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Abstract 
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Abstract 

Purpose: A large amount of irrelevant storm water is supplied to the wastewater pipes 

in Hok. Smoking test has been done proving that a number of properties have their 

roof drainage connected on the wastewater network. These properties should be 

switched so that the roof watering instead connects to the storm water network. The 

purpose of this study is to achieve solutions that protect the waste water pipes and 

sewage pumping station from overloads. The goal is to develop measures to get rid off 

roof water in a sustainable way as well as how any floods and overloading the sewer 

system must be prevented.  

Method: The methods applied for the facts and data collection are estimates, 

document analysis, interview, inventory and literature analysis.  

Findings: The investigation has shown that waste water lines and the pumping station 

are congested. The properties are in need of switching the storm water to the storm 

water network since the storm water contaminates while the pumping station pumps 

off unnecessary amounts of wastewater to Vaggeryd. A switching of the storm water 

can be made to the municipal stormwater system against a particular stormwater fee. 

All property owners who are connected to the municipal storm water systems are 

forced to comply with the rules that the municipality are prescribing in the 

municipalitys general provisions for utilization of the public water and sewage plants 

(ABVA). Besides switching the storm water to the storm water network this problem 

can be solved through the application of LOD principle, constructing green roofs and 

qualitative downpipes. Other appropriate solutions are expansion of equalization 

magazines destined for waste water, increasing green areas and vesture, checking the 

drainage of the house foundation and rearming flat roofs and saw roofs with roof 

water wells. 

Implications: A switching of the properties could result in stabilization in the 

wastewater pipes and the pump station. It is also possible to reduce the extraneous 

stormwater volumes by applying local disposal of storm water, build green roofs, 

building an equalization magazine and so on. A similar study with ready inputs should 

be performed in different neighborhoods in the same locality and then make a 

connection between them. In a few decades, it would also be able to apply modern 

technology like underground equalization magazines used in Tokyo or install turbines 

to detect any leaks in the piping system (Wied, 2014) & (Von Schultz, 2015). 

Limitations: The investigated sub-area is located in Hok. This investigation may be 

conducted in other areas in Hok. Because of the provisions of this thesis, it was 

decided that no flow measurements in pipes will be made. This is due to the work of 

such kind is considered a consulting work which is not included in the course. In 

addition, TV-inspection could have contributed more observations, but because of its 

inaccessibility much reliance was placed on the document analysis, interviews, 

literature study, calculations and inventory. 

Keywords: Downpipes, green roofs, Hok, leakage, local disposal of storm water, 

overload, roof runoff, storm water, waste water    
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Sammanfattning 

Syfte: En stor mängd ovidkommande dagvatten tillförs spillvattennätet i Hok. 

Rökning av ledningsnätet har gjorts som påvisar att ett antal fastigheter har sin 

takavattning och ev. dränering påkopplad på spillvattennätet. Dessa fastigheter bör 

kopplas om så att takavattningen istället ansluts mot dagvattennätet. Syftet med denna 

undersökning är att uppnå lösningar som skonar spillvattenledningarna och 

avloppspumpstationen från överbelastningar. Målet är att ta fram åtgärder för hur 

takvatten skall omhändertas samt hur ev. översvämningar och överbelastningar i 

avloppsledningssystemet skall förebyggas.  

Metod: De metoder som tillämpats för fakta- och datainsamling är beräkningar, 

dokumentanalys, intervju, inventering samt litteraturstudie.  

Resultat: Undersökningen har visat att spillvattenledningarna och pumpstationen är 

överbelastade. Fastigheterna är i behov av en omkoppling till dagvattennätet då 

dagvatten förorenas samtidigt som pumpstationen pumpar iväg onödiga mängder 

spillvatten till Vaggeryd. En omkoppling av dagvattnet kan ske till det kommunala 

dagvattensystemet mot en särskild dagvattenavgift. Samtliga fastighetsägare som är 

kopplade till kommunens dagvattensystem är tvungna att rätta sig efter de 

bestämmelser som kommunen föreskriver i kommunens allmänna bestämmelser för 

brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA). Förutom att 

koppla om fastigheterna så kan denna problematik lösas genom tillämpning av LOD-

principen, anläggning av gröna tak och kvalitativa stuprör. Andra ändamålsenliga 

lösningar är utbyggnad av utjämningsmagasin ämnat för spillvatten, ökning av gröna 

ytor och växtligheter, kontroll av dränering av husgrund och upprusta plantak och 

sågtak med takvattenbrunnar.  

Konsekvenser: En omkoppling av fastigheterna skulle kunna resultera i en 

stabilisering i spillvattenledningarna samt i pumpstationen. Det är även möjligt att 

reducera de ovidkommande dagvattenmängderna genom att tillämpa LOD, anlägga 

gröna tak, bygga ett utjämningsmagasin och så vidare. En likartad undersökning med 

färdiga indata bör realiseras på andra bostadsområden i samma tätort för att sedan 

göra en sammankoppling mellan dessa. Om några decennium skulle det även kunna 

tillämpas modernare teknik i form av underjordiska fördröjningsmagasin som används 

i Tokyo eller installera turbiner för upptäcka eventuella läckor i ledningssystemen 

(Wied, 2014) & (Von Schultz, 2015). 

Begränsningar: Det delområde som undersökts är beläget i Hok. Denna 

undersökning kan genomföras på andra delområden i Hok. På grund av 

bestämmelserna i kursen examensarbete beslutades det att inga flödesmätningar i 

ledningar skall göras. Detta beror på att arbetet av sådan typ betraktas som ett 

konsultarbete vilket inte inbegrips i kursen. Därutöver hade TV-inspektion med 

kunnat bidra med fler observationer men på grund av dess otillgänglighet lades 

mycket tillit på dokumentanalysen, intervjuerna, litteraturstudien, beräkningarna samt 

inventeringen.  

Nyckelord: Dagvatten, gröna tak, Hok, inläckage, LOD, spillvatten, stuprör, 

takavvattning, överbelastning  
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1 Inledning 
Denna rapport genomförs i akademiskt syfte och innefattar 15 högskolepoäng. 

Rapporten utförs för närvarande i samhörighet med vår Högskoleingenjör- och 

teknologikandidatexamen vid Jönköpings Tekniska högskola i byggnadsteknik med 

inriktning väg- och vattenbyggnadsteknik, 180 högskolepoäng.  

Arbetet utförs i samarbete med Vaggeryds Tekniska kontor och har som målsättning 

att föreslå lösningar på de problem som förefinns i det studerade området i Hok.  

 

 Bakgrund 1.1
Problem i form av inläckage av dagvatten orsakar problem då inträngande dagvatten 

överbelastar spillvattenledningarna. Detta leder i synnerhet till överbelastningar i 

pumpstationen som utöver spillvatten även tar emot tillskottsvatten. Överbelastningar 

samt eventuella översvämningar kan även uppstå samtidigt som den tekniska 

livslängden på ledningarna försämras (Malm et al., 2011). 

Metoder som tillämpas för att förhindra dagvattnet från att hamna i 

spillvattenledningarna är genom att installera dagvattendammar, kassetter eller 

magasin, ombyggnation av otillräckliga husdräneringar, omkoppling av dagvattnet till 

kommunalt ledningssystem etc (Lidström, 2012) & (Butler & Davies, 2012). För att 

ha vetskap om ledningarnas kondition brukar det ofta tv-inspekteras eller skickas in 

rök i ledningarna. Med detta som utgångspunkt klarläggs sedan var problemen finns 

(Backö & Lundblad, 2012).  

Utöver överbelastningar och översvämningar orsakar överläckage av dagvatten en 

försämrad rening av spillvattnet som i sin tur har en negativ inverkan på miljön 

(Naturvårdsverket, 2008). Dagvattnet innehåller stora mängder tungmetaller och 

svårnedbrytbara ämnen. Dessa hamnar i det slam som normalt utvinns från 

spillvattnet. Slammet i sin tur brukar användas till gödsling av odlings- och 

åkermarker. För att slammet ska vara brukbart fordras det att innehållet av 

tungmetaller och svårnedbrytbara ämnen är noll eller försumbar (Naturvårdsverket, 

2008).  
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 Områdesbeskrivning 1.2
Hok är en tätort som är lokaliserad i Vaggeryds kommun och ligger i nära 

tågförbindelse med Nässjö samt Halmstad. I det bostadsområde i Hok som studerats 

(Trädgårdsgatan, Jägaregatan) finns det i själva verket en CNC-industri som är 

verksam inom fräsning, tvärbearbetning, gängning av olika metalltyper och profiler. 

Frånsett industrin består bebyggelsen till stor del av villor med källare och i nära 

anknytning till dessa finns en busstation samt en förskola. Hok har idag uppemot 640 

invånare (Vaggeryds kommun, 2013). Det studerade bostadsområdet är kraftigt 

kuperat vilket ur avvattningssynpunkt är bra då mindre mängder dagvatten rinner av 

och tas omhand av naturen istället för att hamna i dagvattenbrunnarna. Flertalet hus i 

området är renoverade och har därför en bättre förmåga att avvisa vind- och vatten. 

Vegetationen i området är bra, många exempel på egna lösningar av hur dagvatten 

skall omhändertas förekommer i form av förlängda stuprör, rikligt beväxta grönytor, 

murar etc. Pumpstationen som tar emot de ofantligt stora mängder spillvatten befinner 

sig en bit ifrån bostadsområdet. Ett ålderstiget reningsverk finns på någon kilometers 

avstånd och är det enda i sitt slag. Möjligheterna till infiltration i området är med 

tanke på lutningsförhållandena samt växligheten i området väldigt stor, se bilaga 1.  

 

 Problembeskrivning 1.3

Ända sedan Vaggeryds kommun bildades år 1971 och dessförinnan har 

ledningssystemet i tätorten Hok inte förnyats. Ledningarna är uppskattningsvis över 

50 år gamla och behöver därför få en översyn. Rökning av ledningsnätet har gjorts 

som visar på att ett antal fastigheter har sin takavattning och ev. dränering påkopplad 

på spillvattennätet. Dessa fastigheter behöver därför kopplas om så att takavattningen 

istället ansluts mot dagvattennätet. Vid kraftigare nederbörder överbelastas 

spillvattenledningarna samt avloppspumpstationen i området pga. att dagvattnet 

hamnat i spillvattenledningarna istället för dagvattenledningarna. Vaggeryds kommun 

har idag tillgång till ett kommunalt dagvattensystem vilket gör att felkopplingar kan 

rättas till och förbindas men också omhändertas av det kommunala dagvattensystemet  

(Vaggeryds Tekniska kontor, 2015). Nedanstående karta (figur 1) visar vilka 

fastigheter som undersökts.  
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Figur 1. En karta över området som redogör för vilka fastigheter som är rätt 

respektive felkopplade. 

 

Felkopplade fastigheter orsakar problematik i spillvattenledningsnätet och måste 

därför ombesörjas på ett systematiskt och felförebyggande sätt. För att få 

ledningssystemen att upprätthålla sin funktion så skall det inläckande vattnet 

begränsas genom att leda om vattnet till dagvattenledningarna.  Allmänt brukar det 

sägas att ju äldre dag- och spillvattenledningarna är desto större risk finns att skador 

och defekter uppstår vilket ökar risken för överbelastningar och översvämningar 

(Butler et al., 2010). 

Idag ställs det höga krav på bl.a. spillvattnets rening och därför är det viktigt att kunna 

särskilja dagvattnet från spillvattnet. Inläckage av dagvatten slår varje år ut ett flertal 

reningsverk vilket leder till att bristfälligt renat avloppsvatten släpps ut (Butler & 

Davies, 2012).   

God miljö och goda hygieniska förhållanden uppnås genom att avleda spill- och 

dagvatten på ett betryggande sätt. Med betryggande menas att det förfogas över ett 

fungerande ledningssystem som har skilda ledningar för spill- och dagvattnet eller att 

spillvatten och ofta även dränvattnet från byggnadsgrunder avleds i sluten ledning 

medan dagvattnet avleds i öppna diken (Croydon, 2012). 

I Lund har det gjorts en fallstudie som menar på att hårdgjorda ytor vid regn och 

snösmältning ger dagvattenmängder som behöver tas omhand. I åtskilliga fall behöver 

utjämningsmagasin anläggas för att fördröja dessa dagvattenmängder (Vought, 2011).  
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På så gott som samma sätt gjordes även en fallstudie i Södertäljes kommun där 

överbelastningsproblem studerats. Stora överbelastningar upptäcktes och en av flera 

rekommenderade åtgärder var att anlägga ett utjämningsmagasin för att hålla ett så 

jämnt flöde som möjligt (Erlandsson, 2010). I fallstudien ligger dock mest fokus på 

vad som är mest kostnadseffektivt vilket inte inbegrips i denna fallstudie. 

 

 

 Mål och frågeställningar 1.4
Målet är att ta fram åtgärder för hur takvatten skall omhändertas samt hur 

överbelastningar och eventuella översvämningar i spillvattensystemet skall 

förebyggas.  

1.3.1 Frågeställningar 

 Vilka brister finns i det befintliga spillvattensystemet? 

 Vilka åtgärder på befintligt dag- och spillvattensystem är mest fördelaktiga vid 

ev. överbelastning? 

  Vilket/vilka system är lämpligast beträffande omhändertagande av takvatten? 

 

 Avgränsningar 1.5

Examensarbetet innefattar en utredning på ett bostadsområde som är drabbat av 

problem.  

Kontroll av spillvattennätets kapacitet, beräkning av dagvattenvolymer som avges 

från hustak, gator och garage skall inbegripas i detta examensarbete. Därutöver 

presenteras förslag på åtgärder på befintligt dag- och spillvattensystem vid ev. 

överbelastning. Även dokumentanalys på av kommunen utförda undersökningar 

såsom rökinspektion, områdesinventering, genomgående litteraturstudier samt 

intervjuer för insamling av data skall inkluderas i detta arbete. Återföring av 

information, lönsamhet, allmänna jämförelser mellan föråldrade ledningssystem samt 

efterkontroller skall utelämnas helt i detta arbete.  

 

 Disposition 1.6
I denna rapport presenteras först samtliga metoder som skall användas för att förmå 

att besvara alla frågeställningar. I kapitel 3 presenteras teorier och vetenskaplig fakta 

som skall tillämpas för att besvara frågeställningarna. I kapitel 4 redovisas alla 

beräkningar, och samtliga resultat som insamlats. All data länkas samman för att ge 

ett tydligt helhetsperspektiv som förevisar vad som åstadkommits. I kapitel 5 

analyseras all teori och insamlade data. En djupgående redovisning av hur resultaten 

utarbetats klargörs. Vidare diskuteras frågeställningarna och en redogörelse för vilka 

metoder som använts för att besvara dessa återges. Slutligen sammanförs en 

diskussion där resultatets trovärdighet, metodval och förslag till vidare forskning 

presenteras.  
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2 Metod och genomförande 
I detta kapitel presenteras de undersökningsmetoder som valts för datainsamling. 

Därtill presenteras även hur undersökningen genomförts och hur själva 

arbetsförloppet sett ut.  

 Undersökningsstrategi 2.1
För att erhålla ett bra resultat utvaldes ett antal metoder som skall stå till hjälp för 

denna undersökning. Utifrån dokumentanalys, intervju, litteraturstudie, beräkningar 

samt platsbesök & inventering skall samtliga frågeställningar och oklarheter besvaras 

på ett lättbegripligt sätt. Arbetet uppenbaras som en kombination av kvalitativt och 

kvantitativt då delar av arbetet kommer att vara mätbart och andra delar kommer att 

bestå av exempelvis kommunikation i form av telefonsamtal, mail och 

konversationer/dialoger.  Arbetet kommer att innebära insamling av empirisk data 

genom platsbesök, beräkningar, samtal, mail och övrig kontakt med Tekniska kontoret 

samt via självständig dokumentanalys och undersökning av litteratur.    

