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Sammanfattning 

Kapacitetsmässiga och ekonomiska konsekvenser av en ökad 
standarddimension på avloppsledningar 

 

Ida Gawell, Henrik Järvenhag 

 

Stockholm Stad står inför stora utmaningar i form av ett ökat bostadsbyggande. Fram 
till 2040 är målsättningen att 140 000 nya bostäder skall byggas. Det innebär 
förtätning av staden samt nyexploatering av tidigare obebyggda områden. Nya 
bostäder skall förses med adekvat infrastruktur, till exempel avloppsledningar. Till 
detta kommer förändringar i klimatet där större och häftigare regn kan förväntas.  

 

Stockholm Vatten är kommunal huvudman för avloppsledningsnätet och ansvarar för 
att abonnenterna förses med en fungerande samhällsservice på det området.  

 

Avloppssystemet i Stockholm har växt fram de senaste 150 åren. Olika principer för 
systemutformningen har varit gällande under denna tid vilket gör att ledningsnätet 
idag är en blandning av flera olika system. Tidigare var gällande minimidimension på 
avloppsledningar DN300 mm men är idag DN225 mm.  

 

Syftet med denna studie var att utreda hur en återgång till DN300 mm skulle påverka 
ledningsnätet, både kapacitetsmässigt och ekonomiskt. Det utreddes om en ökning 
av minimidiametern på avloppsledningar kunde skapa en säkerhetsmarginal för 
framtiden och om det var en kostnadseffektiv åtgärd. 

 

I det hydrauliska modelleringsverktyget Mike Urban jämfördes två bostadsområden i 
Stockholm. Ledningssystemen belastades med olika mängder spill- och dagvatten 
och ledningsdiametrarna varierades för att se hur kapaciteten påverkades av olika 
dimensioner. 

 

För att ta fram kostnadsskillnaden mellan två olika ledningsdiametrar sammanvägdes 
tre olika metoder för kostnadsberäkning. Därefter jämfördes tre olika scenarier för en 
ledningssträcka för att påvisa kostnadsskillnader. 
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Resultaten visade att DN300 mm har dubbelt så stor kapacitet som DN 225. 
Beroende på ledningssystemets helhet är det dock inte alltid bättre med den större 
dimensionen. I områden där stor exploatering kan förväntas ger DN300 mm en fördel 
eftersom det har en viss överkapacitet. 

 

DN 300 är dyrare att anlägga men kostnaden kan tjänas in om ledningen tack vare 
sin ökade kapacitet kan användas hela sin ekonomiska och tekniska livslängd. 

 

Rekommenderat förfarande till Stockholm Vatten är att noga utreda förutsättningar 
för varje ledningssystem med avseende på systemets helhet och tänkbar 
exploateringsgrad i framtiden. Det måste avgöras från fall till fall vilken 
minimidimension som är lämplig. 

 

 

Nyckelord: hydraulisk modellering, Mike Urban, avlopp, spillvatten, dagvatten 
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Abstract 

Consequences in capacity and cost due to increased standard sizes of pipes in 
sewage systems 
 

Ida Gawell, Henrik Järvenhag 

 

Due to city growth, Stockholm Stad (The City of Stockholm) is facing major 
challenges. The plan is set to build 140 000 new homes by the year 2040. This will 
lead to densification of the city as well as exploitation of previously undeveloped 
areas. New housing must be provided with adequate infrastructure, e.g. sewers. In 
addition, larger and heavier rain is expected as a result of climate change. 

 

Stockholm Vatten is the authority in charge of, and accountable for, the sewage 
system in Stockholm. This system has been constructed over the past 150 years. 
Rules and principles for system design has changed during this time, which is why 
the current grid consists of several different systems. The minimum dimension of the 
sewer pipes were previously DN300 mm. Today, 2016, the size is set to DN225 mm. 

 

The purpose of this study is to investigate the difference between DN300 mm and 
DN225 mm, regarding capacity as well as cost. The study investigates whether an 
increased minimum diameter of the sewer pipes can create a safety margin for future 
water levels and at the same time be cost effective. 

 

In a hydraulic modeling tool, Mike Urban, two neighborhoods in Stockholm were 
compared by means of testing their sewage systems with various amounts of 
wastewater and stormwater. The diameters of the pipes were then varied, using 
DN300 mm and DN225 mm, to see how performance was affected. 

 

To calculate the difference in cost between the two pipe diameters, three different 
costing methodologies were considered. Three scenarios were then applied to part of 
the systems, to further define the differences in costs. 

 

The results showed that DN300 mm has twice the capacity compared to DN225 mm. 
However, this is depending on the sewage system as a whole. A larger dimension is 
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not always superior. In areas where large urban development can be expected, the 
excess capacity of the DN 300 mm is an advantage. 

 

DN300 mm is more costly to build, but if the pipe thanks to its excess capacity can 
function its whole economic and technical life, the expense can be recouped. 

 

The recommendation to Stockholm Vatten is to thoroughly investigate the conditions 
of each sewage system, with overall potential of the system in question and future 
urban growth of the area in mind. The pipe diameter must therefor be determined 
from case to case. 

 

 

Keywords: hydraulic modelling, Mike Urban, sewage, waste water, storm water 
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Begreppsförklarningar 

Avrinningskoefficent. Ett tal mellan 1 och 0 som beskriver hur stor del av 
nederbörden som bidrar till avrinningen. Den del som inte infiltreras, avdunstar eller 
stannar i växtlighet och markytans ojämnheter. Ju mera hårdgjorda ytor det  finns i ett 
område, desto större blir avrinningskoefficienten, till exempel har skogsmark som 
infiltrerar och tar upp nederbörd mycket väl en avrinningskoefficient på 0-0.1. Även 
områdets lutning påverkar avrinningskoefficienten samt att vissa årstidsvariationer 
förekommer. 

Avrinningsområde. Den markyta som belastar en viss ledning eller en viss del av 
ett avloppssystem. 

Bräddavlopp, del av kombinerat system. Där orenat avlopsvatten släpps ut i 
reciptienten då avloppssystemet är överbelastat vid kraftig nederbörd. 

Dagvatten, nederbörd som rinner av från stadens hårdgjorda ytor. 

Dräneringsvatten, även kallat dränvatten. Består av vatten som rinner av från 
dräneringen runt husgrunder, vilket betyder dag- eller grundvatten.  

Duplikatsystem, spill- och dagvatten leds i olika ledningar. Dränvattnet är koppat till 
någon av dem beroende på fallhöjdsmöjligheter och rådande regler vid anläggandet. 
En form av separerat system. 

DWF, dry weather flow. Torrvädersflöde, vilket är endast spillvatten, inget 
tillskottsvatten. 

Hårdgjord yta, ex plåttak eller asfalt där regnvatten ej kan infiltreras utan rinner iväg. 

Kombinerade system, spill-, drän- och dagvatten i samma ledning. 

LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten. Fördröjning nära källan där dagvattnet 
antingen infiltreras eller efter trög avledning transponeras bort i ledningsnätet. 

Personekvivalenter, PE. Antagen medelförbrukning av vatten per person, används 
vid gämförelser med spillvatten. 

Reciptient. Hav, sjö eller vattendrag som tar emot flöden från vårt avloppssystem. 

Separerade system, spill och dräneringsvatten i samma ledning. Dagvatten 
hanteras ovan mark. 

Spillvatten, förorenat vatten från hushåll, industrier och verksamheter. 

Tillskottsvatten, dag- och grundvatten som läcker in i spillvattnet via otätheter i 
ledningen och brunnar. Problemet med tillskottsvatten är att det skulle göra större 
nytta i marken där det genom infiltration bidrar till grundvattnet, istället för att 
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transporteras bort i ledningar och belasta reningsverk. Som tillskottsvatten hör även 
dränvatten kopplat till spillvattnet samt felaktigt kopplade dagvattenledningar. 

USG, utspädningsgrad. Beskriver hur stor del av avloppsvattnet som når 
reningsverken som består av spill respektive tillskottsvatten. USG 2,2 betyder en del 
spillvatten och 1,2 del tillskottsvatten. Tätbebyggda områden har mindre USG 
eftersom det är fler spillvattenkällor påkopplade per lednings km än i glesbebyggda 
områden. I Stockholm räknar vi med USG 1,5. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Stockholm stad står inför stora utmaningar i form av ett utökad bostadsbyggande. 
Stadens målsättning är bygga 140 000 nya bostäder fram till 2030 (Projektdirektiv 
Stockholm Stad). Det innebär en förtätning av befintlig bebyggelse samt exploatering 
av nya områden med därtill hörande infrastruktur, exempelvis avloppsledningar. 

 

Avloppssystemet i Stockholm började ta form på 1860-talet och har växt fram 
successivt sedan dess. Tekniska landvinningar och erfarenheter har gjort att 
principerna för avloppssystemens utformning varierat över tid. Detta har fått till följd 
att dagens avloppsystem är en blandning av olika principer. (P110, Cronström 1986) 
Till detta kommer förändringar i klimatet och möjliga effekter av detta. I framtiden 
förväntas mer extrem väderlek i form av exempelvis häftiga regn med mycket 
nederbörd på kort tid. (Svenskt Vatten, P104; SMHIa, smhi.se) 

 

Avloppsnätet står inför förnyelsebehov på grund av befolkningstillväxt och effekter av 
klimatförändringar. Kapaciteten i befintliga ledningar räcker inte till på alla platser 
vilket kan leda till översvämning av mark, gator och källare. Dessutom föreligger ett 
behov av att vid anläggning av nya ledningar säkerställa att valda dimensioner klarar 
framtidens krav. Uppdragsgivaren Stockholm Vatten är kommunal huvudman för 
vatten- och avloppsledningar i Stockholm Stad. 

 

1.2 Syfte 
Målet med föreliggande studie är att undersöka hur ökade ledningsdimensioner 
påverkar ett ledningssystems kapacitet. Samt hur kostnadsbilden förändras av en 
större ledningsdimension. Främst handlar det om att öka ledningsdimensionen från 
en standarddimension till nästa. Stockholm Vatten bytte minimidimension från DN300 
mm till DN225 mm på 1970-talet Frågan är om det är möjligt att skapa en 
säkerhetsmarginal genom en återgång till DN300 mm och om denna strategi är 
ekonomiskt försvarbar.  

