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Abstract

Abstract
Purpose: Rejuvenating the water and sewer system is called a renewal step, which is a
planned replacement of ground wiring in the field, which restores the operation of the
wiring or improves its capacity. Most of Sweden's VA pipelines are built in the 19th
century. They are now in need to be renewed. The county's in Sweden finance and
manage the VA networks using a VA-tax which is paid by all users. Sweden has had a
low VA-tax for many years. A low VA tax can lead that county's are not afford to
replace the existing pipeline network. The purpose is to provide the reader with the
knowledge that Sweden's municipalities have at the renewal stage of the VA network,
and the approach to the choice of prioritization measures.
Method: The work has focused on qualitative and quantitative processing in form of
literature studies, document analysis and interviews. The work contains seven
qualitative semi-structured and five structured interviews. The document analysis
shows a clear picture of the renewal and renewal needs in VA organizations.
Findings: All requested VA managers use some type of GIS system, in the category of
database-based decision support systems specified by Power (2002), as a way to handle
and analyse large amounts of structured data. The municipalities that are most worried
about not being able to finance the renewal act are the municipalities that are small and
have less resources to work with, for example, fees, work teams and civil servants. In
the question of what measures must be taken to increase focus on the existing VA
network and a stepping stone to the renewal act. The VA tax should be designed more
according to the actual cost, despite politicians consider. This in order to avoid shock
increases in the farm fee that goes against a long-term planning.
Implications: The report has focused on gaining insight into why the renewal rate is
too low. This may have several reasons, however VA-organizations describe that they
are not used to work in decision support systems and the importance of making
decisions in combination with other methods.
Limitations: This thesis shows only county's decision-making process and what kind
of decision support system they have in use in their operations. The thesis focuses on
why the renewal pact is not prioritized higher but does not go into detail why another
priority is costlier or timelier to implement.
Keywords: Decision-making process, Decision Support System, Lead network,
Revenue, Renewable needs, Self-sufficiency, Sewer planning, Sewage System Taxes,
Water Services Act.
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Sammanfattning

Sammanfattning
Syfte: Att föryngra ledningsnätet kallas förnyelsetakt vilket är ett planlagt utbyte av
ledningsnät i marken som återställer ledningssträckans funktion eller förbättrar dess
kapacitet. De flesta av Sveriges VA-ledningar är anlagda på 1800-talet är i stort behov
att förnyas. Sveriges kommuner finansierar och förvaltar VA-näten med hjälp av en
VA-taxa som betalas av alla brukare. Sverige har i många år haft en låg VA-taxa. En
låg VA-taxa kan leda till att kommuner inte har råd att byta ut det befintliga
ledningsnätet. Syftet är att ge kunskap till läsaren vilken prioritering Sveriges
kommuner har på förnyelsetakt av VA-nätet, och tillvägagångssättet vid valet av
prioriteringsåtgärder.
Metod: Arbetet har fokuserat på kvalitativ och kvantitativ bearbetning i form av
litteraturstudier, dokumentanalys och intervjuer. Arbetet innefattas av sju kvalitativa
semi-strukturerade intervjuer och fem strukturerade intervjuer. Dokumentanalysen som
genomförts i arbetet visar en tydlig lägesbild om VA-organisationernas förnyelsetakt
och förnyelsebehov.
Resultat: Alla tillfrågade respondenter använder sig av någon typ av GIS-system, i
kategorin databasorienterande beslutsstödsystem som anges enligt Power (2002), som
ett sätt för att hantera och analysera stora mängder strukturerade data. De kommuner
som känner störst oro inför att inte kunna finansiera förnyelsetakten är de kommuner
som är små och har mindre resurser att jobba med t ex avgifter, arbetslag och
tjänstemän. I frågan om vilka åtgärder som måste vidtas för ökat fokus på det befintliga
VA-nätet och en upptrappning på förnyelsetakten. VA-taxan borde utformas mer efter
den faktiska kostnaden trots vad politiker anser. Detta för att undvika plötsliga
chockhöjningar av anläggningsavgiften som är rakt motsatt till en långsiktig planering.
Konsekvenser: Rapporten har fokuserat till att få en inblick till varför förnyelsetakten
är för låg. Detta kan ha flera orsaker, dock beskriver VA-organisationer att det inte är
vana att jobba i beslutsstödsystem och vikten i att ta beslut från dessa i kombination
med andra metoder.
Begränsningar: Arbetet visar endast på svenska kommuners beslutprocess och vilka
beslutsstödsystem som används i deras verksamheter. Arbetet fokuserar på varför
förnyelsetakten inte prioriteras högre men går inte in i detalj på varför en annan
prioritering är kostsammare eller mer bråd om tid att genomföra.
Nyckelord: Beslutsprocess, Beslutstödssystem, Förnyelsebehov, Förnyelsetakt,
Ledningsnät, Självkostnadsprincipen, Vattentjänstlagen, VA-planering, VA-taxa.
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Inledning

1. Inledning
Detta examensarbete var det sista momentet för kandidatexamen Högskoleingenjör i
byggnadsteknik vid Jönköpings Tekniska Högskola. Kursen Examensarbete i
Byggteknik V18 bestod av 15 hp.

Bakgrund
Första användningen av VA-ledningar i Sverige sträcker sig tillbaka till 1800-talet och
har sedan dess byggts ut i takt med samhällsbyggandet i övrigt. Detta betyder att under
de perioder samhället har expanderat som mest är också den period då många av dagens
ledningar anlades. Det stora samhällsbyggandet miljonprogrammet mellan år 1965–
1975 är ett exempel på ett sådant expansivt byggande. Detta har inneburit att stora delar
av dagens ledningsnät är från den tiden. (Svenskt Vatten, 2014).
Val av material för VA-nätet har varierat över åren. För avloppsledningar är betong det
mest använda materialet. För tillverkning av vattenledningar har branschen i Sverige
använt sig av gjutjärn fram till 1970–1980-talen för att sedan övergå till segjärn och
olika plaströr (Malm.A, Svensson.G, 2011).
Ledningarna har beroende på materialval en uppskattad teknisk livslängd för upprättad
funktion. Detta medför att allt för gamla ledningar får läckage genom att sprickor i
ledningen uppstår. Detta kan i sin tur leda till tryckfall eller missfärgat vatten (Malm et
al., 2011). Ett läckage kan dock med tiden förvärras till ledningsbrott, det vill säga totalt
avbrott i ledningen. Ledningsbrott inträffar nästan varje år hos flera kommuner och kan
innebära stora konsekvenser för en kommunens VA-konsumenter om deras
dricksvatten kontamineras. Genom åren har ett antal insjunkningar skett på grund av att
sjukdomsframkallande
mikroorganismer
har
nått
dricksvattnet.
Dessa
sjukdomsframkallande mikroorganismer kan innebära ekonomisk belastning för
samhället och motiverar betydelsen av ett förebyggande arbete i from av förnyelsetakt
(Säve-Söderbergh, Malm, Dryselius & Toljander, 2013).
Det svenska VA-nätet sträcker över 195 000 km vilket är nästan fem varv runt jorden.
Av dessa vet man idag inte hur stor del som är yngre eller äldre än teknisk livslängd.
Att föryngra ledningsnätet kallas förnyelsetakt vilket är ett planlagt utbyte av ledning
som återställer ledningssträckans funktion eller förbättrar dess kapacitet.
Branschorganisationen för Sveriges VA-organisation, Svenskt Vatten efterfrågar
brukligen kommuners inrapporterade förnyade ledningslängder för att lägga in det i
Svenskt Vattens statistikdatabas, VASS. Även om detta inte ger klarhet i hur gammalt
ledningsnätet är går det att uppskatta medianvärdet för förnyelsetakten på
vattenledningsnätet. Enligt VASS var förnyelsetakt på vattenledningar 0,4 procent för
åren 2007–2009. För spillvattennätet är motsvarande medianvärde också 0,4 procent
och för dagvattennätet 0,3 procent. Det finns en uppfattning inom branschen att denna
siffra är allt för låg och måste höjas, annars kommer kostnaderna ackumuleras bli
oerhört höga när krav på förnyelse är ett akut faktum. (Svenskt Vatten, 2014).
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Problembeskrivning
En förnyelsetakt på 0,4 % km ledning som fallet är idag innebär att ett nyanlagt rör ska
ligga i marken i ungefär 200–260 år innan det byts ut (se beräkning i kapitel 3.4.1). En
samlad bedömning inom VA-branschen är att förnyelsetakten behöver vara minst 0,7
% av dagens VA-nätets längd i km per år fram tills 2100. Denna höjning från 0,4 %
motiveras av ett underskott i reinvestering som skjutits på framtiden under en lång tid
(Svenskt Vatten, 2014). Enligt A. Malm et al (2013) hade minst en dubbling av
förnyelsetakten krävts fram till 2080 och för att lösa problemet i ett kort perspektiv, det
vill säga inom 40 år behövs en trippelökning i förnyelsetakt.
Orsaker till den låga förnyelsetakten är bland annat att Sverige internationellt sett har
haft låga avgifter för vatten och avlopp. VA-nätet har varit underfinansierad och taxaavgifterna har inte speglat de verkliga kostnaderna. Ytterligare en anledning till det
föråldrade VA-nätet är att många mindre kommuner under 10 000 invånare har svårt
att täcka en fullkostnad, med endast taxa-avgifter. I dessa fall är det tvunget att tillskjuta
finansiering från andra skatter och detta utan något motsvarande uttalat politiskt beslut.
En tredje orsak är att VA-organisationernas kapacitet blir en begränsande faktor för att
genomföra nödvändiga investeringar och i många kommuner blir det ett hinder för att
öka investeringstakten (Linusson, 2016).
De många faktorer som påverkar planeringen för utbyte av ledningsnätet kräver en
beslutprocess för organisationen. En beslutprocess tar hänsyn till förutsättningar och
utifrån en utvärdering väljs en lösning som åtgärdar ett problem. Beslutprocessen
innebär att beslutfattandet har ett beslutstöd. Idag har beslutstöd tagit form av
datordrivna beslutsstödsystem i samband med hur teknik har digitaliserat i övrigt.
Forskning visar att effektivt utnyttjande av beslutstödstödsystem kan ge individen en
högre produktivitet och fler färdigheter inom beslutfattande men ger också en grupp
smidigare samordning och bättre kommunikation (Marakas, 1999; Power, 2002;
Holsapple och Sena, 2005; Power 2013).
Frågan är om hur olika VA-organisationer i Sveriges kommuner ser på problemet med
låg förnyelsetakt. Hur ser deras beslutprocess ut i frågan om förnyelsetakt och vilka
verktyg, det vill säga beslutsstödsystem, använder de för att komma fram till deras
beslut? Spelar andra parametrar större roll än för vilka beslutsstödsystem som används?
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Mål och frågeställningar
Målet är att utreda vilken prioritering VA-förvaltningsorganisationer har på
förnyelsetakt av det svenska ledningsnätet utifrån deras beslutsstödsystem.
Frågeställningarna som arbetet skall besvara:
•
•
•

Vad används för beslutsstödsystem av olika VA-organisationer?
Hur påverkar VA-taxan och självkostnadsprincipen beslutstödprocessen?
Hur kan man använda VA-taxan och självkostnadsprincipen för att klara av en
förnyelsetaktökning?

