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Sammanfattning 
Tillskottsvatten, det vill säga vatten av annan härkomst än det avloppsvatten som erfordrar 

rening, är vanligt förekommande i Sveriges ledningsnät. Vid eftertanke är det inte något 

iögonfallande i och med ledningsnätets uppbyggnad samt de yttre belastningar ledningarna 

utsätts för. Dock skall problemet inte accepteras utan bör åtgärdas i möjligaste mån. 

Tillskottsvatten skapar överbelastning i reningsverk och av pumpstationer. Tillskottsvatten 

kan även leda till källaröversvämningar samt onödig bräddning. Allt detta sammantaget 

resulterar i stora kostnader för samhället, dels ekonomiska men även miljömässiga 

kostnader.   

Tätorten Täfteå utanför Umeå är inget undantag utan här är belastningen av tillskottsvatten i 

spillvattennätet konstaterad. Dock behöver problemområdet ringas in för att fokusera 

åtgärderna. Det är både kostsamt och tidskrävande att åtgärda varvid dessa bör riktas där 

störst nytta kan erhållas.  

Examensarbetet är utfört genom flödesmätning i spillvattennätet fördelat på tre delområden 

i Täfteå. Det första området är placerat sydöst om Täfteåån som rinner genom orten och 

benämns Björken. Det andra området är placerat på den östra sidan av ån och benämns 

Stugan. Det sista delområdet är placerat på den västra sidan om ån och benämns 

Halängesvägen. 

Målet med arbetet var att lokalisera det delområde som innehöll största mängden 

tillskottsvatten med förhoppningen att om möjligt friskförklara något eller några områden. 

Syftet var att VAKIN, vattenhuvudman i Umeå kommun därefter erhåller möjlighet att 

fokusera åtgärder inom det mest drabbade området.  

Resultatet av flödesmätningen bekräftar att Täfteå är drabbat av tillskottsvatten i 

spillvattennätet. Det delområde som indikerar att inneha störst mängd tillskottsvattnet är 

området öster om Täfteåån, mätplatsen Stugan, som vid jämförelse mellan uppmätt och 

teoretiskt beräknat flöde visar den största avvikelsen. Mätningarna tyder på att 

tillskottsvattnets källa, vid mätplatsen Stugan, kan vara läck- och dränvatten. Dock behöver 

mätningen förlängas för ett mer tillförlitligt resultat.  
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Abstract 
Additional water, namely water with another origin than sewage water that requires 

purification, is common for all Swedish waste water systems. This is not conspicuous 

considering the construction of the pipeline system and the external load that effects the 

pipelines. However these are not reasons to ignore the problem, there should be measures to 

solve it as far as possible. Additional water causes overloaded waste water treatment plants 

and pump stations. Additional water may also lead to flooding of basements and 

unnecessarily overflow. All these together results to large costs for the society, both economic 

and environmental costs.      

The urban district Täfteå outside of Umeå is not an exception, there is already established 

that the sewage network is burdened with additional water. However the problem area needs 

to be located to be able to focus the measures. It is economical as well as time demanding to 

take action therefore means should be focused where the most benefit is received.  

This master thesis is conducted by using flow meters in the waste water system of Täfteå 

divided in part areas. The first area is placed southeast of the river Täfteåån the runs through 

the district and is named Björken. The second area is placed on the eastside of the river and is 

named Stugan. The last area is placed on the west side of the river and is named 

Halängesvägen. 

The aim of the work was to locate the area with the largest amount of additional water with 

expectation to declare some areas as not in need of means. The purpose was to give VAKIN, 

responsible of the water distribution for Umeå, opportunity to focus means in the worst 

problem area. 

The result confirms that Täfteå is affected by additional water in waste water system. The 

area that indicates the most amount of additional water where the area east of the river 

Täfteåån. When comparing the flow received by the meters with the flow calculated 

theoretically the area called Stugan had the largest divergence. The flow meter indicates that 

the source of the additional water, at measuring place Stugan, could be leak and drainage 

water. However the flow measurement would need to be extended to receive a more reliable 

result.  
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Förord 
Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och har genomförts vid Umeå universitet 
tillsammans med Sweco Environment i Umeå, på uppdrag av VAKIN i Umeå. 
Examensarbetet är det slutliga arbetet på Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik och 
slutfördes i maj 2016.  
 
Mitt intresse för vatten väcktes under en av utbildningens kurser i slutet av det andra året. 
Kursen innefattade grundläggande kunskaper om vatten och avlopp och var enligt mig 
mycket intressant. Jag ville lära mig mer efter avslutad kurs och i samband med val av 
examensarbete året efter kontaktade jag gruppchef Mathias Larsson, Sweco Environment, 
med önskemålet om att ”få göra något med vatten”. Jag inser idag min naivitet samt mina 
brister både kunskaps- och erfarenhetsmässigt att genomföra denna uppgift, men jag är 
oerhört tacksam att jag fick försöka. Friskt vågat och hälften vunnet.  
 
Jag vill inledningsvis tacka Pär Nyström och Christer Stenmark, VAKIN som låtit mig få dela 

detta uppdrag tillsammans med Sweco Environment samt bistått med underlag och besvarat 

frågor. Vidare vill jag också tacka min handledare på Universitetet Sara Bäckström som 

bistått med bra rekommendationer, nya idéer samt energi. Ett stort tack vill jag också rikta 

till min fantastiska handledare på Sweco, Daniel Blomquist. Som med ett enormt tålamod, 

imponerande kunskap och pedagogisk förmåga följt mig genom arbetet. Det har varit en stor 

ära att få utföra detta examensarbete tillsammans med dig, Daniel.  

Sist men absolut inte minst vill jag tacka Mathias Larsson, Sweco Environment, som gav mig 

chansen. 

Tack! 

Umeå, maj 2016  

Anette Skoglund  

 

  



iv 

Begreppsförklaring 
Nedan följer begreppsförklaringar från Svenskt Vatten (Svenskt Vatten, 2016 s.112)  

 

Avloppsvatten Vatten, i regel förorenat, som avleds i rörledning, dike eller dylikt. 

Det kan bestå av spillvatten, processvatten, kylvatten, dagvatten 

och dränvatten 

 

Bräddutlopp Bräddutlopp ingår som en nödvändig komponent i kombinerade 

avloppssystem för att avlasta dem och förhindra 

källaröversvämningar. 

 

Dagvatten  Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten 

 

Dränering Avvattning av mark genom avledning av vatten i den omättade 

zonen och grundvatten i rörledning, dike eller dräneringsskikt 

 

Dränvatten  Vatten som avleds genom dränering  

 

Dämningsnivå Se Trycklinje enligt nedan 

 

Läck- och dränvatten Samlingsbegrepp för markvatten, grundvatten och annat vatten 

som kommer in i avloppssystemet via otätheter eller som 

medvetet dräneras via spillvattensystemet 

 

Recipient Vattendrag som tar emot dagvatten eller renat avloppsvatten. 

Vattendrag kan vara sjöar, åar eller hav 

 

Spillvatten Förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar och 

liknande 

 

Tillskottsvatten Samlingsbegrepp för vatten, som utöver spillvatten avleds i 

spillvattenförande avloppsledning. Tillskottsvatten kan således 

vara dagvatten, dränvatten, inläckande sjö- eller havsvatten med 

mera. Tillskottsvatten har tidigare benämnts ovidkommande 

vatten   
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Trycklinje Trycklinjen förbinder nivåer till vilken en fri vattenyta kan stiga. 

Ett exempel är en ledning med trycklinjen ovanför hjässan på 

ledningen, som innebär att vattnet i en anslutande ledning kan 

stiga till den nivå som motsvarar trycklinjens nivå 

 

Uppdämningsnivå Uppdämningsnivån är den högsta nivå till vilken trycklinjen kan 

nå vid ett givet regntillfälle, som synonym används även 

dämningsnivå 

 

Vattengång  Den lägsta nivån i ett ledningstvärsnitt 
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1 Inledning 
Många kommuner brottas med problem av ökade flöden i spillvattennäten på grund av 

tillskottsvatten. Ökning innebär problem som störningar i reningsverkens processer och ökad 

risk för nödbräddning. Dessa i sin tur påverkar recipienten negativt samt medför förhöjda 

energikostnader. Med tanke på de förväntade klimatförändringarna med ökad nederbörd 

antas dessa problem även öka övertid. Sveriges ledningsnät för avloppsvatten är stort, 

uppbyggt under lång tid och även konstruerat med olika krav vad gäller utförandet och 

materialval. Det i sig medför stora kostnader vid ombyggnationer och underhåll av nätet. 

Därför är det av stor vikt att tänka långsiktigt och lägga åtgärder och resurser där den största 

nyttan kan erhållas. 

I Västerbottens län, nordost om Umeå, finns tätorten Täfteå som upptar en landyta av  

131 hektar. Genom orten rinner en å, med ortens namn, som mynnar ut i Täftefjärden. Enligt 

Statistiska Centralbyrån var befolkningsmängden år 2010 registrerad till 1231 personer  

(SCB, u.å.). Enligt information erhållen av VAKIN finns det 1335 personer anslutna till 

avloppsnätet i Täfteå år 2016.  

VAKIN är huvudman för vatten och avlopp i Umeå kommun och därmed också i Täfteå. 

Enligt Lag (2006:412) Om Allmänna Vattentjänster framgår att huvudman kallas den som 

äger en allmän vatten- och avloppsanläggning (Notisum, 2015). Fram till den 1 januari 2016 

var Umeva ansvarig huvudman i Umeå kommun. Därefter bildades VAKIN, Vatten och 

Avfallskompetens I Norr AB, som ägs av både Umeå och Vindelns kommun. I och med denna 

sammanslagning ansvarar VAKIN för försörjningen av dricksvatten samt att ta hand om 

hushållens avfall i både Umeå och Vindelns kommun. Som avfall räknas dels avloppsvatten 

men även det fasta avfallet och återvinningsmaterial (VAKIN, 2015).  

I dagsläget har Täfteå ett eget ledningsnät med tillhörande reningsverk. Recipienten för det 

renade avloppsvattnet är Stämsjöbäcken som mynnar ut i Täftefjärden. Dock är 

reningsverket i behov av ombyggnation på grund av ålder samt den planerade tillväxten i 

kommunen som förväntas orsaka en överbelastning av reningsverket. Med anledning av 

detta har beslut tagits för en ombyggnation av reningsverket till en pumpstation varvid 

spillvattnet från Täfteå ska pumpas till Öns reningsverk framledningsvis. Nedläggningen av 

reningsverket och färdigställande av pumpstation och tryckledningarna kommer tidigast att 

ske våren 2017 (Nordlund, 2016 s.2). 

Det är konstaterat att ett större flöde anländer till reningsverket i Täfteå via spillvattennätet 

mot vad det teoretiskt borde vara. Det innebär förekomst av tillskottsvatten i ledningarna 

men frågan som kvarstår är varifrån detta tillskottsvatten kommer. Det kan vara regn eller 

markvatten som tränger in via otäta fogar och trasiga ledningar. Det kan även vara flöden 

från felaktigt inkopplade ytor på fastigheter såsom exempelvis takytor eller asfalterade ytor 

som är kopplade till spillvattenledningen istället för dagvattenledningen. Det kan även vara 

inträngande grundvatten som orsakas genom att ledningen ligger i samma eller lägre nivå än 

grundvattnet varvid vattnet tränger in via otätheter. 

Flödesmätningen som utförts i detta examenarbete fördelades på tre delområden av 

spillvattensystemet i Täfteå. Detta för att utifrån mätningarna lokaliseras varifrån det mesta 

tillskottsvattnet sannolikt kommer med hjälp av analyser. På så sätt skapas möjlighet att 

eventuellt friskförklara något eller några delområden samt visa inom vilket område åtgärder 

bör vidtas. Enligt figur 1 syns de totalt anslutna fastigheterna i Täfteå. 
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Figur 1. Totalt 1335 anslutna personer i Täfteå (VAKIN) 

 

De tre delområdena fördelades enligt följande; ett område innefattar fastigheterna på den 

västra sidan om Täfteåån, det andra området innefattar fastigheterna belägna öster om 

Täfteåån, det sista området innefattar fastigheterna som ligger sydost om Täfteåån, mot 

Täftefjärden. Figur 2 redovisar de 774 anslutna personerna på den västra sidan om Täfteåån. 

Detta område registreras via en flödesmätaren placerad vid bräddpunkten på Halängesvägen. 

Där av kallas denna mätplats Halängesvägen. 

 

Figur 2. Totalt 774 anslutna personer på den västra sidan om Täfteåån. Mätområdet registreras via mätare 

Halängesvägen (VAKIN) 
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Det andra delområdet innefattar den östra sidan om Täfteåån och består av 314 anslutna 

personer, se figur 3. Det här området registreras via en flödesmätare placerad vid en brunn i 

närheten av en stuga, därav benämning Stugan. 

 

Figur 3. Totalt 314 anslutna personer på den östra sidan om Täfteåån. Mätområdet registreras via mätare 

Stugan. (VAKIN) 

 

 

Det sista delområdet är placerat sydost om Täfteåån mot Täftefjärden. Inom detta område 

finns 247 anslutna personer, se figur 4, flödet i detta område kom att registreras via en brunn 

i anslutning till en björk, därav benämningen Björken.   

 

Figur 4. Totalt 214 anslutna personer sydöst om Täfteåån ner mot Täftefjärden. Mätområdet registreras via 

mätare Björken. (VAKIN) 
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1.1 Problembeskrivning 
På grund av ökat flöde i Täfteås spillvattennät skapas störningar av processen i 

reningsverket. Störningarna kan beskrivas som exempelvis att processen måste forceras för 

att hinna med inkommande flöde samt att en ökad mängd kemikalier behövs för att rena 

vatten som egentligen inte behöver renas. Andra problem orsakade av tillskottsvatten är 

källaröversvämningar via uppdämningar i ledningarna.  

Vidare är effekten också ökad nödbräddning ut i Täfteåån längs ledningsnätet eller vid 

reningsverket. Nödbräddningen har en negativ miljöpåverkan på recipienten då det till 

exempel blir en tillförsel av näringsämnen samt sker en syreförbrukning. När det organiska 

materialet, näringsämnena, anländer till recipienten via orenat avloppsvatten kommer 

mikroorganismer som finns i vattendraget börja bryta ned dessa näringsämnen. I samband 

med nedbrytningen konsumerar mikroorganismerna, som vanligtvis är bakterier, syre varvid 

det sker en syreförbrukning i recipienten. Detta i sin tur leder till en syreminskning i 

vattendraget som i sin tur påverkar andra vattenlevande arter negativt. Recipienten har 

möjlighet att hantera en viss mängd förorening beroende på sin storlek. Dock medför en ökad 

mängd förorening längre återhämtningstid (Lidström 2013, 101). 