 

1.3 Avgränsningar 
Rapporten omfattar två olika områden i Stockholmsområdet. De ledningar som 
undersöks är de som går i allmän mark och som VA-huvudmannen är ansvarig för. 
De ledningar som berörs är de närmast abonnenterna, alltså samlingsledningar. 
Huvudledningar, kulvertar och tunnlar som betjänar större områden kommer inte 
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avhandlas i detta arbete. På grund av detta har områdena som studerats ett utlopp 
placerat vid dess sista brunn. 

 

Hänsyn kommer inte att tas till eventuella framtida höjningar av sjö-, havs- eller 
grundvattennivåer. De positiva eller negativa miljöeffekter respektive system har 
beaktas heller inte. 

 

Fokus ligger på skillnaden i kostnad och kapacitet mellan avloppsledningars 
standarddimensioner. 

 

1.4 Lösningsmetoder 
Undersökningen genomfördes genom modelleringar i det ArcGIS-baserade 
programmet MIKE Urban. I programmet modelleras ledningssystem upp och 
funktionen i ledningsnätet jämförs. Olika flöden på spillvatten och dagvatten, var för 
sig och i kombination, appliceras på systemen för att få en uppfattning om hur 
respektive system reagerar. 

 

Ledningarnas dimensioner och lutningar varieras och simuleringar av de olika 
scenarierna jämförs för att se eventuella kapacitetsskillnader. Visualiseringsverktyg 
visar var systemet översvämmas först och de kritiska punkterna kan lokaliseras. 

 

Total säkerhet om att kartan och verkligheten verkligen stämmer överens är svår att 
uppnå. Approximationer är oundvikliga i den här typen av arbete då verkligheten är 
för komplex för att beskrivas fullt ut. Fokus ligger inte på de specifika områdena utan 
de generella slutsatserna. Dock gör det att arbetet är behäftat med en viss 
osäkerhet. 

 

Vid modelleringarna i MIKE Urban gjordes därför vissa förenklingar, exempelvis 
adderas på vissa sträckor flera separata flöden till ett så kallat punktflöde. En viss 
grad av osäkerhet föreligger också, till exempel hur mycket inläckage som belastar 
varje ledningssträcka samt rörens faktiska beskaffenhet vad avser lutning och 
ytråhet. 

 

Klimatprognoser är en annan osäkerhetsfaktor, enligt Svenskat Vatten P104 råder 
enighet bland forskarna att klimatet kommer att förändras. Scenarierna är dock något 
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osäkra. Nederbörden i Stockholm kommer troligen öka på vinterhalvåret och minska 
på sommaren. Samtidigt kan det under sommarhalvåret komma häftigare regn än 
vad som normalt förekommer idag.  

 

Sveriges Meterologiska och Hydrologiska Institut, SMHI, använder sig av tre olika 
scenarion där utsläppen av växthusgaser begränsas i olika grad och vilka effekterna 
blir av detta. Ökningen av största dygnsnederbörd hamnar mellan 10-30% beroende 
på vilket scenario som väljs.(SMHIb, smhi.se) Sammantaget är klimatfrågan en 
osäkerhetsfaktor som är svår att till fullo korrigera för. 

 

Förutsatt att ingångsvärden och approximationer är någorlunda korrekta torde 
beräkningsresultaten vara tämligen säkra. MIKE Urban ger en hög precision och 
möjlighet att jämföra olika scenarier. 

 

Några medarbetare på Stockholm Vatten har intervjuats angående sin syn på 
dimensionering och kostnadsberäkningar. Intervjuerna var öppna och informanterna 
fick prata fritt om de givna ämnena. Materialet från dessa intervjuer har främst 
använts som bakgrundsmaterial och olika ideér att testa i modelleringarna framkom. 

 

Det saknas exakta siffror på prisskillnad mellan olika ledningsdiametrar. Därför har 
tre olika metoder för kostnadsberäkning sammanvägts och ungefärliga värden för 
respektive ledningsdimension tagits fram. 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Nulägesbeskrivning 
Allt sedan människor började bosätta sig i städer har sanitära problem förekommit. 
Hög koncentration av människor på en begränsad yta ger en ökad koncentration 
avfall. Innan vattenledningar drogs fram till bostäder och gav bekvämligheter i form 
av tappvatten och WC var de sanitära problemen främst en renhållningsfråga. Avfall, 
urin och fekalier samlades upp i latriner eller kastades ut på gatan. (Cronström 1986) 

 

Den ökade urbaniseringen gav en större andel hårdgjorda ytor i form av tak och gator 
vilket i sin tur gav problem med ytavrinningen under och efter nederbörd. När den 
naturliga vegetationen trängdes undan av bebyggelse avtog dessutom markens 
förmåga att ta upp vatten.  

 

För att undvika översvämning i städerna grävdes diken för dagvattnet, i dessa diken 
transporterades också smuts och avfall som inte samlats in på annat sätt. Problem 
uppstod då dessa diken lätt slammade igen med skräp och växte igen. Så 
småningom anlades ledningar nedgrävda i marken varigenom vattnet leddes ut till 
närbeläget vattendrag. (Lidström 2013). 

 

Under 1800-talets andra hälft påbörjades en sanitär upprustning. Allmänna 
vattenledningar började byggas och på grund av detta också ett allmänt avloppsnät 
för att kunna leda bort det förorenade vatten som blir resultatet av ett ökat 
vattenanvändande. I början av 1900-talet hade 80 städer i Sverige ett underjordiskt 
avloppsnät. (Svenskat Vatten P110) 

 

Vid samma tid började öppna dagvattenlösningar anläggas i Stockholm. Detta för att 
minska kostnaderna för avloppsbyggande då staden kraftigt växte. Man grävde diken 
längs alla gator, men dessa blev snart igenväxta och fulla med skräp, vilket man tog 
hänsyn till i stadsplaneringen av “egnahemsområderna” ca 1920. Senare 
konstaterades dock att den separerade lösningen blev dyrare då mycket underhåll 
krävdes av den ytliga dagvattenavledningen, dessutom tog den dyrbar mark i 
anspråk. Därför ansågs det kombinerade systemet som det ekonomiskt bästa, så 
länge ingen pumpning eller rening förekom. (Bäckman 1984) 
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På 1950-talet påbörjades en succesiv övergång till duplikatsystem, som en effekt av 
utbyggnaden av reningsverken som inte kunde hantera de stora flödena från 
nederbörden. Med det duplicerade systemet kunde reningsverken ta hand om 
spillvattnet och det orenade dagvattnet ledas ut till närmsta recipient. Under 1960-80 
skedde en kraftig utbyggnad av vatten- och avloppsnätet, som duplikat system, i 
samband med det stora bostadsbyggandet under samma period. (Lidström 2013) 

 

På 1990-talet blev det duplikata systemet i kombination med trög avledning av 
dagvatten den rekommenderade utformningen av avloppsnät. Byggnader bör 
höjdsättas så att dräneringsvatten pumpas till dagvattenledningen för att undvika 
dämning kring grundmuren, denna utformning är till dags dato gällande (2016). 
(Svenskat Vatten P110) 

 

När handberäkningar användes vid projektering av avloppsledningar 
dimensionerades ledningarna med en viss säkerhetsmarginal. Vilket gjortdes för att 
gardera sig mot eventuella felberäkningar. Med datorernas hjälp blev beräkningarna 
säkrare och till följd av det blev avloppssystemen mer optimerade. (Westergren) Det 
ansågs onödigt ur ekonomiskt synvinkel att bygga med extra säkerhetsmarginal 
vilket kan förklara varför Stockholm Vatten under 1970 talet bytte minsta dimension 
till DN225 mm från DN300 mm. 

 

Som en följd av att ekonomin blev mer styrande än hänsynen till den tekniska 
livslängden finns nu områden där ledningskapaciteten inte längre räcker till. 
Anledningen till det är att avrinningsområderna förändrats sedan de projekterades. 
Antalet brukare kan ha blivit fler, nya bostadsområden kan ha tillkommit och 
inläckaget i ledningarna ökar sannolikt med stigande ålder. För det kombinerade 
nätet ger en förändring av markytan, med en ökad andel hårdgjorda ytor, mer 
dagvattenavrinning till avloppsledningen som följd. 

 

Först från 2000-talets början har klimatfrågan, om höjd havsnivå och kraftiga regn, 
börjat vägas in vid dimensionering av avloppsledningar. Detta som en följd av bland 
annat Mälarens höga vattenstånd hösten 2000 då Slussens tunnelbanestation var 
nära att översvämmas. (Westergren)  

Till följd av de olika regler och normer som varit gällande under avloppsnätets 
uppbyggnad varierar utformningen mellan kommuner. Systemets uppbyggnad kan 
variera mellan olika avrinningsområden, men även inom ett och samma område.  
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Olika typer av system har kopplats ihop med varandra. Exempelvis vid renovering av 
en ledningssträcka där ett system byts mot ett annat, eller vid nyexploatering av ett 
område där ett nytt ledningsnät kopplas på det gamla. Ett nytt område med duplikat 
system kan ledas över i ett nedströms liggande kombinerat system och alltså blanda 
det uppströms separerade spill- och dagvattnet i samma ledning. 

 

De olika systemen är behäftade med olika problem och svaga punkter. Problemen är 
relaterade till ojämna flöden, dagvatten, eller till att flödet förändras över tid. Om ett 
nybyggt område kopplas på ett befintligt belastas det gamla nätet eventuellt med 
högre flöden än vad det är projekterat för. 

 

Stockholm Vatten använder idag minimidimension DN225 mm vid anläggning av nya 
avloppsledningar. I äldre avloppsnät användes DN300 mm som minsta dimension. 
Erfarenheter från rutinerade medarbetare säger att dessa äldre områden drabbas 
mer sällan av översvämningar. (Westergren) 

 

2.2 Erfarenheter från andra städer 
Många städer brottas med samma problematik som Stockholm. Befolkningsökning 
och större regnmängder ger ökade flöden i avloppsnätet. Flera olika strategier för att 
komma tillrätta med problematiken finns: 

 

Edmonton anlägger ett antal utjämningsmagasin vid kritiska punkter i sitt avloppsnät 
för att reducera översvämningsrisken i dessa punkter. Som långsiktig strategi 
används också “Opportunistic Sewer Separation”, vilket innebär övergång från 
kombinerat system till duplikatsystem när tillfälle så ges. Exempelvis i samband med 
planerade renoveringar av äldre bostadsområden eller när ledningsnätet renoveras 
av andra skäl. (Edmonton, strategi för framtiden. edmonton.ca) 

 

Philadephia investerar 800 miljoner dollar under en 25-års period i olika lösningar för 
fördröjande av dagvatten, exempelvis gröna tak, gräsbeklädda diken och konstgjorda 
våtmarker. Målet är att reducera stadens hårdgjorda ytor med 34% eller 39 
kvadratkilometer. Stadens kalkyler visar att detta är ett billigare alternativ för att 
hantera dagvatten jämfört med att investera i fler och större ledningar, 
utjämningsmagasin eller andra åtgärder under jord. (Philadephia circleofblue.org) 
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Köpenhamn har valt en kombination av lösningar. Dels en så kallad blå-grön stad där 
öppna dagvattenlösningar som dammar och kanaler kombineras med parker, diken 
och gräsbeklädda ytor som integreras i stadsbilden. Parker, slänter och stora 
gräsbeklädda diken kan användas som översvämningsytor vid kraftiga regn, se Figur 
2.1. Denna lösning används främst vid nybyggnationer, till exempel den nya 
stadsdelen Ørestad.  