 

 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 2.2

datainsamling 

Frågeställning 1: Vilka brister finns i det befintliga spillvattensystemet? 

Denna frågeställning besvarades med hjälp av dokumentanalys, intervju och 

inventering. De föreskrivna metoderna är av betydelse då de bevisar 

spillvattensystemets status och egenskaper. Bland annat rökinspektionen ger ett 

skriftligt bevis i form av ett protokoll på samtliga fastigheter och dess tillstånd samt 

ifall dessa skall ses över/repareras eller ej. Rökningsmetoden påvisar även 

felkopplingar som ger tydliga svar på var inläckaget härstammar ifrån. Även 

inventeringen var av nytta då denna gav möjligheten att få svar på denna 

frågeställning genom att intervjua ortsborna eller genom att själv försöka göra okulära 

bedömningar. Handberäkningar på utjämningsmagasin, dagvattenflöden, 

spillvattennätets kapacitet, självrensning respektive självrensningsflöden samt 

avloppspumpstationens kapacitet har använts som förslagsmaterial för att redogöra för 

följande:  

 Hur stora vattenmängder ledningarna är kapabla att ta hand om.  

 Hur stora mängder dagvatten som avges från fastigheterna.   

 Flödesmängderna som spillvattenledningarna kan klara/utsättas för.  

 Om spillvattenledningarna är självrensande eller inte.  

 Hur stora mängder avloppsvatten som kan hanteras i pumpstationen.  
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Frågeställning 2: Vilka åtgärder på befintligt dag- och spillvattensystem är mest 

fördelaktiga vid ev. överbelastning? 

Via beräkning av dagvattenflöden, utjämningsmagasinets kapacitet, spillvattennätets 

kapacitet, avloppspumpstationens kapacitet samt med hjälp av dokumentanalys av 

rökinspektionen har det föreslagits åtgärder utefter dess lämplighet men också utefter 

den rådande situationen. 

 

Frågeställning 3: Vilket/vilka system är lämpligast beträffande omhändertagande av 

takvatten? 

Med hjälp av områdesinventering och platsbesök införskaffades vetskap om vad som 

behöver åtgärdas och med detta som utgångspunkt studerades detta i litteratur. Därtill 

intervjuades anställda på Vaggeryds Tekniska kontor för att ta reda på vad de tycker 

och vad de har för lösningsförslag när det beträffar omhändertagandet av takvattnet i 

Hok.  

 

 Valda metoder för datainsamling 2.3
I detta avsnitt beskrivs de undersökningsmetoder för datainsamling som använts för 

att besvara studiens frågeställningar. De undersökningsmetoder som listas nedan har 

valts med stöd i vetenskaplig litteratur och rapporter.  

 

2.3.1 Dokumentanalys 

Dokumentanalys innebär granskning och insamling av textmaterial där dominanta 

faktamängder och data återfinns. En allomfattande dokumentanalys bidrar till ett 

kunnande om det aktuella området. Pål Repstad (1997) menar att den centrala delen i 

en kvalitativ analys är det tillgängliga arbetsmaterialet och hur pass berikande den 

insamlade textmängden egentligen är. En kvalitativ studie bygger enligt Repstad på 

att fastställa givna eller bristfälliga egenskaper och fakta (Repstad, 1997). 

 

Metoden skildras också som ett sätt att ta texter och dokument i anspråk genom att ha 

dessa som utgångspunkt i sin forskning. Texter och dokument som hittas på nätet är 

ofta mycket lättillgängliga och kan enkelt misstas på grund av osäkerheten kring dess 

validitet och reliabilitet. Frågor som bör besvaras för att få bekräftelse på dokumentet 

eller textens validitet och reliabilitet är enligt Denscombe (2000) följande: 

Vem har utarbetat denna? 

När i tiden utarbetades denna? 

Vad är avsikten med detta dokument/text? 

Bygger denna text/dokument på verkliga sakuppgifter eller på tolkningar? 

(Denscombe, 2000). 
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Dokument i form av protokoll, mail och ritningar har använts i samband med denna 

undersökning. Dock framhäver Denscombe att en dokumentanalys kan gynna och på 

samma gång missgynna forskaren. En dokumentanalys är inte så kostnadskrävande 

samtidigt som data åtkomliggörs för andra som sedan kan ta del av datan och på 

samma gång kontrollera den. Därutöver skapar en dokumentanalys ovisshet 

beträffande trovärdigheten på grund av delade meningar och värderingar. Data och 

fakta kan även ha använts för andra ändamål och sänker därför värdet på dessa 

(Denscombe, 2000). 

 

2.3.2 Intervju 

Delar av datainsamlingen har skett genom att intervjua ortsborna. Denna metodik har 

använts då den anses vara en av de förnämsta metoderna när det beträffar data- och 

faktainsamling. Genom intervju insamlas fakta och data som visar hur varje enskild 

person tycker och tänker kring olika sakfrågor. Intervju möjliggör även att nya 

observationer görs vilket faktiskt expanderar forskningen ytterligare (Dalen, 2015). 

Till denna undersökning valdes en semistrukturerad intervjumetodik som innebär att 

frågeställningarna gestaltats redan på förhand. Någon speciell ordningsföljd på hur 

frågorna skall ställas är upp till intervjuaren själv då denne får känna efter och göra 

bedömningar utifrån de svar som erhålls från informationskällan. Det är även tillåtet 

att ställa spontana frågeställningar som inte utformats på förhand då dessa kan vara av 

relevans. För att utvinna så mycket information som möjligt är det av stor betydelse 

att intervjuaren skapar en bra samverkan med informationskällan genom att uppträda 

artigt samt genom att våga fråga då något är oklart (Blomkvist & Hallin, 2014). 

All data och information som insamlats har spelats in samt antecknats ord för ord då 

författarna i samband med intervjun hade rollerna intervjuare respektive 

dokumenterare. Enligt Blomkvist & Hallin (2014) finns det diverse förfaringssätt när 

det gäller dokumentation. Ljudinspelning och anteckning valdes för att säkra att inget 

av den insamlade datan/faktan utelämnats (Blomkvist & Hallin, 2014).  

 

2.3.3 Litteraturstudie 

En förutsättning för att erhålla en lyckad litteraturstudie är att använda primärkällor 

framför sekundärkällor. Med primärkällor menas forskningsrapporter och med 

sekundärkällor menas litteratur som redogör för ett ämne. Sekundärkällor innehåller 

sällan detaljer på hur undersökningar implementeras och därför ses primärkällor som 

en mer gynnsam lösning vid insamling av data (Hartman, 2004).   

Vidare hävdar Blomkvist & Hallin (2014) att litteraturstudier fungerar bra då behovet 

av att utveckla idéer är väsentligt men de är också ett sätt att förbättra de idéer som 

redan finns. En litteraturstudie innebär även att forskaren fördjupar sig i området, 

läser på samt sammanfattar det som studerats (Blomkvist & Hallin, 2014). 

I samhörighet med denna undersökning har vetenskapliga rapporter, handböcker och 

facklitteratur studerats för att ta åt sig kunskap samt för att komma fram till lösningar 

på de angelägenheter som studeras i problemområdet. Litteraturstudien bör i all 

mening återge befintlig information och kunskap men skall också synliggöra 

lösningen med dess positiva respektive negativa sidor. Därtill skall en litteraturstudie 

innehålla:  
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En redogörelse över samtliga problem som dessförinnan undersökts av forskare och 

som försökt tydliggöras eller förklaras. 

Förklaringar kring samtliga data och faktamängder som tagits i anspråk (Blomkvist & 

Hallin, 2014). 

 

2.3.4 Handberäkningar – kvantitativ metod 

Avsikten med ett kvantitativ vetenskapligt arbete är att tydliggöra de resultat som 

erhållits från beräkningarna eller mätningen. Målet med en analys av sådan typ är att 

komma i besittning av information på ett så objektivt sätt som möjligt. Anledningen 

till att informationen skall vara objektiv är på grund av att värden kan jämföras med 

varandra vilket anses vara väsentligt vid genomförandet av en kvantitativ analys. 

Emellertid måste forskaren se till att subjektivitet erhålls för att tillfredsställa kravet 

på återgivelse. I en kvantitativ analys är det nödvändigt att se till att undersökningen 

kan genomföras av någon annan och samtidigt kunna ge likadana outputs (Olsson & 

Sörensen, 2011).  

En kvantitativ metod indelas i deskriptiva och explanativa metoder. Deskriptiv är en 

beskrivning av något och explanativ är en typ av granskning där skälet till varför 

något uppstår studeras (Olsson & Sörensen, 2011).       

Med publikation P90 som hjälpmedel utfördes regelrätta beräkningar som har i 

avseende att fungera som förslagsmaterial. Beräkningar av volymer som behöver 

fördröjas har gjorts för regn med återkomsttiden 10 år. För befintliga förhållanden 

inom utredningsområdet har varaktigheten satts till 10 min, vilket bedöms motsvara 

dimensionerande rinntiden före exploatering. Dimensionerande regnintensiteter har 

också beräknats. För framtida förhållanden har varaktigheten satts till 10 min. 

Beräkningar av regnintensitet har utförts i enlighet med Svenskt Vattens publikation 

P104 (Svenskt vatten, 2011). 

Avrinningskoefficienter, dimensionering av avloppsledningssystem, dimensionering 

av avloppspumpstation och utjämningsmagasin samt beräkning av dag- och 

spillvattenflöden enligt P90 har använts (Svenskt vatten, 2004). 

 

2.3.5 Platsbesök och inventering 
Då det inte förefinns någon kännedom om området sedan tidigare utsågs platsbesök 

som en potentiell metodik för att få en levande bild av hur området ser ut men också 

för att få chansen att intervjua ortsborna och fråga dem vad de har för upplevelser 

kring vattensituationen i området.  

En områdesinventering fungerar som en del av undersökningen till att arbeta med att 

klarlägga källorna till tillskottsvatten. Med hjälp av denna strategi kan det i senare 

skede tas ställning till ifall ett förslag om eventuell ledningsförnyelse behöver lämnas 

in till kommunen (Backö & Lundblad, 2012).  

Platsbesöket kommer dessutom att vara till hjälp för hur prioritesordningen skall se ut 

när det beträffar i vilken ordningsföljd ledningar, brunnar eller området i fråga skall 

undersökas. För att uppnå bra resultat är det viktigt att i samband med 

områdesbesöket/inventeringen skaffa sig någon kunskap avseende spillvatten, 
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dagvatten, läck- och dräneringsvattentillskott samt regnvattentillskott i området. I 

vilken ordningsföljd och i vilket tempo detta ska förverkligas bestäms lämpligen 

utifrån vilka data och vilken information som finns sedan tidigare om området eller 

om vattendistributionssystemet uppbyggnad (Backö & Lundblad, 2012). 

 

 Arbetsgång 2.4
I de följande delkapitlena presenteras de strategier som tillämpats för att kunna 

besvara frågeställningarna samt uppnå målet. Här redogörs det för hur 

dokumentanalys, intervju, litteraturstudie, handberäkningar samt platsbesök & 

inventering utförts.  

 

2.4.1 Dokumentanalys 

Denna metodik bedöms vara en ändamålsenlig metod för att hitta relevanta data och 

faktamängder då det finns stora mängder litteratur och rapporter som behandlar och 

redogör för just inläckage av dagvatten i spillvattenledningar. Kartmaterial, protokoll, 

mail och ritningar som tilldelats av Vaggeryds Tekniska kontor har granskats för att 

med hjälp av dessa utvinna så väsentlig information som möjligt. Dessa underlag är 

utarbetade av Vaggeryds Tekniska kontor och är av den anledningen av hög 

trovärdighet.  

Samtliga resultat som erhållts från granskning av protokoll, ritningar, mail och 

kartmaterial redovisas i kapitel 4. Stor fokus lades på att studera dessa material som 

finns tillgängliga för att utifrån dessa redovisa samt sammanställa samtliga hypoteser 

och slutsatser som dragits. 

 

2.4.2 Intervju 

För att utöka informations- och datamängderna samt för att gå till botten med denna 

undersökning har semistrukturerade intervjuer gjorts med anställda på Vaggeryds 

Tekniska kontor samt med områdesbefolkningen i det avgränsade bostadsområdet. 

Med hjälp av dessa intervjuer eftersträvades bekräftelser på uppgifter som tagits fram 

från dokumentanalysen. Målet var även att via intervju insamla nya uppgifter och 

information som inte kunnat utvinnas från dokumentanalysen samt litteraturstudien. 

Med hjälp av en minimal rationalisering av frågeställningarna har mångsidigheten i 

intervjun ökat då möjligheten att ställa spontana frågor utökats. Ett fåtal 

frågeställningar gestaltades redan på förhand för att garantera att viktiga frågor 

besvarades.  

Ortsbor har intervjuats med hänsyn till att de bor där. Detta medför självfallet att de 

har åtminstone någon uppgift om tillståndet och situationen i området. Intervjuer 

redovisas i bilagor och har offentliggjorts i denna rapport efter godkännande från 

informationskällan. VA-ingenjör, driftledare, och chef på Tekniska kontoret har 

enbart kontaktats via mail, telefon och via sammanträden för att ta reda på 

information samt för att samla in data.  
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2.4.3 Litteraturstudie 

Litteraturstudien har inneburit noggranna undersökningar av rapporter och 

ämnesspecifik litteratur. Med hjälp av högskolebiblioteket inlånades vetenskaplig 

litteratur och därutöver användes databaser såsom science direct, google scholar, 

vattenbokhandeln på svenskt vatten för att inhämta/beställa hem lämplig litteratur och 

rapporter. De sökord som användes i samband med sökandet var storm water, waste 

water, inläckage, spillvatten, dagvatten, avloppsledningssystem, tillskottsvatten, roof 

dewatering, green roofs, intervjumetodik, dokumentanalys, och metodik för 

områdesinventering. Tidvis kunde det var svårt att hitta relevanta material då det 

krävdes tid åt att söka och kombinera olika sökord för att hitta de fakta som behövs.  

Samtliga litteratur och rapporter som valts ut är författade av proffesorer, referee-

granskade eller är betecknade som avsett material inom VA-forskning. Genom 

likhetsgranskning av alla faktamängder som insamlats har ett enkelt urval av 

betydelsefull fakta gjorts.  

 

2.4.4 Handberäkningar 

Beräkningarna som utförts har som avsikt att fungera som förslagsmaterial ifall någon 

beståndsdel i distributionssystemet skall uppmätas eller repareras eller ifall en 

eventuell saneringsplan skall upprättas. För att kunna genomföra dessa beräkningar 

korrekt har räknedosa samt publikation P90 med dess ingående formler och värden 

använts. Då det idag förefinns en nyare publikation vid namn P110 borde 

beräkningarna utförts enligt denna men till följd av att denna ännu inte är färdigställd 

så är det inte tillåtet att hänvisa till denna.  

Genom att tillämpa av Svenskt vatten framtagna normer och regler har förslag på 

beräkningar utarbetats för dagvattenflöde, spillvattenflöde, självrensningförmåga 

respektive självrensningsflöde i spillvattenledningar, utjämningsmagasin för 

avloppsvatten samt kapacitet för avloppspumpstationen. Dock har mindre olägenheter 

i form av otillgängliga material (protokoll på flödesmätningar, mindretal 

sektionsritningar etc.) har gjort det svårt att bestämma validiteten på dessa 

beräkningar.  

Genom upprepade beräkningar samt med hjälp av inbördes diskussioner författarna 

emellan och via diskussion med handledare och kontaktpersoner på Vaggeryds 

Tekniska kontor har det garanterats korrekta beräkningsförslag.  

Tidigare läromedel i samband med ingenjörsutbildningen har även varit mycket 

användbara då exempeluppgifter och litteratur kunnat studeras för att intyga 

riktigheten i de utförda beräkningarna. Inhämtade uppgifter från Vaggeryds Tekniska 

kontor såsom ledningskartor och protokoll har varit avgörande för dessa beräkningar. 