Som nämnt kommer reningsverket i Täfteå avvecklas och ersättas av en pumpstation 

(Nordlund, 2016 s.2). I och med en lång transportsträcka för avloppsvattnet är det viktigt ur 

energisynpunkt, men även för dimensioneringen av ledningarna, att det enbart är spillvatten 

i ledningarna. När flödet ska fraktas till reningsverket på Ön behövs energi till pumparna i 

tryckledningarna. Vidare kommer ytterligare energi krävas i och med att reningsverket 

förbrukar energi i samband med reningen. Om nätet är belastat med tillskottsvatten innebär 

det förhöjd förbrukning av energi till transport och rening. Det är energi och i slutändan 

pengar som kan användas till något bättre. 

1.2 Syfte  
Syftet med examensarbetet var att redogöra vilka mängder tillskottsvatten som belastar 

spillvattennätet i Täfteå, vilken typ av källa det rör sig om samt om möjligt lokalisera de 

anslutna ytorna. Examenarbetet syftade även till att skapa klarhet i vilka flöden som 

nödbräddas ut i recipienten vid olika nivåer vid bräddpunkten på Halängesvägen i Täfteå. 

Detta för att ge VAKIN, som är vattenhuvudman i Umeå kommun, möjlighet att kunna 

fokusera åtgärder att lösa problemen med tillskottvattnet inom vissa delområden med störst 

behov samt skapa bättre vetskap över vilka mängder som nödbräddas ut i recipienten vid 

bräddpunkten på Halängesvägen i Täfteå.   

1.3 Mål 
Målet med examensarbetet var att ta fram mätvärden, med hjälp av flödesmätning fördelat 

på tre delområden i Täfteå, som kan vara till hjälp att analysera varifrån tillskottsvattnet i 

spillvattennätet mest sannolikt kommer. På så sätt ges möjlighet att eventuellt friskförklara 

något eller några delområden.  
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1.4 Frågeställningar 
För en lokalisering av området i behov av åtgärd samt om möjligt finna källan för 

tillskottsvattnet behöver några frågeställningar besvaras.  

Hur stort är flödet i spillvattennätet i Täfteå under mätperioden för examensarbetet? 

Hur stort flöde borde det teoretiskt vara i spillvattennätet i Täfteå? 

Från vilket delområde kommer det mesta tillskottsvattnet i spillvattennätet i Täfteå? 

Vad kan vara källan till det ökade flödet i spillvattennätet? 

1.5 Avgränsningar 
Examensarbetet var tidsbegränsat varvid arbetet avslutades enligt tidplan oberoende av 

mätningarnas resultat. Mätningarna fortgick dock under hela examensarbetet men mätdata 

registrerat efter vecka 19 varken analyserades eller inkluderades i rapporten på grund av 

tidsbrist. 

Flödesmätning skedde vid fyra olika mätpunkter: 

1. Uppströms pumpstation inkommande flöde från norr, Stugan 
2. Inkommande flöde från öster till pumpstation, Björken 
3. Inkommande flöde till bräddpunkt, Halängesvägen 
4. Utgående nödbräddat flöde vid Halängesvägen ut i recipienten, Nödutlopp 

 
En nivåmätare placerades i pumpstationen för registrering av nivån på ”sumpen” i 
pumpgropen. Flödesmätare 1 och 2 registrerade flödet som anländer till pumpstationen. 
Vidare placerades även en regnmätare ovanpå pumpstationen för registrering av nederbörd 
under mätperioden. Mätvärden av nivån i bräddrännan erhölls via en befintlig nivågivare 
som installerats och ägs av VAKIN.  
 

  



6 

2 Bakgrund 
Innan beskrivningen av utförandet av flödesmätningen redovisas nedan en redogörelse av 

avloppsystemens uppbyggnad samt tillskottsvatten.  

2.1 Avloppssystem 
Vattnet som hushållen brukar och spolar iväg, exempelvis i toalett eller tvättställ, benämns 

ofta som avloppsvatten för gemeneman. Den korrekta benämningen för detta vatten är 

spillvatten och representerar det som kommer från toaletter, bad, disk och tvätt. Det som 

räknas som avloppsvatten är dels spillvattnet från hushåll och allmänhet, spillvatten från 

industri men även dräneringsvatten samt dagvatten (Lidström 2013, 88).  

Allt avloppsvatten är inte i behov av rening men det behöver ändå ledas bort från fastigheten. 

Dräneringsvatten är grundvatten och infiltrerat regnvatten som inte är i behov av rening, 

men det behöver ledas bort för att skydda fastigheten mot fuktskador samt för att förhindra 

översvämningar. Dagvatten innefattar det ytligt avrinnande regn och smältvattnet, 

exempelvis regnvattnet som når taket och leds via hängrännor och stuprör bort från 

fastigheten. Dagvattnet är oftast inte heller i behov av rening men kan vid vissa verksamheter 

och exempelvis parkeringar vara mer förorenat och därmed behöva renas. Spillvattnet som 

kommer från hushållen innehåller bland annat kväve, fosfor samt organiskt material och 

behöver därmed renas för att inte övergöda recipienten samt för möjligheten till återbruk av 

vattnet. Vad gäller spillvatten från industrier kan dess innehåll variera kraftigt beroende på 

verksamhet varvid vissa verksamheter har egen rening (Lidström 2013, 88). 

För att transportera bort vatten krävs ledningar och ett ledningssystem. Spillvatten leds bort 

via ledningar med hjälp av självfall. Längs ledningsnätet behövs även pumpstationer för att 

pumpa upp spillvattnet till en ny nivå via tryckledningar. Då självfall inte är möjligt hela 

vägen till reningsverket (Lidström 2013, 99). Ledningarna behöver även dimensioneras för 

att vara självrensande. För att åstadkomma det krävs tillräcklig med skjuvspänning mellan 

vattnet i ledningen och ledningens botten (Svenskt Vatten, 2016 s.79). Skjuvspänningarna 

uppstår när vattnet är i strömning. Dessa skjuvspänningar är en kraft som verkar i ytans plan 

och hjälper till att hålla botten av ledningen ren från sediment vid tillräckligt hög 

skjuvspänning (Häggström, 2009 s.48).  

I och med att uppbyggnationen av vårt avloppssystem inleddes redan under slutet av  

1800-talet och pågår än idag finns det olika slags ledningssystem. Nedan följer beskrivning 

över de utförande krav som funnits för avloppssystem från 19oo-talet fram till idag. Samtliga 

avloppssystem finns representerade i det svenska ledningsnätet i dagsläget.  

2.1.1 Kombinerat system 

Vid ett kombinerat system finns bara en ledning vilket innebär att allt avloppsvatten, det vill 

säga spillvatten, drän och dagvatten, avleds i en och samma ledning, se figur 5. Inom 

tätbebyggelse var det kombinerade avloppssystemet det vanligast fram till 1950-talet. 

Inledningsvis skedde ingen rening av avloppsvattnet utan det leddes direkt ut till recipienten. 

Under 1930-talet påbörjades däremot utbyggnad av mekaniska reningsverk. Detta på grund 

av insikten att det inte är lämpligt att skicka orenat avloppsvatten direkt till recipienten, då 

denne påverkas negativt (Svenskt Vatten, 2016 s.16). 
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Figur 5. Illustration över det kombinerade ledningssystemet där allt avloppsvatten avleds i spillvattenledningen 

(Svenskt Vatten, 2016 s.17)  

Storleken på flödet i det kombinerade systemet beror av nederbörden, vilket skapar problem 

vad gäller dimensioneringen av ledningarna. I det kombinerade systemet ska ledningarna 

dimensioneras för dels spillvattnet men även för varierat drän- och dagvatten. Detta innebär 

ett för litet flöde vid avsaknad av nederbörd vilket i sin tur skapar problem att hålla 

ledningarna rena. När det däremot är regnväder ökar flödet markant via drän samt 

dagvatten, följden kan bli översvämningar på grund av bakåtträngande vatten i systemet med 

mera (Lidström 2013, 90).   

När det kommer till risken för källaröversvämningar är ett kombinerat system utsatt. Om  

det inte finns installerat backventil eller spillvattenpump i källaren finns risk för 

uppträngande spillvatten eller dagvatten genom toaletter eller golvbrunnar i källaren. Det 

finns även en risk för fuktskador på husgrunden om vattnet blir stående via dräneringen på 

(Svenskt Vatten, 2016 s.49 ). Med anledning av detta rekommenderas fastighetsägare att 

installera backventiler vid anslutning av kombinerade system för att skydda källaren. För 

vattenhuvudmannen gäller funktionskravet att det icke mer än vart tionde år får ske en 

uppdämning av avloppsvatten till källargolvsnivå (Svenskt Vatten, 2016 s.50 ).  

Även reningsverken påverkas negativt av det varierande flödet då dessa vid kraftiga flöden 

inte hinner med att rena. För att undvika störningar i reningsverken samt bakåtstigande 

vatten i systemet som orsakar översvämningar skapades nödbräddningsmöjligheter på 

ledningsnätet och vid reningsverken. Med hjälp av dessa kan det kraftiga flödet jämnas ut i 

systemet genom att leda orenat avloppsvatten direkt ut i recipienten (Lidström 2013, 99). I 

dagsläget antas ca 13 procent av det svenska avloppsnätet bestå av kombinerade system 

(Svenskt Vatten, 2016 s.16).  

2.1.2 Nödbräddning 

Syftet med nödbräddning är att jämna ut flödet i ledningen. Nödbräddningen är även skapad 

för att begränsa flödet till reningsverket då ett stort flöde forcerar fram reningen och stör 

processen. Reningsverken har bara kapacitet att rena viss mängd inom viss tid  

(Svenskt Vatten, 2016 s.50).  

När det gäller dimensioneringen av bräddavloppen är dessa konstruerad att träda i kraft vid 

en viss utspädningsgrad. Det vill säga den öppna rännans djup dimensioneras efter en viss 

utspädningsgrad av spillvattnet. En utspädningsgrad på fem till tio gånger anses rimligt 

enligt Svenskt Vatten (Svenskt Vatten, 2016 s.16). Figur 6 visar bräddpunkten på 

Halängesvägen i Täfteå. Den består av en öppen ränna där kraftigt flöde vid nödfall rinner 

över kanterna och leds via utgående ledning i botten av brunn ut till recipienten.  
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Figur 6. Bräddrännan vid Halängesvägen i Täfteå. Visar avloppsvattnets möjligheter att rinna över kanten och 

ledas ut för nödbräddning i recipienten via ledning i botten av brunn (VAKIN) 

 

2.1.3 Separat system 

I de tätbebyggda områdena var det kombinerade systemet dominerande fram till 1950-talet. I 

ytterkanterna av städerna anlades istället ofta separata system. I det separata systemet avleds 

spillvattnet samt dräneringsvattnet i avloppsledningen, se figur 7. Dagvattenhanteringen 

däremot sker vanligtvis genom öppna diken samt takvattnet leds direkt ut på gräsmattan via 

stuprör (Svenskt Vatten, 2016 s.16). Tack vare transport av dagvattnet i separat ledning kan 

det ledas direkt ut i recipienten. Detta innebär att det enbart är spillvattnet och 

dräneringsvattnet som leds till reningsverket för rening (Lidström 2013, 90). 

 

Figur 7. Illustration över det separata ledningssystemet där dräneringen avleds till spillvattenledningen via 

självfall. Takavvattning leds direkt ut på gräsmattan (Svenskt Vatten, 2016 s.17) 
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2.1.4 Duplikat system 

Under 1950-talet inleddes övergången från det kombinerade systemet till ett duplikat system. 

Det innebär separering av dagvattnet från avloppsvattnet och därmed ett eget 

dagvattensystem. Fortsättningsvis leds dräneringsvattnet tillsammans med spillvattnet. 

Systemet kallas även Duplikat system Drän till spill, se figur 8 (Svenskt Vatten, 2016 s.16) 

 

Figur 8. Illustration över det Duplikat Drän till Spill systemet där dräneringen avleds till spillvattenledningen 

via självfall (Svenskt Vatten, 2016 s.17) 

Med önskemål om minskad mängden tillskottsvatten i reningsverken växte under 1980-talet 

en annan typ av duplikat system fram. I det systemet kopplades husets dränering ihop med 

dagvattenledningen istället. Systemet kallas även Duplikat system Drän till dag, se figur 9. 

Den stora risken med detta system är dock möjligheten att dagvatten trycks bakåt upp mot 

husgrunden vid överbelastade dagvattenledningar. Detta i sin tur skapar risk för inträngande 

vattnet i källaren via otätheter som orsaka fuktskador (Svenskt Vatten, 2016 s.18).  

 

Figur 9. Illustration över det Duplikat systemet Drän till Dag där dränering avleds till dagvattenledning via 

självfall (Svenskt Vatten, 2016 s.18) 

 

2.1.5 Dagens avloppssystem 

Dagens rekommendationer för utförandet av avloppssystem utformades under 1990-talet. 

Nya avloppssystem som anläggs idag får icke koppla drän- eller dagvatten till 

spillvattenledningen. Denna ska endast transportera spillvatten och dagvattenledningarna 

ska transportera dag- och dräneringsvatten. Dagvattenledningen ska även ges möjlighet till 

dämning upp till markytan utan risk för stående vatten runt husgrunden, vilket var 

problemet med det duplikat systemet Drän till Dag. För att dagens avloppssystem ska 

fungera bör dräneringsvattnet pumpas upp till dagvattenledningen eller ledas i separat 

ledning till rätt nivå, om fastigheten består av källare. Om det gäller en fastighet utan källare 

bör dräneringsvattnet avledas i en separat ledning som är tät och ansluten till en behållare 

invid fastigheten, se figur 10 (Svenskt Vatten, 2016 s.18). 
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Figur 10. Illustration av rekommenderad utformning av duplikatsystem i kombination med trög dagavvattning 

till markhöjd och säker höjdsättning av byggnader(Svenskt Vatten, 2016 s.18) 

 

2.2 Tillskottsvatten 
Förekomst av tillskottsvatten i ledningsnätet är förståeligt med tanke på vad ledningarna 

utsätts för samt deras uppbyggnad. Ledningsnätet är uppbyggt under lång tid med olika 

system och materialkrav vilket innebär ökad risk för otäta fogar. Vidare utsätts ledningarna 

för ett varierande yttre tryck via exempelvis jordtryck och trafiklaster samt periodvis ligger 

vissa delar av ledningarna i direktkontakt med grundvatten (Lundblad, Backö, 2014 s.9). Det 

är dock av vikt ur en ekonomisk och miljömässig synvinkel att lokalisera och åtgärda problem 

som orsakar tillskottsvatten i ledningsnätet. Detta för att undvika stora kostnader vid 

fuktskador och källaröversvämningar men även kostnaden för pumpning av detta 

tillskottsvatten till reningsverket bör tas i beaktning. Ur miljömässig synvinkel bör även 

nödbräddning undvikas i största möjliga mån för recipientens bästa  

(Lundblad, Backö, 2014 s.8).  

Praktiskt och ekonomiskt är det inte möjligt att ta hand om alla fel och brister i tur och 

ordning. Detta med tanke på ledningsnätets storlek och uppbyggnaden över lång tid med 

förändrade material- och utförandekrav. I många fall är det även flera små källor som bidrar 

tillsammans till det ökade flödet. Allt sammantaget gör det svårt och kostsamt att lokalisera 

den direkta källan. Därför bör åtgärder fokuseras där de ger den största positiva effekten 

tillbaka. Genom friskförklaring av vissa områden och fokusering på de värst drabbade 

områdena kan åtgärdsarbetet effektiviseras (Lundblad, Backö, 2012 s.16).  