 

Figur 2.1. Översvämningyta Örestad (Haghighatafshar) 

 

I äldre delar av staden är dessa lösningar inte möjliga i den utsträckning som är 
önskvärd på grund av befintliga byggnader och infrastruktur. Här analyseras hur 
vattnet rinner och vid onormalt stora flöden leds vattnet via vägar och andra 
hårdgjorda ytor rätt ut i havet. (University of Copenhagen, ecoinnovation.dk)  

 

Thameswater, England största privata vatten- och avloppsföretag har lagt stora 
resurser (346 miljoner pund) på utjämningsmagasin och större ledningsdimensioner 
för att minska översvämningsrisken för 2500 fastigheter. Syftet är att öka kapaciteten 
i ledningarna så att vattnet kan rinna undan snabbare och att vid mycket stora flöden 
magasinera vattnet temporärt under jord. (Thames Water, thameswater.co.uk) 

 

MSD (Metropolitan Sewer District of Louisville) konstaterar i en historisk genomgång 
av sitt avloppsnäts historia att det kombinerade systemet är ett problematiskt arv att 
hantera. Vid stora flöden översvämmas dessa och en blandning av dag- och 
spillvatten riskerar att tränga upp i källare och på gator. Det förorenade vattnet leder 
inte bara till vattenskador på husgrunder och byggnader utan är också en hälsofara 
för människor. Dessutom släpps orenat avloppsvatten ut i recipienten genom 
bräddavlopp när vattenflödena blir för höga. I slutet av 1990-talet hade MSD 
fortfarande 600 miles (ca 966 kilometer) kombinerade avloppsledningar kvar i sitt 
avloppsnät. (MSD msdlouky.org) 



8 
  

 

2.3 Förtätning av städer 
Stockholm Stad planerar att bygga 140 000 nya bostäder fram till 2030. 
(Projektdirektiv Stockholms Stad) Det innebär förtätning av befintlig bebyggelse samt 
nyexploatering på tidigare obebyggd mark. Detta direktiv sträcker sig 14 år framåt i 
tiden medan den ekonomiska och tekniska livslängden på avloppsledningar som 
projekteras idag är 50 respektive 100-150 år. Det är alltså osäkert hur ledningarna 
kommer att belastas under en stor del av dess livslängd. Osäkerhet råder om hur 
staden kommer att se ut om 100 år, eller på ännu längre sikt. En ledtråd kan erhållas 
genom att studera hur andra städer har växt fram och förtätats. 

 

Ett exempel är Manhattan i New York. På 1860-talet bestod området av småhus i en 
eller två våningar. 60 år senare, på 1920-talet, hade en del flerbostadshus byggts på 
gamla tomter, se Figur 2.2. Antalet brukare och förbrukare av vatten ökade alltså på 
ytan. (Web Urbanist webubanist.com) 

 

På 1960-talet hade ytterligare flerbostadshus byggts på gamla småhustomter, nu 
dessutom med fler våningar. Utvecklingen har sedan fortsatt och 2010 var i princip 
alla gamla småhus ersatta av flerbostadshus eller lokaler, ofta i form av skyskrapor. 

 

Belastningen på vatten- och avloppsnät är idag mångdubbelt större än när området 
byggdes, utvecklingen har dessutom accelererat de senaste 50 åren, se Figur 2.3. 
Hur framtidens urbanisering och byggteknik kommer att påverka våra ledningsnät är 
alltså mycket svårt att säga. 
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Figur 2.2. Manhattans Stadsutveckling 1860-1920 (Web Urbanist) 

 

Figur 2.3. Manhattans stadsutveckling 1960-2010 (Web Urbanist) 
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Ett annat, mer närliggande exempel är en villa i Alvik i Stockholms kommun. Ett 
småhus har byggts på och blivit i storleksordningen tre gånger så stort, se Figur 2.4 
och Figur 2.5.  

 

Figur 2.4. Villa i Alvik innan exploatering.(Goggle) 

 

Figur 2.5. Villa i Alvik efter exploatering.(Giertz) 

Om jämförelse görs med stadsutvecklingen på Manhattan är det inte otänkbart att fler 
våningar så småningom byggs på och ytterligare ökar antalet abonnenter på 
ledningsnätet med ökad belastning som följd. Det skall också tas i beaktande att 
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detta endast är en tomt i området. Om alla tomter exploateras på samma sätt, och 
dessutom med fler våningar, ökar belastningen på ledningsnätet mångdubbelt. 

 

2.4 Friktionsförluster i ledningar 
Friktionsförlusterna ökar med vattenhastigheten. För att beräkna vattnets hastighet 
och flöde kan Mannings formel användas. 

 

𝑣 = 𝐼
!
! 𝑥 𝑀 𝑥 𝑅

!
!      [2:1] 

 

𝑣 = 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛,𝑚/𝑠  

𝐼 = 𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔,𝑚/𝑚 

 

𝑀 = 𝑀𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑡𝑎𝑙,𝑚å𝑡𝑡 𝑝å 𝑦𝑡𝑟åℎ𝑒𝑡𝑒𝑛,
 𝑚!/!

𝑠  

𝑅 = ℎ𝑦𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛 =  
𝐴
𝑃  ,𝑚 

𝑑ä𝑟 𝐴 ä𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑣å𝑡𝑎 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎𝑛 𝑜𝑐ℎ 𝑃 𝑑𝑒𝑛 𝑣å𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑛 

 (Ødegaard 2012) 

 

Vattenhastigheten är av intresse vid dimensionering av avloppsrör eftersom 
vattennivån varierar med spill- och dagvattenflödet över tid. När vattennivån i 
ledningen är låg finns en stor andel våt perimeter i förhållande till flödesarean, vilket 
ger låg hastighet eftersom friktionen uppstår i ytskiktet mot ledningen. Ju mer 
vattenfyllnadsgraden ökar, desto mer flödesarea per våt perimeter, vilket ger ökad 
hastighet. Detta gäller fram till nästan fylld ledning då andelen våt perimeter återigen 
ökar och ger lägre hastighet. 

 

2.5 Val av rördimension 
För att fastställa funktionsduglig diameter på en ledning behövs ett antal parametrar. 
Först räknas det dimensionerande flödet för ledningen ut. Olika metoder används 
beroende på vilken typ av vatten ledningen skall belastas med, se nedan. Därefter 
bestäms vilken lutning ledningen kommer få beroende på marknivå och 
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omkringliggande ledningar och brunnar. Olika ledningsmaterial har olika ytråhet, 
detta benämns k och bestämmer friktionsförlusterna i ledningen. 

 

När dessa tre parametrar (dimensionerande flöde, ledningens lutning och k) är 
fastslagna används Colebrooks diagram, finns olika för olika k, för att fastställa 
lämplig diameter. Colebrooks diagram (se Figur 2.6.) innehåller gällande 
standarddimensioner. Om avläsningen blir mellan två diametrar väljs den övre 
storleken. Kontroll av att ledningen fortfarande har självrensande förmåga utförs för 
den valda dimensionen.

 

Figur 2.6. Colebrooks diagram.(Svenskt Vatten P110) 
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Rapporten innefattar jämförelser mellan dimensionerna 225 och 300 mm. Dock 
förekommer andra dimensioner i ledningsnäten, ett exempel på detta är ledningar 
som renoverats genom infodring, alltså där ett nytt rör lagts in i ett gammalt. 
Diametern minskas då med ett antal millimeter och ledningsdiametrar mellan 
standarddimensionerna erhålls. Historiskt har även dimensioner som inte återfinns i 
dagens standard använts. 

 

2.6 Teoretisk kapacitet i standardledningar 
Avläsning i Colebrooks diagram för de två dimensionerna med k=1,0 (används för 
betong) och lutning 6 promille ger ett flöde på 38 l/s för DN 225 mm samt 80 l/s för 
DN 300 mm. Detta gäller för fylld ledning. Ökningen av ledningsdiameter med 33% 
(300 / 225 = 1,33) ger alltså en dryg fördubbling av kapaciteten. Detta är teoretiska 
flöden, när ledningarna åldras kan ytråheten öka vilket ger en försämring av 
kapaciteten. Jämförelsen mellan de två dimensionerna torde dock vara korrekt då 
respektive ledning torde åldras med ungefär samma hastighet. 

 

2.7 Dimensionering av spillvattenledningar 
Vid dimensionering av spillvattenledningar bestäms först ett dimensionerande flöde, 
q! !"#. Beroende på antalet brukare beräknas q! !"# fram på olika sätt. För under 
1000 brukare används tabellvärden och för 1000 brukare och uppåt beräknas 
dimensionerande vattenflöde enligt: 

 

q! !"# = !! !"#"$ × !
!"## × !"

 × c! !"# × c! !"# + q! !"#    [2:2] 

 

q! !"# = dimensionerande vattenflöde (l/s) 

𝑞! !"#"$ = specifik spillvattenavrinning (l/p,d) 

𝑝 = antal anslutna personer 

𝑐! !"# = maxdygnfaktor 

𝑐! !"# = maxtimfaktor 

𝑞! !"# = industrispillvattenflöde (l/s) 

Maxdygn- och maxtimfaktorn kompenserar för det faktum att vattenförbrukningen 
varierar med tid på dygnet och året. Flödet är relativt jämnt över året men med 
variationer över dygnet med toppar på morgonen och kvällen när majoriteten av 
befolkningen duschar, tvättar, lagar mat etcetera. 
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I ekvationen används förbrukningen en maxtimme på ett maxdygn för att säkerställa 
att ledningen klarar av den belastningen. 𝑞! !"#"$ är detsamma som den specifika 
vattenförbrukningen för abonnenterna i området (tabell 6.1 sid 110 i vårt vatten), 
normalt sätts det till 150 l/p,d för småhus och 170 l/p,d för flerbostadshus. 