Med hjälp av dessa underlag har områdesanpassade förslag kunnat presenteras.  
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2.4.5 Platsbesök & inventering 

Områdesinventeringen var en väsentlig metod för fakta- och datainsamlingen då det i 

samband med inventeringen skaffades bildmaterial, förutsättningsunderlag för 

området, verbal fakta samt uppfattningar om bebyggelse och fördelning av 

exempelvis grönytor. Vid genomförandet av områdesinventeringen användes kamera 

för tagning av bilder och ljudinspelning, anteckningsmaterial och tilldelade 

områdeskartor från kommunen. I det undersökta området togs bilder på samtliga 

fastigheter för att få en inblick i hur takavvattningen ser ut, hur källarna är belägna, 

vilka system som används för att avleda/omhänderta dagvatten samt hur mycket 

grönområden som finns. Som komplement till bilderna fördes anteckningar för att 

särskilja samt för att kunna identifiera respektive fastighet när bildmaterialet granskas. 

Kartorna som fanns tillhands användes enbart för att kunna orientera sig i området. I 

samband med områdesinventeringen så togs tillfället i akt till att intervjua 

områdesbefolkningen då möjligheten att insamla ny och viktig information var högst 

trolig. Vid dessa intervjuer spelades konversationerna in för att få med sig alla 

faktamängder och uppgifter. Anteckningar fördes även för att underlätta vid 

skrivarbetet av rapporten.    

 

 Trovärdighet 2.5
Korrekt användande av metoder och dokumentation är nyckeln till en god validitet. I 

enlighet med Blomkvist & Hallin (2014) skall syfte, frågeställningar och 

problembeskrivningen klarlägga vilka metoder som bör tillämpas för att uppnå en hög 

trovärdighet i sin undersökning/forskning (Blomkvist & Hallin, 2014).   

Genom att sammanställa data och fakta med hjälp av att använda valda metoder 

erhålls en hög trovärdighet på arbetet. De metoder som använts är dokumentanalys, 

intervju, litteraturstudie, handberäkningar samt inventering. Om de olika metoderna 

används och likvärdiga resultat erhålls är det ett tecken på att all insamlad data och 

information är av god validitet (Holme et al., 1991). Alla dokument, data och underlag 

som insamlats har kontrollerats för att bekräfta dess validitet. Detta är ett villkor som 

uppmärksammats vid insamling av underlag och data (Davidsson & Patel, 1991). En 

viktig företeelse som tagits i beaktande är att de resultat som utarbetats inte behöver 

vara tillämpliga även om samma lösningar erhålls (Holme et al., 1991). Även 

användandet av en mångfald av källor säkerställer och garanterar en hög trovärdighet 

(Blomkvist & Hallin, 2014).  

En hög reliabilitet uppnås genom användning av lämpliga mätinstrument för att sedan 

jämföra insamlad fakta och data med varandra. Den information och de uppgifter som 

skaffats fram via litteraturstudie, dokumentanalys, intervju, beräkning och inventering 

har vägts mot varandra för att se vilka likheter och skillnader som finns (Davidsson & 

Patel, 1991).  

All materialinsamling och alla datainsamlingsstrategier stadgades på en vetenskaplig 

grund. Särskilt betydande har Tekniska kontorets insamlade data varit då 

undersökningen hade tagit betydligt längre tid då undersökningar såsom 

rökningsinspektion samt uppritning av detaljritningar, profilritningar etc. i CAD-

program hade behövt genomföras självmant. Med hjälp av dessa underlag och data 

kunde en detaljerad dokumentanalys göras. Även intervjuer med kontaktpersoner på 
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Tekniska kontoret och med områdesbefolkningen och granskning av vetenskapliga 

publikationer och rapporter från Svenskt vatten har varit betydelsefulla då Svenskt 

Vatten är en branschorganisation som företräder vattentjänstföretagen i Sverige. Detta 

ökar därför både reliabiliteten och validiteten i samma veva. Samtliga lagar och 

direktiv som de står bakom måste följas punktligen då det är lag på detta.  

Mycket tillit har satts på dokumentanalysen, underlaget från intervjuerna samt 

litteraturstudierna och redskap såsom miniräknare och formelblad som följer 

publikation P90.  
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitlet stadgas problembeskrivningen utifrån vetenskapliga rapporter och 

litteratur. Ett antal teorier har valts ut och dessa är ämnade just för att besvara de 

uppsatta frågeställningarna.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
En omfattande litteraturstudie har gjorts för att sammanlänka teori och aktuell 

vetenskap med de frågeställningar som framställts. Nedan återges dem vetenskapliga 

fakta som insamlats. I figur 2 presenteras även relationen mellan frågeställningarna 

och de valda teorierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Samband mellan frågeställning och teori. 

 

3.2 TV-inspektion 
TV-inspektion är ett verktyg som inom VA-branschen används för att fastställa 

avloppsledningars tillstånd och utifrån detta bedöma ifall dessa är funktionellt dugliga 

eller inte. TV-inspektion nyttjas i stora skalor då ansvariga organ såsom kommuner 

alltid vill säkerställa att ingripanden i form av reparationer alltid görs på de ställen i 

ledningen som är mest riskutsatta. Genom denna metodik besparas tid och pengar då 

fel undgås och framförallt garanteras ledningar med färre inläckage och 

översvämningar. TV-inspektion kan av många anses vara långdraget och 

svårsammanfattat då stora mängder information tas in. Denna inspektion bör 

genomföras vid torra väderförhållanden (Backö & Lundblad, 2012).  

 

Frågeställning 1: Vilka brister 

finns i det befintliga 

spillvattensystemet? 

Frågeställning 2: Vilka åtgärder 

på befintligt dag- och 

spillvattensystem är mest 

fördelaktiga vid ev. 

överbelastning? 

 
Frågeställning 3: Vilket system 

är lämpligast beträffande 

omhändertagande av takvatten? 

Besvaras av nedanstående 

teorier: TV-inspektion, rökning 

av ledningsnätet och 

dimensionering av 

spillvattenledningar.  

Besvaras av följande teorier: 

Dimensionering av 

spillvattenledningar, 

dimensionering av 

utjämningsmagasin, hantering av 

dagvatten och LOD-principen. 

Besvaras av följande teorier: 

Hantering av dagvatten, LOD-

principen, takavvattning och 

gröna tak.  
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Vid en TV-inspektion skickas en kamera, uppsatt på en kärra som filmar hela 

ledningsnätet. I samband med att kärran körs igenom ledningsnätet dokumenteras 

eventuella avvikelser via ljud. Som hjälpmedel för att bedöma ledningens skick och 

hälsotillstånd används Publikation P93 som utarbetats av branschorganisationen 

Svenskt vatten. Fördelarna med en TV-inspektion är att det ganska tidigt går att 

avslöja fel och kraftiga inläckage i ledningar och i brunnar. Dock är det mycket viktigt 

att innan genomförandet av en TV-inspektion ha färdiga flödesdata för att få så bra 

resultat som möjligt. Dessa flödesdata står bland annat till hjälp för en noggrannare 

uppskattning av eventuella inläckage. Därutöver kan även servisledningar och dess 

flöden bestämmas. Erfarenhetsmässigt TV-inspekteras mellan 800-1000 meter 

ledning inom loppet av en hel arbetsdag. Kostnaderna för en TV-inspektion ligger för 

det mesta på 14-15 kr per meter ledning (Backö & Lundblad, 2012). Bilden nedan 

illustrerar hur en del av en TV-inspektion kan se ut.  

 

Figur 3. TV-inspektion där kameran vinklats mot servisledning med inläckage. Källa: 

(Svenskt vatten, 2012). 
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3.3 Rökning av ledningsnätet 
Med hjälp av denna metod kan rök skickas in i dag- och spillvattenledningar. Den rök 

som skickats in i ledningarna fastställer vilka rännstensbrunnar, stuprör, gårdsbrunnar 

etc. som är felkopplade till spillvattennätet. Utöver felkopplingar kan 

rökningsmetoden lokalisera överkopplingar mellan spill- och dagvattenledningar. 

Innan denna process påbörjas informeras samtliga hushåll som kommer att bli 

drabbade av eventuella driftstörningar. Innan röken skickas in i ledningarna med hjälp 

av en rökmaskin samt en höghastighetsfläkt rensas alla rännstens- och 

uppsamlingsbrunnar från vatten och slam. Om rökläckage påvisas från stuprör, 

brunnar etc. innebär detta att felkoppling förefinns och detta sammanställs i ett 

protokoll samt utritas på en rökledningskarta som i själva verket är en vanlig 

detaljplankarta men fastigheterna markeras med diverse färger för att tyda vilka 

fastigheter som är rätt- respektive felkopplade (Backö & Lundblad, 2012).  

Att komma fram till att en fastighet är felkopplad är inte så komplext. Röken som 

skickats in skall påträffas i de felkopplade elementen. Något annat som tyder på 

felkoppling är ifall den inskickade röken påträffas i takkonstruktionen. En 

undersökning med rök tar ungefär 2 dagar då det vid normala förhållanden är två 

personer som genomför denna undersökning. Denna metod är effektiv då den inte tar 

lång tid att genomföra. För att kunna genomföra en rökundersökning behövs ett 

elverk, en höghastighetsfläkt, en rökmaskin, belysning, tätningsdukar för att övertäcka 

brunnar, slamsugningsbil, förnödenheter såsom skyddshjälm, skyddsväst, arbetskläder 

etc (Backö & Lundblad, 2012). Figur 4 tydliggör hur en märkbar felkoppling kan se 

ut.  

 

Figur 4. Rök som tränger upp ur rännstensbrunn. Källa: (Svenskt vatten, 2012). 
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3.4 Dimensionering av spillvattenledningar 
En förutsättning för att veta vilka mängder vatten ett ledningssystem kan hantera är att 

ta reda på mängden spillvatten som konsumeras/som ledningssystemet tar hand om. 

Begreppet spillvatten definieras som den totala mängden av genererat spillvatten från 

bostäder, fabriker, skolbyggnader och andra angelägenheter. För att ett 

spillvattensystem skall anses vara korrekt utformat krävs följande:  

 

 Att ledningarna är dimensionerade för självfall. 

 Att ledningarna är rätt dimensionerade utifrån rådande förhållanden.  

 Att det inte blir tvärstopp i ledningsnätet.  

 Att självrensning uppnås.  

 Att inte miljöfarliga föroreningar, och miljögifter följer med ut i det allmänna 

ledningsnätet. 

 

I Sverige talas det om två metoder för dimensionering där den ena kallas svensk 

praxis och den andra europeisk standard. I Sverige tillämpas i de flesta fall svensk 

praxis. Oberoende av vilken metod som tillämpas så eftersträvas ett spillvattensystem 

som oavbrutet kan omhänderta ett spillvattenflöde som uppgår till 150 % av 

tappvattennormflödet. Med tappvattennormflöde menas det högsta möjliga flöde som 

medräknas i varje tappställe (Dahlbom & Warfvinge, 2010).  

 

Spillvattenavrinningen förändras mycket till stor del, bland annat beroende på hur 

många människor som bor i varje hushåll och vilka typer av verksamheter som finns 

inom området. För att bestämma det dimensionerande spillvattenflödet behövs ett 

specifikt värde på själva spillvattenavrinningen. Denna brukar sättas till 220 l/p*dygn 

för flerbostadshus och 160 l/p*dygn för småhusbebyggelse (Svenskt vatten, 2004). 

Med hjälp av nedanstående formler kan sedan det dimensionerande spillvattenflödet 

bestämmas.  

 

 

Erfarenhetsmässigt uppgår flödet av tillskottsvatten i bra system till 0,05 – 0,15 l/s.ha. 

Följande två scenarier är tänkbara för beräkning av spillvattenflödet: 

1. Dränvatten får inte avledas i spillvattennätet (rekommenderas) 

qdim = qsdim + qinläck 

qsdim = dimensionerande spillvattenflöde (l/s) 

qinläck = inläckande vatten (l/s) 

 

2. Dränvatten får avledas i spillvattennätet 

qdim = qsdim + qinläck + qdr dim 

qdr dim = dimensionerande dränvattenflöde (l/s) 

 



Teoretiskt ramverk 

17 

Beräkning av dimensionerande spillvattenflöde qsdim, för fler än 1000 anslutna 

Det dimensionerande spillvattenflödet beräknas som maxtimflödet under maxdygnet 

plus eventuellt bidrag från industrier. För mer än 1000 anslutna personer beräknas 

dimensionerande spillvattenflöden enligt följande ekvation: 

qsdim = 
(        )

       
 * Cdmax * Ctmax * qsind 

qsdim = dimensionerande spillvattenflöde (l/s) 

qdmedel = specifik spillvattenavrinning (l/p,d) 

p = antal anslutna personer 

Cdmax = maxdygnfaktor, se kap 4 

Ctmax = maxtimfaktor, se kap 4 

qsind = industrispillvattenflöde (l/s) (Svenskt vatten, 2004). 

 

3.5 Dimensionering av utjämningsmagasin 
Utjämningsmagasin är en nedgrävd behållare som är ämnad till att lagra överflödigt 

vatten. Ett utjämmingsmagasin svarar även för förebyggande av 

källaröversvämningar, flödestoppar, marköversvämningar och bräddningar. Ett 

utjämningsmagasin byggs för att agera avlastare till pumpstationen som ibland kan 

inkassera för mycket vatten. Lagringen av vattnet sker endast när det maximala flödet 

i ledningarna överträds. Det är först när flödet avtagit som det magasinerade vattnet 

pumpas tillbaka till ledningarna (Andréasson et al., 1994).  

Ett utjämningsmagasin har en bestämd volym vilket kan medföra översvämning då 

magasinet är överbelastat (Lidström, 2012).  

Ett utjämningsmagasin kan uppföras som en stor låda gjord av betong eller som ett 

jättestort rör. Ett rörmagasin har en större diameter på utvald del av ledningen 

(Andréasson et al., 1994). Nedanstående figur ger en bra uppfattning om hur ett 

utjämningsmagasin kan se ut.  
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Figur 5. Prefabricerat utjämningsmagasin vid reningsverket i Halmstad. Källa: 

(Andréasson et al., 1994). 

 

3.6 Hantering av dagvatten 
Omhändertagandet av dagvattnet är en fas som oavbrutet har förändrats med tiden. 

För omkring 100 år sedan leddes dagvatten ner i diken och vattendrag. Senare ungefär 

i början på 1900-talet utvecklades denna teknik och dagvattnet avleddes tillsammans 

med spillvattnet ner i kombinerade ledningssystem. Från och med år 1955 infördes 

duplikata ledningssystem med särskilda ledningar för dagvattnet respektive 

spillvattnet (Svenskt vatten, 2004). En förändring till ett system som är mer lämpat 

efter naturen har senare förverkligats genom en princip kallad lokalt omhändertagande 

av dagvatten. Syftet med ett dagvattensystem är att transportera bort vatten i 

hårdgjorda ytor utan att det ska inverka negativt på naturen. Dagvatten avleds oftast i 

diken, vattendrag eller i avsedd dagvattenledning. Med tanke på från vilken plats 

dagvattnet kommer ifrån kan det innehålla kemikalier, tungmetaller och andra 

skadliga partiklar som miljön ta skada av, vilket innebär att en rengörandet av 

dagvattnet anses vara väsentligt. Detta berör i första hand masstillverkande fabriker 

samt högt trafikbelastade områden (Svenskt vatten, 2004).   