Det finns ett flertal olika källor till tillskottsvatten, exempelvis felaktigt anslutna tak- samt 

asfaltsytor, inläckage via otäta fogar och ledningar, felaktigt ansluten dränering, överläckage 

mellan dag- och spillvattenledning samt tillskott via otäta och lågt belägna spillvattenbrunnar 

(Lundblad, Backö, 2012 s.9). Beroende på var tillskottsvattnet härstammar samt hur det 

transporterats brukar det indelas i tre olika komponenter: läck- och dränvatten, indirekt 

nederbördspåverkan samt direkt nederbördspåverkan (Lundblad, Backö, 2014 s.9),  

se figur 11.  
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Figur 11. Olika källor för tillskottsvatten som belastar spillvattenledningen i ett duplikat avloppssystem där 

husgrundsdräneringen tillåts anslutas till spillvattenledningen (Svenskt Vatten, 2016 s.19)   

 

2.2.1 Läck- och dräneringsvatten 

Läck- och dräneringsvatten står för den årligt största volymen av tillskottsvatten. Vanligtvis 

är det grundvatten nere i marken som kan läcka in i ledningarna via otäta fogar när 

ledningen ligger i direktkontakt med grundvattnet, det vill säga läckvatten. Det kan även vara 

grundvatten som leds via dräneringen i det kombinerade systemet in i spillvattenledningen, 

så kallat dräneringsvatten. Till läckvatten kan även nämnas dricksvatten som kan läcka ut i 

ledningsgraven och leta sig ner till spillvattenledningen samt dränering och tränga in via 

otätheter (Lundblad, Backö, 2014 s.11). Det är av den anledningen spillvattenledningen alltid 

placeras längst ned i ledningsgraven och dricksvatten överst. Det är mindre skada om  

dricks- eller dagvatten tränger in i spillvattenledning än tvärtom. 

2.2.2 Indirekt nederbördspåverkan 

Vid indirekt nederbördspåverkan avses det läck- och dräneringsvatten som härstammar från 

nederbörd och infiltrerats ner till dränering och ledning. Tillskottsvattnet kommer därmed 

från annat än direkt anslutna ytor (vilket benämns som direkt nederbördspåverkan och 

beskrivs nedan). Indirekt nederbördspåverkan kan även vara överläckning mellan otäta 

dagvattenledningar och otäta spillvattenledningar. Det vill säga dagvattenledningen är 

belastad på grund av nederbörd men vatten läcker ut från en ledning via otätheter och 

tränger in i spillvattenledningen via dennes otätheter (Lundblad, Backö, 2014 s.11). 

2.2.3 Direkt nederbördspåverkan  

Den direkta nederbördspåverkan kallas även Dagvatten och innefattar regn som landar  
på hårdgjorda ytor och därmed behöver ledas bort för att förhindra översvämning. Ytor  
som hindrar nederbörden att infiltrera långsamt genom markytan kallas för hårdgjorda ytor 
och kan till exempel vara tak- och asfalterade ytor. Den direkta nederbördspåverkan är 
således felaktigt anslutna takavvattning- samt dagvattenledningar till spillvattenledningen 
eller inläckage av regnvatten via lågt sittande brunnslock. Av den årliga 
tillskottsvattenmängden står den direkta nederbördspåverkan för mindre än tio procent 
(Lundblad, Backö, 2014 s.11). 
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2.2.4 Problem orsakade av tillskottsvatten 

Tillskottsvattnet kan ses som symptom på att det finns problem med ledningarna som 
behöver åtgärdas, men det är ett besvärligt symptom som orsakar problem med stora 
kostnader vad gäller översvämningar och fuktskador. Det ökade flödet härstammar oftast 
från nederbörd och grundvatten vilket är relativt rent i sig och inte i behov av samma rening 
som spillvatten. Dock innebär tillskottsvatten att vatten som inte är förorenat transporteras 
långa sträckor, periodvis med hjälp av tryckledning till reningsverket för rening. Det innebär 
att tillskottsvattnet utnyttjar energi och i sin tur pengar som kan investeras på annat. Oron 
finns även inför framtiden vad gäller de antagna klimatförändringar som vi förväntas stå 
inför med kraftigt ökad nederbörd. Vilka mängder tillskottsvatten som kan förväntas i 
framtiden är det ingen som vet (Lundblad, Backö, 2012 s.8).   
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3 Teori 
Nedan följer de bakomliggande teorierna till de utförda beräkningarna samt beskrivning om 

flödesmätning.  

3.1 Beräkningar 
För en förståelse över de energier som finns inneboende i strömmande vatten samt hur dessa 

påverkar ledningarna följer nedan korta beskrivningar för att skapa klarhet i vattnets 

strömningsegenskaper; hydraulik. 

3.1.1 Tryck mvp 

Hydrostatiskt tryck gäller enbart trycket på en vätska i vila, inte i rörelse. Det innebär att det 

inte finns några skjuvspänningar utan enbart normalspänningar. Skjuvspänningar 

uppkommer enbart när en vätska är i rörelse då dessa uppstår i samband med en 

hastighetsgradient. Skjuvspänningar verkar parallellt mot snittytan och normalspänningar 

verkar vinkelrätt mot ytan (Häggström, 2009 s.9). 

Det grundläggande sambandet mellan hydrostatiskt tryck och djup är att trycket i en vätska 

är konstant i det horisontella planet men i det vertikala planet varierar trycket med nivån på 

vätskan. Nämligen att trycket ökar med djupet av vätskan (Häggström, 2009 s.13).  

Inom hydrauliken används uttrycket meter vattenpelare, mvp, vilket är höjden den aktuella 

vätskepelaren erhåller med hjälp av lyftkraften i det hydrostatiska trycket. Höjden på 

vätskepelaren kan beräknas med ekvationen (Häggström, 2009 s.14): 

ℎ =  
𝑃

𝜌 ∗ 𝑔
 

 Ekv. (1) 

h= höjd på vätskepelare [m] 

P= tryck per ytenhet [N/m2] 

ρ = densitet [kg/m3] 

g = tyngdacceleration [m/s2] 

 

När det finns ett flöde i en ledning är det av intresse till vilken nivå flödet skulle stiga med 

hjälp av trycket. Detta i och med att den tryckta nivån visar till vilken nivå flödet kan stiga  

vid dämning. Trycknivå brukar benämnas H och beräknas med ekvationen  

(Häggström, 2009 s.14);           

𝐻 = 𝑧 +
𝑃

𝜌 ∗ 𝑔
 

Ekv. (2) 

H= trycknivå [m] 

z = nivå [m]    

P= tryck per ytenhet [N/m2] 

ρ = densitet [kg/m3] 

g = tyngdacceleration [m/s2] 
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Ekvationen för trycknivån, ekvation (2), härstammar från ekvationen för två punkter i en 

vätska i vila som ligger på avståndet Z1 respektive Z2 från samma utgångsläge som kan 

skrivas (Häggström, 2009 s.14): 

𝑧1 +
𝑃

𝜌 ∗ 𝑔
= 𝑧2 +  

𝑃

𝜌 ∗ 𝑔
 

Ekv. (3) 

z = nivå [m]    

P= tryck per ytenhet [N/m2] 

ρ = densitet [kg/m3] 

g = tyngdacceleration [m/s2] 

 

 

3.1.2 Energiekvation 

Med hjälp av energiekvationen är det möjligt att beskriva hur energi förvandlas till värme via 

friktioner i strömmande vatten. Inom hydrauliken lyder energiekvationen enligt Bernoullis 

ekvation (Johannesson, Vretblad, 2011 s.155): 

(𝑧1 +
𝑃

𝜌 ∗ 𝑔
+ 𝛼

𝑈2

2 ∗ 𝑔
) = (𝑧2 +  

𝑃

𝜌 ∗ 𝑔
+  𝛼

𝑈2

2 ∗ 𝑔
) + ∑ ℎ𝑓 + ∑ ℎ𝑡 

Ekv. (4) 

z = nivå [m]    

P= tryck per ytenhet [N/m2] 

ρ = densitet [kg/m3] 

g = tyngdacceleration [m/s2] 

α = en faktor som korrigerar för att hastighetsfördelningen är ojämn 

∑ ℎ𝑓= summan av friktionsförluster i ledningarna [m] 

∑ ℎ𝑡= summan av tilläggsförluster vid olikformig strömning [m] 

Ekvationens vänstraled visar den mekaniska energi som finns uppströms i ledningen. När 

vattnet har passerat genom ledningen och hamnat nedströms är det ekvationens högraled 

som visar den mekaniska energin. Värdet inom parentesen visar den energimängd som 

kvarstår och friktionsförlusterna innebär den energi som har övergått till värme under 

passagen genom ledningen. Ekvation (2) redovisar tryckhöjden varvid 𝛼
𝑈2

2∗𝑔
 kallas för 

hastighetshöjden och visar till vilken nivå vattnet skulle lyftas med hjälp av kraften i 

hastigheten på flödet (Häggström, 2009 s.63). Friktionsförlusterna beskrivs närmare under 

kapitel 3.1.6  
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3.1.3 Energilinje och trycklinje 

Genom ekvation (4) erhålls den stighöjd dit vattnet kan stiga med hjälp av den mekaniska 

energin. Denna höjd kallas energilinjen. Med hjälp av ekvation (4) kan beräkningar utföras 

längs hela ledningen och det är möjligt att utifrån dessa erhålla energilinjen, uppströms till 

nedströms. Beräkning av den nivån till vilken det stillastående vattnet kan dämma upp till 

benämns trycklinje. Skillnaden mellan energilinjen och trycklinjen är hastighetshöjden. När 

hastigheten är noll blir även hastighetshöjden noll varvid energilinjen är lika med trycklinjen 

(Häggström, 2009 s.63).    

3.1.4 Kontinuitetsbetrakstelser 

Enligt kontinuitetsprincipen som bygger på att massa är oförstörbar är det möjligt att med 

kontinuitetsekvationen uttrycka skillnaden mellan mängden massa som strömmar in och 

som strömmar ut (Häggström, 2009 s.40). Kontinuitetsekvationen lyder enligt ekvation 

(Johannesson, Vretblad, 2011 s.155): 

𝜌1 ∗ 𝑄1 = 𝜌2 ∗ 𝑄2 

Ekv. (5) 

 

𝜌1 = densitet för inströmmande volym [kg/m3] 

𝑄1 = inströmmande volymflöde [m3/s] 

𝜌2 = densitet för utströmmande volym [kg/m3] 

𝑄2 =utströmmande volymflöde [m3/s] 

 

För en vätska som är oförmögen att komprimeras innebär att densiteten är densamma för  

in- som utflöde. Vilket i sin tur medför att volymflödet är konstant och det visas med ekvation 

(Häggström, 2009 s.41);   

𝑄1 = 𝑄2 

Ekv. (6) 

𝑄1 = inströmmande volymflöde [m3/s] 

𝑄2 =utströmmande volymflöde [m3/s] 

  

Volymflödet Q är det som är intressant att observera i samband med strömningar i vatten. 

Vanligast benämns volymflödet enbart flöde (Häggström, 2009 s.41), vilket gäller 

fortsättningsvis i denna rapport. Flödet kan uttryckas som ekvation  

(Johannesson, Vretblad, 2011 s.155); 

 

𝑄 = 𝑈 ∗ 𝐴 

Ekv. (7)  

Q = flöde [m3/s] 

U = medelhastighet [m/s] 

A = våt tvärsnittsarea [m2] 
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Med hjälp av ekvation (7) kan därmed det konstanta flödet uttryckas som följer i ekvation 

(Johannesson, Vretblad, 2011 s.155);  

𝑈1 ∗ 𝐴1 = 𝑈2 ∗ 𝐴2 

Ekv. (8) 

𝑈1 = inströmmande medelhastighet [m/s] 

𝐴1 = inströmmande våt tvärsnittsarea [m2] 

𝑈2 = utströmmande medelhastighet [m/s] 

𝐴2 = utströmmande våt tvärsnittsarea [m2] 

 

Ekvation (8) visar att tvärsektionens area samt hastighet är omvänt proportionella mot 

varandra. Om arean minskar behöver hastigheten öka för att upprätthålla det konstanta 

flödet. Följdaktningsvis minskar hastigheten om arean ökar (Häggström, 2009 s.41). 

 

3.1.5 Laminär och turbulent strömning 

När det gäller strömming av gaser och vätskor finns det två olika strömningstillstånd; 

laminärt och turbulent. Det laminära tillståndet uppstår vid låga och regelbundet varierande 

hastigheter samt vid en hög viskositet och/eller ett begränsat flöde i utrymmet  

(Häggström, 2009 s.49).  

Viskositeten är ett mått på hur trögflytande en vätska är. Den är beroende på typ av vätska 

men varierar även med temperaturen och i vissa fall även med rörelsen. Vad gäller vatten är 

viskositeten oberoende av rörelse. Däremot påverkas viskositeten för vatten av temperaturen 

(Häggström, 2009 s.48). Det finns dels dynamisk samt kinematisk viskositet och skillnaden 

mellan dessa är att den kinematiska är den dynamiska dividerat med densiteten. Inom 

hydrauliken är det vanligtvis den kinematiska som menas när begreppet viskositet uttrycks 

(Häggström, 2009 s.49), även i denna rapport.  

Vid oregelbunden variation av hastigheten, dels i utrymmet men även över tid, benämns 

detta tillstånd som turbulent. Detta inträffar vanligtvis vid höga och oregelbundet varierande 

hastigheter samt lägre viskositet som gör vätskan mer lättrörlig och underlättar för rörelse 

(Häggström, 2009 s.51). Strömningstillståndet kan erhållas med hjälp av Reynolds tal genom 

ekvation (Johannesson, Vretblad, 2011 s.159); 

𝑅𝑒 =
𝑈 ∗ 𝐷

𝜗
 

Ekv. (9) 

Re= Reynolds tal 

U= medelhastighet [m/s] 

D=rördiameter [m] 

𝜗 = kinematisk viskositet [m2/s] 
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Fördelningen mellan laminärt och turbulent följer enligt nedan som ungefärliga värden. 

Avvikelser kan dock förekomma.  

Re<2000   Laminär strömning 

Re>4000  turbulent strömning 

Re=2000-4000 obestämt strömningstillstånd 

3.1.6 Friktionsförluster  

Enligt ekvation (4) redovisas bland annat friktionsförluster, det vill säga den energi som har 

övergått till värme under passagen genom ledningen. Nedan följer en beskrivning av de 

friktionsförluster som är aktuella i detta examensarbete.   