Avgränsningar
Arbetet är avgränsad till 12 stycken kommunala VA-organisationer från olika
kommuner i Sverige. Alla kommuner har kartlagts för en generell helhet att svara den
första frågeställningen men endast sju av dessa har blivit intervjuade mer ingående med
kvalitativa intervjuer för att svara den andra och tredje frågeställningen.
I detta arbete har respondenter från en kommuns VA-organisation och representanter
från kommunfullmäktige valts. Det är politiker som fastslår VA-taxan, men detta sker
inte utan samråd med tjänstemännen på kommunens VA-kollektiv. För urvalet av
respondenter från VA-organisationer har inga särskilda avgränsningar vidtagits. Det har
inte funnits någon bakomliggande strategiskt motiv som endast ha en storlek av
kommuner eller bara en typ av organisationsform.

Disposition
Detta kapitel beskriver dispositionen i arbetet och vad läsaren kan förvänta sig.
Kapitel 1: Inledning
Kapitlet beskriver arbetets frågeställningar, mål, bakgrund och problembeskrivningen.
Kapitlet redovisar varför arbetet är relevant att undersöka och vilka resultat och
slutsatser arbetet strävar efter.
Kapitel 2: Metod och genomförande
Kapitlet beskriver metodval visas och hur arbetet kopplat frågeställningar med den
datainsamling som tagits i anspråk.
Kapitel 3: Teoretiskt ramverk
Kapitlet beskriver de berörda teorierna ingående och hur arbetet besvarar
frågeställningarna utifrån de valda teorierna.
Kapitel 4: Empiri
Kapitlet redovisar information om den empiri som insamlats under arbetets förlopp.
Kapitlet empiri innehåller även en sammanfattning av de intervjuer som genomförts.
Kapitel 5: Analys och resultat
3
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Kapitlet visar vad arbetet kommit fram till och den analys författarna dragit av empirin.
Arbetets teoretiska ramverk binds samman med empirin för att sedan återkomma till
arbetets mål.
Kapitel 6: Diskussion och analys
Kapitlet redovisar diskussion och analys av arbetets bearbetade data. Kapitlet redovisar
också förslag på vidare forskning kring det aktuella forskningsområdet.
Referenser
Avsnittet visar samtliga referenser som använts i arbetet i form av en referenslista.
Bilagor
I bilagor redovisas samtliga intervjufrågor som arbetet använts sig av samt källor
redovisat i bilagor i form av elektroniska dokument.
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2. Metod och genomförande
Metodkapitlet beskriver arbetets genomförande och arbetsgång. Kapitlet redovisar även
de interjuver som gjorts. Kapitlet avslutas med en diskussion kring resultatets
trovärdighet med utgångspunkt i metodvalen.

Undersökningsstrategi
En kvalitativ bearbetning sker oftast av textmaterial, t.ex. när intervjuer genomförts och
bearbetas. Det går även att göra kvalitativa bearbetningar av andra texter t.ex. bok,
artikel, dagbok eller av anteckningar från observationer. Syftet med kvalitativa
undersökningar är att skaffa en djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som
ofta erhålls när kvantitativa metoder används. Statistiken är ett kvantitativt sätt att
bearbeta information. Man skiljer mellan två typer av statistik. Den deskriptiva
statistiken används för att i siffror ge en beskrivning av det insamlade materialet, och
på detta sätt belysa forskningsproblemet. Hypotesprövande statistik används för att
testa statistiska hypoteser. (Patel & Davidson, 2011).
Detta arbete använder sig av kvalitativ forskning. En inledande kartläggning
genomfördes i arbetet och ska visa vilket eller vilka beslutsstödsystem som används i
fem kommuner. Sju VA-organisationer valdes för djupare intervjuer. Intervjuerna
gjordes för att få kunskap i VA-taxa, vad svenska kommuner har för förnyelsetakt och
hur självkostnadsprincipen tillämpas på kommunnivå. Alla intervjuer spelades in, för
att i efterhand kunna transkribera svaren och minska risken för att gå miste om
nödvändig information. Dokumentanalys genomfördes för två VA-organisationer.
Litteraturstudier av tryckt material av artiklar, böcker, uppsatser och rapporter
användes. Intresanta publikationer för arbetet granskades och dokumenterades där
arbetet lyfter fram relevanta meningar, begrepp, kommentarer och statistik för att
koppla samman detta till arbetets frågeställningar och mål. Litteraturstudierna
jämfördes med insamlad empiri för att komma fram till ett resultat.

Koppling mellan
datainsamling
2.2.1.

frågeställningar

och

metoder

för

Vad används för beslutstödssystem av olika VA-organisationer?

För att besvara frågeställningen hölls intervjuer med respondenter från kommuner.
Frågeställningen utgår också från bland annat vattentjänstlagen och
organisationsformer. Denna information hämtades från litteraturstudier.
Intervjufrågorna har varit förvalda genom strukturerad utfrågning. Kartläggningen om
kommuners beslutsstödsystem redovisas först i kapitel 4.2.
2.2.2. Hur
påverkar
beslutstödprocessen?

VA-taxan

och

självkostnadsprincipen

Frågeställningen besvarades genom kvalitativa intervjuer, dokumentanalys och
litteraturstudier hos VA-organisationer.
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2.2.3. Hur kan man använda VA-taxan och självkostnadsprincipen för att
klara av en förnyelsetaktökning?
Frågeställningen besvarades genom kvalitativa intervjuer, dokumentanalys och
litteraturstudier hos VA-organisationer och en politiker.

Valda metoder för datainsamling
Detta arbete har främst bestått av intervjuer, litteraturstudier och dokumentanalys av
kvalitativ metod.
2.3.1. Intervjuer
Kvalitativa intervjuer genomfördes till sju VA-organisationer med förvalda frågor.
Samma frågor ställdes till samtliga respondenter som deltog. Samtliga respondenter
hade befattningar i en VA-organisation och arbetslivserfarenhet inom branschen.
Kompletterande intervjuer har ibland genomförts då kunskapen i ämnet har varit
bristfällig hos några respondenter. Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade,
det vill säga att forskaren gör en specifik lista över specifika teman som skall beröras,
men respondenten har stor frihet att utforma svaren. Frågorna behöver inte ställas i
någon speciell ordning, vilket gör att intervjun känns som ett naturligt samtal (Patel &
Davidson, 2011). Strukturerade intervjuer genomfördes med förvalda frågor till de fem
kommuner som deltog i kartläggningen.
2.3.2. Litteraturstudie
Blomkvist & Hallin (2014) beskriver litteraturstudier som där forskaren fördjupar sig i
området, läser på och sammanfattar det som studerats. I detta arbete har litteraturstudier
skett genom böcker, vetenskapliga artiklar, hemsidor från branschorganisationer och
frekvent sökning i olika databaser. Specifika sökord har använts i databaserna för att
uppnå större precision. Databaser som använts under arbetet har varit Google,
Sciencedirect, Diva, Scopus och Jönköpings högskolebibliotek. Sökord som använts i
samband med litteraturstudierna finns redovisat i tabell 1.
Tabell 1. Sökord som använts i databaser
Teori

Sökord

Beslutstödssystem

“Beslutstödssystem”, “Decision Support
System”

Vattentjänstlagen och VA-taxa

“VA-taxa"
planering”,

Det svenska VA-nätet

“Förnyelsetakt”, “Renewal Sewer Rate”.

,“Ledningsnät”,

“VA-

2.3.3. Dokumentanalys
Dokumentanalys är en typ av datainsamling och arkivsökning där dokument analyseras
(Höst, Regnell, Runesons, 2006). Empiriinsamlingen genomfördes genom inläsning av
dokument och samlade av information från två svenska VA-organisationer i det aktuella
ämnet, med utgångspunkt från frågeställningarna.
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Arbetsgång
För att besvara frågeställningarna genomfördes först litteraturstudier om svenska VAnätet, förnyelsetakt, VA-taxa, beslutsstödsystem och självkostnadsprincipen. Inläsning
från tidigare forskning i området gjordes i databaser med ett antal sökord (se kap 2.3.2).
Den litteraturstudien som valts ut har beskrivits och analyserats i kapitel 3.
Innan de semi-strukturerade intervjuerna påbörjades gjordes en strukturerad utfrågning
till fem kommuner. Det innebar att ställa frågan vilket beslutsstödsystem som används.
Intervjuer gjordes med telefon och av samlade data gjordes en kartläggning.
Kommunerna som deltog i kartläggningen var små eller medelstora, den minsta 12 763
invånare och den största med 46 457 invånare.
Intervjuer genomfördes därefter med kommuner i olika storlekar. Kommunerna som
deltog i intervjuerna har överlag större invånarantal än i kartläggning med ett intervall
på 30 000–452 000 invånare. För att se vilka kommuner som deltog i arbetet, se tabell
4, kapitel 4. Innan intervjuerna kunde genomföras formulerades de frågor som ställdes.
Samtliga respondenter har på förhand blivit delgiven det berörda ämnet som
förberedelse. Intervjuernas längd varierade med ett intervall på 25–45 minuter. Alla
respondenter fick en sammanfattning av intervjun för att bekräfta att samtliga
intervjusvar stämde överens. Alla intervjusvar sammanställdes och transkriberades och
hittas i bilaga 2 och 3. Merparten av intervjuerna utfördes som telefonmöte. Tre
intervjuer med VA-organisationer genomfördes med ett fysiskt möte. Målet med
intervjuerna var att få information som inte fanns tillgängligt från litteraturstudier.
Frågorna som ställdes i intervjuerna handlade om beslutsfattande i svenska VAorganisationer, beslutstödssystem och förnyelsetakt av ledningar.
Då några respondenter inte har haft möjlighet eller kunskap i att besvara alla
intervjufrågor har dokumentanalys genomförts som en kompletterande del, vilka är
Karlstad kommun och Mälarenergi. Dokumentanalysen hämtades direkt från
respondenternas webbplatser efter rekommendation av respondenterna.
Dokumentanalysen grundar sig i utvecklingsplaner, ledningsnät och förnyelsetakt.
Med hjälp av litteraturstudier, dokumentanalys och intervjuer kunde en analys göras
med tidigare teori som senare ställdes i relation till den samlade befintliga forskningen.
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Trovärdighet
Trovärdighet i en rapport bedöms utifrån kriterierna validitet och reliabilitet. Blomkvist
och Hallin (2014) definierar validitet som att man studerar rätt saker och reliabilitet är
att studera på rätt sätt.
Validitet handlar om att den data som studeras i arbetet är relevant och användbar. Man
kan öka validiteten i arbetet genom triangulering, det vill säga att använda flera typer
av datainsamlingsmetoder för att få flera infallsvinklar på frågorna (Patel & Davidson,
2011). För att uppnå triangulering i arbetet har litteraturstudier, dokumentanalys, och
intervjuer används som datainsamlingsmetod. För att ytterligare uppnå hög validitet i
arbetet har sökord i relevanta databaser gjorts som är kopplade till frågeställningarna.
Reliabilitet handlar om hur väl arbetet motstår slumpinflytanden, och att
mätinstrumenten ger trovärdiga utslag. Patel & Davidson (2011) beskriver att god
reliabilitet kan uppnås genom att intervjuaren och observatören är tränade och väl
förberedda, samt att författarna förhåller sig kritiskt till all form av empiriinsamling.
Bell (2006) betonar färskhetskravet, det vill säga att nyare källor normalt är mer
tillförlitliga än äldre. För att uppnå färskhetskravet från Bell (2006) har författarna i stor
utsträckning använt sig av vetenskapliga artiklar i arbetet som är yngre än fem år. För
att uppnå hög reliabilitet i detta arbete har en intervjumall använts. En sammanfattning
av intervjun har skickats tillbaka till respondenterna innan publicering för att säkerställa
att svaren är riktiga. Med samtycke från respondenterna spelades samtliga intervjuer in.
Detta för att alla ska vara närvarande i samtalet för att sedan tidseffektivt och noggrant
kunna bearbeta svaren innan transkribering.
Detta arbete upprätthåller en hög validitet genom att fokuset sätts på VAorganisationerna och en hög reliabilitet försäkras genom att empirin kommer från
kartläggning och intervjuer där respondenterna själva får formulera vad deras
prioritering på förnyelsetakten är.
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3. Teoretiskt ramverk
Den teoretiska grunden är indelad i två huvudämnen om VA-verksamhet och en del
som behandlar beslutsstödsystem och beslutsprocessen.