 

Rådande fel i dagvattensystem är bland annat att dagvattnet förmår att droppa ner i 

spillvattenledningen genom otäta fogar eller sprickor. Ytterligare ett problem som är 

förekommande i dagvattensystem är att dagvatten som förefinns på plan mark kan 

förvandlas till is. Denna problematik gör att ledningen täpps igen då isen ligger kvar 

och tar oerhört lång tid på sig innan den smälter. Detta resulterar i att ledningens 

belastningsförmåga överträds vid nederbörd. Isbildningen kan även orsaka otätheter i 

ledningen då isbildningen påfrestar rörmaterialet och ger upphov till sprickor i 

ledningen. Detta leder i sin tur till läckage. Om dagvatten rinner ut oförmedlat i 

bäckar, floder etc dras det per automatik med miljögifter och andra föroreningar 

(Svenskt vatten, 2004). 
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Allt dagvatten är under all medvetenhet inte kopplat till kommunala dagvattennät och 

inte alla husgrunder är heller funktionsdugliga till att avleda dagvattnet när det är som 

mest omfattande. Detsamma gäller även gröna ytor och växter som heller inte förmår 

att absorbera allt dagvatten och därför tillåts stora dagvattenvolymer fritt att rinna ut i 

vattendrag. Genom att tillämpa principen lokalt omhändertagande av dagvatten 

möjliggörs en infiltration i marken och då kommer stora delar av dessa föroreningar 

stanna kvar där, innan vattnet påträffas i floder, bäckar eller grundvatten (Alm & 

Åström, 2014).
 

 

3.7 Lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD-principen  
Lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, skapades som ett begrepp på 1970-talet. 

Syftet var både att upprätthålla grundvattenytor i sättningsbelägna områden och att 

arbeta för en fördröjning av dagvattenavrinningen. LOD-principen eftersträvar en 

tidsfördröjning av vattenavrinningen så att den ska se ut som den naturenliga 

vattenavrinningen (Svenskt vatten, 2007). 

 

De olika systemen för att fördröja dagvatten är många, till exempel med hjälp av 

växter eller genom utvidgad vatteninfiltration. LOD kan tillämpas redan på privatägda 

markområden. Några konkreta exempel på detta är vatteninfiltration på grönbeväxta 

ytor såsom gräsmattor och magasinering av takvatten eller via grävda vägbanker. När 

vattnet förflyttat sig från markområdet kan en tidsfördröjning av vattnet ta sin början, 

vilket leder till att vattenflödena inte blir lika intensiva vid kraftfulla slagregn eller 

islossning. Dessa processer kan verka på samma sätt som många av metoderna på 

privatägda markområden, dock finns även möjligheten att provisoriska markytor eller 

dikesrännor och sumpmarker brukas för en fördröjning av de stora vattenmängder 

som kommer från snösmältning eller nederbörder (Stahre, 2004).  

 

En ytterligare kvardröjning av vattnet uppnås genom att sakta avleda vattnet genom 

att anlägga vägdiken, kanaler och mindre vattendrag. Ytterligare en 

fördröjningsprocess kan åstadkommas genom att anlägga större vattenreservoarer och 

våtmarker. Vilken mängd vatten som kan omhändertas varierar beroende på markens 

egenskaper och andra geotekniska angelägenheter. I täta jordarter är den troliga 

mängden inträngande vatten lägre än i en lösare jordart, och ju lägre grundvattennivån 

befinner sig desto större är sannolikheten att mer vatten kan tränga sig ner i marken 

(Svenskt Vatten AB – P 105, 2011).  

 

 

En metodik för att reducera mängden dagvatten i distributionsnätet är att ta bort 

stuprören från ledningssystemet och låta takavvattningen ske med hjälp av gräsytor 

som absorberar vattnet. För att detta skall fungera krävs det att det lutar kraftigt så att 

vattnet inte samlas vid byggnader vilket ofta resulterar i att huset tar skada. En annan 

åtgärd kan vara att byta ut dagvattenledningen mot en öppen och fri kanal, som kan 

omhänderta större vattenvolymer. Dagvattnet kan med hjälp av denna princip 

rengöras medan det skapas en bättre kvalitet på vattnet för invånarna. Plantering av 

gröna växter som absorberar stora vattenmängder kan bidra starkt till att mängden 

dagvatten blir mindre (Stahre, 2004).  
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3.8 Takavvattning 
I områden där sötvattenskällor är begränsade, har människor sedan urminnes tider 

använt traditionella metoder för insamling och lagring av regnvatten, för att dricka 

samt för annan användning under torrperioderna. Vattnet insamlades från husets 

terrasser, tak eller speciellt utformade asfalterade områden. Denna metod är 

fortfarande en aktuell lösning, eftersom behovet av färskvatten ökat på grund av 

intensiv urbanisering, befolkningstillväxt, ökad markanvändning, föroreningar, och 

förändrade klimatförhållanden. Förutom vattenbesparingar, är regnvatten också en 

ekologisk och hållbar metod för vattenförvaltning, vilket resulterar i en minskning av 

dagvatten och översvämningar (Farreny et al., 2011).
 

Kvaliteten på takavvattningen påverkas av både regnvattnets kvalitet och taktyp (t.ex. 

material, lutning, längd). Föroreningar som kommer från regnvattnet kan resultera i 

ingående utsläpp till atmosfären, med ursprung från industriföroreningar i tätorter, 

förbränning av fossila bränslen i fordon och byggnader, och/eller 

jordbruksverksamhet (utsläpp av bekämpningsmedel) på landsbygden.
 
Tungmetaller 

kan läcka ut regnvatten såvida taket eller avloppet innehåller metalldelar. Till 

exempel, har tungmetaller, såsom Zink, Mn, koppar och järn upptäckts i regnvattnet 

(Quek et al., 1993), (Vialle et al., 2011) & (Cope et al., 2009). 

 

3.6.1 Stuprör 
Stuprör är en lösning som används för att avleda dagvattnet från hustak (främst 

sadeltak). Stuprören kopplas ihop med hängrännorna längs byggnaden. Stuprören 

ansluts i regel till hängrännan vilket medför att vatten som samlas i hängrännan leds 

ner i stuprör. En hängränna skall kunna avverka ungefär 45 % mer vatten om det 

placeras i mitten, jämfört med den mest ogynnsamma placeringen (Dahlbom & 

Warfvinge, 2010).  

 

3.9 Gröna tak – en framtidslösning? 
Gröna tak är en lösning som används för att begränsa avrinningen av dagvatten. 

Denna lösning nyttjas i större utsträckning nu på senare år då ett grönt tak förutom att 

begränsa dagvattenavrinningen även fungerar som takisolering. Gröna tak kan 

uppföras på gamla samt på nya byggnader. För att kunna anlägga ett grönt tak krävs 

det att taket är konstruerat för tillkommande laster i egenskap av de växtligheter som 

ett grönt tak består av. Ett utmärkande grönt tak består ofta av taklök, 

fetknoppsväxter, fetbladsväxter eller diverse typer av mossor (Stahre, 2004).   

Ett grönt tak är cirka 3-4 cm tjockt och läggs över takpappen som vanligtvis ligger 

under takpannorna i en traditionell takkonstruktion. Många gånger underskattas takets 

vikt men faktum är att ett grönt tak väger ca 40-60 kg/m
2
. I jämförelse med vanliga 

takpannor så fungerar det gröna taket även som ett skydd mot ultraviolett strålning 

vilket medför att takpappens livslängd ökar (Stahre, 2004).  

Vid upprepade undersökningar har det påvisats att vid mindre nederbörd så absorberas 

allt regn av det gröna taket. På längre sikt och vid varierande nederbörder förmår ett 

grönt tak att absorbera ca 50 % av regnvattnet. Detta beror till stor del på att vid 

kraftiga regn avtar absorbtionen av regnvattnet vilket i sin tur medför att 
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inbromsningen av avrinningen av dagvatten avtar (Stahre, 2004). Figur 6 visar tydligt 

hur ett grönt tak kan se ut.   

 

Figur 6. Grönt tak på ett miljöhus. Källa: (Stahre, 2004). 
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3.10 Sammanfattning av valda teorier 

De teorier som introducerats ovan berör varje enskild frågeställning i rapporten. 

Frågeställningarna är lämpade till området som skall undersökas och är riktade just 

mot de förhållanden som råder i området. Dagvatten och spillvatten har en stark 

anknytning till varandra då de strömmar i samma ledningar trots att de har enskilda 

ledningar. Ledmotivet är just sammanhanget mellan dagvattnet och spillvattnet.  

Ofta är det dagvattnet som utgör problem och därför vinklas problemet mot just 

dagvatten. Rök- och TV-inspektion och dimensionering av spillvattenledningar är till 

för att lokalisera vilka fel (inläckage) som finns och var de föreligger. Dagvattnet är 

huvudorsaken till att spillvattenledningarna överbelastas ev. brister och därför 

redogörs det för teorier som bland annat tydliggör hur dagvattnet skall omhändertas 

för att inte skapa problem. Inom området som har studerats hamnar dagvattnet i 

spillvattenledningarna och tillföljd av detta presenteras teorier om stuprör och gröna 

tak som är några av flertalet lösningar på en fungerande takavvattning. Därigenom 

sammanlänkas allt detta och att dömma av figur 7 så föreligger en stark koppling 

mellan de presenterade teorierna.  

 
 

Figur 7. Egenillustrerad bild som redogör för sambandet av de valda teorierna. 
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4 Empiri 
I detta kapitel beskrivs samtliga empiriska data som insamlats. Utifrån valda metoder 

presenteras all data på ett metodiskt sätt.  

 Dokumentanalys 4.1
Dokumentanalysen har inneburit att ledningskartor, register över fastigheter, 

profilritningar, nederbördsprotokoll, journaler som berör pumpstationen, 

rökningsprotokoll, rökkarta och övriga CAD-ritningar har studerats. Med hjälp av 

dokumentanalysen har väsentlig information tagits fram. Genom ständig kontakt med 

kontaktpersoner på Vaggeryds Tekniska kontor har material och data tilldelats 

oavbrutet.   

 

4.1.1 Granskning av DWG-ritningar 

Ledningskartorna har från Tekniska kontoret levererats i dwg-format och därför krävt 

ett förfogande över Autocad. De uppgifter som utvunnits från dessa DWG-ritningar är 

längd på spill- respektive dagvattenledningar, vilka material ledningarna är gjorda av 

och vilka dimensioner ledningarna har, botten- och locknivåer på brunnar, vilka 

profiltyper brunnarna har, på vilka positioner de är placerade, avståndet mellan brunn 

till brunn samt fastighetsbeteckningar (bilaga 2-4). Det är till viss del med hjälp av 

dessa insamlade data som beräkningarna i kapitel 4.4 kunnat genomföras.  

 

4.1.2 Genomgång av fastighetsregister 

För att underlätta arbetet tilldelade Tekniska kontoret ett fastighetsregister (bilaga 5). 

Detta register består av uppgifter såsom fastighetsbeteckningar, gatuadresser, 

postnummer och postort. Dessa uppgifter har av kommunen sammanställts för att 

enkelt känna till de exakta fastigheterna som skall undersökas vid inventeringen. I 

samband med inventeringen studerades denna lista för att med hjälp av kartmaterial 

och GPS enkelt kunna hitta fastigheterna.  

 

4.1.3 Profilritningar 

Profilritningarna har svarat för inhämtning av höjddata på spill- och 

dagvattenledningarna, sektionsdata, dimensionerna på dessa ledningar samt hur stora 

lutningar varje ledningssträcka har. Dessa ritningar gav även kännedom om hur 

ledningarna går i profil nere i marken samt var markytan ligger. Profilritningarna 

specificerar även ledningarnas vattengångar och vart brunnarna går från marken ned 

till ledningarna. Se bilaga 6. 

 

4.1.4 Nederbördsprotokoll 

Nederbördsprotokollet innehåller data på hur många millimeter regn som fallit ner 

varje månad sedan 1991 då dokumentationen av nederbörd började (bilaga 7). Dessa 

nederbördsdata har studerats då förslag på hur stora mängder dagvatten som avges 

från delområdet samt ett förslag på utjämningsmagasin utformades.  
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4.1.5 Journaler 

Med hjälp av att studera journalerna har inmätta flöden, drifttider, antal gånger som 

pumpen pumpar iväg vatten samt bräddningsvolymer tagits fram (bilaga 13). Med 

inmätta flöden menas alltså vilka vattenmängder som tas omhand/pumpas från 

pumpstationen. Dessa uppgifter som inhämtats har använts till att utforma ett förslag 

till en korrekt pumpkapacitet. 

 

4.1.6 Analys av rökningsprotokoll och rökkarta 

Efter att ha granskat rökkartan och rökningsprotokollet så noterades det att 4 

fastigheter inom det studerade området bör utredas/kopplas om då både rökkartan och 

rökningsprotokoller påvisar rök i dessa. De fastigheter som bör kopplas om är 

fastighet 2.111, 2.63, 2.64 och 2.34, se bilaga 9.  

 

4.1.7 Övrigt 

Övriga dokument som utforskats är mail som Tekniska kontoret överlämnat. Via 

mailkontakt har det efterfrågats om uppgifter som berör de beräkningar som utförts 

men också uppgifter om de faktiska förhållandena i området har begärts. Via mail har 

det till exempel uppmärksammats att en odokumenterad TV-inspektion genomförts 

för att se vilka hushåll som har servis för dagvatten framdragen till 

fastighetsgränserna samt för att bekräfta skicket på ledningarna. Skicket på 

ledningarna är enligt driftnätteknikern på Tekniska kontoret bra och inga inläckage 

har påträffats.  

Återstående material som dokumentanalyserats är de bilder som tagits i samband med 

inventeringen. Av bilderna som studerats upptäcktes dagvattnets färdväg. Av bilderna 

noterades det även vilka byggnadstyper samt vilka verksamheter som finns inom 

områdets gränser (bilaga 1). Detta medförde en större riktighet i beräkningarna. 
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 Intervju 4.2
Ett flertal intevjuer har gjorts med områdesbefolkningen. Avsikten med dessa 

intervjuer var att samla in data men också åsikter och personliga synpunkter för att 

förtydliga eventuella oklarheter samt för att hämta in information som tidigare varit 

okänd. Fyra ortsbor har intervjuats varav en tillfrågades ifall denne vill medverka som 

personlig källa eller inte. Skälet till att enbart en person tillfrågades om denne ville 

medverka i rapporten är på grund av att samma frågor ställdes till de fyra personer 

som intervjuats och likvärdiga svar erhölls. Efter ett samtycke från denne personens 

sida så togs de uppgifter som krävs från honom.    

Den person som agerat informationskälla heter Patrik Isaksson och bor i Hok (bilaga 

10). Han bor ihop med sin familj och precis intill deras hus finns den svarvindustri 

som Isaksson äger samt jobbar i. Isaksson var själv insatt i frågor som berör 

vattenledningsnät och planeringsfrågor då han själv är aktiv som ledamot i 

kommunfullmäktige samt är vice ordförande i i det kommunala bostadsbolaget VSBo. 

Dock så hade Isaksson olikt alla andra själv ett byggnadsarbete på gång. Isaksson var i 

full gång med att dränera samt omleda dagvattnet då risken för fuktskador på 

byggnaden förefanns, se bilaga 1. Bland annat berodde detta på en opassande 

takavvattning samt byggnadens läge. Detaljer kring sakuppgifter som 

uppmärksammats återfinns i intervjun med Patrik Isaksson, bilaga 10.   

 

 Litteraturstudie 4.3
Litteraturstudien innebar undersökningar av vetenskapliga artiklar, rapporter samt 

litteratur. Genom förmedling av litteraturstudien har det införskaffats kunskaper om 

inläckage av dagvatten och hur det skall hanteras. Med hjälp av TV-inspektion, 

rökinspektion, kontroller och beräkningsbedömningar av spillvattennätet, omkoppling 

av felkopplade fastigheter till det kommunala dagvattensystemet, tillämpning av 

LOD, anläggning av gröna tak samt tillförsäkring av en god takavvattning motarbetas 

stora delar av inläckage av dagvatten i spillvattenledningarna.  