 

Spillvatten från industrier, 𝑞! !"#, varierar beroende på verksamhetens beskaffenhet 
och måste beräknas eller uppskattas från fall till fall. 

 

Dessutom tillkommer spillvatten från lokaler och verksamheter såsom affärer, kontor, 
skolor, sjukhus och annat. Vid osäkerhet eller där förhållandena inte är kända i detalj 
kan schablonvärde användas (tabell 6.2 sid 110 Vårt vatten). Värdet adderas till 
𝑞! !"#. 

 

Därefter tas 𝑞!"# fram vilket är summan av det dimensionerande vattenflödet samt 
inläckande vatten, 𝑞!"#ä!". 

𝑞!"#  = q! !"#+ 𝑞!"#ä!" 

 

Om dräneringsvatten från husgrunder tillåts, 𝑞!" !"#, i avloppsledningen adderas det 
till flödet. 

𝑞!"#  = q! !"#+ 𝑞!"#ä!" + 𝑞!" !"# 

(Lidström 2013)) 

Avloppsledningar skall i huvudsak byggas med självfall så att flödet i ledningarna 
drivs av gravitationen. Ledningarna skall klara av att avbörda den dimensionerande 
spillvattenmängden och dessutom vara självrensande. För att uppnå det krävs en 
viss lutning. Stockholm Vatten har en minimilutning på 6‰ vid nyproduktion för att 
samlingsledningarna skall vara självrensande. 

 

Avloppsledningar bör läggas i samma lutning som markytan för att minimera 
schakten. Samtidigt finns det vinster med att lägga så långa sträckor som möjligt med 
konstant lutning för att förenkla byggandet. (Lidström 2013) 

 



15 
 

Spillvattenmängden står i direkt relation till vattenförbrukningen, tappvattnet blir efter 
användande till spillvatten. Genom mätningar av vattenflödet, kan mycket precisa 
värden för spillvattenavrinningen tas fram. Som ett alternativ kan spillvattenflödet 
mätas om det till exempel finns en pumpstation på sträckan. Därmed kan geografiska 
värden användas istället för schablonvärden. 

 

För att ta hänsyn till tillskottsvatten och för att skapa en viss marginal till eventuella 
förtätningar i bebyggelsen används en säkerhetsfaktor. Säkerhetsfaktorn 
multipliceras med den dimensionerande spillvattenförbrukningen. 

 

Följande funktionskrav gäller för nya spillvattensystem (Svenskt Vatten P110): 

 

• Dimensionerande flöden skall kunna avledas utan att ledningen går fylld. 

 

• Husgrundsdränering får inte anslutas. 

 

• Ledningarna bör dimensioneras med en säkerhetsfaktor på minst 1,5. 

 

2.8 Dimensionering av dagvattenledningar 
Dagvattenledningars uppgift är att leda bort nederbörd från bebyggda områden till 
reningsverk eller ut i recipient. Nederbördens intensitet varierar under regnets 
varaktighet och därför dimensioneras dagvattenledningar efter ett bestämt maxflöde, 
det dimensionerande flödet. Detta är det flöde som ett så kallat dimensionerande 
regn genererar. Det dimensionerande regnet är i regel kopplat till en viss 
återkomsttid, exempelvis 5, 10, eller 30 år.  

 

Det finns ett flertal sätt att ta fram ett dimensionerande regn (Svenskt Vatten P104): 

 

• Utvalda enstaka regnhändelser som har uppmätts 

 

• Kontinuerliga sammanhängande regndata 
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• Statistiska typregn 

 

I detta arbete kommer typregn att användas. Typregnens uppbyggnad beskrivs 
nedan, först genom intensitets-varaktighetskurvor, via blockregn och sedan över till 
CDS-regn, se kapitel 2.8.3. 

 

2.8.1 Intensitets-varaktighetssamband 
Nederbördens intensitet presenteras i intensitets-varaktighetskurvor (Svenskt Vatten 
P110) och bygger på under många år insamlad nederbördsdata från SMHI, se Figur 
2.7. 

 

 

Figur 2.7. Intensitets-varaktighetskurva. (Svenskt Vatten P110) 

 

Ett regn med lång varaktighet har lägre intensitet och olika regnintensiteter har olika 
återkomsttider. 
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Ett 10-årsregn har en återkomsttid på 10 år, vilket innebär att det rent statistiskt kan 
förväntas att ett regn av denna typ uppträder en gång på tio år på en given plats. 
Dock är regntillfällen slumpmässiga händelser, risken finns att samma regnhändelse 
drabbar en och samma plats mer frekvent än så, eller mer sällan. (Svenskt Vatten 
P104)  

 

Intensitets-varaktighetskurvor är en förenkling av verkligheten. Regnvolymen som 
utläses ur intensitets-varaktighetskurvor beskriver en konstant nederbördsmängd 
över en viss tid jämnt fördelad på ytan. Ett riktigt regn består av flera olika 
regnintensiteter som varierar över ytan.  

 

I verkligheten blir varje regn unikt. Intensiteten varierar över tid och 
variationsmöjligheterna är oändliga. För att få fram ett regn att dimensionera efter, ett 
typregn, har statistik och intensitet-varaktighetskurvor kombinerats till blockregn och 
CDS-regn. Först beskrivs blockregn. 

 

2.8.2 Blockregn 
Blockregn baseras på verkligt uppmätta regn som varierar i intensitet. Regnet 
presenteras här i ett stapeldiagram med regnintensitet på y-axeln och tid på x-axeln. 
Därefter tas ett medelvärde fram, den maximala nederbördsintensiteten under en 
given tid eller varaktighet. Det är detta som är blockregnet, se Figur 2.8. (Svenskt 
Vatten P104) 
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Figur 2.8. Blockregn (Svenskt Vatten P104) 

2.8.3 CDS-regn 
I Chicago arbetades 1957 ett typregn fram som benämns “Chicago-Design-Storm” 
eller Chicago-regn. Regntypen kallas i Sverige CDS-regn för att förtydliga att regnen 
inte är knutna till Chicago. CDS-regn tas fram genom blockregnsstatistik för en given 
plats. 

 

CDS-regn är ett typregn uppbyggt av blockregn som är kopplat till intensitet-
varaktighetskurvan för området regnet är avsett för. Alla blockregnsintensiteter upp 
till den valda återkomsttiden finns representerade i regnet, vilket gör det väl lämpat 
för modelleringar, se Figur 2.9 
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Figur 2.9. CDS-regn (Svenskt Vatten P104) 

Fördelen med CDS-regn, och det som gör att det lämpar sig väl för modellering, är 
att alla blockregnsvaraktigheter finns representerade. Det behöver inte utredas vilken 
regnintensitet som ger största belastningen på det specifika ledningssystemet. En 
bieffekt av beräkningssättet är att det då inte framgår vilken regnhändelse som är 
den dimensionerande. (Svenskt Vatten P104) 

2.8.4 Rationella metoden 
Rationella metoden bygger på att maxflödet beräknas för den punkt i 
ledningssystemet som ska dimensioneras. För att använda rationella metoden, vilket 
oftast sker vid handberäkning eller vid rimlighetsbedömning, behöver rinntiden, även 
kallad koncentrationstid, beräknas. Detta eftersom all nederbörd inte belastar 
ledningssystemet samtidigt. Rinntiden är den maxtid det tar för en nederbördspartikel 
att rinna, via mark och ledning, till ledningsområdets sista punkt, där flödet ska 
bestämmas. Rinntiden beror på områdres storlek, lutning och markens beskaffenhet, 
vilket avgör vattenhastigheten. Genom att ta hänsyn till rinntiden räknas det flöde ut 
då hela området bidrar till avrinningen. 

 

Återkomsttiden för det dimensionerande regnet bestäms, och därefter används den 
uträknade rinntiden som varaktighet, se Figur 2.7. En linje dras sedan upp till det 
dimensionerande regnets kurva och därefter kan intensiteten (l/s,ha) för regnet 
utläsas på y-axeln. 



20 
 

 

Ekvationen för att beräkna dimensionerande flöde enligt rationella metoden: 

 

𝑞!"# = 𝐴 × 𝑖 𝑡! × 𝜑      [2:3] 

 

qd dim= dimensionerande flöde, l/s 

A = avrinningsområdets storlek, ha 

i(tr) = dimensionerande nederbördsintensitet, l/s,ha 

𝜑 = avrinningskoefficient 

tr = rinntid, min 

 

Rationella metoden kan emellertid vara osäker att använda. Rinntiden för 
sammansatta områden är svårberäknade och om området inte är rektangulärt kan 
rinntiden inom olika delområden variera alltför mycket. Därför används tid-area-
metoden med fördel vid dimensionering av ledningssystem. (Lidström 2013) 

 

2.8.5 Tid-area-metoden 
Tid-area metoden är en utveckling av rationella metoden där avrinningsområdet 
delas in i flera delområden. Till följd av det erhålls en vekligare bild av flödet eftersom 
den största avrinningen inte nödvändigtvis inträffar då hela området bidrar, vilket 
förutsätts i rationella metoden (Figur 2.10). 

𝑞!"# = 𝑖!×(𝐴 𝑥 𝜑)! !"#      [2:4] 

𝑖! = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛,
𝑙

𝑠, ℎ𝑎 

𝐴 𝑥 𝜑 ! !"# = 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑎𝑟𝑒𝑎, ℎ𝑎 
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Figur 2.10. Exempel på ett avrinningsområdes uppdelning vid tid-areametoden.(Lidström 21013) 

Metoden går att tillämpa med handberäkning men uträkningarna kan bli mycket 
omfattande och komplicerade om avrinningsområdet exempelvis inte är symmetriskt 
eller mycket stort.(Lidström 2013) 

 

Med datorstödda beräkningar kan dock mycket tillförlitliga resultat erhållas, även för 
komplexa områden. Dessutom kan stora tidsvinster göras då handberäkningar blir 
enormt tidskrävande. Beräkningarna kan också varieras och olika scenarier jämföras 
med varandra. Tid-area-metoden är den metod som använts i detta arbete, med 
hjälp av programmet MIKE Urban. 