Friktionsförlusten orsakad av inströmning i en smalare dimension benämns ℎ𝑖 och beräknas 

med hjälp av ekvation (Johannesson, Vretblad, 2011 s.164):  

 

Ekv. (10) 

ℎ𝑖= inströmningförlust [m]    

𝑘𝑖= koefficient beroende av utseende på elementet (Johannesson, Vretblad, 2011 s.164) 

U = medelhastighet [m/s] 

g = tyngdacceleration [m/s2] 

Friktionsförlust orsakad av flödets passage genom ledningen benämns ℎ𝑓. Denna 

friktionsförlust kan erhållas med hjälp av Colebrooks diagram, bilaga 1, om innerdiameter 

samt flöde är känt. Via diagrammet erhålls friktionsförlusten i promille. För att beräkna 

vilken nivåskillnad friktionsförlusten i ledningen orsakar multipliceras det erhållna 

tabellvärdet av friktionsförlusten med längden på röret. Friktionsförlusten kan även 

kontrolleras och beräknas med hjälp av ekvation (Johannesson, Vretblad, 2011 s.159): 

ℎ𝑓 = 𝑓 ∗
𝐿 ∗ 𝑈2

𝐷 ∗ 2 ∗ 𝑔
 

Ekv. (11) 

ℎ𝑓= inströmningförlust [m]    

f = ett friktionstal vars värde kan beräknas med Colebrooks formel ekvation (13.)  

(Johannesson, Vretblad, 2011 s.159) 

L = ledningslängd [m] 

U = medelhastighet [m/s] 

D = ledningens innerdiameter [m]  

g = tyngdacceleration [m/s2] 

  

ℎ𝑖 = 𝑘𝑖 ∗
𝑈2

2 ∗ 𝑔
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Faktorn f kan utläsas i Moodys diagram, bilaga 2, med hjälp av Reynolds tal (Ekv.(9)) samt 

rörets relativa råhet som innefattar innerdiameter och skrovlighet, enligt ekvation 

(Johannesson, Vretblad, 2011 s.159); 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑟åℎ𝑒𝑡 =
𝑘

𝐷
 

Ekv. (12) 

Relativ råhet = ytråheten på insidan av ledningen 

k = ekvivalenta sandråheten enligt tabellvärde [m] (Johannesson, Vretblad, 2011 s.159) 

D = ledningens innerdiameter [m] 

Med hjälp av diagrammet utläses om strömningen är rå, glatt eller i övergångsområdet 

mellan dessa två. Beroende på vilken strömning erhålls faktorn f via olika uppsättningar av 

Colebrooks formel, ekvation (13) För hydraulisk rå strömning gäller ekvation (14) För 

hydraulisk glatt strömning gäller ekvation (15) och i övergångsfasen mellan dessa två 

strömningar gäller Colebrooks formel i dess hela uppsättning som ekvation  

(Johannesson, Vretblad, 2011 s.159): 

1

√𝑓
= −2log (

𝑘
𝐷

3,71
+

2,51

𝑅𝑒 ∗ √𝑓
) 

Ekv. (13) 

 

1

√𝑓
= −2log (

𝑘
𝐷

3,71
) 

Ekv. (14) 

 

1

√𝑓
= −2 log (

2,51

𝑅𝑒 ∗ √𝑓
) 

Ekv. (15) 

 

f = friktionstal  

k = ekvivalenta sandråheten tabellvärde [m] (Johannesson, Vretblad, 2011 s.159) 

D = ledningens innerdiameter [m] 

Re= Reynolds tal enligt ekvation (9) 
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Friktionsförlust orsakad av en krök på ledningen benämns ℎ𝑘 och beräknas med hjälp av 

ekvation (Johannesson, Vretblad, 2011 s.165): 

 

 Ekv. (16) 

ℎ𝑖= krökförlust [m]    

𝑘𝑖= krökförlustskoefficient enligt tabell (Johannesson, Vretblad, 2011 s.165) 

U = medelhastighet [m/s] 

g = tyngdacceleration [m/s2] 

3.1.7 Beräkning av teoretiskt flöde i spillvattennät  

För att beräkna det teoretiska flödet av spillvattnet finns tabeller med rekommenderade 

värden att nyttja som underlag. Vattenförbrukning kan även användas som riktvärde för att 

beräkna spillvattenflödet, om det inte sker kraftig bevattning eller om det finns verksamheter 

inom området som har egen rening av vattnet eller tillgång till eget vatten. Detta då det mesta 

av det levererade dricksvattnet återvänder till reningsverket via avloppssystemet för rening 

(Svenskt Vatten, 2016 s.57). Vid beräkning av det teoretiska spillvattenflödet i system kan 

ekvation (17) användas som bygger på ekvation (18), (19) och (20):  

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝑞𝑑𝑖𝑚 + 𝑞𝑙ä𝑐𝑘𝑡𝑜𝑟𝑟 + 𝑞𝑙ä𝑐𝑘𝑟𝑒𝑔𝑛 

Ekv. (17) 

𝑄𝑑𝑖𝑚 = dimensionerande spillvattenflöde i system [m3/s] 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = dimensionerande spillvattenflöde [m3/s] Vid beräkning utfört i detta examensarbete 

används medelflödet beräknat på årsbasis som dimensionerande flöde 𝑞𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑓𝑙ö𝑑𝑒 å𝑟𝑠𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠 

𝑞𝑙ä𝑐𝑘𝑡𝑜𝑟𝑟 = inläckage vid torrväder [m3/s] 

𝑞𝑙ä𝑐𝑘𝑟𝑒𝑔𝑛 = inläckage vid regn [m3/s] 

Normalt ska inte nya spillvattenledningar belastas med tillskottsvatten men verkligheten är 

att det är fullt möjligt att det förekommer varvid det bör tas i beaktning vid dimensionering. 

Som riktvärde vid dimensionering av nya system bör inkluderas ett flöde av tillskottsvatten 

på 0,05-0,15 l/s*ha som genomsnitt under ett år. Uppskattningen av inläckande vatten vid 

torr- respektive regnperiod beräknas enligt ekvation (18) respektive (19)  

(Svenskt Vatten, 2016 s.61):  

𝑞𝑙ä𝑐𝑘𝑡𝑜𝑟𝑟 = 0,05 − 0,15
𝑙

𝑠
∗ ℎ𝑎 

Ekv. (18) 

𝑞𝑙ä𝑐𝑘𝑡𝑜𝑟𝑟 = inläckage vid torrväder [m3/s] 

0,05-0,15 = faktorn väljs mellan dessa intervall [l/s] 

ha = den upptagnings yta som ledningen har [ha]    

ℎ𝑘 = 𝑘𝑘 ∗
𝑈2

2 ∗ 𝑔
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𝑞𝑙ä𝑐𝑘𝑟𝑒𝑔𝑛 = 0,2 − 0,7
𝑙

𝑠
∗ ℎ𝑎 

Ekv. (19) 

𝑞𝑙ä𝑐𝑘𝑟𝑒𝑔𝑛 = inläckage vid regn [m3/s] 

0,2-0,7 = faktorn väljs mellan dessa intervall [l/s] 

ha = den upptagningsyta som ledningen har [ha]   

 

Medelspillvattenflödet på årsbasis kan erhållas med hjälp av ekvation: 

𝑞𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑓𝑙ö𝑑𝑒 å𝑟𝑠𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠 =  
𝑓ö𝑟𝑠å𝑙𝑑𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑝𝑒𝑟 å𝑟

𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟
 

 Ekv. (20) 

𝑞𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑓𝑙ö𝑑𝑒 å𝑟𝑠𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠 = medelspillvattenflöde på årsbasis [m3/s] 

3.1.8 Beräkning av dämning påverkad av mätare vid nödutlopp 

Vid bräddpunkten på Halängesvägen i Täfteå finns en befintlig PVC-ledning för 

nödbräddning ut i recipienten med yttre diameter av 400 mm. För att mäta flödet vid 

nödutloppet som leds ut i recipienten behöver flödet ledas genom en mindre dimension. 

Detta på grund av att stora flöden krävs för att mätaren ska registrera hastighet i den 

befintliga ledningen. Mätaren placeras istället i en PVC-ledning med yttre diameter 200 mm. 

Den mindre ledningen placeras inuti den befintliga och tätas vid utloppet därmed måste det 

bräddade flödet passera den mindre ledningen för vidare transport ut i recipienten. Den 

mindre dimensionen avslutas med en krök som har sin öppning i höjd med den mindre 

dimensionens hjässa. Det medför att det nödbräddade flödet kommer passera genom den 

mindre dimensionen av ledning, förbi mätaren och vidare ut i recipienten genom att rinna 

över kanten på kröken. 

Innan utplacering av denna konstruktion behövs beräkningar utföras för att säkerställa att de 

friktionsförluster som orsakas av denna konstruktion inte medför en för hög dämning i den 

befintliga ledningen. Om detta sker finns risk för översvämmade källare vilket ska undvikas. 

Den mindre ledningen behöver fyllas upp till hjässan på ledningen vid mätaren och överfallet 

för att mätningar ska bli korrekta, varvid enbart hastighet registreras. 

Förslagsvis kontrolleras eventuell dämning med hjälp av antaget flöde. Via ritningar av 

ledningsnätet erhålls vattengången uppströms samt nedströms på den befintliga ledningen. 

Hastigheten i den mindre dimensionen erhålls därefter antingen med hjälp av Colebrooks 

diagram, bilaga 1, eller med hjälp av ekvation (7). 

Därefter kontrolleras de friktionsförluster som uppstår i flödet på grund av den mindre 

ledningen. Inledningsvis blir det en friktionsförlust orsakad av inströmningen i det smala 

röret, som beräknas med hjälp av ekvation (10).  

Vidare blir det en friktionsförlust beroende på att flödet passerar genom ledningen. Denna 

friktionsförlust kan erhållas med hjälp av Colebrooks diagram om innerdiameter samt flöde 

är känt. Via diagrammet erhålls friktionsförlusten i promille. För att beräkna vilken 

nivåskillnad friktionsförlusten i ledningen orsakar multipliceras det erhållna tabellvärdet av 

friktionsförlusten med längden på röret. Friktionsförlusten kan även kontrolleras och 

beräknas med hjälp av ekvation (11).  
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Även kröken på ledningen orsakar en friktionsförlust som beräknas med hjälp av ekvation 

(16). Slutligen skapas en friktionsförlust på grund av överfallet vid själva utloppet när vattnet 

passerat kröken och skall rinna över kanten. Den beräknas med hjälp av ekvation (21) som är 

en ekvation som beräknar flödet vid rektangulära ytutskov. Det vill säga flödet på ytvattnet 

som rinner över en rektangulär yta likt ett vattenfall. Överfallshöjden är den höjd på vattnet 

från kanten där vattnet rinner över till överst på vattenytan. Överfallshöjden löses ut för att 

erhålla den nivå som friktionen skapar. Ekvationen lyder enligt följande  

(Johannesson, Vretblad, 2011 s.169): 

𝑞 =
2

3
∗ 𝜇 ∗ 𝑏 ∗ √2 ∗ 𝑔 ∗ ℎ

3
2 

Ekv. (21) 

q = flöde [m3/s]    

𝜇 = avbördningskoefficient, vars storlek beror på utskovets utformning  

(Johannesson, Vretblad, 2011 s.169) 

b = utskovets bredd [m] 

g = tyngdacceleration [m/s2] 

h = överfallshöjden [m]  

3.1.9 Beräkning av mängden vatten för att fylla krök i temporär ledning vid 

nödutlopp 

Den mindre ledningen behöver fyllas med vatten upp till hjässan av ledningen vid mätaren. 

För att beräkna den mängd vatten som behövs för att fylla ledningen behövs först nivån på 

hjässan vid mätaren. Den erhålls genom nivån på överfallet vid nödutloppet, det vill säga den 

höjd vattnet måste nå innan det nödbräddas över kanten vid kröken. Den nivån behöver 

vattnet inneha även vid mätaren. För att beräkna hur högt uppströms vattengången ligger på 

överfallsnivån behövs lutningen på den befintliga ledningen. Lutningen beräknas med hjälp 

av ekvation: 

𝑁𝑖𝑣å𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑

𝐿ä𝑛𝑔𝑑
= 𝐿𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

Ekv. (22) 

Nivåskillnad = skillnaden mellan vattengång uppströms och vattengång nedströms [m] 

Längd = längden på ledningen [m] 

Lutning = ledningens lutning [promille] 

Med hjälp av lutningen på den befintliga ledningen, nivåskillnaden mellan vattengång 

ledning nedströms och överfallsnivå på kröken samt ekvation (22) erhålls längd. Denna längd 

visar hur högt upp i ledningen vattnet behöver nå för att den mindre ledningen skall vara 

fylld till hjässan vid mätaren.  

För att beräkna hur mycket vatten som måste fyllas i den befintliga ledningen upp till den 

uträknade längden behövs den våta tvärsnittsarean nedströms vid utloppet av den befintliga 

ledningen. Den våta tvärsnittsarean, enligt figur 12, kan erhållas genom att beräkna 

tvärsnittsarean på befintlig ledning med ekvation (23) och därefter subtrahera med arean 

ovanför vattennivån, parabeln som beräknas med ekvation (24).  
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h= höjd från vattennivå till ledningshjässa 

b= bredd 

d= diameter befintlig ledning 
 

Figur 12. Tvärsnitt av ledning där det våta tvärsnittet visualiseras 

Cirkelarean av ledningen beräknas med hjälp av ekvation (Johannesson, Vretblad, 2011 s.3);  

𝐴 =
𝜋 ∗ 𝐷2

4
 

Ekv. (23) 

A = cirkelarea [m2] 

D = innerdiameter av ledning [m] 

 

Parabeln ovanför det våta tvärsnittet beräknas med hjälp av ekvation  

(Johannesson, Vretblad, 2011 s.4); 

𝐴 =
2

3
∗ 𝑏 ∗ ℎ 

Ekv. (24) 

A = parabelarea [m2] 

b = bredd [m] 

h = höjd [m]  

3.1.10 Beräkning av samband mellan nivå och nödbräddat flöde 

För beräkning av sambandet mellan nivå i bräddrännan och nödbräddat flöde vid nödutlopp 

används ekvation (21).   

h 

d 
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3.2 Flödesmätning teori 
För att lokalisera tillskottsvattnets källa utförs vanligtvis en flödesmätning i nätet för att 

inringa område och orsak (Forsberg, 2011 s.11). Nedan följer en teoretisk beskrivning av 

flödesmätningens komponenter och dess funktioner. Även beskrivs hur val av mätplatser 

baseras samt en del om arbetsmiljö.  

3.2.1 V/h-mätning 

Vid flödesmätning används vanligtvis en v/h-mätare. V/h kommer från engelskans 

velocity/height och den mäter hastighet och nivå på flödet i ledningen  

(Granlund, Nilsson, 2000 s.19). 

Hastigheten mäts vanligen med hjälp av en dopplerfrekvensmätare. En signalkälla skickar 

iväg en stråle med konstant frekvens från mätaren. Strålen träffar små partiklar och bubblor i 

vattnet som reflektera tillbaka en stråle till mätaren som även innehåller en mottagare. Det 

kommer att vara en skillnad mellan den utsända och den reflekterade strålen, då den 

reflekterade strålen kommer få en frekvens som beror av partiklarnas hastighet. Detta kallas 

för dopplereffekten. På så sätt kan mätaren registrera hastigheten i flödet  

(Häggström, 2009 s.247).  