Genom litteraturstudien har det konstaterats att för att kunna motarbeta inläckage av 

dagvatten i spillvattenledningar bör en felsökning göras. TV- samt 

rökningsinspektionen är metoder för att lokalisera var inläckagen kommer ifrån och i 

vilka punkter det läcker in dagvatten. Efter att inläckagen lokaliserats och tydliggjorts 

kontrolleras de olika ledningssystemen och anordningarna med hjälp av beräkningar. 

Beräkningarna redovisar i siffror vilka vattenmängder respektive ledning och 

anordning klarar av att hantera. Efter att felsökningen utförts börjar en kartläggning 

över hur problemet skall redas ut samt vilka åtgärder som bör vidtas.  

Litteraturstudien har resulterat i att lösningar i egenskap av LOD, gröna tak, 

omkopplingar av felkopplade fastigheter samt korrekt utformade stuprör tagits fram. 

LOD är en del av lösningen då växter och grönytor inte förmår att absorbera 

dagvattnet alla gånger. Gröna tak är även den en tilldels lösning då de gröna taken 

endast förmår att ta hand om delar av dagvattnet. Ett grönt tak fördröjer även 

dagvattnet vilket medför att belastningarna på dagvattenbrunnarna minskar. En 

permanent lösning däremot är att koppla om dagvattnet till dess avsedda ledningar så 

istället för att rinna ner i spillvattenledningarna skall det istället ledas ner i 
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dagvattenledningarna. Det enda bekymret där är omkopplingens innebörd i kronor och 

ören. Beroende på vem som orsakat felet så står vare sig kommunen eller 

fastighetsägaren för denna avgift. Stuprör är en självskriven metod men det krävs i 

varje läge att säkerställa att stupröret är kopplat till hängrännan samt att stupröret i sin 

tur leder vattnet till en infiltrationsyta eller till en växtbädd.  

 

 Beräkningar 4.4
Med hjälp av beräkningar har olika förslag och lämpliga dimensioneringar redovisats 

för att i framtiden fungera som underlag vid eventuellt upprättande av en 

saneringsplan. Kontroller på att samtliga delar uppfyller de faktiska kraven för det 

studerade området har gjorts.  

 

4.4.1 Dimensionering av utjämningsmagasin 
Ett förslag på utjämningsmagasin (bilaga 11) har förevisats på grund av att 

pumpstationen i området tar emot svårhanterliga mängder spillvatten. Detta hänger 

ihop med att spillvattenledningarna tar emot särskilda mängder dagvatten. Lägg 

märke till att inläckande dagvatten inte enbart kommer från de fastigheter som 

redovisats i kapitel 4.1.6 utan Hok i allmänhet består av fler felkopplade fastigheter 

vilket framgår tydligt i figur 1. Därför anses det vara nödvändigt att förfoga över ett 

utjämningsmagasin. En fördröjningsdamm finns i området men är endast avsedd för 

att omhänderta dagvatten. Att transportera spillvattnet till dagvattendammen är inte att 

rekommendera då dagvattnet innehåller stora mängder tungmetaller och 

svårnedbrytbara ämnen. Därför föreslås en lösning för att fördröja avloppsvattnet till 

pumpstationen. Avsikten är att utjämna de flödestoppar som finns. En metod har 

tillämpats och ett förslag på hur utjämningsmagasinet skall utformas har redovisats.  

Av förslaget  har det beräknats en magasinsvolym på 2530 m
3
 samt en tömningstid på 

15,6 timmar. Tömningstid är den tid det tar tills magasinet tömms helt på vatten. 

Magasinsvolymen har tagits fram genom att beräkna de volymer som leds till 

pumpstationen samt från pumpstationen. Genom att subtrahera de flöden som kommer 

till pumpstationen med de som pumpas ut från pumpstationen går det att ta rätt på hur 

stora volymer vatten som behöver lagras i pumpstationen och med hänsyn till detta 

sedan kunna bestämma hur stort utjämningsmagasin som erfordras. De 

energilutningar som medräknades i beräkningarna var 10 ‰.  
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Figur 8. Grafisk bild som redogör för hur magasinsvolymen beräknas. 

 

4.4.2 Beräkning av dagvattenflöde i avgränsat område (15 fastigheter) 
Eftersom det huvudsakliga problemet ligger i den felkopplade takavvattningen så 

slåddes det fast vid att en beräkning på de dagvattenflöden som avges från 

fastigheterna samt från gatan och garagen behöver undersökas. Med en återkomsttid 

på 10 år, en antagen varaktighet på 10 minuter, fastställda storheter a = 16,12, b = 

0,314, c = 3,62 och ett Z-värde på 20 beräknades det totala avgivna dagvattenflödet 

från garage, fastigheter och gatan till 128,5 l/s (bilaga 11).  

Med återkomsttid menas att exempelvis en kraftig nederbörd infaller en gång inom 

loppet av en viss period. Z-värdet är en storhet som visar hur regnintensiteten 

förändras beroende på var i Sverige du befinner dig. De fastställda storheterna a, b 

och c är vedertagna värden som varierar beroende på regnets varaktighet samt på 

regnets återkomsttid.  

 

4.4.3 Kontroll av spillvattennätets kapacitet 
Av den orsaken att spillvattennätet tillförs dagvattenmängder så är det angeläget att 

beräkna hur stora volymer vatten spillvattenledningarna klarar av att hantera. 

Beräkningarna som gjorts har utförts enligt i nedanstående ruta presenterade formler 

och anvisningar. Eftersom byggnaderna är dimensionerade med hänsyn tagen till 

källarbebyggelse så har det endast fästs vikt på beräkningar av denna typ. I dagsläget 

så är dränvattnet i byggnader runtom i Sverige inte kopplat till spillvattennätet och 

därför utfördes beräkningar där dränvattnet leds ner i spillvattenledningen och vice 

versa.  När dränvattnet avleds i spillvattenledningarna förmår spillvattennätet att ta 

hand om 25,16 l/s och när det inte avleds i spillvattenledningarna kan endast 12,03 l/s 

omhändertas, se bilaga 11. De anvisningar som presenteras nedan är samtliga hämtade 

ur Svenskt vatten (2004). Dessa förevisar vilka formler som använts för att beräkna 

spillvattennätets kapacitet.  
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4.4.4 Kontroll av självrensningsflöde 
Idag eftersträvas ledningar som är självrensande och därför har förslag på 

självrensningsflöde och självrensningsförmåga redovisats. Självrensningsflödet blev 

enligt utförda beräkningar 1,86 l/s (bilaga 11) . Ledningssträcka  SNB 547 – SNB 

551, SNB 551 – SNB 560, SNB 560 – SNB 557, SNB 557 – SNB 545 och SNB 545 – 

SNB 551 som redovisas i figur 9 har alla testats positivt för självrensning. 

Självrensningskontrollen har utförts enligt bilaga 11. Självrensningsflödet är beroende 

av antal brukare samt vilken typ av bebyggelse som finns i området.   

 

Figur 9. Karta som förtydligar var samtliga spillvattennedstigningsbrunnar är 

placerade. 
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4.4.5 Beräkning av pumpkapacitet 
Sambandet mellan pumpstationen och avloppsvattnet är stort då pumpstationen för 

närvarande är överbelastad. Vetskap om hur stora volymer vatten som pumpstationen 

kan ombesörja har därför beräknats. Vid beräkning av pumpkapacitet tas hänsyn till 

bräddningsmöjligheter samt säkerhetsfaktorer. Tabell 1 redogör för olika möjligheter 

till bräddning. Tre typfall finns och definieras på följande sätt:  

Tabell 1. Tabell som förevisar bräddningsmöjligheter och säkerhetsfaktorer       

Källa: (Svenskt vatten, 2004). 

Bräddningsmöjligheter Säkerhetsfaktor 

God, alltid med full kapacitet S = 1,0 

Begränsade möjligheter S = 1,5 

Bräddning omöjlig, instängt 

område 

S = 2,0 

 

Med utgångspunkt i ovanstående typfall har ett förslag implementerats. 

Pumpkapaciteten beräknades till 100,7 l/s vid S = 2 (bilaga 11). Säkerhetsfaktorn 

sattes till 2 pga att bräddningen bedömts vara omöjlig. Avloppsvatten innehåller 

övergödande ämnen och smittämnen och kan därför inte släppas ut oförmedlat i ett 

bostadsområde.    
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 Platsbesök & inventering 4.5
Det som insamlats vid inventeringen är bildmaterial, verbal fakta från 

områdesbefolkningen samt upplysningar och uppgifter om vad som inrymms i 

området. Det som studerats okulärt och dokumenterats är husens karaktärsdrag, vilka 

typer av bebyggelser som finns inom området, lutningsförhållanden, närliggande 

bebyggelser/anordningar, växtlighet, brunnarnas placering samt märkbara 

dagvattenlösningar.  

Rörande bebyggelsen i det studerade området så är samtliga hus frånsett 

industribyggnaden av typen villor (småhus). Majoriteten av alla villor hade sadeltak 

som takkonstruktion och något enstaka hus hade mansardtak. De tillhörande garagen 

till hade pulpettak samt plantak. Industribyggnaden i sin helhet hade plantak och på 

några håll pulpettak. Lutningen på taken har en betydande inverkan på 

takavvattningen. Stuprören på byggnaderna ser ut att vara rättkopplade. En del stuprör 

var anslutna så att takvattnet istället för att rinna ner i avsedd dagvattenbrunn istället 

absorberas av en infiltrationsyta t.ex. gräsmatta. Därutöver har det uppmärksammats 

att alla villor har källare.   

Växtligheten i området var mycket omfångsrik. Buskage, träd, gräsmattor och 

blommor finns i olika led och utgör en del i det lokala omhändertagandet av 

dagvatten.  

Brunnarna i sin tur var belägna enligt olika utförandeformer. Enligt dokumentation 

delar mellan 2-4 fastigheter på 2 brunnar vardera. Då det regnade samma dag som 

inventeringen genomfördes observerades det att dagvattnet ser ut att ombesörjas i 

avsedda dagvattenbrunnar samt av omgivande grönytor. 
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 Sammanfattning av insamlad empiri 4.6
Dokumentanalysen, intervjuerna, litteraturstudien, beräkningarna och inventeringen 

har genom samverkan tillfört lösningar till det rådande problemet. Beräkningarna som 

föreslagits har endast för avsikt att fullgöra funktionen som förslag/anvisningar ifall 

vidare undersökningar skall göras. Med publikation P90 som ryggrad har 

beräkningarna utförts enligt gällande standarder. I möjligaste mån har underlag av 

relevans inhämtats från Vaggeryds Tekniska kontor för att lämpa sig efter de aktuella 

förhållandena i området.  

Kompletterande dokumentanalyser i form av granskning av ledningskartor, register 

över fastigheter, profilritningar, nederbördsprotokoll, journaler som berör 

pumpstationen, rökningsprotokoll, rökkarta och övriga CAD-ritningar har gett 

bekräftelser på att beräkningarna är av pålitlighet.  

Den inventering som genomförts har fört med sig att bildmaterial, verbal fakta 

(intervju) från områdesbefolkningen samt upplysningar och uppgifter om vad som 

inrymms i området insamlats. Intervjuerna gav en överblick av situationen och de 

rådande förhållandena i området.  

Vad beträffar den fakta som tagits fram via analys av litteratur har detta endast för 

avsikt att ge kunskap för att genom dess vetenskapliga grund sedan sammanlänka 

teorin med praktiken. Genom att i praktiken upptäcka de brister och problem som 

finns har sedan litteraturen använts för att på en vetenskaplig basis redogöra för de 

angelägenheter som anträffats i samband med de fysiska och teoretiska 

undersökningar som gjorts.   
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5 Analys och resultat 
Här analyseras empirin i förhållande till insamlad teori. Ett resultat som besvarar de 

olika frågeställningarna och uppfyller målet med denna undersökning presenteras i 

detta kapitel. 

 Beräkningar 5.1

De litterära källor som granskats hävdar att en klarläggning av spillvattenledningarnas 

kapacitet samt dimensioner är av betydelse då dessa avgör ifall ett utjämningsmagasin 

erfordras eller inte. Andréasson et al., 1994 menar att utjämningsmagasinet behövs för 

att förebygga källaröversvämningar, flödestoppar, marköversvämningar och 

bräddningar. Ett utjämningsmagasin är även till för att minska belastningen på 

ledningarna och pumpstationen. 

I enlighet med Svenskt vatten, 2004 är det också högst angeläget att kontrollera övriga 

delar i vattendistributionssystemet för att se ifall de fullgör sin funktion samt ifall de 

uppfyller de krav som för närvarande ställs på dessa.   

De empiriska data som beräknats fram enligt gällande formler och regler i P90 har 

inga jämförvärden. Detta medför att det inte går att säkerställa om ledningarna eller 

pumpstationen är över- eller underdimensionerade. Den jämförelsen som gjorts är att 

utifrån givna ledningsdimensioner och utifrån beräknade flöden använda Colebrooks 

diagram för att avläsa dimensionerna för olika flöden på olika ledningssträckor. 

Denna undersökning behöver dock understödjas av och därför har denna 

undersökning tappat lite av sin reliabilitet på grund av att flödesmätningar, 

arbetsritningar, skriftliga redogörelser (TV-inspektion) med mera saknas. Det som 

egentligen analyserats är beräkningarnas teoretiska pålitlighet. Dessa har verifierats 

genom analys av gällande normer och regelverk upprepade gånger.  

 

 Intervju & inventering 5.2
Andelar av de data som insamlats har skett med hjälp av inventering. En levande bild 

av området erhölls i samband med besöket. En klarare uppfattning av 

vattensituationen i bostadsområdet inhämtades. Inventeringen har varit en anledning 

till att bildmaterial, intervju och andra företeelser kunnat antecknas och beredas fram. 

Av det som insamlats har det tagits bilder samt förts dialoger och anteckningar för att 

uppmärksamma viktiga detaljer.  

Områdesinventeringen skildrades som en del av undersökningen till att arbeta med att 

klarlägga källorna till tillskottsvatten. Detta är precis vad Backö & Lundblad, 2012 

påpekat i sin forskningsrapport.  

Parallellt med inventeringen insamlades ytterligare data men också tidigare insamlade 

data bekräftades genom intervju. Att tillämpa intervju i samband med insamling av 

data har av många uppfattats som en mycket god metodik däribland av Dalen, (2015). 

Att ta del av en enskild persons uppfattningar kring olika sakfrågor värderas enligt 

Blomkvist & Hallin, 2014 högt då detta resulterar i en utökning av forskningen.   

Semistrukturerad intervjumetodik är ett utomordentligt sätt att ta reda på väsentlig 

fakta genom att förbereda frågeställningarna på förhand samt genom att på plats ställa 

plötsliga frågor (Blomkvist & Hallin, 2014).  
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All data och information som insamlats har spelats in samt antecknats ord för ord. 

Totalt fyra invånare har intervjuats och av dessa framgick det tydligt att de med blotta 

ögat kunnat konstatera att området är fritt från problem. Bland invånarna fanns 

vetskap om att det förefinns felkopplade fastigheter men att de inte upplevt några 

framstående problem/störningar från dessa. Intervjuerna har förutom detta avslöjat att 

det finns en dagvattendamm som fördröjer dagvattnet och att avvattningsförmågan i 

området är bra på grund av höjdförhållandena i området.   

 

 Utvärdering av dokumentanalysen 5.3

Dokumentanalysen har medfört att DWG-ritningar, fastighetsregister, profilritningar, 

nederbördsprotokoll, journaler, rökningsprotokoll samt mailkonversationer 

undersökts. Denscombe (2000) har dock framhävt att dokumentanalysen kan både 

gynna och missgynna forskaren.  Men att dömma av insamlad information och data så 

har en starkare kännedom om det aktuella området erhållts precis som Pål Repstad, 

(1997) hävdat i sin bok om kvalitativa metoder.  

Genom att läsa upprepade gånger och föra anteckningar har det tagits fram uppgifter 

som sedan gav understöd i beräkningarna samt när teoretiska lösningsförslag togs 

fram.  