 

2.8.6 Klimatfaktor 
Eftersom de dimensionerande regnen bygger på insamlad data från tidigare 
händelser användes en klimatfaktor för att ta hänsyn till framtida regnmängder. 
Klimatfaktorn multipliceras med regnintensiteten och har i detta arbete satts till 1,25. 
(Svenskt Vatten P110) 

 

2.8.7 Olika nivåer för dimensionering 
Dagvattensystem dimensioneras i tre nivåer. (Svenskt Vatten P110) 

• Hjässdimensionering. När vattenledningen fylls hela vägen upp till hjässan. 
Noterbart är att man antar att det finns en minimal luftfilm längst upp, 
strömningen är alltså fortfarande att betrakta som att den sker med en fri 
vattenyta. 
 

• Markdimensionering. När vattnets trycklinje når upp till marknivå. 
 

• Kritisk nivå. När vattnet når upp till byggnader och skador på dessa riskeras. 
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2.9 Kombinerat avlopp 
Funktionskraven i kombinerade avloppssystem regleras i Svensk Standard (SS-EN 
752:2008. sid 46) Det konstateras där att det är ogenomförbart att undvika 
översvämningar vid stora regn. Avloppsledningarnas uppgift är att begränsa 
översvämningar och effekter av dessa. Avvägningar mellan kostnader och politiska 
val avgör graden av säkerhet. 

 

Standarden stipulerar att i områden där risk för källaröversvämning föreligger skall 
återkomsttid för dimensionerande regn och tillåten tryckhöjd, alltså den nivå vattnet 
kan tillåtas att överskrida, regleras av nationell eller lokal aktör. I detta fall Stockholm 
Vatten. (SS-EN 752:2008.)  

 

Kraven har av Stockholm Vatten satts till att uppdämning över kritisk källargolvsnivå 
inte skall ske oftare än vart tionde år, det dimensionerande regnet är alltså ett 10-
årsregn. Den kritiska nivån är satt till 0,5 m ovan ledningshjässa i de områden där 
källargolvsnivåerna inte är kända. (Giertz; Händevik) 

 

För att undvika översvämningar i det kombinerade avloppsnätet är det försett med 
bräddavlopp eller utjämningsmagasin. Bräddavlopp innebär att avloppsvatten vid 
höga dagvattenflöden leds orenat ut i recipienten. Avloppsvattnet består då till största 
del av nederbörd, men även viss del spillvatten, vilket kan leda till förorening av 
recipienten. Utjämningsmagasin lagrar tillfälligt avloppsvattnet som sedan förs 
tillbaka till ledningen eller leds ut i bräddavlopp. (Lidström 2013) 

 

2.10 Ledningssystemens för- och nackdelar 
De olika ledningssystemen är behäftade med olika typer av problem. I ett kombinerat 
system som belastas av stora regnmängder riskerar ledningen som leder både spill- 
och dagvatten att överbelastas. Det leder i sin tur till att källare kan översvämmas 
eller att förorenat vatten leds upp till källarväggen via dräneringsledningar.  
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Figur 2.11. De olika flöden som påverkar ett ledningssystem. (Lidström 2013) 

I båda fallen kan den kommunala huvudmannen bli skadeståndsskyldig om 
översvämningen bedöms vara resultatet av felaktigt dimensionerande ledningar eller 
felaktigt utförande. En sammanställning från Göteborg av samtliga 
översvämningskostnader visade på en genomsnittlig skadekostnad på 50 000 
kr/fastighet. I Malmö var motsvarande siffra 5000-15 000 kr/fastighet. (Svenskt 
Vatten M134).  

 

I ett duplikatsystem påverkas inte spillvattenflödet av ökade regnmängder i lika stor 
utsträckning, endast eventuellt inläckage. Däremot kan dagvattenledningen 
överbelastas och översvämma och/eller blöta ner husgrunder och källarväggar. 
(Lidström 2013) 

 

Ett relevant alternativ är det separerade systemet där dagvattnet tas om hand lokalt, 
så kallat LOD. Dagvattnet leds i gräsbeväxta diken, på markytor, i konstgjorda 
våtmarker eller dammar. Om detta inte är möjligt kan utjämningsmagasin under 
marken vara en lösning för att temporärt hantera stora flöden. (Erlandsson 2010) 

 

Dock är det så att på många av våra mest tätbefolkade platser är ingen av de två 
nämnda alternativen en lösning. I hårt exploaterade områden som till exempel 
storstäder finns inte den mängd mark att tillgå som skulle behövas för att utveckla en 
acceptabel nivå av LOD. Under gatorna är det dessutom trångt med vatten- och 
avloppsledningar, fjärrvärme- och gasrör samt annan infrastruktur som gör det svårt 
att anlägga utjämningsmagasin. 
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2.11 Vattennivåns återkomsttid i ledning 
“Begreppet återkomsttid beskriver vald säkerhetsnivå” (Svenskt Vatten P110 sid 32) 
Om våra avloppsnät ska dimensioneras för alla tänkbara scenarier, skulle 
dimensionerna bli onödigt stora. Detta skulle vara ekonomiskt oförsvarbart och även 
svårt rent tekniskt och praktiskt. Till exempel riskerar ledningen att tappa sin 
självrensande förmåga (se nedan) vid för stora dimensioner. Därför används 
begreppet återkomsttid, alltså hur ofta en ledning kan tillåtas överskrida 
dimensionerande krav.  

 

För att simulera detta används CDS-regn med motsvarande återkomttid. Ett 10-
årsregn har sannolikheten att återkomma var 10:e år och vid dessa tillfällen kan alltså 
ledningen tillåtas att svämma över. 

 

CDS-regnen innehåller en viss mängd vatten och därmed kan säkerhetsnivån i form 
av återkomsttid förändras över tid som en följd av förändringar i avrinningsområdet. 
En ökad andel hårdgjorda ytor kommer att öka ytavrinningen och därmed sänka 
återkomsttiden för flödet och ge en lägre säkerhet. 

 

Vid dimensionering används de olika dimensionerande nivåerna i kombination med 
olika återkomsttider. Olika krav gäller för nybyggnation och uppgraderingar av 
befintligt system. Vid renovering skiljer sig kraven åt beroende på rådande 
systemutformning. Hänsyn tas också till områdets topografi och huruvida området är 
instängt eller ej eftersom det avgör om vattnet kan transporteras bort via ytavrinning 
istället för via ledningsnätet. (Svenskt Vatten P110) 

 

2.11.1 Dimesionerande nivåer och dess återkomsttider 
 

• 10-årsregn, kritisk nivå. Den nivå där källaröversvämning riskeras. Gäller för 
kombinerat nät. 

 

• 30-årsregn, markdimensionering. När vatten stiger upp ur brunnar och 
översvämmar mark. Gäller för dagvattenledning. 
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2.12 Självrensning 
Vid dimensionering av avloppsledningar skall också tillses att ledningen har 
självrensande förmåga. I praktiken innebär detta att flödet i ledningen minst en gång 
per dygn skall vara så stor att renspolning sker. Det är det maximala flödet ett 
minimidygn som måste klara av att överstiga den skjuvspänning som krävs för att 
ledningen skall vara självrensande.  

 

Erforderlig lutning för att detta skall uppnås kontrolleras med sambandet:  

 

𝜏 =  𝜌 𝑥 𝑔 𝑥 𝑅 𝑥 𝑆     [2:5] 

 

 𝜏 = 𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑁/𝑚! 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑠 𝑎𝑣𝑙𝑜𝑝𝑝𝑠𝑣𝑎𝑡𝑡𝑛𝑒𝑡, 𝑘𝑔/𝑚! 

𝑅 = ℎ𝑦𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑠𝑘 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒 =
𝐴
𝑃 ,𝑚 

𝑆 = 𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

(Lidström 2013) 

 

Minimilutning för självrensning kan också utläsas ur diagram, Bilaga 1. (Svenskt 
Vatten P110) 

 

Stockholm vatten har idag en minimilutning på 6 ‰ för samlingsledningar och 10‰ 
för servisledningar. 

3 Material och metoder 
I denna rapport har modellering i det ArcGIS baserade Mike Urban använts för att 
kontrollera av hur olika dimensioner och lutningar påverkar ledningarnas kapacitet. I 
Mike Urban byggs digitala modeller av ett område upp, sedan kan olika flöden och 
hur de påverkar ledningssystemet simuleras med avseende på vattenfyllnadsgrad, 
tryckhöjd och andra parametrar. Två olika områden studeras: 
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• Småhusområde där en del är kombinerat och en del är duplicerat system. 
Befintligt näts kapacitet undersöks och effekter av nyexploatering och 
förändringar i bebyggelsetyper kontrolleras. 

 

• Småhusområde som drabbats av översvämningar. Kombinerat system, 
uppbyggt och reparerat i olika etapper vilket gjort att systemet idag består av 
ledningar med olika dimensioner. 

 

Genom att importera respektive områdes VA-system i MIKE Urban kan olika 
scenarion provas. Översvämningsrisk och samhällskostnader då olika parametrar 
ändras undersöks. Jämförelser mellan olika uppgraderingar av ledningssystemet 
utförs genom modelleringar. 

 

Beroende på de olika standarder som varit gällande under avloppsnätets 
uppbyggnad är rådande förutsättningar mycket varierande från plats till plats. 
Alternativa lösningsalternativ utreds. Simulationer har utförts för att se vilka skillnader 
i kapacitet de olika alternativen har. Vidare utreddes vilka ekonomiska skillnader som 
uppkommer till följd av respektive lösning. 

 

3.1 Verktyg 

3.1.1 Mike Urban 
Mike Urban är ett GIS-baserat datorprogram som används för modelleringar av 
vatten-, spill- och dagvattenflöden. I Mike Urban kan ledningssystem bestående av 
ledningar, brunnar och andra komponenter byggas upp och belastas med olika 
flöden. 

 

I Mike Urban finns beräkningsmotorn MOUSE (Modelling Of Urban Sewers) som 
löser Saint Venants ekvationer för dynamiskt flöde, detta möjliggör modelleringar i 
öppna och slutna ledningar med varierande profiler under tryck.  

 

Saint Venants ekvationer är två till antalet där ekvation [3:1] behandlar 
massbalansen i kanalen. Det är en kontinuitetsekvation som beskriver vattennivån i 
kanalen beroende på skillnaden i in och utflöde. 
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!"
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= 0      [3:1] 

 

Saint Venants andra ekvation [3:2] beskriver hur rörelsemängden för vattnet i 
kanalen ändras. 
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!"
+

! !!
!

!

!"
+ 𝑔𝐴 !"

!"
+ 𝑔𝐴𝐼! = 𝑔𝐴𝐼!    [3:2] 

 

där: 

𝑄 = 𝑓𝑙ö𝑑𝑒, !!

