsektionen 0 % Info

Del 1 - Generell information
Fyll i nedanstående uppgifter. Hjälpmedel finns i info-rutorna.

I denna del skall du fylla i specifik information för varje ledningsförgrening (enligt 

bilder ovan) i VA-systemet. Om det finns färre än 5 sträckor, fyll då i värdet 0 på 

längden och antal fastigheter för de sträckor som ej existerar. 

Del 2 - Förgreningar

Indatablad för självfallslösning

Förtydligande bild
Se bild

Begrunda exempelbilderna för typ-området, det är en teoretisk förenkling av 

verkligheten och försök applicera ditt utbyggnadsområde efter detta.

Fylles i av användare
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Bilaga 2 

Det här är ett exempel där inspiration har hämtats från verkligheten. 

Området har delats in i fem stycken delsträckor där ledningslängden har måttats upp efter 
karta. Ingen hänsyn har tagits till områdets verkliga terräng utan här har en teoretisk situ-
ation satts upp. 

 

Områdesbeskrivning: 

Stort tätbebyggt område 

Annuitet: 

 Kalkylränta  4 % 

 Inflation  2 % 

Terräng: 

 Lättschaktad terräng 

 Relativt liten andel berg 

 3 st pumpstationer vid självfall 

 Marktyp: Asfalt 

 Frostfritt djup: 1,7 m (Stockholm) 

 

 

  

Figur 1 – Det verklighetsrelaterade området.  
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 Totalt 

◦ 830 Fastigheter 

◦ 12800 m ledning 

 Varje delsträcka 

◦ 166 Fastigheter 

◦ 2560 m ledning 

◦ Ca 30 m mellan fastigheterna 

◦ LTA frostfritt  – 20 % Berg 

◦ Självfall   – 30 % Berg 

Figur 2 – Områdesindelning av det verklighetsinspirerade området. 

Figur 3 – Områdets förutsättningar.  

Figur 4 – Områdets förutsättningar.  
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Figur 5 – Resultat för LTA på frostfritt djup och självfallssystem, även jämförelse mellan de båda. 

Figur 6 – LTA på frostfritt djup jämtemot självfallssystemet.  

Figur 7 – LTA på reducerat djup jämtemot självfallssystemet.  
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Efter att ha analyserat detta exempel kan följande slutsatser dras: 

Den fastighetstäthet som krävs för att totalkostnaden för LTA och självfall skall bli den-
samma är: 

 LTA - Frostfritt    40 fastigheter/1000 m 

 LTA - Reducerat   12 fastigheter/1000 m 

Alltså, går man över 40 fastigheter per 1000 meter ledning för LTA på frostfritt djup så 
kommer självfallssystemet att bli mer kostnadseffektivt över en hundraårsperiod. Detta är 
något som varierar beroende på område och dess förutsättningar, men i detta exempel ser 
det ut som ovan. 

I det här exemplet blev självfallssystemet det bästa valet ur kostnadsperspektivet, detta 
kan förklaras framförallt med att området är lättschaktat, med liten andel berg, och tätbe-
byggt. 

 

 