För att erhålla nivån på flödet mäts trycket. I mätaren finns ett membran, ungefär som en 

trumhinna, bakom dopplermätaren. Mätarens yttre hölje runt membranet är perforerat med 

hål för att släppa in vattnet mot membranet. I och med att hålen på mätaren är placerade 

vinkelrätt mot flödet kommer hålen fyllas med vatten och inte störas av flödets hastighet. 

Vattnet mot membranet blir stillastående och kan anses ge ett hydrostatiskt tryck mot 

membranet. Genom att registrera trycket mot membranet samt atmosfärstrycket, som mäts 

med en annan givare i brunnen, erhålls nivån på flödet i ledningen. Läs mer utförligt om 

hydrostatiskt tryck under kapitel 3.1.1. 

Med hjälp av loggad hastighet och nivå räknar programmet Mainstream ut flödet. Detta tack 

vare att innerdiametern är registrerad och då erhålls den våta tvärsnittsarean. Därefter 

beräknas flödet genom ekvation (7) (Granlund, Nilsson, 2000 s.20). 

3.2.2 Pumpstationsmätning 

Till pumpstationen anländer flöde via självfallsledningar men vid pumpstationen krävs att 

flödet pumpas upp till en ny nivå via tryckledningar för att det ska kunna rinna vidare med 

självfall. Inledningsvis anländer flödet från ett flertal ledningar till en uppsamlingsbrunn 

inne i pumpstationen, kallad pumpgrop. Flödet som ansamlas nere i pumpgropen kallas för 

”sump”. Längst ned i pumpgropen finns två pumpar samt tre stycken vippor, se figur 13. När 

sumpen stiger till nivån att den mellersta vippan flyter och lägger omkull sig, startar den ena 

pumpen. Pumpen trycker iväg flödet via en tryckledning vidare ut på nätet där det kan 

fortsätta via självfall mot reningsverket. När flödet når vippan längst ned stannar pumpen. 

Varvid gropen fylls upp igen genom inkommande flöde. Pump 1 och 2 alternerar att pumpa 

ut varannan gång, för att ha ett jämnt slitage på pumparna. Om den ena pumpen inte startar, 

på grund av fel eller att vippan inte tippar, fortsätter sumpen att stiga till den övre vippan 

som går till den andra pumpen. Vid kraftiga flöden går båda pumparna för att hinna trycka 

iväg flödet. Det finns även nödbräddningsmöjlighet i pumpstationen om ingen av pumparna 

startar.  
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Figur 13. Pumpgropen med vippor i orange som indikerar start och stopp av de två pumparna (Eget foto)  

Genom att registrera start och stopp av pumparna i pumpstationen samt nivån på sumpen är 

det möjligt att kalkylera vilket flöde som lämnar pumpstationen  

(Granlund, Nilsson, 2000 s.27).   

3.2.3 Nederbördsmätning 

För möjligheten att koppla samman direkt nederbördspåverkan med ökat flöde i ledningarna 

behövs tillgång till nederbördsdata. Nederbörden registreras i millimeter och genom att 

multiplicera med önskad ytstorlek erhålls volymen av nederbörden. En millimeter regn 

motsvarar en liter vatten per kvadratmeter (Svenskt Vatten, 2016 s.33).  

Genom att installera en regnmätare erhålls data vad gäller den mängd regn som faller inom 

området där flödesmätning utförs. Regnmätaren placeras lämpligen på en plan, vindskyddad 

och öppen plats. Detta för att nederbörden obehindrat ska ges möjlighet att falla ned i 

mätaren från alla håll. Dock kan det vara svårt att i verkligheten finna en sådan plats då det 

finns risk för skadegörelse eller stöld av mätaren. Därav placeras många regnmätare i direkt 

anslutning till pumpstationen på dess tak (Granlund, Nilsson, 2000 s.37). 

När regnmätaren fästs till väggen eller taket är det viktigt att den sitter vågrätt för att 

mätningen av nederbörden ska fungera optimalt. Vidare kopplas regnmätaren ihop med 

GSM-sändare för möjlighet att avläsa värden via internet. För att få en indikation om start av 

mätperiod vippas regnmätarens kopp tio gånger. Tiden för vippningen antecknas för att 

kunna verifiera start av mätperiod vid analys. 

3.2.4 Val av mätpunkter 

Valet av mätpunkt är av stor vikt för att uppnå god mätnoggrannhet. Ibland ser dock 
verkligenheten inte ut som önskas utan kompromisser måste göras.   

 I första hand bör brunnar med endast en genomgående ledning väljas, det vill säga en 
inkommande ledning och en utgående. Vidare bör det inte heller vara någon krök på 
ledningen utan den bör vara rak. Flera inkommande ledningar samt krökar medför 
turbulens och ojämn strömning, vilket påverkar mätningen negativt. Ledningen bör 
vara rak i en längd av minst fem gånger diametern innan mätaren och två gånger 
diametern efter mätaren.  
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 Lutningen på inkommande och utgående ledning bör vara ungefär densamma. Det är 
också av vikt att lutningen på ledningen inte är för stor. Helst bör ledningslutningen 
understiga 15 promille. Vid kraftig lutning ökar hastigheten och strömningen blir mer 
turbulent vilket påverkar mätningen negativt. 
 

 Ledningarna bör spolas rena från sediment innan utplacering av mätare. Detta för att 
minimera risken att sediment lägger sig framför givaren och stör mätningen. Vidare 
kan spolningen rensa bort lagringar av sediment som stör flödet och påverkar 
strömningen. 
 

 Beaktning bör också tas vad gäller placeringen av brunnen då flertalet brunnar är 
placerade mitt i gatan på trafikerade partier. Detta i och med att brunnen ska besökas 
flertalet gånger samt nedstigas i.  
 

Säkerheten vid arbete i avloppsystem är också en mycket viktig aspekt  
(Granlund, Nilsson, 2000 s.22), varvid detta beskrivs närmare i kapitel 3.2.5. 

3.2.5 Arbetsmiljö 

Då arbete inom vatten och avlopp ofta innebär att arbeta i besvärliga och i vissa fall även 

farliga miljöer finns risk för olyckor. Flödesmätning utförs i ledningsnätet och därför bör 

information om de risker som finns samt hur dessa undviks även inkluderas i denna rapport. 

För att underlätta arbetet med att hålla en god arbetsmiljö samt ge tips och råd har Svenska 

miljöinstitutet (IVL) skapat hemsidan ArbetsmiljöVA där information finns lättillgänglig 

(ArbetsmiljöVA, 2015a).  

De risker som finns med att arbeta i brunnar är syrebrist samt risken för gaser. Det kan också 

vara trångt och besvärligt vilket medför att det blir problem vid evakuering av nödställda. Det 

är därför av stor vikt att arbetare är välinformerad och utbildad inom riskerna med att arbeta 

i brunnar (ArbetsmiljöVA, 2015b). Som farliga gaser bör nämnas vätesulfid (svavelväte) som 

är en mycket giftig gas. Vätesulfid bildas i samband med anaerob (syrefattig) nedbrytning av 

avloppsvatten. Den första antydan är upplevelsen att det luktar ruttna ägg. Gasen är mycket 

farlig i och med att luktsinnet efter en stund bedövas och personen inte upplever sig vara 

bland höga halter. De hälsoeffekter som sedan uppstår är akut huvudvärk, ögonirritation och 

andningsbesvär. Vid höga halter av gasen kommer effekten därefter leda till medvetslöshet 

och slutligen dödsfall på grund av försämrad syretransport i blodet (ArbetsmiljöVA, 2015c). 

Inför arbete i brunn bör området runt brunnen markeras och spärras av. Locket måste 

placeras utan risk att det slår igen när arbetet utförs. Det är också av stor vikt att aldrig lämna 

öppnad brunn obevakad, då det finns risk för allmänheten att ramla ner. Vidare bör noteras 

att allt arbete i brunn utförs med ett minimum av två arbetare. Det är endast tillåtet med 

enmansarbete vid inspektion samt kontroll ovan mark (ArbetsmiljöVA, 2015b). 

På grund av risken för farliga gaser ska alltid en gasvarnare skickas ned först hängande i ett 

rep. Gasvarnaren startas ovan mark och bör vara nere i brunnen minst en minut för att 

försäkra att det är säkert att gå ner. Det är också viktigt att personen som nedstiger i brunnen 

har gasvarnaren med sig ned. Om gasvarnaren larmar är det av stor vikt att snabbt evakuera 

brunnen (ArbetsmiljöVA, 2015b). 

Det ska också noteras att de stegpinnar som finns i vissa brunnar inte ska användas utan en 

egen stege ska medtas. Anledningen till att de befintliga stegpinnarna inte ska användas är 

att dess hållbarhet inte går att garantera på grund av korrosion. Om brunnen är djupare än 

tre till fyra meter ska en tripod med skyddssele och livlina användas. 
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Som klädsel vid arbete i anslutning till avloppsvatten ska skyddskläder, stövlar och handskar 

användas, se figur 14. Den personliga hygienen är av stor vikt vid arbete med avloppsystem. 

Det är viktigt att tvätta händerna direkt efter kontakt med avloppsvatten eller lokaler som 

innehåller avloppsvatten. Det är också viktigt att tvätta händerna innan måltid eller rökning 

respektive snusning. (ArbetsmiljöVA, 2012) 

 

Figur 14. Korrekt arbetsklädsel redo att klättra ner i brunnen (Eget foto)  
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4 Metod 
Examensarbetet är utfört genom litteraturstudier, beräkningar, fältarbete, analyser samt 

samtal med sakkunnig. Noteras bör att dessa samtal icke skall misstas för intervjuer. Nedan 

följer mer ingående beskrivning av utförandet av beräkningarna samt analyserna. Vad gäller 

utförandet av flödesmätningarna finns dessa beskrivna under kapitel 5. 

4.1 Beräkningar 
De beräkningar som utförts är dels för att kontrollera att den speciella konstruktionen vid 

bräddutloppet inte orsakar en dämning som i sig skapar problem, men även för att jämföra 

ett teoretiskt beräknat flöde med det uppmätta. Arbetsgång vid beräkningarna beskrivs 

kortfattat nedan.  

4.1.1 Teoretiskt spillvattenflöde i Täfteå 

För att beräkna det teoretiska flödet av spillvattnet i Täfteå användes försåld mängd 

dricksvatten år 2015 erhållen av VAKIN (Nordlund, 2016 bilaga 1), enligt tabell 1. 

Tabell 1. Försåld mängd dricksvatten i Täfteå år 2015 

År Dricksvatten 
m^3/år 

2015 50 445 
 

Den försålda mängden dricksvatten fördelas på 1335 personer i Täfteå varvid ett flöde per 

person erhålls. Därefter beräknas flödet per delområde. 

På grund av ovetskapen om ledningarnas uppbyggnad, utförande samt ålder beräknas även 

en uppskattning av tillskottsvatten med hjälp av ekvation (18) samt (19). Till konstant för 

beräkning av tillskottsvatten orsakat via inläckage under torrperiod, ekvation (18) valdes 0,1. 

Till inläckage under regnperiod, ekvation (19) valdes konstanten 0,45. Som uppsamlingsarea 

har ledningslängden inom varje delområde valts att multipliceras med två. Detta med tanke 

på att ledningarnas upptagningsområde antas ligga en meter på var sida om ledningen. 

Tabell 2 redovisar ledningslängd samt totalt upptagningsområde för de tre delområdena. 

Tabell 2. Ledningslängd samt det totala upptagningsområdet för varje delområde.  

Delområde mätplats Ledningslängd [m] Uppsamlingsbredd 
[m] 

Totalt 
upptagningsområde 
[ha] 

Björken 5 819 2 1,16 
Stugan 5 721 2 1,14 
Halängesvägen 8 316 2 1,66 

 

4.1.2. Dämning i befintlig ledning 

Vid kontroll av dämning väljs att undersöka flödet 0,05 m3/s samt 0,1 m3/s. Via ritningar av 

ledningsnätet erhålls vattengångar uppströms och nedströms på befintlig bräddledning.  

Hastigheten som uppstår i den mindre ledningen vid dessa två flöden erhålls med hjälp av 

Colebrooks diagram, bilaga 1, men kontrolleras även med hjälp av ekvation (7). 

Därefter kontrolleras de friktionsförluster som uppstår i flödet på grund av den mindre 

ledningen. Inledningsvis skapas en friktionsförlust orsakad av inströmningen i en smalare 

dimension som beräknades med hjälp av ekvation (10). Koefficienten k som är beroende av 

utformningen på inströmningen antas till 0,75 enligt (Johannesson, Vretblad, 2011 s.164) då 

det lilla röret förmodas ge samma friktion som en instucken ledning i en reservoar.  
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Vidare uppstår en friktionsförlust beroende på att flödet passerar genom ledningen. Denna 

friktionsförlust erhålls med hjälp av Colebrooks diagram men kontrolleras även med hjälp av 

ekvation (11) där faktorn f utläses i Moodys diagram, bilaga 2, tillsammans med ekvation (9) 

samt (12). 

För ledningsförlusten erhålls följande värden för faktor f enligt tabell 3. 

Tabell 3. Redovisar beräkningar för friktionsfaktor f för båda alternativen av flöde samt att slutligen väljs 

f=0,0205  

Q 
[m^3/s] 

Moodys 
diagram 

Rå 
strömning 

Glatt 
strömning 

Övergångsområde 1

√𝑓
 

Valt f 

0,05 0,02 7,06 8,35 6,88 7,07 0,0205 
0,1 0,02 7,06 8,95 6,97 7,07 0,0205 

 

Även kröken orsakar en friktionsförlust som beräknas med hjälp av ekvation (16). 

Krökförlustskoefficienten k antas till 0,25 enligt (Johannesson, Vretblad, 2011 s.165) då den 

mindre ledningen är av PVC vilket medför en glatt inneryta. Samt att den inre radien för 

kröken är liten och antas vara den samma som radien för röret. Detta medför att r/d <1 

varvid 0,25 väljs till krökförlustkoefficienten k. 

Slutligen skapas en friktionsförlust på grund av överfallet vid utloppet som beräknas med 

hjälp av att lösa ut h ur ekvation (21). Till bredden nyttjas hela rörets omkrets då vattnet har 

möjlighet att rinna över på samtliga sidor. Avbördningskoefficient µ beror av höjden på 

vattnet från kanten till ytan h och djupet på vattnet från kanten av överfallet till bottenytan 

H. För detta fall antas h vara betydligt mindre än H. Det gör att h/H<0, därav väljs 0,60 till 

avbördningskoefficient µ enligt (Johannesson, Vretblad, 2011 s.169). 

4.1.3 Vattenmängd för att fylla rör vid nödutlopp 

Den mindre ledningen som placeras i den befintliga nödbräddledningen omsluts av ett 

innerdäck från en fyrhjuling. Däcket pumpas upp tills befintlig ledningsöppning är täckt. 

Innan utplacerandet utförs beräkningen varvid den mindre ledningens bottennivå uppskattas 

till att hamna +0,1 m från nedströms vattengång. Det innebär att för beräkning av 

vattennivån vid överfallet inkluderades den uppskattade däcktjockleken till den mindre 

ledningens diameter.  