!
  

𝐴 = 𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎, 𝑚!   

𝑦 = 𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑑𝑗𝑢𝑝 𝑚  

𝑔 = 𝑗𝑜𝑟𝑑𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛,
𝑚
𝑠!  

𝑥 = 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑖 𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔, 𝑚  

𝑡 = 𝑡𝑖𝑑, 𝑠  

𝛼 = ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡, −  

𝐼! = 𝑟ö𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔, −  

𝐼! = 𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙, −  

 

(DHI, 2010) 

 

Ledningsnätsdata över de två berörda områdena har tillhandahållits av Stockholm 
Vatten. De innehåller förutom ledningsnätets uppbyggnad information om bland 
annat avrinningsområden och debiterade vattenmängder som används som 
spillvattenflöde. 

 

3.1.1.1 Spillvatten 
I de modeller som använts finns spillvattenflöden inlagda som punktflöden kopplade 
till fastigheterna. Det betyder att varje fastighet har en uträknad belastning, en 
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medeldygnsförbrukning, som bygger på fastigheternas uppmätta årliga 
vattenförbrukning. Varje belastning är förenklat kopplad till närmsta brunn och inte 
dess verkliga placering på ledningen.  

 

Dygnsförbrukningen är sedan kopplad till inlagd dygnsvariation. Maximal 
spillvattenbelastning i våra simulationer ligger mellan kl 8 och 9 med faktor 1,83, se 
Figur 3.1. Det betyder att den timmans förbrukning är lika med dygnförbrukningen 
gånger 1.83 delat på 24, vilket är antal timmar på ett dygn. 

 

Figur 3.1. Spillvattenvariationer över dygnet. Exempel hämtat från Mike Urban 

I områderna X och Y finns totalt 371 spillvattenpunktflöden och de har ett 
medianvärde på 0,385 m3/dygn. Vilket motsvarar cirka 0,0045 l/s. 
Maxtimmesförbrukningen blir då cirka 0,008 l/s. 

 

3.1.1.2 Dagvatten 
Till simuleringarna har olika CDS-regn använts. De olika återkomsttiderna som 
använts är 1, 2, 5, 10 och 30 år. Alla regnen varar i 12 timmar var och har ett centralt 
block på 10 minuter. 

 

Vid nydimensionering av dagvattenledning i duplikat system används 30 års 
återkomsttid. Stockholm Vatten utreder, tillsammans med Stockholm Stad, 
möjligheten att ställa krav på byggherrar att fördröja 20 mm nederbörd på 
fastigheten. (Händevik) För att simulera detta gjordes förändringar i CDS-regnen 
genom att ta bort de första 20 millimetrarna i respektive regnserie.  

 



29 
 

CDS-regnen hämtas in till Mike Urban som listor med nederbördsintensitet, 
mikrometer/s. Med hjälp av Excel räknades nederbördsintensiteten om till 
volymtillskott i mm. Därefter togs nederbördsintensitet motsvarande 20 mm bort från 
början av tidsserien. För att hamna på exakt 20 mm användes interpolation. 

 

3.1.1.3 Tid-area-metoden 
Vid simulationer av nederbörd kan olika metoder väljas i Mike Urban. Simuleringarna 
som används i till denna rapport baseras på tid-areametoden.  

 

I MIKE Urban delas området in i del-avrinningsområden och avrinningen kopplas till 
närmsta brunn i ledningssystemet. Avrinningsområderna tilldelas 
avrinningskoeffecenter baserat på markanvändning. Avrinningskoefficienterna kan 
sedan korrigeras med en faktor efter flödesmätningar för att finkalibrera modellen. 
Därefter belastas området med det dimensionerande regnet. 

 

3.1.1.4 Friktionsförluster 
I Mike Urban finns ekvationer för friktionsförlusterna inlagda. Friktionsförlusterna är 
kopplade till vilket material ledningen har. Råheten kan väljas med hänsyn till 
ledningens material och ålder. Exempelvis har en gammal ledning en ökad råhet 
vilket ger ett lägre Mannings tal. I denna rapport har betongrör givits Mannings tal 75 
m1/3/s och plaströr Mannings tal 80 m1/3/s. 

 

3.1.2 Mike View 
För att redovisa resultaten har Mike View använts. MIKE View är ett 
visualiseringsverktyg kopplat till MIKE Urban. Här kan profiler tas fram som bland 
annat visar vattnets trycknivå. Det går även att ta fram hela området i plan där 
resultatet visas i olika färger. Där går det att välja att redovisa resultatet på till 
exempel maximalt vattendjup eller trycknivå i ledningar eller brunnar. Det går också 
att ställa in planritningens färger kopplat till valt resultat, till exempel trycknivå, så att 
olika simuleringar kan jämföras med varandra. 

 

3.2 Genomförande 
För att få en förståelse för Mike Urban inleddes arbetet med att upprätta en enkel 
modell där Mike Urbans olika funktioner kunde testas. Modellen bestod av 28 
brunnar och 22 ledningar samt avslutades med ett utlopp.  
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Till varje brunn kopplade vi ett konstant spillvattenflöde på 0,0002 m3/s, vilket kan 
sägas motsvara dimensionerande flöde från ett småhus med två personer i hushållet. 
Flödet är konstant, det följer alltså inga timvariationer. Detta är en grov förenkling då 
huvudsyftet var att jämföra flödeskapaciteten i olika ledningssystem. 

 

Därefter har området använts för att undersöka inverkan av ledningarnas 
dimensioner och lutningar vid olika stora flöden. Dimensionerna DN225 och DN300 
med lutningarna 6-, 10- och 15‰, med variation på max +/- 1‰-steg, har använts.  

 

För att variera flödet användes funktionen "Scaling factor" eller skalfaktor. Där ges 
möjligheten att skala upp det valda spillvattenflödet. Ändras skalfaktorn i modellen så 
ändras flödet i alla bidragande punkter. Från början är skalfaktorn 1, om den istället 
sätts till 2 så fördubblas flödet. Som skalfaktorintervall sattes 5 (5, 10, 15, 20, 25, 30). 
En skalfaktor på 20 motsvarar 20 gånger så många förbrukare och 20 gånger så 
stort flöde till varje brunn. 

 

Resultat av ledningarnas trycklinje har studerats och jämförts med varandra. 
Resultatet visade att ett ledningssystem med DN300 klarade ett drygt dubbelt så stort 
flöde som ett med DN225 vilket stämmer väl överens med avläsning i Colebrooks 
diagram, se Figur 2.6. Det var också tydligt att större lutning gav ökad flödeskapacitet 
vilket kunde förväntas. Exempelvis klarade DN300-systemet med lutningen 6‰ en 
skalfaktor 10, alltså tio gånger ursprungsflödet. 10‰ lutning i samma system med 
faktor 15 gav mycket snarlikt resultat. Det som också skilde de olika lutningarna från 
varandra var att överbelastningen skedde vid olika platser i systemet, se Figur 3.2. 
En större lutning eller rördimension ger nackdelen att högre flöden snabbt kan 
avledas och orsaka dämning nedströms.  
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Figur 3.2. Övningsområde, bild till vänster har lutning 6 ‰, bild till höger har 15‰. Rosa betyder upp till 
halvfylld ledning. Turkos betyder att ledningen är fylld upp till hjässan och blå att ledningen fortfarande 
klarar kritisk nivå. (Mike View) 

 

3.3 Kostnadskalkyl 

3.3.1 Skillnader i pris mellan DN225 och DN300 
Det saknas idag ett enhetligt system för att beräkna skillnader i kostnad för olika 
ledningsdiametrar. Tre olika metoder används här och sammanvägs till en ungefärlig 
slutsumma. 

 

1: Kostnadsberäkning baserat på erfarenhet och utvärdering av tidigare utförda 
ledningsprojekt. (Giertz 2016):  

 

Kostnad (kr/m) = Ledningsdiameter x 10 x erfarenhetsbaserad faktor. Denna faktor 
varieras beroende på projektets förutsättningar. Vid schaktfri metod kan en låg faktor 
användas, vid sprängning eller vid andra komplicerade förutsättningar blir faktorn 
högre. Inga exakta gränsvärden finns, generellt brukar faktorn sättas mellan 0,8-1,5. 
Till denna rapport används faktor 1,4. Denna beräkning bakar ihop schakt-, 
fyllnadsarbeten, startavgift, maskinhyror, personalavgifter och dylikt. 

 

Exempel DN225: 225 x 10 x 1,4 = 3150 kr/m 

Exempel DN300: 300 x 10 x 1,4 = 4200 kr/m  

 

Relativa kostnadsskillnaden 4200/3150= 1, 33, det är alltså drygt 30% dyrare att 
använda DN300 mm enligt denna metod.  
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2: Ramavtal JVAB (Källa JVAB). En mer komplex metod baserat på a-priser. 
Priserna för endast rör är: 

 

DN225 mm 400 kr/m 

DN300 mm 460 kr/m 

 

Relativa prisskillnaden är 460/400 = 1,15, alltså 15% dyrare för endast 
rörkostnaderna. Med personalkostnader, maskinhyror och övrigt material blir 
skillnaden mindre, dock kommer en större schaktgrav behövas för ett större rör vilket 
ger ökade kostnader.  

 

3. Kostnadsberäkning i Excelark som tidigare användes av Stockholm Vatten. 
Beräkningen tar hänsyn till jord- och eller bergart, schaktdjup, startavgifter med mera. 
Vid en vattengång i röret på 2,00 meters djup fås för de två diametrarna kostnaderna 
genom inmatning i Excelarket:  

 

Vid 100% jordschakt: 

DN225: 6100 kr/m 

DN300: 6400 kr/m  

 

Vid 100% bergschakt/sprängning: 

DN225: 6800 kr/m 

DN300: 7200 kr/m 

 

Det ger en relativ skillnad på 6400/6100 = 1,049 (knappt 5%) och 7200/6800 = 1,058 
(lite drygt 5%). Det ger alltså en kostnadsökning på ungefär 5% att anlägga DN300 
jämfört med DN225 enligt denna metod. 
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4 Resultat 

4.1 Modellering av verkliga områden 

4.1.1 Område Y 
Avloppssystemet är ett kombinerat system i ett småhusområde, se Fel! Hittar inte 
referenskälla.. Området har varit svårt översvämningsdrabbat. På den karta som 
erhållits från Stockholm Vatten finns kända översvämningar utmärkta med röda 
trianglar, se Figur 4.2. Systemet består huvudsakligen av betongrör men på kortare 
sträckor är ledningarna av PVC. Systemets äldsta delar är från 1920, ett flertal delar 
har tillkommit senare eller renoverats (1952,1985, 2001, 2003, 2005, 2009, 2010). 
Dessutom varierar rördimensionerna, ofta naturligt med lägre dimensioner närmast 
abonnenterna men på flera ställen förekommer dimensionsminskningar längre in i 
nätet. Några sträckor har udda dimensioner, till exempel DN315 mm, vilket betyder 
plaströr. 