 

 Litteraturstudien 5.4

En utarbetning av nya idéer men också en utveckling av redan befintliga idéer har 

bedrivits. Detta kopplas oförmedlat till Blomkvist & Hallin, 2014 teorier om när en 

litteraturstudie är som mest fördelaktig.  

I samhörighet med litteraturstudien har vetenskapliga rapporter, artiklar och litteratur 

studerats för att ta åt sig kunskap samt för att komma fram till lösningar. Av 

litteraturstudien uppnåddes lösningar kring inläckage av dagvatten och hur det ska 

omhändertas. Genom läsning, anteckning och frågeställningar till handledare och 

kontaktpersoner på Tekniska kontoret gällande relevansen av de utvalda lösningarna 

har det observerats att med hjälp av rökinspektion, kontroller och 

beräkningsbedömningar av spillvattennätet, omkoppling av felkopplade fastigheter till 

det kommunala dagvattensystemet, tillämpning av LOD, anläggning av gröna tak 

samt tillförsäkring av en god takavvattning motarbetas stora delar av inläckage av 

dagvatten i spillvattenledningarna.  

Genom litteraturstudien har det även konstaterats att en felsökning är det allra första 

som behöver genomföras och efter att inläckagen och övrig problematik kartlagts söks 

det efter lämpliga åtgärder och till sist verkställs de föreslagna åtgärderna enligt de 

faktiska omständigheterna.    
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 Frågeställning 1 - Vilka brister finns i det befintliga 5.5

spillvattensystemet? 
Utifrån intervjuer med befolkningen i bostadsområdet har inga problem 

uppmärksammats kring varken spill- eller dagvattensystemet.  Områdesinventeringen 

har klargjort att terrängen har en betydelse för hur avrinningen fungerar i detta 

område. Dagvattnet rann ner till en på lägre höjdnivå placerad damm avsedd för just 

att ta emot dagvatten och därtill omhändertogs dagvatten även av kringliggande 

växtligheter såsom träd och buskage. Vad framgår av rökprotokoll och rökkarta så 

påvisas det att dagvatten är kopplat till spillvattensystemet. Därför är det uppenbart att 

vattenmängderna i spillvattenledningarna kommer att öka. Detta bidrar till högre 

belastningar på ledningarna vilket på lång sikt kan orsaka problem.  

Genom P90 har förslag på korrekta flöden åstadkommits med hänsyn taget till källare. 

Enligt P90 får heller dränvattnet inte avledas i spillvattenledningarna då det för 

närvarande är lag på detta (Backö & Lundblad, 2014) men ett förslag på 

flödeskapaciteter som ledningarna kan ta emot då dränvattnet leds ner i 

spillvattenledningarna presenteras också. De flöden som räknats fram har tagits fram 

med hänsyn till antal invånare, arean på området samt vilken typ av bebyggelse som 

finns i området. För närvarande finns inga flöden att jämföra med och därför finns inte 

möjligheten att jämföra de framräknade flöden med de faktiska förhållandena då 

flöden på ledningarna i fråga inte presenterats av Tekniska kontoret.  

Om det skulle inträffa att data på in- och utkommande flöden i ledningarna tilldelas 

från kommunen så finns en möjlighet. Den möjligheten är att om det framräknade 

flödet som är dimensionerade för spillvattenledningen understiger det verkliga värdet 

11,0665 l/s så anses ledningen vara underdimensionerad och vice versa. 

 

 Frågeställning 2 - Vilka åtgärder på befintligt dag- och 5.6

spillvattensystem är mest fördelaktiga vid ev. överbelastning? 
Genom att öka infiltrationen i marken belastas ledningssystemen mindre då vattnet 

inte rinner ner i ledningarna utan istället leds ner i marken. Förutom detta kan ett 

utjämningsmagasin anläggas för att lagra överskottsvatten så att det inte pumpas ut i 

ledningarna. Anläggning av husdränering för att avleda dagvattnet så att det inte 

hamnar i närheten av byggnaden är en partiell lösning. En beständig lösning för att 

övervinna problemet med inläckage av dagvatten är att koppla om dagvattnet till dess 

avsedda ledningar. Dessa lösningar har tagits fram och fastställs genom läsning av 

Tekniska kontoret tillhandahållet data, litteratur och rapporter. 
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 Frågeställning 3 - Vilket/vilka system är lämpligast 5.7

beträffande omhändertagande av takvatten? 
Ett iakttagande som gjorts är takavvattningens funktion i området. Att dömma av 

inventeringen samt av intervjuerna med områdesbefolkningen så ser dagvattnet ut att 

rinna av på ett ur byggnadssynpunkt korrekt sätt. Genom undersökning i litteratur så 

framgår det att dränering av husgrund, anläggning av dammar, takvattenbrunnar, 

stuprör, gröna tak och grönbeväxta ytor är de främsta och mest förekommande 

lösningarna. I enlighet med rökningsinspektionen så finns det ett fåtal fastigheter som 

har dagvattnet påkopplat på spillvattennätet och därför bör dessa fastigheter kopplas 

om så att dagvattnet från dessa fastigheter istället leds ner i dagvattennätet.  

Stuprör används som en typ av ”vattenväg” där dagvattnet leds igenom dessa för att 

sedan ledas ut till infiltrerad mark eller i avsedda brunnar för att därefter ledas ut till 

recipient. Gröna tak och grönbeväxta ytor är en metodik som trots dess förmåga att 

omhänderta dagvatten inte används i så stor utsträckning. Dessa minskar behovet av 

stora dagvattensystem då dagvattnet tas omhand av naturliga anordningar som träd, 

buskar, mossor på tak och dylikt. Stuprör skall enbart enbart anslutas till 

dagvattennätet eller infiltrerad yta då alla andra typlösningar är olagliga. 

Takvattenbrunnar används endast för plantak samt sågtak och har endast för ändamål 

att ta emot dagvatten som samlas på de givna taktyperna. 

Dagvattendammar är en del av en lösning på denna fråga då dammar är avsedda för 

att fördröja dagvattnet som uppstår. De hjälper till att avlasta ledningarna och är 

därför en bra lösning även om dagvattensystemet i området är korrekt utformat då det 

bland annat avlastar takavvattningen som sker via stuprör. En damm används förutom 

för fördröjning även för rening. I dammar och våtmarksområden sedimenterar 

slammet och växterna binder tungmetaller och organiska föroreningar. Dammen bör 

ha en avlång form, där utlopp och inlopp placeras i kortänderna vilket medför god 

cirkulation och en lång uppehållstid för vattnet i dammen. Dammen bör ha en 

omsättningstid på cirka ett dygn. 
 

 Koppling till målet 5.8

Vårt mål med detta arbete har varit att ta fram åtgärder för hur smältvatten, dagvatten 

från hustak och  hårdgjorda ytor skall omhändertas samt hur överbelastningar och 

eventuella översvämningar i avloppsledningssystemet skall förebyggas. Om LOD, 

gröna tak, utjämningsmagasin, takbrunn, kontroll av husdränering samt korrigering av 

felkopplingar tillämpas kommer situationen i spillvattenledningarna samt i 

pumpstationen bli bättre. Målet har på flera håll realiserats men när det beträffar 

beräkningarna så är lösningsförslagen alldeles för generaliserade. Detta har sin orsak i 

bristfälligheten i beräkningarna som inte har något bestyrkas emot. 

Dokumentanalysen, platsbesöken, intervjuerna och litteraturstudien har gett understöd 

till beräkningarna och till följd av dessa har frågeställningarna kunnat besvaras.  
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel sammanfattas resultatet av denna undersökning och diskussioner kring 

valet av metoder, fastställda begränsningar och det resultat som ernåtts behandlas. 

Konkreta slutsatser och förslag på vidare forskning sammanförs i detta kapitel.  

 Resultatdiskussion 6.1
De resultat som åstadkommits är ganska trovärdiga med anledning av att de följt 

vetenskapliga underlag, givna riktlinjer och regelverk som utarbetats av pålitliga 

organisationer såsom Svenskt vatten. Till följd av inventering och intervju med 

områdesbefolkning så bestyrkades en del uppgifter som tilldelats av kommunen och 

parallellt med detta inhämtades enskilda uppgifter om området som kom att vara till 

nytta till beräkningarna. Ett tydligt exempel på detta är vilka verksamheter som finns i 

området, vilken typ av bebyggelse som finns, vilken typ av beläggning marken består 

av etc. Studier av vetenskapliga rapporter, böcker, mottaget underlag från Tekniska 

kontoret såsom ledningskartor, journaler, protokoll, ingångsdata till beräkningarna, 

mailuppgifter från kommunen med mera har gett bekräftelse på om ifall de resultat 

som beretts är att lita på trots att en del av det som uppnåtts är allmänna lösningar.  

Att dömma av omfattningen på hela Hoks tätort så anses samtliga resultat vara 

anständiga men för det avgränsade området i fråga är det svårt att säga ifall alla 

komponenter i distributionssystemet i detta område är av bra standard eller inte på 

grund av att dokumenterad TV-inspektion saknas. I allmänhet finns kunskap om att de 

fastigheter som har sin takavvattning felkopplad bör kopplas om för att 

överensstämma med rådande lagar och regler men också för att ur en framtida 

synvinkel undvika eventuella problem.  

De uppställda frågeställningarna bedöms vara av relevans då de riktar sig mot de 

frågor som Tekniska kontoret vill ha svar på. Dessutom bemöter dessa 

frågeställningar de rådande förhållandena i området. Det som hade kunnat göras 

annorlunda är att i god tid före undersökningen tagit reda på vilka data som 

tillhandahålls av Tekniska kontoret för att utifrån dessa bedöma genomförbarheten av 

detta arbete. Angelägenheter i form av arbetsritningar, servisritningar, komplett TV-

inspektion med mera saknades. Om möjligheten att studera dessa hade funnits hade 

reliabiliteten och validiteten på denna undersökning ökat. 

 

 Metoddiskussion 6.2
Det saknades vissa verktyg och data som hade varit användbara. Metoderna som 

valdes hade egentligen varit tillräckliga för att besvara frågeställningarna i denna 

undersökning. Men på grund av avsaknaden av områdesspecifika data, kartprogram, 

simuleringsprogram, tillgång till Tekniska kontorets databas där ritningar, 

beskrivningar, indata med mera tillhandahålls bidrog detta till att stora delar av 

frågeställningarna endast kunnat besvaras på en allmän nivå. Tiden, tillgängligheten 

av redskap och mer detaljerade data, planering med hjälp av checklistan som 

presenteras i kapitel 6.5 hade resulterat i mer noggranna och detaljerade resultat.  De 

metoder som valts har rättat sig efter givna bestämmelser. Genom rådfrågning och 

genomgående rapport- och litteraturstudier har metoderna tillämpats på ett regelrätt 

sätt.  
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Bland annat intervjun kunde ha fått förstärkning av en TV-inspektion eftersom 

informationen från ortsborna är något oförutsebar detta pga. osäkerheten kring hur 

pass insatt var och en är samt deras kompetens kring problemområdet. Förutom detta 

så kan ju intervjuerna inte klassificeras som ett bevismaterial och därför måste de 

upplysningar som insamlats via intevju bekräftas med hjälp av en TV-inspektion till 

exempel.  

 Begränsningar 6.3

Examensarbetet hade som mål att innefatta en utredning på ett bostadsområde som är 

problematiskt. De resultat som åstadkommits är delvis av generellt slag men också 

specifika för just området som undersökts. Förslag på åtgärder t.ex. utjämningmagasin 

och anläggning av större gröna tak är åtgärder som presenterats för omhändertagandet 

av dagvattnet samt för förebyggandet av eventuella överbelastningar. Bland annat har 

vissa beräkningar generaliserats då som tidigare nämnt med anledning av att det 

saknas detaljerade data. 

  

 Slutsatser och rekommendationer 6.4
Utgångspunkten i detta arbete har varit att utifrån frågeställningarna ge svar på de 

problem och förutsättningar som tidigare presenterats i detta arbete. För att redogöra 

för slutsatsen punktas alla frågeställningar upp och kommentarer nedtecknas för att 

tydliggöra vad som uppnåtts.  

 Vilka brister finns i det befintliga spillvattensystemet? 

Via frågeställningar till kontaktpersoner på Tekniska kontoret samt 

områdesbefolkningen och även genom handberäkningar, inventering och 

dokumentanalys har det konstaterats att de brister som förefinns är inläckage av 

takvatten. Annars är ledningarna i gott skick men om de kan ta emot specifika flöden 

är för närvarande osäkert då inga mätningar eller dataföring utförts på detta. Dessa 

felkopplingar som förefinns bör åtgärdas snarast för att inte orsaka framtida problem i 

form av överbelastningar. Om spillvattensystemet är under- eller överdimensionerat är 

för närvarande oklart då i rapporten framtagna flöden inte har några som helst 

jämförelsevärden. 

 

 Vilka åtgärder på befintligt dag- och spillvattensystem är mest fördelaktiga vid 

ev. överbelastning/översvämning? 

Slutledningen kring denna fråga är att nyttja gröna tak (framtidslösning), anläggning 

av fler grönbeväxta ytor (tillämpning av LOD), dimensionering av ett anständigt 

utjämningsmagasin och rätta till felkopplade fastigheter. 

 

  Vilket/vilka system är lämpligast beträffande anslutning av takvatten mot 

dagvattennätet? 

För att uppnå ett lämpligt system skall dagvattnet och spillvattnet särskiljas från 

varandra (felkopplingar), använda sig av gröna tak och växtligheter, se till att det 

innehas en anständig dränering runt om sitt hus, takbrunn på hus med plantak samt 

sågtak.  
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Rekommendationer: En liknade studie med färdiga indata bör genomföras på andra 

bostadsområden i samma tätort för att sedan göra en jämförelse mellan dessa.   

 

 Förslag till vidare forskning 6.5
Det som skulle kunna göras är att TV-inspektionen utförs för samtliga ledningar i hela 

Hok då det bör finnas kunskap om ledningarnas tillstånd. Sedan bör arbetsritningar tas 

fram då de innehåller viktig information såsom: Byggnaden som avloppsanordningen 

ska utgå från, markytan, avloppsanordningens placering i djupled, slamavskiljare, 

fördelningsbrunn, uppsamlingsbrunn, avstånd mellan anordningens olika 

delar, ledningarnas lutning, grundvattennivån etc. Underlag som redovisar 

servisledningarnas positioner (servisritningar) samt uppbyggnad förefinns inte heller 

och behöver därför tas fram ledningar då dessa ledningar visar hur förbindelsen 

mellan fastigheten med huvudledningarna i gatan ser ut.  Även flödesmätningar bör 

göras samt dokumenteras för att av dessa kunna bilda en uppfattning om 

distributionsnätet kondition. 

För att upprätthålla ett bra VA-ledningsnät  är det viktigt att ha koll på vilka data och 

material som är väsentliga. Svenskt vatten har utarbetat en checklista som lägger 

mycket tyngd på vilka data som finns om nätet, dokumenterad statistik, långsiktigt 

tänkande, bevakning och personlig kompetens hos arbetsgruppen. Denna checklista 

påträffades mitt i allt arbete och kunde därför inte användas med anledning av att 

denna är tillämpad för att användas innan en undersökning av sådant slag påbörjas. 

  
Ja 

Till 
viss del 

 
Nej 

Data om nätet 

Ligger ledningsnätet i kartdatabas med material och dimension som attribut?    
Ligger ledningsnätet i kartdatabas med anläggningsår/decennium som attribut?    
Finns servisers material, dimensioner och ungefärliga servislägen med i kartdatabasen?    
Driftstatistik 

Dokumenteras uppgifter om driftstörningar som läckor och källaröversvämningar, 

var och hur de uppkommit, och sparas denna data så man kan följa år från år? 
   