Koppling mellan frågeställningar och teori
Varje frågeställning kopplas till ett ämne eller fler eftersom frågeställningen är
formulerad som att svaras som en sammanvägd vetenskaplig grund. Kopplingen mellan
frågeställning och teori visas i figur 1.

Figur 1.

Koppling mellan frågeställning och teori

Vattentjänstlagen och Vattentaxa
Vattentjänster sammanfattar en kommuns ansvar som tillgodoser vattenförsörjning och
avloppshantering. När sådana tjänster tillhandahålls genom allmän VA-anläggning är
det allmänna vattentjänster. Bara kommunala anläggningar kan enligt vattentjänstlagen
vara allmänna VA-anläggningar. Vattentjänstlagens regler syftar till att säkerställa
vattenförsörjning och omhändertagande av avlopp ordnas i ett större sammanhang, om
det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö. VA-huvudmannen,
den som äger VA-anläggningen ska också ha fokus på att tillhandahålla vattentjänster i
ett långt perspektiv. Enligt vattentjänstlagen är kommunerna skyldiga att ordna
vattentjänster (Svenskt vatten, 2016a).
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Enligt Riksdagen (2017) ska en särskild utredare se över kommunens skyldighet att
ordna vattentjänster enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. En
utgångspunkt är att det ska vara enkelt för den enskilda fastighetsägaren att göra rätt
genom en korrekt tillgänglig information om lämplig VA-lösning utifrån de lokala
förutsättningarna.
Varje år beslutar respektive kommun om kostnaden för vatten och avlopp och beskrivs
i VA-taxorna. Kostnaden skiljer sig mellan kommuner. VA-taxan täcker kostnaderna
för produktion och distribution av dricksvatten, men också för att leda bort och rena
vattnet från avlopp, så kallat spillvatten (Vivab, u.å.). Det normala förfarandet är att
taxans belopp sätts i kommunfullmäktige. Kommunen får dock i princip även överlåta
åt huvudmannen att bestämma avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i
kommunens taxeföreskrifter. I propositionen för vattentjänstlagen framgår att
grunderna för avgifternas fördelning och hur de ska beräknas måste bestämmas i
kommunens normgivning. Det är viktigt att kommunens politiska beslutsfattare och
ansvariga tjänstemän har en god dialog kring verksamhetens investeringsbehov, budget
och taxa (Svenskt Vatten, 2016b).

Beslutstödssystem
Den digitalisering av informationshantering som har utvecklats de senaste decennierna
har varit stor nytta till planerare och förvaltare (Khan, S. (2016) i form av
beslutstödssystem, också känt som expertsystem eller som på engelska Decision
Support System (DSS). Turban et al. (2007) menar att ett beslutstödssystem är ett
hjälpmedel för att öka en beslutfattares kapacitet, utan att ersätta beslutsfattarens
bedömningsförmåga.
3.3.1.

Beslutprocessen

För att lösa ett problem kan det behövas en medveten vald tillgångavägsätt. Ett sådant
kan väljas i en beslutprocess. Beslutprocessen består av ett flertal relaterade eller
sammanflätade aktiviteter som till slut resulterar i ett beslut. Beslutsfattande och
problemlösning kan definieras till att initial identifiering av ett problem övergår till
framtagning eller utveckling av alternativa lösningar att välja emellan (se sida 53 i
Alenljung, 2008). I figur 2 visas beslutsprocessmodellen baserat på Power (2002).
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Figur 2. Generell beslutsprocessmodell baserat på Power (2002)
Informationsinsamling kan på grund av massiviteten av data och kriterier vilseleda och
mynna ut till beslut med försämrad kvalitet eller till och med omöjliggöra ett
beslutfattande. Ett beslutstödssystems syfte är att brukare inte ska välja sin information.
Brukaren ska istället välja sin lösning på problemet alternativt framtagna genom en
automatiserad bearbetning av information. På så sätt säkerhetsställer beslutstödssystem
en konsekvent kvalitet på beslut och därmed en stringens mellan den individuella
brukarens alla beslut men också jämförande av beslut inom en grupp av brukare (Power,
2002).
3.3.2.

Typer av Beslutstödssystem

Begreppet beslutstödssystem är ett generellt uttryck för en rad olika
användningsområden som kan kategoriseras enligt (Power, 2002; Holsapple och
Whinston (2000)) och visas i tabell 2.
Tabell 2. Typer av Beslutstödssystem
Typ av Beslutstödssystem

Definition

Exempel

Databasorienterade
beslutsstödsystem

Stödjer användaren att hantera och
analysera
stora
mängder
strukturerade data.
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Inom
VA-projektering
används
databaser
som
utgörs
av
rörleverantörers utbud med olika
typer och dimensioner av ledningar
för projektören att välja mellan.
Kommunala
VA-organisationer
använder
olika
GIS-program.
Exempel på mjukvaror är VAbasen
(Sokia, 2018) och dpWater (Digpro,
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2018) för att upprätthålla en aktuell
databas om deras VA-nät.

Modelldrivna
eller
problemlösningsorientera
de beslutstödssystem

Stödjer brukarens beslutsprocess
genom modeller och analys. Dessa
system har vanligtvis inte behov av
stora databaser då de inte har någon
databas. Systemen använder den data
och parametrar som skrivs in av
brukaren för att stödja vid analys av
ett problem.

Till exempel erbjuder företaget
Wawin ett onlineprogram som heter
Colebrook White (Wawin, 2018) som
kan ta fram vattenföring/tryckfall i en
ledning om man anger parametrar
som ledningslutning och dimension.

Kalkylbladsorienterade
beslutstödssystem

Är en annan typ av modelldrivet
beslutstödssystem. I den meningen
att kalkyl innebär uppskattning av
intäkter gentemot kostnader innan
investering och modelldrivandet är
jämförelse
i
genomförda
investeringar

Exempel på beslutstödsprogam för
detta ändamål är BIDCON (Elecosoft,
2018) som är ett kalkylprogram med
en databas specialanpassad för byggoch installationsbranschen.

Regelorienterande
beslutstödssystem

Stödjer beslutsfattaren genom att ge
förslag och rekommendationer vilket
baseras
på
affärsregler
och
kunskapsbas. Systemen byggs ofta
upp baserat på Artificiell intelligence
(AI). Data mining relateras till denna
typ av beslutstödssystem, vilket
karaktäriserar system som söker efter
mönster i en databas.

Exempel
på
detta
är
simuleringsprogrammet
Solibri
(Solibri, 2018) där regler tillämpas för
att se om det uppstår kollision mellan
olika discipliner som A, K, VVS osv. Ett
annat känt märke är NavisWorks,
vilket är Autodesk:s motsvarighet
(Autodesk, 2018).

Stöder genom att samla in,
klassificera
och
hantera
ostrukturerade
dokument
och
webbsidor. Systemen stöds bland
annat genom att samla in material
från webbsidor som samlas och
brukaren ges tillgång till databaser av
textdokument, bilder, video och ljud.

Exempel på detta är sökmotorn
Google
eller
webbaserade
uppslagsverk som Wikipedia och
Nationalencyklopedin.

Stödjer samarbete, kommunikation
och koordination vid beslutsfattande.
Systemen gör det möjligt för grupper
av beslutsfattare att fatta beslut.
Exempel på teknik som stödjer
kommunikation är videokonferens,
interaktiv whiteboard, delning av
skärmvy
och
onlinebaserat
arbetsrum.

Exempel på detta är Novapoint
Quadri modell (Trimble 2018) vilket
är ett datormoln där flertalet
användare kan ladda upp sina egna
objekt och utveckla dem medan de
ser vad kollegor jobbar med för
stunden. Skype (Skype, 2018) är ett
annan sort av skärmdelning där
information kan delas för avvägda
gemensamma beslut.

Dokumentdrivna
textorienterade
beslutstödssystem

Kommunikationgruppbaserade
beslutstödssystem

eller
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Funktionsspecifikt,
generellt
beslutstödssystem

Utvecklade för att stödja ett specifikt
beslutsproblem. Syftet med dessa
beslutstödssystem är att de löser
återkommande beslutsuppgifter eller
beslut som sker på rutin. Denna
kategori kännetecknas i att den kan
klassificeras efter dess syfte

Exempel på detta är olika
mätinstrument som totalstation och
GPS eller miniräknare, där alla har
syfte att på ett rutinbaserat sätt lösa
problem och beslutfattande.

3.3.3.
Beslutstödssystem i praktiken
Det viktiga med en beslutstödsanalys och modell är att den öppnar för integrering av
nya typer av indata som på ett adekvat sätt kan ge information om rådande förhållande
och behovet av åtgärd. Genom att samla all information och presentera den på ett enkelt
och översiktligt sätt kan entreprenörens arbete underlättas. Det kan annars upplevas
som ett problem att nya typer av information tillkommer utan att den sammanvägs med
den redan befintliga kunskapsbanken på ett underlättande sätt (Arvidsson et al 2013).
Informationssamhället växer och med tiden ställer det större krav på företagen att ta sig
an nya problem och effektiva medel för att hantera dessa.