 

Figur 4.1 Systemutformning område y (Mike Urban) 
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Figur 4.2 Kända källaröversvämningar är markerat med röda trianglar. (Stockholm Vatten) 

Ledningarna har varierande lutning då de följer markens naturliga fall. På vissa 
ställen är lutningen för liten enligt dagens norm på Stockholm Vatten som är 6‰. 
Övergångar från stor lutning till mindre skapar problem då vattnet däms upp vid 
minskad lutning. 

 

Den sammantagna bilden är ett lapptäcke som byggts och renoverats allteftersom ny 
bebyggelse tillkommit samt när problem uppstått. En ordentlig genomgång eller 
ombyggnad av området som helhet tycks inte ha skett. 

 

En första simulering med dagens system oförändrat och ett dimensionerande 10-
årsregn visar att området drabbas av allvarliga översvämningar i flera punkter, se 
Figur 4.3 och Figur 4.4. Det stämmer väl överens med den information om området 
som erhållits på förhand. 
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Figur 4.3. Marköversvämningar visas med svart i bilden. (Mike View) 

 

 

Figur 4.4. Ledningsprofil belastat med ett 10 årsregn. Den röda linjen visar vattnets maximala trycknivå. 
Till höger visas med grönt var profilen är tagen. (Mike View) 

 

För att få bukt med översvämningarna ökades dimensionerna nedströms till dess att 
ett avloppsnät som klarar ett dimensionerande 10-årsregn erhållits. Vilket uppnåddes 
först när dimensionerna DN600 mm och DN1000 mm användes på 
huvudledningarna, samlingsledningarna hade då DN225. Lutningen inom ett befintligt 
avloppsnät är svårt att åtgärda eftersom de olika ledningssträckorna påverkar 
varandra och beror av markens lutning. Eventuell kapacitetsbrist åtgärdas istället 
med större dimensioner. 

 

4.1.2 Område X 
Området är utvalt på grund av att det finns kombinerade ledningar med dimension 
225. Området består till största del av småhus samt några radhus. Vidare finns här 
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även tillbyggda delar som är ett duplikat system. Där ansluter spillvattnet till det 
kombinerade nätet medan dagvattnet fortsätter i egen ledning, se Figur 4.5.  

 

Figur 4.5. Systemutformning område X (Mike Urban) 

Simulationerna har fokuserats på den kombinerade delen och olika regn har 
simulerats med de två olika dimensionerna. Även simuleringar utan regn har 
genomförts för att kontrollera hur ledningssystemet klarar endast spillvatten, vilket 
kan sägas motsvara en ombyggnad från kombinerat till duplikat system. Två olika 
scenarier prövades. Först en uppskalning av allt spillvatten, lika över hela området, 
Alternativ 1. I alternativ 2 lades ett punktflöde till längst upp i systemet, sedan 
skalades enbart det flödet upp. 

 

En första simulation med dagens system oförändrat och ett dimensionerande 10-
årsregn visar på överbelastning i ledningsnätet på flera ställen och med 
marköversvämningar som följd. 

 

4.1.3 Kombinerat system 
För det kombinerade avloppssystemen är skillnaden mellan DN225 mm och DN300 
mm inte avgörande. Dagvattnet blir dimensionerande och inget av systemen klarar 
av ens ett 5-årsregn, och då är det ändå 10-årsregnen som är dimensionerande, se 
Figur 4.6. Det är snarare vattnets möjligheter att ta vägen någonstans som avgör. 
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Därför är utjämningsmagasin med bräddningsmöjlighet eller andra åtgärder ett måste 
i det kombinerade nätet för att undvika översvämningar. DN300 mm har snarare en 
negativ effekt då det snabbare transporterar vattnet till nedströms liggande ledningar 
och bidrar till översvämning där istället. DN 300-ledningar skapar bara extra volym 
där det inte behövs, det vill säga längst ut i ledningsnätet. 

 

Figur 4.6. Rött i bilden visar trycknivå över kritisk nivå vid belastning av ett 10 årsregn. Till vänster har 
samlingsledningarna dimension 225, till höger 300 mm. (Mike View) 

Om ledningsdimensionerna längs med hela systemet ökas och inte bara nära 
abonnenten, blir resultatet att DN300 har fördel mot DN225. Detta eftersom mer 
kapacitet skapas hela vägen och proppar undviks. Viktigt i resonemanget är att det är 
mycket stora dimensioner på samlingsledningarna som krävs för att klara de stora 
flöden ett 10-årsregn genererar. Det räcker inte att gå upp en standarddimension för 
samlingsledningarna, utan snarare tre. 

 

För att kontrollera vilken skillnad LOD gör togs de första 20 mm av ett 30-årsregn 
bort och jämfördes med ett 10-årsregn. 30-årsregnet blev då mycket likt ett 10-
årsregn, dock fortfarande med marköversvämningar som följd. Med samma startegi 
reducerades ett 10-årsregn genom att de första 20 milimetrarna togs bort. 10-
årsregnet blev då mindre än 5-årsregnet och gav mycket få överbelastningar. 

 

Vid en jämförelse mellan ett ledningssystem med DN225 mm och reducerat 10-
årsregn (Figur 4.7, vänster), och DN300 mm med 10-årsregn utan LOD (Figur 4.7 
höger), visar det sig att DN225 området klarar sig med färre marköversvämningar. Ett 
väl utformat LOD-arbete ger alltså goda resultat. 
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Figur 4.7. Jämförelse reducerat regn och större ledningsdimension. Marköversvämningar visas med svart 
i bilden. (Mike View) 

4.1.4 Separerat system 
Efter slutsatsen att regnen är dimensionerande jämfördes de två dimensionerna med 
endast spillvatten, så kallat Dry Weather Flow. 

 

Alternativ 1 

För att simulera en förtätning av befintlig bebyggelse skalades spillvattnet successivt 
upp med en skalfaktor. Det visade sig då att området med DN 225 mm klarade en 
belastning som var 25 gånger så stor utan översvämningar. Om ledningssystemet 
istället bestod av DN300 mm klarade systemet av 50 gånger så stor belastning, alltså 
dubbelt så mycket som DN 225 mm, vilket även tidigare påvisats. Här har alltså 
DN300 mm klara fördelar. Tilläggas bör är att det då överbelastning sker i områdena 
så är det vid nedströms liggande rör med dimension DN400 och inte i de ledningar 
med dimension DN225 alternativt DN300. 

 

Alternativ 2 

För att simulera en förtätning genom bebyggelse på intilliggande område skapades 
ett nytt flöde som kopplades till en brunn längs ut i ledningssystemet. Ett flöde som 
successivt skalade upp. Här visar det sig att DN300 ger positiv effekt. Detta förklaras 
med att ledningen nu inte är längs ut i systemet utan betjänar ett helt område. 
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För att simulera en förtätning av bebyggelsen har vissa antaganden gjorts. Om det 
behövs tre småhustomter för att bygga ett punkthus och det bor totalt cirka tio 
personer i dessa hus. Om punkthusen är på tio våningar och det är fyra lägenheter 
per plan med 2.5 personer i varje blir det totalt 100 personer. 100/10=10. Detta 
innebär att om en gata byggs om från småhus till punkthus så får spillvattnet en 
skalfaktor på 10. 

 

Tabell 1. Sammanfattning av resultaten. 

Kombinerat system, 10 årsregn 300 har negativ effekt 

Kombinerat system med LOD, 10 årsregn 
med första 20 mm borttaget 

300 har effekt, klarar 
markdimensionering men ej kritisk nivå 

Kombinerat system med LOD, 30 årsregn 
med första 20 mm borttaget 

300 har effekt, samma resultat som 
ovan 

Kombinerat system med ökade 
dimensioner hela vägen (600 och 1000), 
10 årsregn 

300 har positiv effekt 

Kombinerat system, jämförelse, 10 
årsregn, 

225 med LOD och 300 utan LOD 

båda ger marköversvämningar men 225 
med LOD har färre är 300 utan LOD 

Separerat system, Alternativ 1, förtätning 
av befintlig bebyggelse, småhus till 
punkthus (faktor 10) 

225 räcker bra 

Separerat system, Alternativ 2, förtätning 
genom bebyggelse på intilliggande 
område 

300 har positiv effekt 
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5 Diskussion 
 

5.1 Kombinerat system 
Resultaten av simulationerna visar att det kombinerade systemet bör avvecklas. Om 
kombinerade ledningar överbelastas och genererar översvämningar riskerar 
konsekvenserna att bli allvarliga eftersom det kombinerade systemet leder både dag- 
och spillvatten. Uppträngande vatten på gator, i källare eller mot källarväggar kan i 
olika grad vara kontaminerat av det avfall som var tänkt att transporteras till 
reningsverk för rening. Detta kan skapa sanitära problem både på privat och offentlig 
mark, i värsta fall med hälsorisker för allmänheten.  

 

Enklast sker avveckling genom successiv ombyggnad till duplikat system då 
ledningar behöver repareras eller renoveras av andra skäl, till exempel 
återkommande översvämningar.  

 

5.2 Separerat system 
Resultaten av simulationerna visar att DN 300 mm spillvattenledning skapar de extra 
volymer som kan behövas vid ny bebyggelse bredvid befintlig. Vid förtätning av 
befintlig bebyggelse, som till exempel att alla småhus ersätts med 10 vånings 
punkthus, har DN225 den kapacitet som behövs. 

 

Ett korrekt projekterat och utfört separat system skall i teorin inte svämma över eller 
dämmas upp. Spillvattenflödet skall kunna bestämmas med sådan noggrannhet att 
inga översvämningar sker. Verkligheten ser dock annorlunda ut. Det finns en rad 
tänkbara orsaker till detta. 

 

Uttjänta ledningar som inte längre har samma förmåga att transportera vatten, 
försämrad ytråhet, rotinträngning, sedimentavlagringar eller andra fel orsakade av 
ålder och slitage som gör att ledningen inte längre har kapacitet att avbörda det 
avloppsvatten den projekterats för. 