Ledningsnivån på den befintliga ledningen är +3,16 m vid inloppet vid bräddpunkten och 

nedströms ledningen är nivån +2,36 m. Lutningen på den befintliga ledningen beräknas med 

hjälp av ekvation (22). Därefter beräknas vid vilken längd på den befintliga ledningen 

vattennivån hamnade för önskad nivå. Detta utförs genom att dividera nivåskillnaden med 

lutningen utgående från ekvation (22). Nivåskillnaden erhålls genom att subtrahera 

nedströms VG med den önskade vattengången vid krököverfallet.  

Vid beräkning av hur mycket vatten som behövs i den befintliga ledningen försummas den 

mindre ledningen. Därmed antas den önskade nivån vid överfallet vara till vilken nivå den 

befintliga ledningen ska fyllas. Den våta tvärsnittarean beräknas genom att nyttja  

ekvation (23) och därefter subtrahera med ekvation (24). Bredden på vattenytan erhålls 

genom att rita cirkeln skalenligt i ritprogrammet Auotcad.  

Den våta tvärsnittsarean multipliceras därefter med den uträknade ledningslängden. 

Vattennivån i den fyllda ledningsdelen antas gå från noll i våt tvärsnittarea uppströms till 

uträknad nedströms. Det medför att uträknad area divideras med två för att erhålla den 

slutliga vattenmängden.  
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4.1.4 Samband mellan nivå och nödbräddat flöde på Hålängsvägen i Täfteå 

Tyvärr kan inte några beräkningar eller analyser medfölja rapporten på grund av tidsbrist. 

Dock finns ett diagram redovisat för nödbräddningen som skedde 2016-04-27 under resultat 

samt funderingar kring fortsatt arbete under kapitel 8.3. 

4.2 Analys av mätvärden 
För analyser av data såsom jämförelse av nederbörd samt flöde och för att dra slutsatser om 

tillskottsvattnets källa, används programmet MDH (Mät-Data Hantering) skapat av Sweco.  

Programmet möjliggör visualisering av mätdatat i diagram för att se eventuella samband 

mellan flöde, nivå, hastighet och nederbörd.   
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5 Flödesmätning examensarbete 
Nedan följer en beskrivning av hur arbetet ute i fält utförs när samtliga mätare utplaceras i 

Täfteå. 

5.1 Okulärbesiktning 
Totalt fyra stycken flödesmätare, en nivåmätare i pumpgropen samt en regnmätare 

utplaceras i Täfteå. Innan arbetet inleds med utplaceringen utförs en okulärbesiktning. 

Samtliga mätplatser inspekteras och kontrolleras att utseendet i verkligheten är som 

beskrivet enligt ritningarna. Vid besiktningen kontrolleras punkterna nämnda under  

kapitel 3.2.4. 

På den östra sidan om Täfteåån, där pumpstationen är placerad inspekteras en brunn öster 

om pumpstationen vid vägkanten, Björken. Brunnen har en inkommande ledning i betong 

med en innerdiameter av 225 mm. Det anses vara en mycket god mätplats med ett rikligt 

flöde i samband med den okulärbesiktningen. 

Den andra brunnen som inspekteras på den östra sidan om Täfteåån är placerad norr om 

pumpstationen, Stugan. Även denna brunn har en inkommande ledning av betong med 

innerdiameter 225 mm. Dock finns det ytterligare en inkommande ledning från närliggande 

fastigheter. I den anslutande ledningen är det näst intill inget flöde men i ledning från norr är 

det ett kraftigt flöde med turbulent strömning. Mätplatsen anses dock god trots rådande 

störningar.  

På den västra sidan om Täfteåån inspekteras en brunn placerad efter bräddpunkten på 

Halängesvägen. Dock innehåller denna brunn en inkommande tryckledning för flödet som 

pumpas från pumpstationen. Det tryckta flödet skapar strömningar och turbulens som anses 

påverkar mätningen negativt. Därav väljs bräddpunkten istället som mätplats för den västra 

sidan. Vid bräddpunkten finns en anslutande PVC-ledning med drygt 350 mm i diameter. 

Överfallet på bräddrännan, det vill säga kanten det bräddade flödet rinner över, mäts till  

1109 mm och djupet på rännan till denna kant mäts till 475 mm. Det konstateras även att det 

i bräddpunktens ränna finns mycket slam varvid VAKIN kontaktas för spolning av samtliga 

ledningar i anslutning till mätplatserna. VAKIN har även installerat en nivågivare som med 

hjälp av ultraljud mäter nivån i bräddrännan. Data från denna nivåmätare har erhållits från 

VAKIN till examensarbetet.  

Den fjärde och sista brunnen är placerad intill Täfteåån vid nödbräddutloppet. I brunnen 

sammanstrålar det nödbräddade flödet från bräddpunkten vid Halängesvägen med en 

dagvattenledning. Nödbräddledningen består av en PVC-ledning med diameter 400 mm 

vilket gav en innerdiameter av 0,377 mm. Via dagvattenledningen leds det nödbräddade ut 

till Täfteåån, se figur 15. 
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Figur 15. Utlopp i Täfteåån för dagvatten samt nödbräddat flöde via svart PVC-ledning nedtill vänster i bild 

(Eget foto) 

Nödbräddningsledningen kontrolleras cirka tre meter uppströms från brunnen med en rak 

linjal. Kontrollen visar att ledning saknar krök den kontrollerade sträckan varvid mätplatsen 

anses god.  

Pumpstationen inspekteras och plats att nedsänka nivågivare lokaliseras. Det är ett kraftigt 

flöde som anlände till pumpstationen och pumpgropen vid besiktningstillfället.  

Bästa platsen för regnmätaren förmodas vara på väggen till vänster om ingången. Dock anses 

inte mätplatsen optimal med tanke på många närliggande träd bakom pumpstationen, men 

ändå godtagbar. 
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5.2 Utplacering av flödesmätare Björken, Stugan samt Halängesvägen 
För flödesmätningen behövs v/h-mätare, metallhållare för mätaren utformad som en osluten 

ring, logger som registrerar data från mätaren, batteribox för att klara strömtillförsel under 

hela mätperioden samt GSM-sändare som skickar data via nätet, se figur 16. 

 

Figur 16. Samtliga delar vid en flödesmätning; en v/h-mätare, en metallhållare för applicering, en logger, en 

batteribox samt en GSM-sändare (Eget foto) 

Vid utplacering av flödesmätarna appliceras mätaren inledningsvis på den utstickande 

plattan av mäteshållaren i metall. Det finns förborrade hål i plattan samt gängade hål på 

undersidan av mätaren. Dock överensstämmer inte dessa varvid mätaren fästs med hjälp av 

eltejp runt den främre dopplergivaren och metallplattan, utan att tejpa över några hål på 

mätaren.  

Kablarna placeras i en fin båge bakom mätaren och upp längs ena kanten av mätarhållaren. 

De fästs med hjälp av bultband i de förborrade hålen. Överskottet av bultbanden klipps bort 

och fästningen placeras på baksidan av kablarna sett från flödets håll. För att få en fin 

strömning över mätaren placeras även silvertejp över kablarna och på framsidan av 

metallhållaren, enligt figur 17. 
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Figur 17. Silvertejp placerat längs kablarna för att täcka bultband och även över mätarens bakre del utan att 

täcka tryckgivaren. Detta för att skapa jämn och fin strömning över mätaren (Eget foto)  

Efter nedstigningen i brunnen hissas mätaren ned för placering i inkommande ledning. 

Doppler placeras först in i ledningen så att metallhållaren där kablarna är fäst lämnas 

utanför. Därefter placeras metallhållarens sidor omlott för att minska omkretsen och 

möjliggöra att mätaren kan styras in en bit i ledningen. Sidan med kablarna placeras underst 

för att inte riskera att kablarna hamnade i kläm och skadas. 

Mätaren placeras en liten bit upp på sidan av ledningen, sediment behöver ges möjlighet att 

passera i botten av ledningen. Flödet är dock mindre än vid den okulära besiktningen varvid 

mätaren inte får placeras för högt upp på sidan, då nivån inte kan utläsas om hålen på 

tryckgivaren är ovan ytan, se figur 18. 
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Figur 18. Flödesmätare placerad i ledningen med en viss förskjutning i sidled (Eget foto)  

I samband med att mätaren placeras i ledningen ansluts den med en logger som registrerar 

data från mätaren. Vidare ansluts loggern till en dator med programmet Mainstream där 

signalstyrka samt mätvärden erhålls. Det möjliggör även att lokalisera mätarens bästa 

position i ledningen. Ett riktvärde för en god mätning är att signalstyrkan bör ligga över  

80 procent. Mätaren kan även behöva en tid att acklimatisera sig till miljön, membranet som 

mäter trycket behöver blötas upp ordentligt. Därav kan det vara en fördel att inte kalibrera 

direkt utan vänta en liten stund. Det är även av denna anledning som det utförs en verifiering 

av den kalibrerade inställningen efter cirka en vecka.  

I Mainstream kontrolleras att klockan för logger samt dator överensstämmer med aktuell tid. 

Namnet på brunnen, för att tydliggöra vilken mätpunkt mätaren placeras i, antecknas i 

programmet. Vidare antecknas även innerdiameter på ledningen. För ledningar i betong 

anger ledningsmåttet innerdiametern men för PVC-rör anger ledningsmått ytterdiametern. 

Om det är plaströr i ledningen måste antingen innerdiameter mätas på plats eller lokaliseras i 

fabrikationsdokument. Därefter ändras mätningens kontinuitet från två minuter till 

konstant. Inställningen på två minuter är för att spara batteri på mätutrustningen. 

I programmet erhålls data, som hastighet, signalstyrka, nivå med mera från mätaren. 

Signalstyrkan kontrolleras samt att mätaren registrerar både nivå och hastighet. Sedan utförs 

en kalibrering för att jämföra den manuellt uppmätta nivån med nivån som registreras via 

mätaren. Genom att mäta nivån för hand i ledningen exakt samtidigt som data erhålls via 

logger och jämföra dessa. Förhoppningen är att dessa två ska vara exakt vid tre efterföljande 

mätningar.  
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Den manuella mätningen utförs framför mätaren med hjälp av en linjal som är stabil och 

därmed inte påverkas av flödet i ledningen. Kritpulver appliceras på linjalen över en yta 

bredare än antagen nivå i ledningen. Linjalen bör flyttas lite i sidled åt båda hållen för att 

försäkra att mätningen utförs i botten av ledningen. Linjalen placeras med avläsningsytan i 

flödets riktning och avläsningen sker längst ut på linjalen. Själva avläsningen bör utföras 

relativt snabbt då vattnet lätt rinner i väg längs linjalen och orsakar otydlig avläsning. Det är 

mycket svårt att mäta manuellt. När det skiljer mellan manuellt och loggat värde med ett 

mönster justeras loggern med hjälp av ”Offset” till dess att de överensstämmer. Kalibreringen 

pågår till dess att två till tre mätningar är likvärdiga med oförändrad offset.  

Nedan följer tabeller för de utförda kalibreringarna för Björken tabell 4, Stugan tabell 5 samt 

Halängesvägen tabell 6. 

Tabell 4. Kalibrering av flödesmätare Mainstream H-009-0021 vid mätplats Björken. Flödet är vid 

utplacerandet mindre än vid den okulärbesiktningen. Signalstyrka på drygt 80 procent och hastighet cirka  

0,1 m/s noteras. Offset bestäms till 16 mm och GMS-sändare Adcon: H-064-0047 kopplas in. 

Offset Manuell mätning av nivå Nivå loggad via flödesmätare 

0 42 29 
0 42 28 
14 44 42 
14 44 42 
16 46 44 
16 45 44 
16 45 44 
17 43 45 
17 45 45 
17 43 45 
16 43 43 
16 41 41 
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Tabell 5. Kalibrering av flödesmätare Mainstream H-009-0052 vid mätplats Stugan. Även här konstateras ett 

betydligt mindre flöde än vid den okulärbesiktningen.  Mätaren är svår att applicera i rätt läge och kräver 

många omjusteringar. Loggern visar en låg signalstyrka på drygt 47 procent. Det är lite vatten i ledningen men 

hastigheten är hög, drygt 0,4 m/s.  Trots den dåliga signalen utförs kalibreringen. Offset sätts till 7 mm och 

GMS-sändare Adcon: H-064-0065 kopplas in. 

Offset Manuell mätning av nivå Nivå loggad via 
flödesmätare 

0 40 33 
 42 31 
 25 26 
 23 25 
Omjustering av mätare   
 25 28 
 28 26 
 34 28 
 45 28 
 45 28 
Personalbyte samt 
omjustering av mätare 

  

 35 20 
 35 16 
 42 17 
 42 19 
 45 46 
 - 47 
 52 48 
7 54 48 
 52 55 
 54 52 
 54 56 
 54 53 

 

Tabell 6. Vid Halängesvägen konstateras ett laminärt flöde och mätarplacering samt kalibrering antas 

fullföljas enkelt utan problem. Mätare utplaceras men tyvärr erhålls ingen kontakt trots flertalet försök till 

omstart. Beslut tas att byta mätaren till H-009-0015 och vid utplaceringen erhålls en signalstyrka av  

96,3 procent och kalibreringen utförs. Offset sätts till 21 mm och GMS-sändare Adcon: H-064-0021 kopplas in.  

Offset Manuell mätning av nivå Nivå loggad via flödesmätare 

0 66 67 
0 46 67 
21 67 72 
21 67 - 
21 68 67 
21 68 - 
21 68 68 
21 68 69 

 

Efter att kalibreringen är utförd är det dags att klättra upp ur brunnen, se figur 19. 

Mätningsintervallen justeras åter tillbaka till två minuter istället för konstant. Detta är viktigt 

för att spara batterilängd på mätningen. Därefter kopplas logger ihop med en batteribox för 

eltillförsel under hela mätperioden. Dessa två kopplas även ihop med en GSM-sändare som 

skickar mätuppgifterna via internet. På så sätt erhålls data under hela mätperioden utan att 

mätplatsen behöver besökas. 
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Figur 19. Glädjen lyser i ögonen när mätaren är på plats och fungerar som den ska samt att det är dags att 

stiga upp ur brunnen (Eget foto) 

Logger, batteribox samt GSM-sändare fästs därefter i innerväggen av brunnen närmast 

locket, se figur 20. Det möjliggör kontroll av logger samt batteribox bara genom att lyfta på 

brunnslocket. Överskott av kablar från mätare till logger rullas ihop och hängs även på fästet. 

Annars finns risk att kablarna följer med i utgående ledning och papper trasslar in sig vilket 

kan orsaka dämning. Det kan även orsaka onödigt slitage på kabelfästet mot loggern.  
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Figur 20. Logger, batteribox samt GSM-sändare placerad via fäste i överkant av brunn strax under 

brunnslocket (Eget foto) 

 

Mätaren kan behöva anpassningstid i ledningen för att blöta upp membranet som mäter 

trycket. Därför utförs en verifiering efter cirka en vecka. Det innebär att samma procedur 

som vid kalibreringen utförs för att kontrollera om det blivit några förändringar. Nedan följer 

tabeller för de utförda verifieringarna för Björken tabell 7, Stugan tabell 8 samt 

Halängesvägen tabell 9. 