Dagens status på svenska VA-nätet
Kapitlet är indelat i VA-nätet, dess ansvariga organisation och filosofin bakom
verksamheten.
3.4.1. Det svenska VA-nätet
Vid 2011 fanns i Sverige runt 17 300 mil kommunala vatten- och avloppsledningar,
motsvarande nästan fyra varv runt jorden. Om denna omfattande infrastruktur skulle
anläggas på nytt idag skulle det kosta minst 500 miljarder kronor, vilket är det som
kallas återförskaffningsvärdet. Årliga kommunala investeringar i underhåll och
föryngring summeras till 1.9 miljarder kronor, vilket innebär om man jämför
återförskaffningsvärdet, skulle det ta 260 år innan alla Sveriges vatten- och
avloppsledningar bytts ut. (500 miljarder/1,9 miljarder = 263 år). Om man jämför
rapporterad förnyelsetakt 0,4–0, 5 % i mil av total längd per år blir beräkningen (173
000 x 0,005) = 865 km förnyelse per år => 173 000/865 = 200) ungefär 200 år. VAnätet kan därmed uppskattas till att ha en förnyelsetakt på 200–260 år.
Sverige är inte ensam att förvalta ett underfinansierat ledningsnät som behöver förnyas,
men problemet är inte uppmärksammat och går betydligt långsammare. Genomsnittet
på förnyelsetakten för 17 länder i Europa är 111 år vilket är en markant skillnad till
200–260 år som det är i Sverige (A. Malm, G. Svensson 2013).
3.4.2. Svenska VA-organisationer
Organisationen för förvaltningen av VA-ledningarna kan variera men det är alltid
kommunen som äger VA-infrastrukturen enligt Vattentjänstlagen. Utöver traditionell
VA-förvaltning, det vill säga en gemensam politisk och administrativ styrelse finns
även kommunala bolag som administrerar sig själva utan politiker som leder
verksamheten, multi-utility-bolag (som utöver VA också ansvarar för till exempel
fjärrvärme- och elförsörjning). Den sista typen av organisationsform är en regional
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sammanslagning av kommuner med en gemensam VA-förvaltningsorganisation
(Thomasson, 2013).
VA-förvaltningsorganisationerna ska genomföra sin verksamhet genom att vara
självförsörjande genom en VA-taxa som betalas av alla brukare. VA-taxan kan delas in
i brukningsavgift och anläggningsavgift. Brukningsavgift är periodisk och skall täcka
drift- och underhållsavgifter. Anläggningsavgifterna är engångsavgifter som
fastighetsägaren betalar och skall motsvara fastighetens andel av att ordna den allmänna
VA-anläggningen (Jonsson, 2017).
3.4.3. Självkostnadsprincipen
Ett begrepp kopplat till VA-finansiering är självkostnadsprincipen. Varför VAverksamheten ska vara självförsörjande beror dels på att tillgång till rent dricksvatten
och sanitet är en mänsklig rättighet (Unicef, 2018), därför motiveras inte att
vattentjänster kostar mer än vad gör att utföra. Tillika ska inte VA-tjänstens kostnad
vara billigare och kompenseras genom skattefinansiering. Även om Sverige har god
tillgång på färskvatten ska inte vatten slösas eftersom det är vad som hamnar i vattnet
och därefter i kretsloppet som påverkar miljön och vår framtida vattenkvalitet (Svenskt
Vatten, 2018).
En annan aspekt av ett självförsörjandesystem kan vara att en verksamhet ska bära sin
egen kostnad. Vattentjänstlagens 34 § anger att VA-avgifternas belopp och hur
avgifterna ska betalas ska framgå av en taxa och att kommunen får meddela föreskrifter
om VA-taxan. Det totala avgiftsuttaget får inte överstiga kostnaden som är nödvändig
för att driva VA-anläggningen. Fördelningen av avgiftsuttaget bör vara skäligt och
rättvist. Det finns inget juridiskt hinder mot att VA-verksamheten helt eller delvis
finansieras med skattemedel, men samtliga svenska kommuner strävar efter full
avgiftsfinansiering. Skattefinansiering är undantagsfall (Svenskt Vatten, 2016b).

Sammanfattning av valda teorier
Teoriområdena vattentjänstlagen och självkostnadsprincipen har en ömsesidig
koppling. Då självkostnadsprincipen är filosofin som VA-taxabeslutare i de flesta
kommuner strävar efter och det är genom vattentjänstlagen VA-organisationerna kan
finansiera försörjningen av VA-tjänster till kommunens invånare. Syftet i rapporten är
att utreda om och hur VA-organisationer ska finansiera en prioritering av förnyelsetakt
av det svenska ledningsnätet utifrån deras beslutstödssystem.
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4.

Empiri

Kapitlet innefattar sammanfattning av intervjuer och dokumentanalys som gjorts på
svenska VA-organisationer. Dokumentanalysen presenteras först och därefter
intervjuer. Samtliga kommuner som har intervjuats i arbetet återges i kapitel 4.2 och
4.3.

Dokumentanalys
Dokumentanalysen innefattar två dokument från VA-organisationer som beskriver
utvecklingsplaner, ledningsnät och förnyelsetakt.
4.1.1. Underhållsskuld VA-verksamheten Karlstad kommun
Baserat på Karlstad kommuns existerande ledningsnät har organisationen sammanställt
deras beräknade förnyelsebehov för vattenledningsnätet i ett diagram. Diagrammet
visar vilken förnyelsetakt Karlstad kommun strävar att uppnå. Karlstad har idag en
förnyelsetakt på 0,8% på vattenledningsnätet. I framtiden vill kommunen ha en
förnyelsetakt på 0,95–1,0%. Kommunen bedömer dessa resultat som fullt rimliga, med
osäkerhet kring ålder för särskilt ledningsnät och ledningsmaterial. Dokumentet vill
påpeka på andra förhållanden som hydrauliska aspekter till följd av förändrat klimat,
otäta avloppsledningar som behöver förnyas. Det flesta anläggningar är utbyggda på
1950-, 60- och 70-talet och börjar bli i stort behov av reinvesteringar. Karlstads
beräknade förnyelsebehov visas i Figur 3. Vidare information om Karlstads
beslutstödssystem finns redovisat i avsnitt 4.3.3.

Figur 3. Karlstad kommuns beräknade förnyelsebehov av vattenledningar det
kommande 100 åren baserat på existerande ledningsnät.

4.1.2. Utvecklingsplan Mälarenergi (Västerås kommun).
Mälarenergi beskriver ledningsnätets kondition som god, dock med vissa brister
gällande utläckande dricksvatten och tillskottsvatten till spillvattennätet. För
spillvattennätet är kapaciteten inte helt utredd. Dagens förnyelsetakt varierar mellan de
olika ledningsslagen (dag-, spill- och vattenledningar) men att i genomsnitt byts
ledningsnätet ut i ett intervall på drygt 200 år. Detta motsvarar en förnyelsetakt på 0,4%.
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Den samlade bedömningen i VA-branschen är att förnyelsetakten behöver vara minst
0,7 % av dagens VA-nätets längd i kilometer per år (Svenskt vatten, 2014). En kraftig
utbyggnad av ledningsnätet de senaste åren beskrivs ha ökat tidsintervallet för
Mälarenergi. Mälarenergi beskriver vidare att exakt hur stora återinvesteringarna måste
vara på sikt kräver ytterligare utredning, men att Mälarenergi har arbetat för att öka
förnyelsetakten genom att öka investeringen för förnyelse. Vidare beskrivs ett rimligt
mål ligga mellan 100–150 år. I bilaga 5 beskrivs utvecklingsplanen för vatten och
avlopp. Information om Mälarenergis beslutstödssystem redovisas i avsnitt 4.3.4.

Kartläggning av kommuners beslutstödsprogram
Vid kartläggningen av kommuners beslutstödsprogram så besvarade fem respondenter
på vilken typ av beslutstödssystem de använde sig av. Detta ger en information om
helheten. I tabell 3 visas en samlad tabell över kartläggningen och vilka
beslutstödssystem som används.
Tabell 3. Kartläggning av kommuners beslutstödssystem
Kommun (er)

Beslutstödssystem

Stenungssund

Vabas

Tanum

Vabas

Trollhättan

VA-banken

Tjörn

Vabas, Solenx

Vänersborg

VA-banken

Intervjuer
De kvalitativa intervjuerna omfattas av åtta stycken respondenter från sju VAorganisationer och har en rubrikindelning därefter. Varje intervju introduceras av en
bakgrundsbeskrivning av respondenten och därefter deras resonemang av ämnet och
frågeställningarna. I bilaga 2 och 3 redovisas alla sammanställda intervjuer för arbetet.
I tabell 4 visas en samlad tabell över samtliga respondenter.
Tabell 4. Överblick av samtliga djupgående intervjuer för arbetet
Respondent 1

VA, enhetschef, 13 år i branschen
drift och underhåll

VA-syd
(Malmö,
Lund, Eslöv, Burlöv)

Respondent 2

VA-ingenjör

Falköping kommun

Respondent 3

VA, enhetschef, 26 år i branschen
drift och underhåll

2 år i branschen

16

Karlstad kommun
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Respondent 4

VA-ingenjör

16 år i branschen

Karlstad kommun

Respondent 5

VA,
avdelningschef

10 år i branschen

Mälarenergi

Respondent 6

VA,
6 år i branschen
projektledare,
drift och underhåll

Borås
Miljö

Respondent 7

VA-chef

19 år i branschen

Enköping kommun

Respondent 8

Vice ordförande

10 år i styrelsen

Västvatten

4.3.1.

Energi

och

Respondent 1 (Bilaga 2)

Respondent 1

VA, enhetschef

4 år chef med 13 VA-Syd
(Malmö,
år i branschen
Lund, Eslöv, Burlöv)

VA-Syd använder främst programmet Digpro Water (dpWater) som beslutstödssystem
vilket är ett GIS-program (Geograpical Information system). På dpWater samlas all
information om ledningsnätet som exempelvis ledningslag, material och
driftstörningar. De använder sig av flera system som samverkar. GIS-verktyget är det
centrala verktyget som används. GIS-verktyget anses göra det enkelt att ha koll på
ledningsdata menar respondenten. Med hjälp av GIS-verktyget kan VA-Syd göra
analyser av ledningsdata beroende på behov. Utifrån driftstörningar så arbetar VA-Syd
med förnyelse och använder Excellistor och prioriterar tillsammans med deras
driftoperatörer. Excellfilerna bygger på en databas från VASS (VA-branschens
statistiksystem, en sammanställning av vattentjänstverksamhet). Den enskilda
kommunens information matas in i excellfiler som jämförs med andra svenska
kommuner. Informationen ligger i GIS-system och ligger till grund för beslut om vad
som ska förnyas. Prioriteringar ligger därefter på ett mer organisatoriskt plan där de ska
samordna med andra.
GIS-databasen gör det enkelt att analysera ledningsdata. Respondenten menar att de
kan se ålder på de ledningarna som de har lagt in så länge de har använt databasen.
Ledningar som blivit lagda har av någon anledning inte registrerats. Detta gör att äldre
ledningar inte går att se. Analys utifrån förnyelsebehov är inte något som används så
mycket i dpWater. Då används istället svenskt vattens modellering från dess excellark
för att se förnyelsebehovet är i ett större perspektiv. Där matas all ledningsdata kopplat
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till vilket material och ålder så man får en bild på takt och när man bör förnya sina
ledningar för att upprätthålla en riksstandard.
Respondenten har satt som mål att ledningsnätet ska ha en förnyelsetakt på 0,5 % av
kilometer ledningsnät som medianvärde under 4 år. Gällande de siffror som svenskt
vatten rekommenderar menar respondenten att det inte går att öka förnyelsetakten till
0,7 % eftersom det inte finns personalresurser att tillsätta. Deras arbetssätt utifrån drift
och underhåll är reaktivt, det vill säga att beslut om förnyelse av en ledning tas efter
driftstörningar har uppstått. De skulle kunna föryngra VA-nätet efter ålder genom att
använda sig av GIS-programet dpWater, deras databasorienterade beslutsstödsystem.
Verktyget är bra för planering vid en förnyelse men att veta ålder är ingen avgörande
faktor som spelar roll för beslut om utbyte av ledningar och att förnyelsetakten
förmodligen kommer att behöva öka, menar respondenten. Respondenten menar att det
inte är kostnadseffektivt att byta ut ledningar utifrån en fast procentsats. Forskning
kring när och hur förebyggande förnyelse kan spara pengar hade varit intressant.
En driftsenhetschef bestämmer inte VA-taxan utan fördelar taxaintäkterna mellan
projekt. Respondenten upplever inte att deras verksamhet är underfinansierad eller att
VA-taxan måste höjas på kort sikt. Dock bör enskild satsning på personalrekrytering
och kompetensutveckling ske inom VA-organisationerna. Om den kommer med en
ökad VA-taxa vet inte respondenten.
4.3.2.