Registreras och dokumenteras klagomål på ett tillförlitligt sätt?    
Säkerhet – Kartlägga större risker 

Har man gjort en riskanalys av ledningsnäten för att hitta sårbara punkter, 

som till exempel att alla blir utan vatten, vad händer vid elavbrott? 
   

Hanteras avvikelser/större driftstörningar så att de går att i efterhand studera händelseförloppet?    
Förnyelseplanering 

Finns det en åtgärdsplan med framtagna konkreta åtgärder för vatten- 

respektive avloppsledningsnätet? 
   

Finns det en underbyggd uppfattning om förnyelsebehov på 10 års sikt eller längre, i alla fall i formen 

av om det i framtiden behövs mindre, lika mycket, dubbelt så mycket, tre gånger så mycket förnyelse 

jämfört med idag? (Även kostnader bör uppskattas, inkl eventuella kapitalkostnader.) 

   

Har vi idag en uppfattning om vilka geografiska områden som har störst behov av ledningsförnyelse?    
Uppföljning 

Kan man följa upp årlig kostnad för drift och underhåll av ledningsnätet och hur den förändras år från år?    
Kan man följa upp årlig kostnad/ekonomisk insats för förnyelse av ledningsnätet 

och hur den förändras år från år? 
   

Kan man följa upp kostnader för akuta insatser t ex läckor och stopp?    
Tas nyckeltal och uppgifter som beskriver ledningsnätens status fram och analyseras och jämförs över tid?    
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Lämnas uppgifter till Svenskt Vattens statistiksystem VASS?    
Görs jämförelser av ledningsnätets status med andra VA-verksamheter (benchmarking)?    
Görs erfarenhetsutbyte med andra VA-verksamheter av arbetsrutiner, 

arbetsmetoder mm i driften av VA-nät? 
   

Personal – kompetens 

Finns det personal som kan ta hand om och dokumentera driftstörningar och klagomål?    
Finns det personal som kan förvalta kartdatabasen?    
Finns personal som kan ta hand om den ekonomiska uppföljningen?    
Finns det personal till att analysera driftstörningar och som kan avsätta minst 1–2 dagar 

per år till långsiktig planering (längre tid i större VA-verksamheter)? 
   

Finns det resurser (interna eller externa) som kan genomföra åtgärderna i planen?    
Kommunikation 

Finns underlag framtaget som ger förståelse för förnyelsebehov hos beslutsfattare?    

Figur 10. Checklista på vilka data och material som det förfogas över. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Bilder från inventeringen. 
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Bilaga 2 – Karta som visar hur spillvattenledningarna är dragna. 
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Bilaga 3 – Karta som visar hur dagvattenledningarna är dragna. 
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Bilaga 4 - Ledningskarta som redovisar längder på ledningarna, 
gatuhöjder m.m. 
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Bilaga 5 – Fastighetsregister som redovisar gatunamn, postnummer, 
postort och fastighetsnamn. 

 

 

 

 

 

Adress                                       	Postummer      Postort         	Fastighetsnamn

TRÄDGÅRDSGATAN 12	             56013	                HOK	             MORARP 2:111

JÄGAREGATAN 6                         56013	                HOK	            	 MORARP 2:63

TRÄDGÅRDSGATAN 13            	 56013	                HOK	            	 MORARP 2:114

JÄGAREGATAN 8	                         56013                HOK	             MORARP 2:64

JÄGAREGATAN 5                         56013	                HOK	             MORARP 2:34

JÄGAREGATAN 5                         	56013	                HOK	             	MORARP 2:34

TRÄDGÅRDSGATAN 4               56013                HOK             MORARP 2:32              

TRÄDGÅRDSGATAN 1             	  56013	                 HOK             	MORARP 2:114

JÄGAREGATAN 3	                        56013	                 HOK		             MORARP 2:78

JÄGAREGATAN 3                        	56013	                 HOK	             	MORARP 2:78

JÄGAREGATAN 3                        	56013	                 HOK	             	MORARP 2:78

TRÄDGÅRDSGATAN 3               	56013	                 HOK	             MORARP 2:99

TRÄDGÅRDSGATAN 10             	56013	                HOK	             MORARP 2:112

JÄGAREGATAN 8                        	56013	                 HOK	             MORARP 2:64

TRÄDGÅRDSGATAN 15            	56013	                  HOK	            MORARP 2:113

TRÄDGÅRDSGATAN 4              56013                  	HOK	            MORARP 2:32

TRÄDGÅRDSGATAN 10           	 56013	                  HOK		            MORARP 2:112

TRÄDGÅRDSGATAN 10            	56013	                  HOK	            MORARP 2:112

TRÄDGÅRDSGATAN 10            	56013	                  HOK	            MORARP 2:112

TRÄDGÅRDSGATAN 12            	56013	                  HOK	            MORARP 2:111

JÄGAREGATAN 11                     	56013	                  HOK	            MORARP 2:16

TRÄDGÅRDSGATAN 14           	56013	                   HOK	            MORARP 2:110

TRÄDGÅRDSGATAN 14           	56013	                   HOK	            MORARP 2:110

TRÄDGÅRDSGATAN 11           	56013	                   HOK	            MORARP 2:115

TRÄDGÅRDSGATAN 15           	56013	                   HOK	            MORARP 2:113

TRÄDGÅRDSGATAN 11           	56013	                   HOK	            MORARP 2:115

TRÄDGÅRDSGATAN 17	           56013	                   HOK	            MORARP 2:154

JÄGAREGATAN 6	                       56013	                   HOK	            MORARP 2:63

TRÄDGÅRDSGATAN 6              	56013	                   HOK	           MORARP 2:33

JÄGAREGATAN 6	                       56013	                    HOK	           MORARP 2:63

TRÄDGÅRDSGATAN 17           	56013	                    HOK	           	MORARP 2:154

TRÄDGÅRDSGATAN 17           	56013	                    HOK	           	MORARP 2:154

TRÄDGÅRDSGATAN 17           	56013	                    HOK	           	MORARP 2:154

TRÄDGÅRDSGATAN 17           	56013	                    HOK	           	MORARP 2:154

TRÄDGÅRDSGATAN 17           	56013	                    HOK	           MORARP 2:154
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Bilaga 6 – Profilritningar som redovisar dimensioner, material, lutningar, 
sektioner samt höjder på ledningssträckorna. 
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Bilaga 7 – Sammanställning av nederbörder i millimeter sedan januari 
1991. 
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Bilaga 8 – Dokumentation över pumpstationen i Hok.  
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Bilaga 9 – Protokoll som redogör för vilka fastigheter som är 
felkopplade. 
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Bilaga 10 – Intervju med Patrik Isaksson. 

 

Frågor: 

1. Har ni upplevt några som helst driftstörningar? 

2. Vet ni ifall er fastighet är felkopplad dvs. kopplad till spillvattennätet istället för 

dagvattennätet? 

3. Har det någonsin varit någon form av översvämning här eller har ni sett brunnar 

som är igentäppta? 

4. Har ni märkt av något särskilt vid kraftiga nederbörder? 

5. Har det någon gång funnits regnvatten nära källaren? 

Svar: 

1. Svar: Nej inte så länge jag har bott här. Vi har aldrig varit utan vatten. 

2. Svar: Jag vet att mitt hus är kopplat på ett korrekt sätt då frågan lyfts upp i 

kommunen och jag själv är verksam i kommunfullmäktige. Har blivit informerad om 

att vissa hus är anslutna till spillvattennätet men det har aldrig varit några problem, 

åtminstone inte vad jag vet. 

3. Svar: Nej. Som ni kan se runtomkring er så har vi mycket växtlighet och brunnar på 

olika håll och förutom detta så lutar terrängen här ganska kraftigt vilket gör att 

dagvattnet fortsätter vidare och inte samlas på ett ställe. 

4. Svar: Nej, ingenting faktiskt. Allting ser ut att flyta på normalt. 

5. Svar: Nej, ingenting som jag eller någon annan uppmärksammat. 
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Bilaga 11 – Beräkningar 
 

Förslag på utjämningsmagasin 

Data 

Antal personer = 640 (Vaggeryds kommun, 2013) 

Återkomsttid = 5 år (En kraftig nederbörd infaller en gång inom loppet av 5 år. 

Återkomsttiden har satts till 5 år på grund av dess teoretiska rimlighet) 

Z = 20 (Visar hur regnintensiteten förändras i Jönköping)  

Yta = 146000 m
2
 = 

 
14,6 ha (Beräknades genom areamätning i datorprogrammet 

Autocad) 

Avrinningskoefficient,  (medel) = 
                     

        
 

Avrinningskoefficienten är en variabel som visar på hur nederbörden inom ett 

avrinningsområde medverkar till avrinningen efter förlust genom till exempel 

upptagning eller inträngning av dagvatten i mark. Avrinningskoefficienten är 

oföränderlig och karakteristisk beroende på typ av avrinningsyta.   

  

De fastställda storheterna a, b och c är vedertagna värden som varierar beroende på 

regnets varaktighet samt på regnets återkomsttid. 

 = 
(         ) (         ) (         )

                 
 = 0,7 

0,9 = Avrinningskoefficient för takytor enligt Tabell 2.  

0,8 = Avrinningskoefficient för asfalterade ytor enligt Tabell 2. 

0,1 = Avrinningskoefficient för gräsytor enligt Tabell 2.   

 

Tabell 2. Tabell som visar avrinningskoefficienter beroende på typ av avrinningsyta 

(Svenskt vatten, 2004). 
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Medelvärde på takareor = 170 m
2
  

I enlighet med mätning i översiktskarta. (En övergripande areaberäkning på alla 

takytor har gjorts för att utifrån detta ta reda på hur stora ytstorlekar det finns av varje 

avrinningsyta) 

Area, takytor: 160 hus * 170 = 27200 m
2
  

Antal hus är ca 160 i Hok och utifrån detta gångras sedan medelvärdet på alla takareor 

för att få ut den totala arean på samtliga takytor. 

Area, gator: 1600 * 18 st gator = 30000 m
2
  

Antal gator har beräknats till 8 (se översiktskarta) och med hänsyn till detta har det 

gångrats med den sammanlagda ytstorleken på dessa gator.  

Area, gräsytor: 14000 m
2 

i enlighet med mätning i översiktskarta. 

 

Figur 11. Bild som visar ytstorleken på tak och gator. 
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qsdim = 10,5 enligt figur 12. (qsdim är det dimensionerande spillvattenflödet som avges 

från 640 personer) 

Figur 12. Kurva som utifrån antal anslutna personer ger ett dimensionerande 

spillvattenflöde (Svenskt vatten, 2004). 

 

qdrän = A*Typ av mark (Dränvatten är markvatten som avleds genom dränering) 

qinläckage = Inläckande vatten, som för ett bra system kan väljas i intervallet 0,05-0,15 

l/s.ha (Svenskt vatten, 2004). 0,1 l/s.ha har valts i beräkningarna.  

qindustri = A*qtmax där qtmax = 1 l/s.ha. (Vatten som avges från industribyggnaden) 

qdim = qsdim+qdrän+qinläck+qindustri = 10,5+(14,6*0,9)+(14,6*0,1)+0,0676 = 25,16 l/s 

qfrån = 45 l/s enligt Colebrooks diagram där i = 10 ‰ och d = 225mm. 

OBS! Lutningen 10 ‰ är en rekommendation tagen från Naturvårdsverket och är 

avsedd för ledningar där avloppsvatten transporteras.  

V = (i* *A*Tr) - (qfrån*Tr) = Vtill - Vfrån  (Volymen på utjämningsmagasinet beräknas 

genom att subtrahera de flöden som kommer till pumpstationen med de som pumpas 

ut från pumpstationen) 
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Varaktighet, Tr 

i minuter 

Regnintensitet, i = 190 * 
3
√Å * 

  (  )

      
 + 2 

Vtill = i* *A*Tr   

(m
3
) 

Vfrån = qfrån*Tr   

(m
3
)  

V= Vtill – Vfrån    

(m
3
)  

10 180 1103 27 1076 

20 120 1471 54 1417 

60 57 2100 162 1938 

120 35 2575 324 2251 

180 26 2869 486 2383 

240 21 3090 648 2442 

360 15,5 3421 972 2449 

480 13 3826 1296 2530 

720 10 4415 1944 2471 

960 8 4709 2592 2117 

1200 7 5150 3240 1910 

  

Varaktigheten fås genom tabell 3.  

Tabell 3. Sifferöversikt som visar parametern c för regnvaraktigheter (Svenskt vatten, 

2004). 

 

Regnintensitet beräknas med hjälp av Dahlströms formel, iÅ = 190 * 
3
√Å * 

  (  )

      
 + 2 

OBS! Enligt tidigare antaganden antogs återkomsttiden till 5 år samt Z = 20 för Hok. 
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i (10) = (190 * 
3
√60 * 

  (  )

      
 + 2)*(60/1000) = 180 l/s,ha 

i (20) = (190 * 
3
√60 * 

  (  )

      
 + 2)*(60/1000) = 120 l/s,ha 

i (60) = (190 * 
3
√60 * 

  (  )

      
 + 2)*(60/1000) = 57 l/s,ha 

i (120) = (190 * 
3
√60 * 

  (   )

       
 + 2)*(60/1000) = 35 l/s,ha 

i (180) = (190 * 
3
√60 * 

  (   )

       
 + 2)*(60/1000) = 26 l/s,ha 

i (240) = (190 * 
3
√60 * 

  (   )

       
 + 2)*(60/1000) = 21 l/s,ha 

i (360) = (190 * 
3
√60 * 

  (   )

       
 + 2)*(60/1000) = 15,5 l/s,ha 

i (480) = (190 * 
3
√60 * 

  (   )

       
 + 2)*(60/1000) = 13 l/s,ha 

i (720) = (190 * 
3
√60 * 

  (   )

       
 + 2)*(60/1000) = 10 l/s,ha 

i (960) = (190 * 
3
√60 * 

  (   )

       
 + 2)*(60/1000) = 8 l/s,ha 

i (1200) = (190 * 
3
√60 * 

  (    )

        
 + 2)*(60/1000) = 7 l/s,ha 

Erforderlig volym = 2530 m
3
  Tömningstid = (2530*1000)/45 = 56222,2 sekunder 

= 15,6 timmar 

2530 m
3
 vatten behöver alltså magasineras. Faktum är att om dessa vattenvolymer inte 

får magasineras så kommer dessa att strömma genom spillvattenledningarna vilket på 

sikt kommer att leda till en överbelastning i spillvattensystemet. Vid anläggning av 

detta utjämningsmagasin fordras det att magasinets tömms var 15,6:e timme för att 

hålla ett jämnt flöde i ledningarna.  
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Beräkning av dagvattenflöden som avges från 15 fastigheter inklusive dess 

tillhörande garage och gator 

 

 

Figur 13. Bild som visar vilka hus som är anslutna till vilka brunnar. Bilden redovisar 

även areor på samtliga tak. 

 

Antag: Återkomsttid = 10 år 

Ledningarna i området är dimensionerade för 10 års regn vilket innebär att de ska 

klara av att hantera en kraftig nederbörd som återkommer var tionde år 

Varaktighet, Tr = 10 minuter  

Värden är hämtade ur Svenskt vatten, 2004.  

Avläsning från figur 14 ger att Z = 20 
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Figur 14. Karta över södra Sverige med Z-värden (Hernebring, 2006). 

 

Då varaktigheten är 10 minuter blir parametrarna a = 16,12, b = 0,314 och c = 3,62 

enligt tabell 3 och 4.  

Tabell 4. Tabell som anger parametrarna a och b för olika återkomsttider (Svenskt 

vatten, 2004). 

 

 

 

 



Bilagor 

64 

i (Tr,z) = 2,78*(a+Z*b)*c  

i (10) = 2,78*(16,12+20*0,314)*3,62 = 225,4 (Regnintensiteten då regnet varar i 10 

minuter) 

För området gäller följande: 

qdränering (hus) = 1 l/s (Det dränerande vattnet brukar antas till 1 l/s och hus) 

qområdesdränering = 5 l/s (Från varje dränering som är ansluten till allmän 

dagvattenledning brukar det beräknas att det från dessa avges runt 5 l/s) 

 

 

Figur 15. Karta som visar areor på gator och hus/garagetak. 