Tabell 7. Verifiering av mätaren vid Björken.  Tyvärr har loggern ingen kontakt med nätet och därmed ingen 

möjlighet att skicka informationen om mätningen. Det resulterar i att data är tvunget att erhållas på plats. 

Logger registrerar en signalstyrka på 96,1 procent och en hastighet av 0,1 m/s vid verifieringstillfället. Offset 

lämnas oförändrad. 

Offset Mätt Logg 

16 - 49 
16 49 48 
16 48,5 48 
16 - 48 
16 47,5 48 
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Tabell 8. Verifiering av mätaren vid Stugan. Signalstyrkan registreras till 61,4 procent och hastigheten till  

0,6 m/s. Det är hög hastighet på flödet. Offset justeras till 0 efter flertalet mätningar samt försök till 

omjustering av mätaren. 

Offset Mätt Logg 

7 42 65 
7 46 65 
7 - 66 
7 55 66 
0 - 58 
0 55 58 
0 - 58 
0 58 59 
0 - 58 
0 - 58 
0 55-60 59 

 

Tabell 9. Verifiering av mätaren vid bräddpunkten Halängesvägen. Signalstyrka noteras till 89,9 procent och 

hastigheten till 0,2 m/s. Offset justeras till 42mm. 

Offset Mätt Logg 

21 73 47 
21 74 47 
48 67 72 
48 66 72 
42 66 66 
42 66,5 66 
42 66-67 66 

 

I slutet av mätperioden spolas ledningen vid Stugan på grund av en tv-inspektion i ledningen 

i samband med en källaröversvämning som ägt rum tidigare uppströms mätaren. Med 

anledning av detta avlägsnas och återplaceras mätaren i brunnen. Via inspektionen och 

spolning upptäcks en sten i ledningen samt en större bit cement som antas vara en bit av ett 

brunnslock. Det är även mycket fett, synliga rötter och ojämna fogar i ledningen.  

Efter spolningen noteras en ökning av hastigheten på flödet. När mätaren återplaceras är 

flödet turbulent vilket försvårar mätningen. Mätarens signalstyrka är låg, mellan  

0-40 procent och detta resulterar i att hastigheten inte kan loggas kontinuerligt. Nivån 

registreras dock och kalibrering utförs trots signalstyrka på 29,9 procent och hastighet 0 m/s, 

se tabell 10. 

  



40 

Tabell 10. Kalibrering av mätare vid Stugan efter återplacering efter inspektion samt spolning. Hastigheten på 

flödet ökade efter spolningen vilket skapar ett turbulent flöde. Offset bestäms till 15 mm. 

Offset Mätt Logg 

0 38 20 
0 26 15 
0 - 15 
0 27 17 
10 28 26 
10 - 26 
10 - 26 
10 28 26 
11 25 27 
11 28 26 
11 - 26 
11 27 26 
11 27 29 
11 32 27 
11 32 28 
15 32 31 
15 - 31 
15 32 31 

 

5.3 Utplacering av flödesmätare Nödutlopp 
Utplaceringen av mätaren vid nödutloppet kräver som nämnt en egen konstruktion. 

Materialet som behövs består av rör med ytterdiameter 200 mm till en längd av totalt cirka 

två meter som baseras på att det behövs ett avstånd av fem gånger diametern före mätaren 

samt två gånger diametern efter mätaren. Vidare behövs en rör krök med ytter diameter 

200mm, silvertejp, bultband, innerdäck till fyrhjuling, ventil, pump samt träpinnar.  

Inledningsvis kapas ledningen till hanterbara delar till brunnen. Så få skarvar som möjligt 

eftersträvas i och med att skarvarna ökar risken för läckage. Därefter placeras mätaren i 

botten av ena röret, se figur 21. Mätaren fästs genom att borra fyra hål i röret och genom 

dessa trä bultband runt mätaren och röret.  
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Figur 21. Flödesmätare placerad i botten och fäst med bultband i ledning med ytterdiameter 200 mm (Eget foto) 

Därefter kapas den ena delen av kröken så att öppningen får samma höjd som hjässan på 

ledningen. När kröken appliceras på röret är det viktigt att tänka på att kablarna hamnar i 

rätt riktning. Även att mätaren hamnar mot sidan av ledningen och inte i botten. Sedan 

placeras det uppblåsbara däcket över kröken, se figur 22.   
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Figur 22. Ouppblåst innerdäck till en fyrhjuling placerat över den avsågade kröken för att blåsas upp och täta 

befintlig ledning av ytterdiameter 400 mm (Eget foto) 

Det första röret som appliceras inledningsvis i ledningen kapas snett för att skapa en mjukare 

övergång för flödet. Det röret placeras först in i befintlig ledning med den snedkapade delen 

först. Därefter delen med den avkapade kröken och denna placeras kant i kant mot det första 

röret. Tre stycken cirka 300 mm långa träbitar, strö från brädgården, placeras mitt över 

skarven för att skapa stabilitet. Därefter appliceras silvertejp för att hålla ihop skarven. Sedan 

styrs röret på plats och däcket pumpades upp, se figur 23. Mätaren kopplas ihop med logger 

samt GSM-sändare. För att mätningen ska fungera behöver ledningen fyllas med vatten upp 

till hjässan vid utloppet samt mätaren.  
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Figur 23. Tillfällig ledning med flödesmätare fäst på insidan placerad i befintlig nödbräddledning. Flödet som 

passerar i en krök är flödet från dagvattenledningen (Eget foto) 

Mätaren som kopplas in är Mainstream H-009-0042 samt Adcon-sändare H-064-0043. 

Varken kalibrering eller verifiering utförs i och med avsaknad av flöde. Dagen efter att 

mätaren och dess konstruktion placerats vid Nödutloppet stannade båda pumparna i 

pumpstationen vilket skapade en nödbräddning vid bräddpunkten på Halängesvägen. Vid 

inspektion efter kontrolleras luften i däcket samt appliceras silvertejp runt däcket för 

förstärkning. Därefter fylls ledningen upp med en kubik dricksvatten från en tank. Vattnet 

leds via en ledning ned i bräddpunkten och vidare ut i nödbräddledningen. Tyvärr räcker inte 

de tusen literna till att skapa överfall vid kröken. Dock verkar däcket sluta tätt runt den 

befintliga ledningen. 

5.4 Utplacering av nivåmätare i pumpgrop 
Nivån i pumpstationens pumpgrop erhålls genom att hissa ner en nivågivare som registrerar 

trycket. Nivågivaren monteras med hjälp av eltejp vid en PET-flaska av storleken 1,5 liter som 

är fylld med både grus och vätska. Anledningen till monteringen vid PET-flaskan är för att 

hindrar givaren från att följa med i tryckledningen vid pumpning. Det är även viktigt att 

nivågivaren hänger stabilt och stadigt för att erhålla konstant mätvärde. Därför appliceras ett 

rep med hjälp av silvertejp runt toppen av flaskan för att bära dess tyngd, se figur 24. Vidare 

fästs repet och kabeln till tryckgivaren samman med hjälp av eltejp drygt var 500 mm. 

Kabeln hålls något kortare än repet för att undvika att tyngden hänger i kabeln.  
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Figur 24. Nivågivaren fäst vid en PET-flaska med hjälp av eltejp. Överst på flaskan är ett rep placerat tack var 

silvertejp. (Eget foto) 

Därefter hissas flaskan ner i sumpen genom en lucka i golvet och fästs med hjälp av repet i ett 

befintligt metallfäste, se figur 25. Då luckan normalt ligger nersänkt i golvet placeras 

distanser av träbitar med hjälp av silvertejp under luckan. Detta för att skapa ett mellanrum 

mellan golvet och luckan för kabeln som går från tryckgivaren till GSM-sändaren utan att 

kabeln hamnar i kläm. 

 

Figur 25. PET-flaskan med nivågivaren nedsänkt i pumpgropen och fastknuten vid ett befintligt metallfäste 

(Eget foto) 
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5.5 Nederbördsmätning 
Regnmätaren monteras på framsidan av pumpstationen med hjälp av ett medföljande fäste, 

se figur 26. Vidare kopplas regnmätaren ihop med samma GSM-sändare som 

trycknivågivaren placerad i sumpen. Tiden för vippningen registreras till 22 april 2016 

klockan 14:36. 

 

Figur 26. Regnmätare monterad på framsidan av pumpstationen strax under taket varvid regnmätaren sticker 

upp en bit ovanför taket på pumpstationen (Eget foto) 
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6 Resultat 
Nedan följer resultaten av utförda beräkningar, flödesmätningen samt besvarandet av 

frågeställningarna. 

6.1 Beräkningar 
De teoretiska beräkningarna resulterade i följande resultat. 

6.1.1 Teoretiskt flöde 

Enligt utförda beräkningar erhålls följande teoretiska flöden för de olika delområdena i 

Täfteå, se tabell 11. 

Tabell 11. Redovisar det beräknade spillvattenflödet för de tre delområdena. Redovisar spillvattenflöde samt 

tillskottsvatten enskilt samt som totalflöde. Flödet är redovisat i [l/s].  

Delområde mätplats Spillvattenflöde [l/s] Tillskottsvatten [l/s] Totalt flöde [l/s] 

Björken 0,30 0,64 0,94 
Stugan 0,38 0,63 1,01 
Halängesvägen 0,93 0,91 1,84 

 

6.1.2 Dämning i befintligt rör 

Nedan följer tabell 12 som redovisar nivåskillnaderna som friktionsförlusterna antogs orsaka 

på grund av konstruktionen med den mindre ledningen vid Nödutloppet. Tabellen redovisar 

det båda kontrollerade flödena. 

Tabell 12. Redovisar de nivåskillnader som antogs uppstå med tanke på de friktionsförluster som skapas i och 

med konstruktionen vid Nödutloppet. De båda kontrollerade flödena redovisas samt varje enskild 
friktionsförlust. Även hastigheten U i den mindre ledningen går att utläsa. Tabellen avslutas med den 

sammanlagda höjdskillnaden H, det vill säga till den nivå vilken vattnet kan bli stående vid de kontrollerade 

flödena.  

Q [m3/s] U [m/s]            [m]            [m]             [m]              
[m] 

H [m] 

0.05 1,9 +0,35 +0,03 +0,05 +0,13 +0,35 

0.1 3,8 +0,55 +0,12 +0,18 +0,21 +1,1 

 

Ledningsnivån på den befintliga ledningen är +3,16 m vid inloppet vid bräddpunkten och 

nedströms ledningen är nivån +2,36 m. Det medför att det är en nivå skillnad mellan 

uppströms och nedström ledningen på 0,8 m. Enligt tabell 12 antas inte friktionsförlusterna 

orsaka någon uppdämning vid ett flöde av 50 l/s. I och med att dämningen inte når hela 

vägen uppströms. Vid 100 l/s antas däremot en uppdämning på ca 0,3 m skapas vid 

bräddpunkten Halängesvägen. Dock ska påpekas att enligt ritning över bräddbrunnen 

Halängesvägen, är nivån upp till bräddkanten 0,89 m vilket ger en god marginal samt att 

flödet på 100 l/s är väl tilltaget. 

6.1.3 Mängd vatten för att fylla temporär ledning vid Nödutlopp 

Enligt utförda beräkningar bör vattennivån ligga på +2,66 m för att den mindre ledningen 

ska vara helt fylld vid utlopp samt mätare. Lutningen på den befintliga ledningen beräknas 

till 16,5 promille. Med den lutningen hamnar bottennivån av befintlig ledning (+2,66 m) vid 

18,2 m uppströms ledningen från Nödutloppet.  

ℎö = ℎ𝑘 = ℎ𝑓 = ℎ𝑖 = 
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Den våta tvärsnittarea erhålls till 0,095 m3 och genom att multiplicera den med längden 

uppströms till vattnets början, 18,2 m och dividera det med två erhålls den mängd vatten som 

behövds. Enligt beräkningen behövs det 870 l för att fylla upp röret.  

Därefter utförs en extra kontroll av eventuell uppdämning orsakad av rörfriktionerna från 

den mindre ledningen vid Nödutloppet. Detta i och med att enligt ovan beräkning ska 

vattennivån nu ligga +2,66 m istället för +2,36 m. Som redovisat tidigare antas 

friktionsförlusterna orsaka en nivåhöjning av 0,3 m vid ett flöde av 50 l/s samt 1,1 m vid  

100 l/s. Det innebär att det nu kan dämma upp till + 0,6m vid bräddningspunkten 

Halängesvägen. Som nämnt tidigare är dock den kritiska nivån för Halängesvägen högre.    

 

6.2 Flödesmätning 
Nedan följer de sammanställda diagram som mätningarna resulterat i för varje mätplats. 

6.2.1 Björken 

Diagram 1 redovisar i ordningsföljd uppifrån och ner flöde (rött), hastighet (blått), nivå 

(grönt) och längst ned nederbörd (lila) under mätperioden 2016-04-22 -2016-05-12. 

Diagram 1. Flödesmätning av mätplats Björken utförd 2016-04-22 -2016-05-12. Diagrammet redovisar i 

ordningsföljd uppifrån och ned flöde (rött), hastighet (blått), nivå (grönt) och längst ner nederbörd (lila). 
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6.2.2 Stugan 

Diagram 2 redovisar i ordningsföljd uppifrån och ner flöde (rött), hastighet (blått), nivå 

(grönt) och längst ned nederbörd (lila) under mätperioden 2016-04-22 -2016-05-12. 

Diagram 2. Flödesmätning av mätplats Stugan utförd 2016-04-22 -2016-05-12. Diagrammet redovisar i 

ordningsföljd uppifrån och ned flöde (rött), hastighet (blått), nivå (grönt) och längst ner nederbörd (lila). 

 

6.2.3 Halängesvägen 

Diagram 3 redovisar i ordningsföljd uppifrån och ner flöde (rött), hastighet (blått), nivå 

(grönt) och längst ned nederbörd (lila) under mätperioden 2016-04-22 -2016-05-12. 

Diagram 3. Flödesmätning av mätplats Halängesvägen utförd 2016-04-22 -2016-05-12. Diagrammet redovisar 

i ordningsföljd uppifrån och ned flöde (rött), hastighet (blått), nivå (grönt) och längst ner nederbörd (lila).  
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6.2.4 Samband mellan nivå vid Halängesvägen och nödbräddat flöde vid 

Nödutlopp  

Den 27 april 2016 inträffar en nödbräddning vid Nödutloppet tyvärr registrerar inte den 

befintliga nivåloggern någon data. Enligt flödesmätare vid Halängesvägen sker 

nödbräddning vid en nivå av 400 mm. Dock bör noteras att ledningen inte var fylld vid 

tillfället.  

6.2.5 Pumpstationsmätning 

Diagram 4 redovisar nivå i sumpen under mätperioden 2016-04-22 – 2016-05-12. 