Respondent 2 (Bilaga 2)

Respondent 2

VA-ingenjör

2 års erfarenhet i Falköping
yrket
Kommun

Respondenten berättar att de använder ett program som heter Valvet, framtaget av
Falköpings kommun själva. Valvet ger en detaljerad bild över VA-nätet (ett GISsystem) och används dagligen av tjänstemän och anläggare. Information kan användas
till arbetsorder eller projektplanering. Eftersom systemet är egenutvecklat upplevs den
användarvänlig och utvecklas utifrån egna behov. Respondenten tror inte att valet av
beslutstödssystem spelar någon större roll.
Under högkonjunktur prioriterar inte politiker ökad förnyelsetakt. Dagens situation för
VA-organisationer är att det ska i hög grad satsas på nya bostads- och industriområden.
Därför har resurser som skulle gå till förnyelse av VA-nätet istället gått till
nyanläggning menar respondenten.
Vid beslutfattande om föryngring prioriterar man de akuta problemen först. Det ska
tillsättas utredare och mätningsingenjörer som tar fram befintliga lägen, sedan ska det
finnas en projektledare och ett arbetslag som utför arbetet. Detta ska samordnas med
gata. Även el och fiber ska anläggas. Detta kräver djupare planering och sänker
förnyelsetakten, beskriver respondenten.
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Falköping har haft en utbytestakt på 400 år. Om man utgår ifrån att en ledning har en
livslängd på 100 år och i enstaka fall endast 50–70 år, menar respondenten att
problemen i Falköpings kommun är uppenbara.
Det finns dock en god uppfattning om vilka områden av ledningar som är mest akuta.
Det behövs fler tjänstemän som kan planera och projektera för att kunna påbörja
ombyggnaden. Rörläggare finns inte heller lediga att anlita. Skulle det finnas arbetslag
hade de sannolikt använts till högprioriterade exploateringsområden istället för
renovering.
Frågan är om hur mycket man kan chockhöja en taxa och hur man vet att pengarna går
till rätt åtgärder. Respondenten tror inte att fokus från nybyggnation till förnyelsetakten
kommer ske förrän nästa lågkonjunktur.

4.3.3.

Respondent 3 & 4 (Bilaga 2)

Respondent 3

VA, enhetschef

Olika roller inom Karlstad
VAkommun
verksamheten
sedan
1992,
ansvarig
chef
sedan 2005

Respondent 4

VA-ingenjör med
ansvar
för
förnyelseplanerin
g på ledningsnät.

Verksam
i Karlstad
branschen i 16 år,
kommun
Karlstad
kommun sedan
2014.

Förvaltningen hade först ingen klar bild vad som menades med "Beslutstödssystem".
Förvaltningen hämtar information ur deras ledningsdatabas, Gesosecma.
Ledningsdatabasen är ett system där all information om ledningsnätet samlas, därav
bland annat driftstörningar, insatser, ledningsmaterial, höjder, dimensioner och
tidpunkt för ledningarnas anläggning som är beslutsunderlag för förnyelseplaneringen.
VA-ingenjören beskriver att Gesosecma används för att man tidigt ska kunna uttala sig
om eventuella åtgärder, men att Gesosecma är ganska komplicerat och där det är få
personer som klarar att hantera systemet. Excellfiler är ett stöd i att ta beslut om vilken
ledningsträcka som är i störst behov av byte, i jämförelse mellan ledningar. VAingenjören menar också att excellfiler används för konsekvens/riskledningar och
områdesvis prioriteringar. Mallar/verktyg används från branschorganisationen Svenskt
Vatten som stöd i arbetet men också egna excellfiler menar VA-ingenjören. Information
om förvaltningens förnyelsebehov finns redovisat i avsnitt 4.1.1.
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4.3.4.

Respondent 5 (Bilaga 2)

Respondent 5

VA,
avdelningschef

3
år Mälarenergi
avdelningschef,
10 år i branschen

Respondenten arbetar som avdelningschef på Mälarenergi (Västerås kommun) inom
marknad och distribution och det är denna avdelning som är ansvarig för ledningsnätet.
Respondenten arbetar med dels de befintliga ledningsnäten och exploatering, samt
kundkontakt och sköter alla nyanslutningar.
Respondenten upplyser att Mälarenergi använder sig av en ledningsdatabas där fakta
och data finns om ledningsnätet. Systemet som används heter vabas. Mälarenergi
använder programmet i syfte att lägga in driftstörningar och planerade VA-arbeten som
kan följas upp och med vilka åtgärder. Om det har varit problem kan man enkelt se
historiken för ett visst område eller sträcka, vilket är en del i beslut om förnyelse.
Avdelningschefen förtydligar att det inte bara är detta system som beskriver alla
potentiella felsignaler, utan att driftcentralen också kommer med information som de
ser och märker i sitt dagliga arbete. Tätt samarbete sker också med kommunen i deras
arbete med exempelvis asfaltsplanering så man inte behöver gräva flera gånger där flera
olika parter kan samordna. Information om Mälarenergis förnyelsebehov redovisas i
avsnitt 4.1.2.

4.3.5.

Respondent 6 (Bilaga 2)

Respondent 6

VA, projektledare 3 år i yrket, 6 år i Borås Energi och
på
Drift
& branschen
Miljö
Underhåll

I sin roll som projektledare på Borås Energi och Miljö har respondenten ansvar för olika
projekt som utgör kommunens underhåll och drift. De verktyg respondenten främst
använder i sitt arbete är GIS-programmet dpWater vilket är deras databas över
ledningsträckor, material, dimension med mera på VA-nätet. GIS-programmet är som
en smart karta, vilket är ett bra sätt att framställa VA-nätet eftersom det är en
sammanhängande infrastruktur över ett vidsträckt område beskriver respondenten.
Databasen lagrar alla anmälda driftstörningar vilket respondenten menar är den
huvudsakliga indikatorn på om ledningar behöver bytas ut. dpWater har några
analysmodelleringsfunktioner, men detta är något som VA-organisationen i Borås inte
använder. Respondenten menar att systemet ökar kontrollen men att ytterligare
potential finns som ännu inte är utnyttjat. Färdiga excellark har blivit framtagna med
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formler för beräknad nederbörd utifrån parametrar som man inte behöver ha i huvudet
som till exempel regnintensitet. Verktyget har man fått från Svenskt Vatten.
Respondenten har tidigare jobbat med VA i en mindre kommun och upplevde att
beslutstödssystemet inte skiljer något avsevärt mellan systemen i deras användande.
GIS-programmen var inte de samma och var olika avancerade, där den mindre
kommunenens databas inte var VA-inriktat, utan mer av ett generellt system. dpWater
som används i Borås innehåller bland annat en funktion, eller programmeringskod som
bara tillåter logiska nätverksdata. Detta innebär en kvalitetskontroll genom att
informationstillägg i databasen stämmer överens med befintliga data. Det förtydligas
att detta inte var självklart på respondentens gamla arbetsplats.
Borås Energi och Miljös mål för förnyelsetakt är att upprätthålla 0,5 % på vatten- och
spilledningar, och dagvattenledningar på 0,4 %. I deras fall anser de att förnyelsetakten
borde öka i framtiden. Anledningen är dock inte att Borås har ett gammalt VA-nät utan
för att det tillkommer nya krav på till exempel klimatanpassning eller att ledningarna
ska vara självrensande, det vill säga ledning med en viss lutning för ett naturligt
genomflöde.
Finansieringen av deras VA-nät påstås av respondenten vara god enligt
självkostnadsprincipen. Personen tror inte att deras VA-taxa används till något annat än
VA-verksamhet eller att deras verksamhet måste tillskjutas kommunalskatt för att täcka
kostnader. Respondenten tror att frågor kring förnyelse kopplat till avvikelse från
självkostnadsprincipen har med kommunstorlek att göra. Att små kommuner har färre
anslutna till VA-nät för att finansiera det gemensamma medan i stora kommuner bor
fler och tätare. Detta kopplar respondenten till sin erfarenhet av att ha jobbat med VAförvaltning inom kommuner av olika storlekar. Att politiker har velat hålla låg VA-taxa
är för att kommunen ska vara attraktivare att flytta till innebär att anläggningsavgiften
idag måste höjas kraftigt för att kompenseras. Likaså att små kommuner har svårt att
rekrytera utbildad personal och är tvungna att anlita underkonsulter med större
omkostnader. Respondenten anser att beslutstödssystemets relevans till förnyelsetakten
är att VA-organisationer har stora vinningar i organisationseffektivisering, speciellt för
att underlätta att mindre personalstyrkor ska ha kunskap om allt som ryms inom
uppdraget av vattentjänstlagen.

4.3.6.