 

 Tak 1 = 130 m
2
 

130 m
2
 i hektar = 130/10000 = 0,013 ha = Arean, A 

q1tak = A*ϕ*I = 0,013*0,9*225,4 = 2,6 l/s 

0,9 = ϕ för takytor 

q1dränering (hus) = 1 l/s 

Från första taket avges det alltså 2,6 liter regnvatten per sekund. Därtill tillkommer 1 

l/s markvatten som avleds genom dränering.  
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 Tak 2 = 200 m
2
 + 200 m

2
 = 400 m

2
 (Beräknat för 2 hus) 

400 m
2
 i hektar = 400/10000 = 0,040 ha = Arean, A 

q2tak = 0,040*0,9*225,4 = 8,1 l/s 

0,9 = ϕ för takytor 

q2dränering (hus) = 1+1 l/s = 2 l/s 

Från de 2 hus som betecknas som Tak 2 i figur 13 avges 8,1 liter regnvatten per 

sekund. Därtill tillkommer 2 l/s markvatten som avleds genom dränering från totalt 2 

hus. Dessa hus är kopplade till en och samma dagvattenbrunn och därför 

sammanräknas dessa. 

 

 Tak 3 = 125 m
2
 +200 m

2
 = 325 m

2
 (Beräknat för 2 hus) 

325 m
2
 i hektar = 325/10000 = 0,0325 ha 

q3tak = 0,0325*0,9*225,4 = 6,6 l/s  

0,9 = ϕ för takytor 

q3dränering (hus) = 1+1 l/s = 2 l/s 

Från de 2 hus som betecknas som Tak 3 i figur 13 avges 6,6 liter regnvatten per 

sekund. Därtill tillkommer 2 l/s markvatten som avleds genom dränering från totalt 2 

hus. Dessa hus är kopplade till en och samma dagvattenbrunn och därför 

sammanräknas dessa. 

 

 (5 garage)*63 m
2
 + 532,5 = 847,5 m

2
 = 0,08475 ha (Den totala arean av alla garage 

fram till Tak 3 + gatans area) 

qgarage+gata = 0,08475*0,8*225,4 = 15,2 l/s 

0,8 = ϕ för asfaltsytor 

∑1 = q1tak + q1dränering (hus) + q2tak + q2dränering (hus)  + q3tak + q3dränering (hus)  + 

qgarage+gata  =  

2,6 + 1 + 8,1 + 2 + 6,6 + 2 + 15,2 = 37,3 l/s  

Totalt 37,3 l/s avges från de fastigheter och gator som är anslutna till förbindelsepunkt 

A. 
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Efter punkt A (se figur 15): 

 Tak 4 = 200 m
2
 +150 m

2 
 =  350 m

2
  

350 m
2
 i hektar = 350/10000 = 0,0350 ha 

q4tak = 0,0350*0,9*225,4 = 7,1 l/s  

0,9 = ϕ för takytor 

q4dränering (hus) = 1+1 l/s = 2 l/s 

Från de 2 hus som betecknas som Tak 4 i figur 13 avges 7,1 liter regnvatten per 

sekund. Därtill tillkommer 2 l/s markvatten som avleds genom dränering från totalt 2 

hus. Dessa hus är kopplade till en och samma dagvattenbrunn och därför 

sammanräknas dessa. 

 

 Tak 5 = 110 m
2
 + 160 m

2
 = 270 m

2
  

270 m
2
 i hektar = 270/10000 = 0,0270 ha 

q5tak = 0,027*0,9*225,4 = 5,5 l/s  

0,9 = ϕ för takytor 

q5dränering (hus) = 1+1 l/s = 2 l/s 

Från tak 5 avges det alltså 5,5 liter regnvatten per sekund. Därtill tillkommer 1 l/s 

markvatten som avleds genom dränering.  

 

(4 garage) *63 + 352,5 = 0,06045 ha (Den totala arean av alla garage från till Tak 4 

till Tak 5 + gatans area) 

qgarage+gata = 0,06045*0,8*225,4 = 10,8 l/s 

0,8 = ϕ för asfaltsytor 

∑2 = ∑1 + q4tak + q4drän + q5tak + q5drän + qgarage+gata + qområdesdränering  = 37,3 + 7,1 + 2 + 

5,5 + 2 + 10,8 = 64,7 l/s 

Totalt 64,7 l/s avges från de fastigheter och gator som är anslutna till förbindelsepunkt 

A och B. 
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 Tak 6 = 90 m
2
 + 480 m

2 
+ 84 m

2
 = 654 m

2
 (Här summeras takarean på 

industribyggnaden samt intilliggande fastighet och garage) 

654 m
2
 i hektar = 654/10000 = 0,0654 ha 

q6tak = 0,0654*0,9*225,4 = 13,24 l/s 

Från tak 6 avges det alltså 13,24 liter regnvatten per sekund. Därtill tillkommer 9,324 

l/s som avges från garage och gata.  

0,9 = ϕ för takytor 

qgarage+gata = 63+450 = 513 m
2
 = 0,0513 ha 

q6dränering (garage + gata) = 0,0513*0,8*225,4 = 9,234 l/s  

0,8 = ϕ för asfaltsytor 

∑3 = ∑2 + q6tak + q6dränering (garage + gata) + qområdesdränering = 64,7+ 13,24 + 9,23 + 5 = 

94 l/s 

Totalt 94 l/s avges från de fastigheter och gator som är anslutna till förbindelsepunkt 

A, B och C. 

(Colebrook, d = 225 mm vilket ger i = 13,9 ‰) 

Totalt flöde i punkt B = 94 l/s   

 

 Tak 7 = 88 m
2
 + 189 m

2
 = 277 m

2
 

277 m
2
 i hektar = 277/10000 = 0,0277 ha 

q7tak = 0,0654*0,9*225,4 = 5,6 l/s  

0,9 = ϕ för takytor 

q7dränering (hus) = 1+1 l/s = 2 l/s 

Från tak 7 avges det alltså 5,6 liter regnvatten per sekund. Därtill tillkommer 2 l/s 

markvatten som avleds genom dränering från två hus.  
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 Tak 8 = 88 m
2
 + 60 m

2
 = 148 m

2
  

148 m
2
 i hektar = 148/10000 = 0,0148 ha 

q8tak = 0,0148*0,9*225,4 = 2,99 l/s  

0,9 = ϕ för takytor 

q8dränering (hus) = 1+1 l/s = 2 l/s 

Från tak 8 avges det alltså 2,99 liter regnvatten per sekund. Därtill tillkommer 2 l/s 

markvatten som avleds genom dränering från två hus.  

 

(Garage + gata) = (4*63) + 712 = 964 m
2
 = 0,0964 ha 

qgarage+gata = 0,0964*0,8*225,4 = 17,3 l/s 

0,8 = ϕ för asfaltsytor 

∑4 = Totalt flöde i punkt B + q7tak + q7dränering + q8tak + q8dränering + qgarage+gata + 

qområdesdränering = 94 + 5,6 + 2 + 2,99 + 2 + 17,3 + 5 = 127 l/s 

 

Flöde i punkt C = Flöde i pkt A till pkt B fram till pkt C = 127 + 1,4256 (flöde för 

korsningsarean) = 128,5 l/s  

Från 15 fastigheter + 2583 m
2
 garage + 2047,5 m

2
 från gatan = 128,5 l/s 

Från dessa 15 fastigheter samt dess tillhörande gator och garage avges alltså 128,5 l/s. 
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Kapacitetskontroll av dagvattenledningar på berörda gator 

Från punkt G till punkt A (se figur 13) 

Totalt flöde är 37,3 l/s för tak 1, 2 och 3.  

Med hjälp av Colebrooks diagram (energilinjens lutning, k = 1,0) fås följande 

dimensioner: D = 200 mm vid i = 10 ‰ och D = 225 mm vid i = 5 ‰.  

Ledningsdimensionen från punkt G till punkt A är 225 mm enligt karta vilket innebär 

att denna ledning är av korrekt dimension.  

 

Från punkt A till punkt B (se figur 13) 

Totalt flöde är 64,7 l/s 

Med hjälp av Colebrooks diagram (energilinjens lutning, k = 1,0) fås följande 

dimensioner: D = 225 mm vid i = 10 ‰ och D = 250 mm vid i = 5 ‰. 

Ledningsdimensionen från punkt A till punkt B är 225 mm enligt karta vilket innebär 

att denna ledning är av korrekt dimension vid i = 10 ‰ men bristfällig vid i = 5 ‰.  

 

Från punkt N till punkt B (se figur 13) 

Totalt flöde är 125 l/s 

Med hjälp av Colebrooks diagram (energilinjens lutning, k = 1,0) fås följande 

dimensioner: D = 175 mm vid i = 10 ‰ och D = 200 mm vid i = 5 ‰. 

Ledningsdimensionen från punkt N till punkt B är 225 mm enligt karta vilket innebär 

att denna ledning är av korrekt dimension då den befintliga ledningen på denna 

sträcka är 225 mm.  

 

Från punkt B till C (se figur 13) 

Totalt flöde är 129 l/s 

Med hjälp av Colebrooks diagram (energilinjens lutning, k = 1,0) fås följande 

dimensioner: D = 275 mm vid i = 10 ‰ och D = 325 mm vid i = 5 ‰.  

Ledningsdimensionen från punkt B till punkt C är 225 mm enligt karta vilket innebär 

att denna ledningssträcka är underdimensionerad då den befintliga ledningen är 225 

mm.  
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Beräkning av spillvattennätets kapacitet 

Med källare 

Samtliga hus i Hok har källare och därför görs en beräkning som tydliggör vilket 

dimensionerande spillvattenflöde ledningarna förmår att ta hand om. 

Area (industribyggnad) = 676,392 m
2
 = 0,0676 ha 

Arean på hela området = 146000 m
2
 = 14,6 ha 

 

 Dränvatten får avledas i spillvattenledning  

Detta innebär alltså att utöver spillvatten så tillförs extra vattenmängder i form av 

dränvatten. Som tidigare nämnt är det förbjudet enligt lag att dränvatten leds ner i 

spillvattenledningarna men förekommer dessvärre i många delar av landet på 

grund av kostnaderna som detta medför vid en omledning av dränvattnet. 

qind.spill =  A*qtmax = 0,0676*1 = 0,0676 l/s.ha (Från industribyggnaden avges 0,0676 

l/s och hektar spillvatten) 

 

Fall max: 

qdim = qsdim + qinläckage + qdränering + qind.spill = 10,5 + (14,6*0,1) + (14,6*0,9) + 0,0676 = 

25,16 l/s (Vid de mest extrema förhållandena avges 25,16 l/s spillvatten från hela 

området) 

Fall medel: 

qdim = qsdim + qinläckage + qdränering + qind.spill = 10,5 + (14,6*0,1) + (14,6*0,3) + 0,0676 = 

16,41 l/s (Vid normala förhållanden avges 16,41 l/s spillvatten från hela området) 

 

 Dränvatten får inte avledas i spillvattenledning 

Detta innebär alltså att enbart spillvatten flödar i ledningarna. Det är rekommenderat 

att spillvattnet förfogar över sina egna ledningar för att undvika att anlägga ledningar 

med större dimensioner helt i onödan samt för att avhålla sig från överbelastningar. 

 

qsdim (småhus) = 10,5 l/s enligt publikation P90 

qinläckage = 0,1 l/s*ha 

qdim = 10,5 + (0,1*14,6) + 0,0676 = 12,03 l/s (Det dimensionerande spillvattenflödet 

som avges då dränvattnet inte avleds i spillvattenledning) 
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Kontroll av självrensningsflöde och självrensningsförmåga enligt figur 16 

 

Antal personer = 640 

Självrensningsflöde: 

qs,självrensning = 
      (  

  

√ 
)        

       
 = 

        (  
  

√   
) (      )

       
 = 1,86 l/s  

1,86 l/s är det vattenflöde som erfordras så att ledningarna självmant kan rensas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Diagram för bestämning av självrensningsförmåga. 
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 Sträcka SNB 541 – SNB 551 (se bilaga 6) 

i = 8,1 ‰ och d = 225 mm  Avläsning i figur 16 ger att ledningen är självrensande 

då energilutningen överstiger 8 ‰ . 

 

 Sträcka SNB 551 – SNB 560 (se bilaga 6) 

i = 13,9 ‰ och d = 225 mm  Avläsning i figur 16 ger att ledningen är självrensande 

då energilutningen överstiger 8 ‰ . 

 

 Sträcka SNB 560 – SNB 557 (se bilaga 6) 

i = 42,6 ‰ och d = 225 mm  Avläsning i figur 16 ger att ledningen är självrensande 

då energilutningen överstiger 8 ‰ . 

 

 Sträcka SNB 557 – SNB 545 (se bilaga 6) 

i = 7,4 ‰  och d = 225 mm  Avläsning i figur 16 ger att ledningen är självrensande 

då energilutningen överstiger 8 ‰ .  

 

 Sträcka SNB 545 – SNB 551 (se bilaga 6) 

i = 40,5 ‰  och d = 225 mm  Avläsning i figur 16 ger att ledningen är 

självrensande då energilutningen överstiger 8 ‰ . 

 

Kommentar: Lutningar och dimensioner fås från bilaga 6. Genom att sedan avläsa i 

figur 16 kan det konstateras ifall respektive ledning är självrensande eller inte. 
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Bilaga 15 - Beräkning av pumpstationens kapacitet 

Antalet invånare i Hok = 640 personer 

Områdets yta = 146000 m
2
 = 14,6 ha 

qmax = (10,5 + qdrän + qinläck+qindustri)*S = (10,5 + (0,9*14,6) + (0,1*14,6) + 

(1*0,0676)*2) = 50,34 l/s  

50,34 l/s är det dimensionerande flödet som avges från området med hänsyn tagen till 

att bräddning är fullkomligt omöjlig. 

qmax = Maximitillrinning (l/s) 

qdrän = dräneringsvatten (l/s) 

qinläckage = inläckage (l/s) 

S = säkerhetsfaktor 

Eftersom antalet invånare är mindre än 1000 förefinns inga maxdygn- samt 

maxtimfaktorer.    

där S = 2 (Bräddning omöjlig, instängt område) 

 

Bräddning omöjlig (S = 2) 

qmax = 50,34 l/s  

 Pumpkapacitet = 2*qmax = 2*50,34 = 100,7 l/s  

Pumpstationen kan alltså omhänderta 100,7 l/s. 

 

 Januari månad 

Veff = (900*qpump)/Z = (900*100,7)/33 = 2746,37 l = 2,74637 m
3
 

Notera att enligt årsjournal från Pst Hok är flödet som mest i Januari månad  Flöde 

= 11013 m
3
 (regn = 26 mm) 

Z sätts till 33 eftersom de mest kritiska förhållandet väljes (enligt data från bilaga 13, 

årsjournal 2015, Januari, pump 3).  

Z motsvarar antal gånger som pumpen startar inom loppet av en timme.  

Pumpen behöver kunna omhänderta 2,74637 m
3
 som lagras mellan pumpens start- 

och stoppnivå. 
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 Mars månad (regn = 41 mm, flöde = 9892 m
3
) 

Veff = (900*qpump)/Z = (900*100,7)/37 = 2449,46 l = 2,44946 m
3 

Notera att enligt data från bilaga 13, årsjournal från Pst Hok är nederbörden som mest 

i Mars månad  Flöde = 9082 m
3
 (regn = 41 mm) 

Z motsvarar antal gånger som pumpen startar inom loppet av en timme.  

Pumpen behöver kunna omhänderta 2,44946 m
3
 som lagras mellan pumpens start- 

och stoppnivå. 

 