Diagram 4. Redovisar nivå i pumpstationens pumpgrop under mätperioden 2016-04-22 – 2016-05-12. Nivå 

registreras som en zick-zack linje genom att nivån stiger i sumpen tills vippan indikerar pumpstart. Därefter 

sjunker nivån tills en annan vippa indikerar pumpstopp. Varvid nivån stiger upp och ner inom samma 

intervall. Avvikelser som sticker långt utanför intervallet indikerar störningar.  
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6.2.6 Nederbördsmätning 

Diagram 5 redovisar den nederbörd som nedkommit under mätperioden 2016-04-22 –  

2016-05-12. Enligt diagrammet kan utläsas att det varit nederbörd i samband med 

utplacering av mätare. Därefter har det varit en torrperiod som sedan avslutas med lite 

nederbörd i slutet av mätperioden.  

Diagram 5. Redovisar den nederbörd som nedkommit i Täfteå under mätperioden 2016-04-22 – 2016-05-12. 

 

Den inledande nederbördsperioden varar från 2016-04-22 – 2016-04-29 och uppmäts till 

26,2 mm. Nederbörden som faller i samband med slutet av mätperioden uppmäts till 6,4mm. 

Tabell 13 redovisar mängden nederbörd för de två tillfällena för varje delområde. För 

beräkning av mängd har samma yta som valdes till beräkning av tillskottsvatten använts, det 

vill säga ledningslängden samt en meter på var sida om ledningen. 

Tabell 13. Redovisar mängden nederbörd under de två regnperioderna som uppstod under mätperioden  

2016-04-22 – 2601-05-12. Nederbörden är beräknad enligt den uppskattning som är gjord av 

upptagningsområdet för ledningen inom varje delområde som är redovisat under den teoretiska beräkningen 

av uppskattat tillskottsvatten. Nederbördsmängden är redovisad i [l] och fördelad per mätområde. 

Mätområde Nederbörd [l] inom 
uppskattat 
upptagningsområde 
perioden  
2016-04-22 – 2016-04-29 

Nederbörd [l] inom 
uppskattat 
upptagningsområde 
perioden  
2016-05-10 – 2016-05-12 

Björken 304 916 74 483 
Stugan 299 780 73 229 
Halängesvägen 435 758 106 445 
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6.3 Besvarade frågeställningar 
Nedan besvaras de frågor som ställdes inledningsvis av studien. 

Tabell 14 redovisar det totalt uppmätta flödet fördelat på de tre mätområdena under 

mätperioden 2016-04-26 – 2016-05-12. På grund av källaröversvämningen som inträffar den 

25 april 2016 väljs mätperiod från och med 2016-04-26 istället för 2016-04-22. Detta i och 

med ovetskapen om proppen som orsakade källaröversvämningen befunnits länge och 

ansamlat ett flöde. 

Tabell 14. Redovisar flödet registrerat på de tre mätplatserna under mätperioden 2016-04-26 – 2016-05-12. 

Flödet är redovisat i [l] och är fördelat per delområde. 

Mätplats delområde Uppmätt flöde [l] 

Björken 1 507 246 
Stugan 5 248 118 
Halängesvägen 2 712 923 

 

Tabell 15 redovisar det teoretiskt beräknade flödet för de tre mätplatser under mätperioden 

2016-04-26 – 2016-05-12. Tabellen redovisar dels spillvatten och tillskottsvatten separerat 

men även ett totalt flöde. 

Tabell 15. Redovisar det teoretiskt beräknade flödet för de tre mätplatserna under mätperioden 2016-04-26 – 

2016-05-12. Flödet är redovisat i [l] och är fördelat per delområde samt spillvatten och tillskottsvatten. 

Avslutningsvis i tabellen redovisas det totalt beräknade flödet per delområde. 

Mätplats delområde Teoretiskt flöde 
spillvatten [l] 

Uppskattat 
tillskottsvatten [l] 

Uppskattat totalt 
flöde [l] 

Björken 409 130 884 860 1 293 990 
Stugan 520 108 869 958 1 390 066 
Halängesvägen 1 282 050 1 264 564 2 546 614 

 

Tabell 16 redovisar en jämförelse mellan det uppmätta flödet med hjälp av flödesmätningen 

samt det teoretiskt beräknade flödet för de tre mätplatser under mätperioden 2016-04-26 – 

2016-05-12.  

Tabell 16. Redovisar jämförelse mellan det uppmätta flödet och det teoretiskt beräknade flödet för de tre 

mätplatserna under mätperioden 2016-04-26 – 2016-05-12. Flödet är redovisat i [l] och är fördelat per 

delområde.  

Mätplats delområde Uppskattat totalt 
flöde [l] 

Uppmätt flöde [l] Differens [l] 

Björken 1 293 990 1 507 246 + 213 256 
Stugan 1 390 066 5 248 118 + 3 858 052 
Halängesvägen 2 546 614 2 712 923 + 166 309 

 

Den största andelen tillskottsvatten kommer från delområdet som mätaren vid Stugan täcker 

in, delområdet öster om Täfteåån, se figur 27. 
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Figur 27. Mätområdet registreras via mätare Stugan som visar störst avvikelse vid jämförelse mellan uppmätt 

och teoretiskt flöde enligt tabell 16. (VAKIN) 
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7 Diskussion 
Resultatet bekräftar det konstaterade, det vill säga ledningsnätet i Täfteå är belastat med 

tillskottsvatten. Som nämnt tidigare är förekomst av tillskottsvatten inget konstigt med tanke 

på ledningarnas uppbyggnad med förändrade funktionskrav och materialval samt den yttre 

påfrestningen. Resultatet av flödesmätningen visar dock betydligt mer tillskottsvatten än det 

borde vara vid jämförelse med teoretiskt värde.  

Vid analys av flödet under mätperioden 2016-04-22 – 2016-05-12 noteras inga större 

avvikelser än de två pikarna inledningsvis av mätperioden. Den första piken finns registrerad 

den 25 april 2016 och visar kraftigt ökat flöde för Stugan. Det är vid detta tillfälle 

källaröversvämningen äger rum, cirka 200 m uppströms mätaren Stugan.  Mätplatsen vid 

Björken registrerar även en nivåhöjning i samband med att översvämningen släppte. Detta 

på grund av kraftigt flöde från Stugan anländer till pumpstationen och därav dämdes nivån 

upp mot Björken.  

Den andra kraftiga avvikelsen i mätningarna finns registrerad den 27 april 2016. Av någon 

anledning har vipporna som indikerar pumpstart och stopp trasslat in sig i varandra. Detta 

resulterar i att ingen av pumparna startar varvid nivån stiger kraftigt vid Stugan och Björken 

samt att vid start av de båda pumparna sker nödbräddning vid Halängesvägen. En orsak till 

inträffandet kan vara flödet, som kom i och med källaröversvämningen den 25 april, skapas 

turbulens i pumpgropen. Den här turbulensen kan i sin tur orsaka vippornas trassel som 

resulterar i pumpstopp. Dock finns icke noterat tidpunkt när pumparna stod still varvid detta 

är en ren spekulation. 

Vid jämförelse mellan de tre delområdena är det mätplatsen Stugan som avviker med ett 

betydligt kraftigare flöde än de två andra områdena, när det uppmätta flödet jämförs med det 

teoretiskt beräknade. Flödet för Stugan pikar under 26 april 2016 till 29 april 2016 och är 

därefter nedåtgående fram till mätperiodens slut den 12 maj 2016.  

Under mätperioden finns det två tillfällen av ihållande nederbörd och av dessa är den ena 

placerad i direkt anslutning till mätperiodens inledande, från den 22 april till och med den  

29 april. Den andra regnperioden sammanfaller i samband med slutet av mätperioden, den 

10 maj till den 12 maj. Den först nederbördsperioden innehåller betydligt mer nederbörd än 

den andra. Det är även under den först nederbördsperioden som snösmältningen pågår för 

fullt. Det syns inga tydliga indikationer på flödet i samband med nederbörden varvid direkt 

nederbördspåverkan icke verkar vara aktuellt. Dock skall påpekas att nederbörden icke varit 

tillräcklig för uteslutning av diverse källor. 

Det två andra mätplatserna ligger nära varandra i avvikelse från uppmätt och teoretiskt flöde 

varvid det vid skrivandets stund inte går att friskförklara något område utan mätningarna 

bör fortgå för fler analyser och mer tillförlitligt resultat.    

Det finns dock ett antal felkällor som bör beaktas i samband med analys av resultatet. Dels 

kan den teoretiska beräkningen av spillvattenflödet vara missvisande. Beräkningen är utförd 

utifrån försåld mängd dricksvatten men det finns ingen information om antal fastigheter 

inom området med egen brunn. Vidare är förbrukningen fördelad som ett genomsnitt och det 

är möjligt att alla storförbrukare av dricksvatten finns placerad inom ett och samma område. 

Förbrukningen är även ett genomsnitt av ett varierande flöde över ett år vilket kan bli 

missvisande under korta mätperioder.  

Under mätperioden konstaterades även att Stugan icke var en optimal mätplats. Det var 

kraftig lutning på inkommande ledning varvid hastigheten på flödet var hög. Det i sin tur 

medförde kalibreringen svårutförd. Stora skillnader i registrerad nivå kan skapa stora 

skillnader i totala flödet räknat över en period. Därav bör den totala mängden flöde uppmätt 
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vid Stugan ses med kritiska ögon. Även antagandet om upptagningsområde för ledningarna 

kan vara i snävaste laget. Mer relevant kan vara två eller tre meter per sida.  Även antagandet 

om koefficienten för beräkning av uppskattat tillskottsvatten kan vara en felkälla. 

Information om ledningarnas ålder, uppbyggnad och utseende saknas och kanske det skulle 

vara mer korrekt om högsta koefficienten valdes istället för den mitt emellan. 

Vad gäller sambandet mellan nivå vid Halängesvägen och det nödbräddade flödet vid 

Nödutloppet sker tyvärr nödbräddningen innan konstruktionen är komplett och ledningen 

fylld. Därav kan dess mätning icke anses tillförlitlig eller användas för analys. Även 

nivålogger installerad av VAKIN vid Halängesvägen misslyckas att leverera data för analys 

vid tillfället.   
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8 Slutsats och reflektioner 
Stugan redovisar det högsta flödet under mätperioden 2016-04-26 – 2016-05-12 och även 

den största avvikelsen i jämförelse med teoretiskt beräknat flöde inklusive uppskattat 

tillskottsvatten. Nedan följer slutsats varifrån det ökade flödet vid Stugan antas härstamma 

samt personliga reflektioner och rekommendationer för fortsatt arbete. 

8.1 Besvarande av sista frågeställningen 
I och med att flödeskurvan för Stugan pikar i samband med snösmältningen och den första 

nederbörden samt att flödet därefter visar en nedåtgående tendens mot mätperiodens slut, 

utan indikation av direkt ökning i samband med nederbörden i slutet av mätperioden, antas 

tillskottsvattnet vid Stugan härstamma från läck- och dränvatten. Snösmältningen antas stå 

för en del men även närheten till Täfteåån antas vara av betydelse. Det vill säga det kan vara 

inträngande grundvatten från Täfteåån via otäta fogar i ledningen.  

8.2 Personliga reflektioner 
Examensarbetet blev ett omfattande arbete där mina förkunskaper och erfarenheter var 

bristfälliga. Det medförde att mycket tid fördelats till litteraturstudier för förståelse av 

bakgrunden till problemen samt hydraulik, vattnets strömnings egenskaper. I och med 

tidsbegränsningen för arbetet blev analysen av mätvärdena lidande. Tid har varit en bristvara 

för arbetet och det har även uppstått tidsförseningar på grund av leveranser samt funktioner 

på mätutrustning som icke varit påverkningsbara av mig själv.  

Under projektets gång har insikt vid flertalet tillfällen uppstått att arbetet kunde ha utförts 

annorlunda och prioriterats på ett annat sätt för effektivisering samt erhållande av mer 

trovärdiga resultat. Exempelvis skulle tidsplaneringen utförts på ett annat sätt, mätarna 

skulle varit utplacerade tidigare samt att omfattningen av arbetet skulle begränsats till en 

mindre del. Jag har dock lärt mig enormt mycket och har haft fantastiskt roligt under detta 

projekt. Önskan hade varit att få inleda projektet med den erfarenhet och kunskap jag 

innehar idag. Förhoppningen är dock att arbetet ska kunna ligga till grund för fortsatt arbete 

att lokalisera källan för tillskottsvattnet i Täfteå. 

8.3 Fortsatt arbete 
På grund av att arbetet avslutades av tidsbrist redovisas nedan förslag och tankar för fortsatt 

arbete vad gäller lokaliseringen av tillskottsvattnet i Täfteå.  

 Mätningen behöver förlängas vilket även är beslutat i skrivandets stund. I och med att 

snösmältningen är klar bör flödet analyseras igen och jämföras med det teoretiskt 

beräknade.  Det bör kontrolleras om flödena är lika stora och om den nedåtgående 

tendensen på flödet verkar plana ut. Det bör även kontrolleras om det fortfarande är 

Stugan som redovisar den största avvikelsen. 

  

 Fler regnperioder behöver analyseras för att se eventuella samband av direkt 

nederbördpåverkan, det vill säga om flödet ökar i direkt anslutning till nederbörden. 

Om så är fallet är det troligtvis inkopplade takytor som orsakar flödesökningen. Det 

bör även riktas uppmärksamhet mot hur nivån i Täfteåån påverkar flödet i 

ledningarna.  

  

 Vid Halängesvägen behöver bräddrännans lutning kontrolleras. I och med att den 

nödbräddning som inträffade den 27 april 2016 indikerar nödbräddning vid en nivå 

av 400 mm och djupet på bräddrännan uppmättes till 475mm. Det bör därmed 

kontrolleras om inkommande ledning sitter högre upp än bräddrännan. Vidare bör 

även lutningen på överfallet vid bräddrännan kontrolleras om det är rakt. 
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 Till sambandet mellan nivå i bräddrännan och nödbräddat flöde erhölls ingen 

användbar data i och med att ledningen inte var fylld när nödbräddning skedde den 

27 april 2016 samt att nivålogger från VAKIN inte fungerade som önskat vid 

tidpunkten. Detta är nu åtgärdat om en nödbräddning inträffar. 

  

 Vidare bör även den teoretiska beräkningen undersökas. Det bör kontrolleras hur 

många fastigheter som innehar egen brunn. Fokus bör riktas mot att kontrollera 

tillförlitligheten i det teoretiskt beräknade spillflödet. Vad gäller den teoretiska 

beräkningen för tillskottsvatten bör upptagningsområdets storlek kontrolleras och 

jämföras.  

 

 Tv-inspektionen av ledningen uppströms vid Stugan bör kontrolleras vad gäller 

uppkomst av källor till inläckage.  

 

 Mer tid, kunskap och erfarenhet behöver läggas på analys av det totalt erhållna 

mätvärdena i samband med avslutet av den förlängda mätperioden.  

 

 Examensarbetet indikerar Stugan som det värst drabbade området och Täfteåån som 

antagen källa. Björken är placerad längst bort från Täfteåån och borde därmed vara 

mindre påverkat än Halängesvägen som också ligger längs Täfteåån. Kontroller bör 

utföras för att se om det är möjligt att friskförklara Björken med tanke på inverkan 

från Täfteåån.  
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