Respondent 7 (Bilaga 2)

Respondent 7

VA-chef

2,5 år i yrket, 19 Enköping
år i branschen
Kommun

Respondenten har ansvar att förvalta de VA-ledningar som ligger i marken och att de
upprätthåller sitt värde och funktion. Personen inkommer med synpunkter på framtida
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anläggningar och utbyggnad av ledningsnät ur ett förvaltningsperspektiv. Typiska
projekt som respondenten driver är relining som innebär att befintliga rör rensas och
infodras med nytt material (istället för att gräva upp och byta ut). VA-sanering är en
uppgift som är förekommande (att ersätta ledningar med enskilda utlopp mot ledningar
som leder avloppsvattnet till ett reningsverk (Kungsbacka kommun, 2018). En annan
uppgift som är vanlig är separering (avskiljning av dag- och spillvatten från varandra i
respektive ledningar (Mittskåne vatten, 2018). I synnerhet är fokus på separering i
samband med ett nytt reningsverk till avloppsvatten som ska anläggas i kommunen. Då
krävs det att separera dagvatten från spillvattenledningar för att minimera de flöden
som ska tas emot och behandlas.
Enköpings kommun använder vabas som deras informationshantering och gestaltning
av VA-nätet. Där anges läge, dimension, material och registrerade driftstörningar.
Andra beslutstödssystem som används är Mike Urban, en modellerings-mjukvara som
via utplacerade sensorer kan uppmäta vattenflöden i ledningar som ger ett bättre
underlag för utformning av det nya reningsverket. Respondenten menar att Mike Urban
även visualiserar om det finns oregelbundna flöden som kan innebära felkoppling eller
läckage i ledningar. De har även använt sig av riskanalysprogrammet HACCP (Hazard
Analasis Critical Control Point). Respondenten menar att detta är ett beslutstödssystem
för att säkerhetsställa kvalitén i deras dricksvatten. Riskanalysen går ut på att identifiera
kritiska punkter i ledningsnätet och anläggningar där en kontaminering kan orsaka stora
samhällskostnader. Kraven på vilka åtgärder respondenten måste vidta bestäms av olika
lagar och myndighetsföreskrifter som de fyller HACCP med.
Respondenten upplever att vabas, deras grundläggande beslutstödssystem är svårt att
hantera. Många ser det som ansträngande och påfrestande att använda, och att det är en
lång inlärningskurva att ta sig igenom. Respondenten menar dock att andra faktorer
spelar in. Delvis finns ingen etablerad kultur att använda digitala verktyg. Många som
var av "den gamla stammen" ifrågasatte nyttan men har nu gått i pension. Detta har
inneburit en enorm omorganisation för VA-organisationen. Respondenten har jobbat
för att VA-tekniker ute i fält ska vara utrustade med surfplattor för att lättare kunna
rapportera driftstörningar och andra iakttagelser till den gemensamma databasen via
ArchWiev, det vill säga det webbaserade gränssnittet till GIS-programmet.
Respondenten anser att förnyelsetakten av VA-nätet är ett problem och att
konsekvenserna för föryngringen inte har tagits på tillräckligt stort allvar. Enköpings
kommun har de senaste åren uppnått målet om 0,7% förnyelsetakt av VA-nätet som
Svenskt Vatten rekommenderar även om de inte har varit prioriterat. Respondenten
menar att det i Enköping nu sker en byggboom samtidigt som man bestämde att
Enköping ska förtätas istället för den dåvarande långsiktiga strategin för utbyggnad.
Nyanläggningen har tagit fokus från förnyelsetakt för VA-nätet.
Om VA-taxan upplever respondenten att det finns problem med dess utformning.
Exempelvis finns ingen självklar gränsdragning för vem som ska betala för
dagvattenhanteringen. Vatten- och spilledningar finns det direkta fastighetsägare för att
ta ut avgift ifrån. Inne i städer är det oklart hur mycket och vilka som nyttjar
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dagvattenhanteringen. Även kommuninvånare utanför VA-nätet
samhällsfunktioner i staden och bör betala för dagvattenhanteringen.

behöver

Respondenten tror inte att en kraftigt ökad VA-taxa åtgärdar det växande
förnyelsebehovet, åtminstone inte det resurseffektivaste sättet. Investering i det svenska
VA-nätet inkluderar också en satsning på ökad personalstyrka. Respondenten anser att
det behövs en satsning i likhet den som denne pådrivit, t ex surfplattor åt drift- och
underhållstekniker och att dessa ska delta på liknande kurser som beslutfattare.
Organisatoriska vinster kan ges av att deras databas används av alla i verksamheten.
Respondenten tror att kommunens storlek i stor grad påverkar VA-organisationernas
förnyelsetakt på VA-nätet, då små kommuner inte har råd att underhålla en långsträckt
ledning med anledning till antalet avgiftsbetalare. Små kommuner är känsligare för
generationsskiften och har svårigheter i att hitta rätt kompetens. Respondenten menar
att det är i dessa frågor ett stort antal av Sveriges kommuner har som utmaning att tackla
i framtiden.

4.3.7.

Respondent 8 (Bilaga 3)

Respondent 8

Vice
ordförande 10
år
(Moderaterna) i Västvatten Västvattens
styrelse

i Västvatten
AB

Respondenten sitter i styrelsen Uddevalla vatten, vilket är en del av kommunala bolaget
Västvatten som består av tre andra kommuners kommunala bolag, vilka är Uddevalla,
Munkedal, Sotenäs och Färgelanda kommun.
I framtagningen av VA-taxan tas en rad av faktorer i beaktande, bland annat ålder på
VA-nätet. Respondenten menar att förnyelsetakten i regel är för låg i Uddevalla.
Materialval och byggteknik kan spela större roll än just ålder på en lednings
funktionella egenskaper. Respondenten beskriver av sin egen erfarenhet i styrelsen att
ett segjärnrör från 1900 håller i regel bättre än ett plaströr från 1950–1960 talet, en tid
som stora delar av dagens Uddevalla härstammar ifrån.
Fastställandet av taxan har de senaste åren tagit med ökad förnyelsetakt som ett explicit
mål att uppfylla. Det vill säga en höjning av brukningsavgifterna. Taxahöjningarna har
inte varit några problem att få igenom i kommunfullmäktige i Uddevalla som det har
varit i andra mindre kommuner i Västvatten, berättar respondenten.
Respondenten berättar att Västvatten inte får gå med vinst, att finansieringen ska vara
plus/minus noll, självkostnadsprincipen. Om det blir ett övertag, att avgifter tas mer än
vad kostnaderna är, har man 5 år på sig att bli av med den summan. Respondenten
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menar att det är förhållandevis enkelt att hålla sig till självkostnadsprincipen i
Uddevalla. Om Västvatten går med vinst tar företaget mindre taxaavgifter
nästkommande år på grund av överskottet. Detta för att tillämpa
självkostnadsprincipen.
Varför en del kommuner har haft låga taxa-avgifter men nu kan dubblera eller trippleras
under kort tid beror på att stora delar av dagens VA-nät i kommuner blivit finansierade
av statsbidrag. Kommuner har inte behövt ta lån eller betala räntor och därför inte
behövt ha höga taxor från början. Tiden börjar hinna ikapp kommunerna nu när VAnätet börjar bli föråldrat. Under senare tid har både anläggnings- och brukningsavgiften
beslutats att dubbleras och trippleras i kommuner runt om Uddevalla. Dessutom är det
dyrt att anlägga VA i Bohuslän då det ofta behöver sprängas.
Beslut om VA-finansieringen förstår respondenten tanken på att VA-organisationerna
själva bestämmer taxan. Utan godkännande från kommunfullmäktige kan
tjänstemännen ta ut de avgifter som behövs för deras expansiva investering i VA-nätet.
Respondenten menar att även om man kraftigt höjer taxorna saknas i dagsläget en
tillräcklig organisation för att öka förnyelsetakten. Det råder stor brist på kompetenta
tjänstemän som kan VA men också brist på arbetslag att utföra arbetet. Ska man följa
självkostnadsprincipen ska all taxa läggas på uppdrag och inga pengar ska vara kvar
vid årsslut. Respondenten menar att fler projekt blir av bara för att VA-organisationerna
har högre taxa-avgifter. Man använder en förhöjd VA-taxa med avsikt att öka
rekrytering med löfte om höga löner, men detta kommer inte lösa problemet i ett kort
perspektiv.

Sammanfattning av insamlad empiri
VA-organisationerna som intervjuats i detta arbete använder sig av databaserade
program som ett verktyg för att få information om deras ledningsnät. Vilket system som
används av respektive kommun skiljer sig stort gällande kunskap, resurser och
svårighetsgrad på programmen. En del av respondenterna upplever sitt
beslutsstödsystem som ett okonstlat och simpelt program att lära sig medan andra
uttrycker större oro.
I intervjuerna framgår det att VA-organisationerna har låg VA-taxa och liten budget för
ledningsnäten. Åtgärdsförslag som ges är bland annat att ett ökat fokus på teknik och
organisationseffektivisering höjer förnyelsetakten och förbättrar VA-planeringen,
snarare än att enbart höja VA-taxan.
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Analys

I kapitel 5.1 analyseras den insamlade empirin med det teoretiska ramverket av befintlig
forskning. De kapitlen som följer efter, 5.2 - 5.4 besvaras rapportens frågeställningar
utifrån rapportens analys.
5.1.1. Vattentjänstlagen och VA-taxan
I det teoretiska ramverket (se kapitel 3.2) beskrivs det hur vattentjänstlagen och VAtaxan är utformad och till vilket syfte de tjänar. Vattentjänstlagen klargör en kommuns
ansvar i att tillhandahålla vattentjänster till de kommuninvånare som är anslutna till
VA-nätet enligt (6§) i vattentjänstlagen (Svenskt vatten, 2016).
VA-huvudman blir den låter sig bygga och därför också äga VA-anläggningen enligt
(2§) i vattentjänstlagen. Den VA-verksamhet som sedan drivs vid VA-anläggningen
kan ske i form av kommunal förvaltning som den mest traditionellt vanligaste, ett
kommunalt VA-bolag, multi-utility (som utöver VA också ansvarar för till exempel
fjärrvärme- och elförsörjning), regionalt bolag eller kommunalförbund. Dessutom kan
flera kommuner samverka inom delar av VA-verksamheten (Thomasson, 2013).
En viktig del av Vattentjänstlagen är att det är VA-huvudmannen som har ansvar för att
upprätthålla funktionsdugligheten på VA-nätet. I det teoretiska ramverket (kap 3.2)
beskrivs att i det ansvaret ingår även att VA-huvudmannen har ett långsiktigt perspektiv
för att kunna säkerhetsställa och erbjuda vattentjänsterna även i framtiden. Att vara
ansvarfull i ett långsiktigt perspektiv är att tidigt identifiera framtida utmaningar och
göra det man kan för att förebygga dess problem.
Respondent 1 samtycker att den långsiktiga planeringen är viktig. Personen menar
vidare att kommuner har olika förutsättningar för att uppnå en funktionsduglig status.
Det kan vara skillnader i befolkningsmängd som påverkar VA-taxan då vissa
kommuner är små och avbefolkas medans andra är större och växer kraftigt. Det kan
också vara skillnader i markförhållanden och rörelser i marken som påverkar vissa
kommuner negativt vilket gör det svårare att förutse och förebygga problem.
VA-taxan antags av kommunfullmäktige med förankring till vad VA-huvudmannen
uppskattar är nödvändigt. Även om kommunfullmäktige kan överlåta hela arbetet till
huvudmannen men sättet man beräknar VA-taxan måste förankras i kommunens
normgivning.
Respondent 8 (se kapitel 4.3.7) menar att det inte bör ske några större förändringar i
vattentjänstlagen. Problemet låg förnyelsetakt inte ligger i förhållandet mellan
kommunfullmäktige och VA-huvudmännen. Fokus bör hellre ligga på hur de ska lösa
sakfrågor på bästa sätt. Respondenten menar att det är organisationerna som inte är
tillräckliga i personal och i synnerhet erfaren personal.
5.1.2. Beslutsstödsystem
I det teoretiska ramverket beskrivs ett beslutstödssystem av Khan, S (2016) som ett
expertsystem, vilket är ett hjälpmedel för att öka en beslutsfattares kapacitet utan att
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ersätta beslutsfattarens bedömningsförmåga. Ett beslutstödssystem kan ha flera
användningsområden och ska ha en informationsinsamling men kan vara utformade på
olika sätt. Se kapitel 3.3.2 för att se de olika typerna av beslutstödssystem.
Målsättningen med att använda beslutstödssystem är att kunna säkerställa en
konsekvent kvalitet på beslut och en stringens mellan den individuella brukarens alla
beslut men också jämförande av beslut inom en grupp brukare enligt Power (2002).
Respondent 1 på VA-syd beskriver att deras nuvarande databaserade GIS-verktyg är
nödvändigt och en förutsättning att kunna göra deras jobb. Vidare i intervjun framtonar
respondenten att beslutstödssystemen som används i VA-organisationen underlättar det
dagliga arbetet då man har den samlade informationen om ledningsnätet på en och
samma plats. Angående förenklingarna med beslutsstödsystem säger respondenten
(Bilaga 2);
"Absolut kan man förenkla planering genom att investera i de beslutstödssystem man
använder. Det är lite de som vårt nya projekt går ut på som jag nämnde tidigare. Att vi
ska ha ett nytt beslutstödssystem där man kan simulera olika scenarion utifrån hur
mycket man vill investera och vilken läckfrekvens man vill ha på vatten, exempelvis.
Med ett sådant system på plats tror jag att det skulle vara ännu lättare att ta över olika
arbetsroller."
Respondent 6 från Borås Energi och Miljö visar på att deras beslutstödssystem bidrar
till organisatoriska vinningar, effektiv kommunikation och mindre missförstånd mellan
medarbetare och andra aktörer. En övervägande bedömning från intervjuerna är att
beslutstödssytemen sparar arbetstid, undviker missförstånd mellan parter och generellt
har stor potential och fler arbetsområden i framtiden. Idag beskriver flertalet
respondenter att beslutstödssystemen främst används för att dokumentera
driftstörningar, vattenläckor, och bedömningar av materialval och ålder på ledningar.
Flertalet respondenter påvisar att många beslutstödssystem tyvärr inte är lätthanterliga
att bristen på kunskap och utbildning i systemet varierar, och att det därmed är svårt att
se hur stor den ekonomiska vinsten är i denna typ av investering.
Teoretiskt ramverk och empiri för detta arbete konstaterar att beslutstödssystem
underlättar det dagliga arbetet och planeringen för VA-organisationer, men att stor vikt
bör läggas i användarvänligheten, utbildning i beslutstödssystem och att lära sig
systemets fulla potential för att kunna se den långsiktiga hållbarhets- och ekonomiska
utvecklingen.