 

Om en ledningssträcka byggs om från kombinerat system till duplicerat dito kan detta 
utföras genom att en ny dagvattenledning läggs ner och den gamla kombinerade 
ledningen ligger kvar och fungerar som spillvattenledning. Det gör att gamla 
kopplingar från husens takavvattning och grunder, alltså dräneringsvatten, 
fortfarande kan vara kvar och belasta spillvattenledningen vid nederbördstillfällena. 
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Dessutom finns risk att spillvattenledningen har en klart högre ålder och grad av 
slitage vilket försämrar dess funktion.  

 

Ökad nederbörd kan komma att innebära mer inläckage i spillvattenledningar på 
grund av större mängd vatten i marken, framförallt vid häftiga regn om 
dagvattenledningarna överbelastas. Till spillvattenledningar ansluts i regel inte 
utjämningsmagasin eller brädavlopp. Om mängden tillskottsvatten blir mycket stor 
kan spillvattenledningarna överbelastas och då svämmar dessa ledningar över 
eftersom vattnet inte har någonstans att ta vägen. Följden blir att översvämningen 
sker hos abonnenterna. Med effekter av klimatförändringar kan dessa tillfällen antas 
komma tätare i framtiden. 

 

5.3 LOD 
Resultaten av simulationerna visar att effekter av LOD är mycket effektiva. Dock finns 
ännu inget krav på fastighetsägare att integrera LOD på sina fastigheter. Rimligheten 
av dess genomförande ligger inte inom ramen för denna rapport. 

 

5.4 Kostnadskalkyl 

5.4.1 En jämförelse mellan DN225 och DN300 
För att åskådliggöra skillnaden mellan de två alternativen används ett fiktivt scenario. 
På samma sträcka, 1 kilometer, anläggs i scenario 1 DN225 mm och i scenario 2 DN 
300 mm. Den ekonomiska livslängden är i båda fallen 50 år. Den tekniska 
livslängden för ledningar är 100-150 år (Giertz 2016).  

 

Anläggningskostnaden för de båda alternativen kalkyleras enligt metod 1 (kapitel 
3.3.1) som ger den största kostnadsskillnaden. Enligt metod 2 och 3 är skillnaden 
lägre: 

 

• 225 x 10 x 1000 x 1,4 = 3 150 000 kr  

 

• 300 x 10 x 1000 x 1,4 = 4 200 000 kr 

 

Under dessa 50 år förändras stadsbilden genom förtätning av befintlig bebyggelse 
och ett antal nya områden kopplas på ledningarna. Det får till följd att DN 225 mm 
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inte längre har den kapacitet som krävs efter en viss tid och ledningssträckan måste 
läggas om, se kapitel 4.1.4, alternativ 2. DN 300 mm klarar av den ökade 
belastningen under hela sin livslängd.  

 

DN 300 mm är cirka 30% dyrare att anlägga om den högre siffran från jämförelsen i 
tidigare del används. Intäkterna de båda ledningarna genererar från sina abonnenter 
är identiska eftersom nyttoavgiften inte är knuten till avloppsledningarnas 
dimensioner. Förbrukningen per abonnent antas vara identisk i de båda alternativen. 
I båda fallen är också ökningen av antalet abonnenter den samma. 

 

Eftersom DN 225 mm läggs om under sin livslängd adderas kostnaden för en 
nyanläggning av sträckan till scenario 1, det blir alltså två investeringar medan 
scenario 2 endast har en investering. Det gör att scenario 1 blir ett avsevärt dyrare 
alternativ. 

 

Tabell 2 Sammanfattning av kostnadsalternativ 

Dimension  Kalkyl Summa Teoretisk kapacitet enligt 
Colebrooks diagram 

DN 225 225 x 10 x 
1000 x 1,4 = 

3 150 000 
kr 

38 l/s 

DN 225 + ombyggnad 
efter 25 år 

225 x 10 x 
1000 x 1,4 + 

300 x 10 x 
1000 x 1,4 = 

 

7 350 000 
kr 

 

- 

DN 300 300 x 10 x 
1000 x 1,4 = 

4 200 000 
kr 

80 l/s 

 

Till dessa kostnader skall eventuella skador på grund av översvämningar läggas. Om 
ledningsnätet överbelastas och detta leder till källaröversvämningar eller andra 
problem kan den kommunala huvudmannen bli skadeståndsskyldig. (Lag om 
allmänna vattentjänster, kap 1 §45) Detta förutsätter att ledningarna kan påvisas 
behäftade med fel, i projektering eller utförande. Eventuella kostnader för detta 
redovisas ovan och är en parameter som bör tas i beaktande vid projektering. 
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DN 300 mm har ytterligare en fördel: om den kapacitet som krävs av 
ledningssystemet är i närheten av DN 225 milimeters maximala kapacitet efter 50 år 
är renovering av ledningarna medelst infodring omöjlig. Infodring innebär att ett nytt 
rör läggs i det gamla röret, flera olika tekniker för detta finns på marknaden (flexibelt 
foder, infodring med strumpa, nytt rör dras i det gamla). Gemensamt för de olika 
metoderna är att den befintliga ledningens diameter minskas. Detta är endast möjligt 
i ledningar som har en viss överkapacitet. 

  

Tänkbart är alltså att en ledning som är 50 år gammal kan renoveras med en 
schaktfri metod och sedan fungera ytterligare ett antal år. Schaktfria metoder är klart 
billigare än att gräva upp och lägga nya ledningar. Exakta kostnader är svåra att 
uppskatta då det beror på projektets/ledningssträckans individuella förutsättningar, 
ett sätt är att justera ner faktorn (se kapitel 3.3.1., metod 1). Exempel: 

 

• 300 x 10 x 0,8 x 1000 = 2 400 000 kr 

 

Det kostar alltså mindre att infodra ledningssträckan än att anlägga en helt ny DN 
225. Detta oavsett om det sker under ledningens 50-åriga ekonomiska livslängd, eller 
efter denna.  

 

5.4.2 Separerat system 
För kostnadsanalys av systemskiftning, alltså att bygga om kombinerat till duplikat 
system, används den grovt uppskattade siffran 20 000 kr/m (källa Tommy och Alf) 
Detta skulle innebära en kostnad på drygt 16 miljarder för Stockholm Vatten som har 
cirka 830 kilometer kombinerat ledningssystem med självfall.  

 

Att en systemskiftning inte är ekonomiskt genomförbart påpekade även Cronström 
redan 1986 “Därtill kom att de kostnadsberäkningar som gjorts, visat att det var helt 
orealistiskt att även på lång sikt tänka sig en omläggning av samtliga befintliga 
kombinerade system till separerade.” (Cronström 1986, sid 118) 

 

Följaktligen måste andra strategier användas. En tänkbar strategi är att i likhet med 
Edmonton duplicera kombinerade ledningar när tillfälle ges, alltså i samband med 
renoveringar eller nyanläggning av ledningar som utförs av andra skäl. Ett annat 
alternativ är att, liksom Philadephia, satsa på lösningar för fördröjande av dagvatten. 
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6 Slutsatser 
 

6.1 Kapacitet 
 

DN300 mm har ungefär dubbelt så stor kapacitet som DN225 mm. Dock måste 
ledningssystemet analyseras i ett större perspektiv för att kunna säga att den större 
dimensionen är bättre. DN300 mm leder vattnet snabbare till nedströms liggande 
ledningar och om inte dessa har tillräcklig kapacitet riskerar systemet att 
översvämmas här istället.  

 

DN225 mm leder vattnet långsammare och kan på så sätt förhindra översvämningar 
nedströms eftersom mer vatten stannar kvar längre tid i systemets yttre delar. Detta 
kan förlänga tiden som ledningssystemet belastas vid stora flöden, lika mycket vatten 
passerar, men över längre tid och systemet nedströms avlastas. 

 

Med en korrekt analys av avrinningsområdet och ledningssystemets helhet ger 
DN300 mm ökad kapacitet. Det bygger på att ledningssystemet hela vägen ut till 
huvudledning dimensioneras för att klara av större flöden. Om ledningar uppströms 
får större diameter måste det säkerställas att ledningarna nedströms har kapacitet att 
hantera de större flöden som blir följden av detta. 

 

6.2 Dimension 
Vid val av dimension bör ledningens tekniska livslängd noga övervägas. DN300 ger 
en ökad möjlighet att använda ledningssystemet hela dess ekonomiska livslängd, 
även vid hård exploatering av området och om nya områden kopplas på befintliga 
ledningar. Dessutom finns möjligheten att renovera ledningarna med schaktfria 
metoder både under och efter dess ekonomiska livslängd. Till detta skall läggas att 
en lednings tekniska livslängd bör vara 100-150 år, med dagens schaktfria metoder 
för renovering av ledningar kan i alla fall i teorin en ledning renoveras för ett lägre 
pris än nyanläggning. 

 

6.3 Kostnader 
Det är dyrare att anlägga större rör, kostnaden är ungefär 30% större för en DN 300 
jämfört med DN 225. Det skall dock tas i beaktande att det inte bara är 
grundinvesteringen eller anläggningskostnaden som kostar. Om ett område eller en 
ledningssträcka får ökad livslängd på grund av större dimensioner, eller om 
källaröversvämningar kan undvikas, kan kostnaden för en ökad dimension tjänas in. 
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7 Rekomendationer 

7.1 Förslag till fortsatt arbete 
Undersök närmare våra slutsatser om att LOD har bättre effekt mot översvämning än 
en större ledningsdimension och undersök dess kostnader. Hur ska gator, torg och 
andra hårdgjorda ytor på allmän plats kunna bidra i ett utbyggt LOD? 

 

Ta fram en detaljerad kostnadsberäkning som jämför ledningsdimensioner. Helst där 
olika parametrar kan varieras (dimensioner, lutningar, olika typer av ledningssystem, 
olika grader av jord- och bergschakt etcetera) så att jämförelser mellan olika 
alternativ kan genomföras. Gärna med en koppling till CAD- och/eller MIKE Urban för 
att göra kostnadsberäkning eller utvärdering av genomförda projekt så enkel som 
möjligt. På så sätt kan alla projekt som genomförs av Stockholm Vatten 
sammanställas enkelt och bilda en statistisk grund för framtida investeringsbeslut. En 
möjlig väg är att studera ett större antal genomförda projekt och räkna ut medelpris 
per meter för de olika dimensionerna. 
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Figur 8.1. Diagram för Självrensning (Svenskt Vatten P110) 