5.1.3. Det svenska VA-nätet
Rapportens problembeskrivning visar att den genomsnittliga förnyelsetakten för VAnätet i Sverige är ungefär 0,4 % av totala längden kilometer. Med denna takt kommer
det att ta 200–260 år innan en nyanlagd ledning kommer att bytas ut (Svenskt vatten,
2014). Om man utgår ifrån att ett plaströr med en teknisk livslängd på 100 år, så ligger
ledningarna i marken mer än dubbelt den tid som är rekommenderad för att bibehålla
en funktionsduglig status. Rapporten Material och åldersfördelning för Sveriges VAnät och framtida förnyelsebehov (A. Malm, G. Svensson 2011) påvisar att en
förnyelsetakt på 0,7% av vatten, 0,6% av spill och 0,26% av dagvattenledningar kan
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vara väl avvägt för att kompensera det underskott på föryngring som idag är
problematisk.
Till skillnad från det teoretiska ramverket beskrivs det i intervjuerna att många VAorganisationer inte har den förnyelsetakt som författarna Malm och Svensson
rekommenderar. Många respondenter anser att de borde ha en högre förnyelsetakt än
vad de har idag. Förnyelsetakten för dagvattenledningarna i kommunerna var den enda
procentsats som ibland var högre än den som är rekommenderad. Utifrån arbetets
problembeskrivning är detta positivt, men rapporten Mikrobiologiska risker vid
dricksvattendistribution (Säve-Söderbergh, Malm, Dryselius & Toljander, 2013)
beskriver vidare att det är läckage och ledningsbrott i spilledningar som kan leda till
stora samhällskostnader ifall bakterier sprids och kontaminerar.
Intervjun med Respondent 8 (Västvatten) som var politiker framgår en diskussion kring
hur organisationsform kan spela roll i hur attraktiv en VA-organisation kan framstå som
arbetsgivare, och kan därför locka mer kompetent personal till rekrytering.
Respondenten utpekade betydelsen av att flera kommuner kan gå samman som ett
regionalt VA-bolag, till exempel Västvatten AB där Uddevalla, Munkedal, Sotenäs och
Färgelanda ingår. Då kan mindre kommuner som Munkedal och Färgelanda dra nytta
av att ingå i en större organisation och erbjuda fler heltidstjänster samt större möjlighet
att kunna göra karriär, och framförallt uppnå en hög förnyelsetakt. Detta är dock inga
förslag som nämnts i det teoretiska ramverket.
I det teoretiska ramverket beskrivs självkostnadsprincipen (se kap 3.3.6) som en filosofi
som flertalet kommuner strävar efter men inte är något som är juridiskt bindande. För
att uppnå självkostnadsprincipen nämner respondent 8 att de har som en egen regel att
om det blir ett överuttag eller underuttag ska detta åtgärdas inom en femårsperiod.

Vad används för beslutstödssystem av olika VAorganisationer?
Utifrån den empiri som tillhandahållits framgår det att samtliga VA-organisationer
använder sig av databaserade beslutstödssystem. I det teoretiska ramverket beskriver
Power (2002), Holsapple och Whinston (2000) att ett databaserat beslutstödssystem
stödjer användaren att hantera och analysera stora mängder strukturerande data. Av
empirin framgår det att VA-organisationerna använder sig utav olika leverantörer vid
användande av databaserade beslutstödssystem. Den data som hanteras och analyseras
är gemensam för alla respondenter i arbetet och är driftstörningar, vattenläckor, samlade
ledningsnätets material och ålder på ledningar. I tabell 5 visas vilka beslutstödssystem
som används av de undersökta VA-organisationerna. I figur 4 redovisas hur många VAorganisationer som använder sig av samma beslutstödssystem.

Tabell 5. Tabellen visar vilka beslutstödssystem som används av alla VAorganisationer
VA-organisation
(kommun)

Beslutstödssystem

27

Typ av beslutstödssystem

Analys och resultat
VA-syd

dpWater

Databasorienterande,

Excell

Modelldrivna

TEAB

VA-banken

Databasorienterande

Västvatten

Gesosecma

Databasorienterande

Stenungsund kommun

Vabas

Databasorienterande

Karlstad kommun

Gesosecma

Databasorienterande

Excell

Mälarenergi

Enköping kommun

Vabas

Databasorienterande

Excell

Modelldrivna

Vabas

Databasorienterande

Mike Urban

Regelorienterande

HAPC
Tanum kommun

Vabas

Databasorienterande

Tjörn kommun

Vabas

Databasorienterande

Solenx

Vänersborg kommun

VA-banken

Databasorienterande
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Falköping kommun

Valvet

Databasorienterande

Borås Energi och Miljö

dpWater

Databasorienterande

Excell

Modelldrivna

Figur 4. Diagrammet visar fördelningen i användandet av beslutstödssystem

Hur påverkar VA-taxan och självförsörjandeprincipen
beslutsprocessen?
I det teoretiska ramverket beskrivs vikten av att kommunens politiska beslutsfattare och
ansvariga tjänstemän har en god dialog kring verksamhetens investeringsbehov, budget
och taxa (se kap 3.2). Respondent 2 påpekar att många resurser som borde användas till
förnyelse till VA-nätet istället för nyanläggning, och att likvida medel saknas för att
göra både och. En samlad bedömning från intervjuerna är att en stor nybyggnation på
senare år har försvårat VA-organisationers möjligheter till att själva ta beslut och
investera i projekt som de själva anser vara i behov.
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Intervjupersonerna menar att de svenska VA-organisationerna har stor brist på personal
med relevant kompetens vilket gör det svårt att utveckla verksamheten. En del av
lösningen till högre förnyelsetakt skulle vara bättre rekrytering snarare än att enbart
höja VA-taxan. Från intervjuerna framgår det också att planering genom satsning på
beslutstödssystem kan påverka organisationens ekonomi och budget positivt.
Respondenterna upplever att systemen sparar tid och att det är en stor fördel att ha hela
ledningsnätet samlat i samma databas, vilket i sin tur sparar lagda arbetstimmar. Detta
överensstämmer med vad som står beskrivet i teoretiskt ramverk då Turban et al. (2007)
menar att beslutstödssystem är ett hjälpmedel för att det ökar den enskilda
beslutsfattarens kapacitet.
I det teoretiska ramverket beskrivs självkostnadsprincipen att det totala avgiftsuttaget
inte får överstiga de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva anläggningen.
VA-verksamheten ska vara avgiftsfinansierat i form av VA-taxan men svenskt vatten
(se kap 3.4.3) menar att det inte finns något juridiskt hinder mot att VA-verksamheten
helt eller delvis finansieras med skattemedel. Från intervjuerna råder delade
uppfattningar. I kommunfullmäktige beslutas VA-taxans belopp. Många respondenter
menar att de aldrig har varit inblandad i VA-taxan och kan därmed inte uttala sig, trots
att svenskt vatten (se kap 3.2) beskriver vikten av en god dialog mellan tjänstemän och
kommunens politiska beslutsfattare kring verksamhetens investeringsbehov.

Hur
kan
man
självkostnadsprincipen
förnyelsetaktökning?

använda
för
att

VA-taxan
klara
av

och
en

Den empiri som har samlats in via intervjuer har inte kunnat samlats i en enhällig syn
på hur man kan använda VA-taxan och självkostnadsprincipen på ett alternativt sätt för
att öka förnyelsetakten i deras respektive kommun.
Respondenten från Karlstad nämner att det finns fördelar med att ta ut i VA-taxan i
form av avgifter. Att betala brukningsavgift innebär att avgiftsbetalare rimligen inte
tenderar att slösa på vatten sett ur ett privatekonomiskt perspektiv. Om VA-tjänsterna
istället skulle betalas på skattsedeln skulle kostnaden vara detsamma oavsett hur mycket
vatten man använder. Dessutom skulle det vara en orättvis beskattning då inte alla är
anslutna till kommunens VA-verksamhet.
Bortsett från de tidigare nämnda anledningarna skulle dessutom en ändrad finansiering
inte lösa problematiken med låg förnyelsetakt. Linusson (2016) beskriver att många
mindre kommuner har svårt att täcka en fullkostnad med endast taxa-avgifter (se kap
1.2). Detta bekräftas av intervjuerna då respondenterna tycker att den finansiella
täckningen försvåras för verksamheten då det finns få brukare, särskilt i kommuner med
ett lågt invånarantal. De respondenter som företräder större kommuner som har fler
avgiftsbetalare som delar på de gemensamma kostnaderna har inte samma oro för
framtiden. Från intervjuerna framgår det att en del större kommuner istället ser problem
att det råder brist på kompetent och erfaren personalrekrytering som begränsar deras
insats för att motsvara de som behövs för att få bukt med problematiken med för låg
förnyelsetakt. Ett förslag från intervjuerna är att större och mindre kommuner
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samarbetar och samverkar som en och samma VA-organisation (regional
sammanslutning) vilken kan hjälpa mindre kommuner i deras problematik med
utflyttning som leder till färre avgiftsbetalare i form av VA-taxa.

Koppling till målet
Målet med arbetet är att ge läsaren kunskap om vilka beslutstödssystem som brukas i
svenska VA-organisationer, dess användnings- och utvecklingsområden. Arbetet vill
visa läsaren hur VA-organisationer bemöta behovet av en ökad förnyelsetakt i
framtiden.
Arbetets frågeställningar är:
1. Vilka beslutstödssystem används av olika VA-organisationer?
2. Hur påverkar VA-taxan och självkostnadsprincipen beslutsprocessen?
3. Hur kan man använda VA-taxan och självkostnadsprincipen för att klara av en
förnyelsetaktökning?
Intervjusvar från frågeställning 1 visar att samtliga undersökta VA-organisationer
använder sig av ett databaserat beslutstödssystem för att underlätta det dagliga arbetet.
Resultatet visar att valet av vilken typ av beslutstödssystem som används varierar stort
och valet av leverantör är många (se kapitel 5, figur 4). VA-organisationer upplever att
deras beslutstödssystem inte används till sin fulla potential. Frågeställning två ger
kunskap om VA-organisationers beslutsprocess utifrån en begränsad budget. Där
framgår det att dels brist på kompetent personal, begränsad användning av
beslutstödssystem och en bristfällig dialog mellan tjänstemän och politiska
beslutsfattare påverkar beslutsfattande negativt när man har en begränsad VA-taxa.
Frågeställning tre ger kunskap i hur VA-organisationer vill öka förnyelsetakten med att
använda VA-taxan och självkostnadsprincipen. Genom att större och mindre
kommuner samarbetar och samverkar som en och samma VA-organisation kan hjälpa
mindre kommuner i deras problematik med utflyttning som leder till färre
avgiftsbetalare.
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6. Diskussion och slutsatser
I detta kapitel redovisas diskussion kring resultat, metod, begränsningar, slutsatser och
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning.

Resultatdiskussion
Arbetet hade följande frågeställningar:
1. Vilka beslutstödssystem används av olika VA-organisationer?
2. Hur påverkar VA-taxan och självkostnadsprincipen beslutsprocessen?
3. Hur kan man använda VA-taxan och självkostnadsprincipen för att klara av en
förnyelsetaktökning?
Frågeställningarna anses vara korrekt formulerade för att uppnå målet. Målet var att ge
läsaren större kunskap i vilka beslutstödssystem som används av VA-organisationer
och tillvägagångssättet för att klara en förnyelsetaktsökning.
Resultatet anses trovärdigt och användbart. Validiteten i arbetet har stärkts genom
detaljerad läsning av litteratur i ämnet innan empiriinsamling och konstruerande av
intervjufrågor. Trovärdigheten behölls genom att intervjuerna spelades in och en
sammanfattning skickades tillbaka till respondenterna. Transkription gjordes för alla
intervjuer listade i en tabell vilket gjorde det enkelt att se likheter och skillnader i svar
(se Bilaga 2 och 3). Arbetet använde sig endast av en politiker (respondent 8) vilket
sänker reliabiliteten. Intervjusvaren speglar inte hela branschen. Datainsamling från
respondent 5 anses inte vara tillräcklig för frågor om VA-nätet. Respondenten beskrev
sin kunskap i området som bristfällig för att besvara samtliga intervjufrågor.
Empiri som är insamlad är svårkopplad till det teoretiska ramverket för ett trovärdigt
resultat. Utredningar och rapporter som handlar om det svenska VA-nätet har till stor
del bidragits av svenskt vatten, vilket i sin roll som branschorganisation inte räknas som
en vetenskaplig referens eftersom de har ett särintresse att representera VAorganisationernas bästa.

Metoddiskussion
För att besvara arbetets frågeställningar har litteraturstudie från tidigare forskning gjorts
tillsammans med intervjuer och dokumentanalys för de undersökta VAorganisationerna. Litteraturstudierna lade grunden för att sedan kunna arbeta vidare
med empiriinsamling.
Litteratursökning av artiklar och uppsatser på andra språk än svenska skapade lite
problem då lagstiftning, metoder och planering för VA-verksamheter skiljer sig stort i
olika länder. Detta bidrog till att viss empiri i form av litteraturstudier inte var
tillämpbara i arbetet. Några respondenter valde att avbryta sin medverkan genom att
inte svara på kompletterande frågor, via mail och telefon. Detta bidrog till att
empiriinsamlingen tog längre tid än väntat. Valet att använda semistrukturerade
intervjuer anses vara en bra metod för detta arbete, då det gav en större frihet att
formulera svaren för respondenterna och för att klargöra oklarheter i respondenternas
svar. Att använda dokumentanalys bidrog till att säkerställa att det som sades på
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intervjun stämde överens med vad som fanns dokumenterat i VA-organisationernas
utvecklingsplaner.
Fysiska möten och telefonmöten användes som metodval för intervjuer. Att enbart
använda sig utav fysiska möten hade underlättat empiriinsamlingen. Tekniken var ett
problem vilket ledde till sämre ljudkvalitet. Missförstånd undveks lättare med fysiska
intervjuer då man kan se respondentens kroppsspråk och gestikulationer.

Begränsningar
I avgränsningen poängterades att arbetet endast avser VA-organisationer i Sverige. Det
innebär att resultatet kan få stor varians och osäkerhet om arbetet hade undersökts
mellan olika länder. Ett liknande arbetet skulle kunna göras mellan olika länder, men
man bör vara försiktig med att jämföra och dra slutsatser då VA-organisationernas
planering och arbetssätt inte fungerar på samma sätt i alla länder och världsdelar.
Arbetet fokuserade på att undersöka kommuner av olika storlek till befolkningsmängd
för att skapa större bredd.

Slutsatser och rekommendationer
I problemformuleringen beskrivs det att Sveriges VA-organisationer lider av en alltför
för låg förnyelsetakt. Vidare beskrivs det att Sverige under lång tid har haft låga avgifter
för vatten och avlopp, vilket har lett till att förvaltning av befintliga ledningar skjutits
på framtiden. Förnyelsetakten bör öka för att få hållbara ledningssystem i Sverige.
Genom att skriva detta arbete är utsikten att även kommuners invånare ska få en bild
av hur beslutsprocessen ser ut i VA-organisationerna, vilka som tar beslut och hur
pengar i form av VA-taxa prioriteras. Följande slutsatser och rekommendationer kan
dras:
•

•

•

•

Bristen på kompetent personal i VA-branschen leder till att VA-organisationer
har svårt att rekrytera personal vilket leder till att framtidsinvesteringar och
förnyelsetakten skjuts på framtiden. En rekommendation är att uppmärksamma
att fler platser på Sveriges ingenjörsutbildningar är nödvändigt för att fler VAingenjörer ska kunna utbildas, men också hur man kan motivera ungdomar att
studera till ingenjör.
På grund av stora problem för mindre kommuner att bevara en hög förnyelsetakt
på grund av utflyttning får VA-organisationen i kommunen mindre VA-taxa för
att försörja ledningsnätet. En rekommendation är att fler mindre kommuner bör
samarbeta med andra större kommuner och samverka som en och samma VAorganisation.
Databaserade beslutstödssystem används av samtliga VA-organisationer men
till begränsade arbetsområden. En rekommendation är att utbilda personal i
beslutstödssystem för att kunna använda systemen till dess fulla potential.
Sverige har internationellt sett haft låga avgifter för vatten och avlopp. Det har
fastställts att VA-nätet har varit underfinansierat och att taxa-avgifterna inte
speglar de verkliga kostnaderna. Detta har lett till att VA-organisationer inte kan
göra de investeringar och underhåll av ledningsnätet som önskas. En
rekommendation är att uppmärksamma politiker för att motivera en höjning av
VA-taxan, eller komplettering med skattemedel. Att aktivt arbeta för att ta fram
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en långsiktig VA-plan om framtida åtgärder kan övertyga för en höjning av VAtaxan.

Förslag till vidare forskning
VA-organisationerna upplever att alla verktyg som finns tillgängliga i
beslutstödssystemen inte används. Förslag på vidare forskning kan vara att undersöka
olika leverantörer av beslutsstödssystem. Finns det mätbara ekonomiska fördelar med
att använda databaserade beslutsstödssystem?
En undersökning om konsekvenserna för VA-organisationer att befolkningsskillnaden
mellan små och stora kommuner växer kan vara aktuellt för vidare forskning i ämnet.
Hur kan man öronmärka i vattentjänstlagen att erforderliga resurser går till
förnyelsetakt?
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INDIVID
Fråga 1: Vilket yrke har du? Kan du beskriva vad du arbetar med, hur länge du har
arbetat inom yrket och på din nuvarande arbetsplats?
Kommun Antal (n) Respondent
Svar
(er)
invånare (nr 1–7)
Malmö,
452 600 VA,
"Jag arbetar som enhetschef enheten som jobbar
Lund,
enhetschef,
med förnyelse och underhåll. Då har det förnyelse
Eslöv,
drift och
av ledningsnät och underhåll av de öppna
Burlöv
underhåll
dagvattenledningar.
VA-syd
Jag arbetar med att planera och fortsätta
förnyelsetaktprojekt och allt annat som kommer
med som är kopplat till organisationen och den
enheten jag har hand om, vilket är förnyelse och
underhåll. En vanlig arbetsdag för mig kan man
säga är att fördela resurser.

Falköping 33 075

Karlstad

91 120

Karlstad

91 120

Västerås

150 134

Knappt 13 år har jag varit i yrket. Jag
har jobbat som
projektör, projektledare och byggledare på VA-syd.
Bland annat nybyggnationer
och kapacitetsförstärkningar. På denna arbetsplats
har jag arbetat i fyra år."
VA-ingenjör
"Jag arbetar som VA-ingenjör i Falköpings
kommun. Jag handlar upp och samordnar
entreprenörer till anläggning av VA sedan 2 år
tillbaka. I branschen har jag också varit i 2 år."
VA,
"Jag arbetar som enhetschef på VA-avdelningen.
enhetschef,
Jag är ansvarig för att hålla ihop arbete med
drift och
äskande av pengar till VA-verksamheten. Inom
underhåll
olika roller har jag arbetat i VA-branschen sedan
1992, men har varit ansvarig chef här på Karlstad
kommun sedan 2005."
VA-ingenjör
"Jag arbetar bland annat med tekniska
beskrivningar och tar fram handlingar för de olika
projekt som vi har. Jag har också ansvar för
förnyelseplanering på ledningsnätet. Jag har varit
verksam i branschen i 16 år och jobbat här sedan
2014."
VA,
"Jag arbetar som enhetschef på Mälarenergi, på den
avdelningschef del som heter marknad och distribution och ligger
Mälarenergi
under affärsområde Vatten. Det är vi som är
ansvariga för ledningsnätet. Jag har arbetat i 3,5 år
som enhetschef på Mälarenergi, och inom yrket i
10 år.
Vi har ju dom befintliga näten och exploateringen
där vi planerar förnyelse. Vi sköter alla
nyanslutningar och har då mycket kundkontakt. På
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