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Sammanfattning  
Denna studie handlar om en metod som används för att lokalisera inläckage av 

tillskottsvatten på spillvattennät. Grunden är de praktikperioder som författaren har haft 

hos VA-bolaget Helsinge Vatten AB och då det utförts flera försök till att utreda 

inläckage i spillvattenledningarna. Metoden går ut på att analysera koncentrationen av 

ammonium i flödet som hämtas från brunnarna ute på nätet. Analyserna sker med hjälp 

av en portabel spektrofotometer tillsammans med reagenskyvetter som analyserar 

koncentrationen på bara 15 minuter. Detta ger en indikation på hur utspätt spillvattnet 

är, om det är utspätt av tillskottsvatten så visar analysen ett lågt värde vilket tyder på 

inläckage av dagvatten, grundvatten eller dricksvatten. Denna metod är framtagen av 

Norrköping Vatten och Avfall som har lyckats bra med att lokalisera inläckage med 

metoden. Norrköping Vatten och Avfall är en stor källa till denna studie med sin rapport 

”Minskning av in- och utläckage genom aktiv läcksökning”(Uusijärvi, 2013). 

 

I rapporten redovisas de ammoniumanalyser som har gjorts med tillhörande diagram för 

att tydliggöra resultaten. Eftersom spillvattennät ofta hör samman med pumpstationer 

och reningsverk som påverkar elförbrukning har statistik tagits fram för den 

pumpstation som analysområdet hör samman med. Elförbrukning har jämförts med 

nederbördsmätning för att se om ledningsnätet är påverkat av nederbörd, eftersom 

pumpstationen får arbeta mer om det är tillskottsvatten i ledningarna.  

 

För att få fram en uppskattad mängd inläckage så har en beräkning gjorts med hjälp av 

en mall som Norrköping vatten och avfall har tagit fram. Där används analysvärden som 

tyder på inläckage tillsammans med antal abonnenter, ledningssträcka och 

storförbrukares avlopp. Tillsammans blir det ett värde på uppskattat inläckage i liter per 

dygn och meter ledning(L/D/M).  

 

I rapporten finns det tre områden som ingår i byn Rengsjö som är utredda med 

ammoniummetoden. I ett testområde blev resultatet inte som önskat men lärorikt för 

personalen. Ett område gav resultat som visar på god kvalitet av nätet med en 

jämförelse av torr- och regnväder. Samt ett område där ett troligt inläckage upptäckts 

som kommer utredas vidare under sommaren. Detta fynd kan ge stora mängder 

tillskottsvatten, vilket uppfyller delar av de mål som formulerats i rapporten, dvs. att 

hitta inläckage för att planera vidare utredning. Tillsammans med resultaten för varje 

område finns en omfattande diskussion där alla aspekter som påverkar de uppmätta 

analysvärdena tas upp.  

 

Som slutsats konstateras ammoniummetoden som mycket framgångsrik i syfte för 

Helsinge Vatten att systematiskt kunna kartlägga och utreda sina spillvattennät. Det är 

en kostnadseffektiv och inte så resurskrävande metod som företaget själv kan använda 

på en lagom nivå.  

 

Nyckelord: inläckage, spillvattenledningar, ammoniummätning, dagvatten, 

tillskottsvatten, VA-nät. 
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Abstract 
This study aims to locate the intrusion of excess water in the sewage networks, 

analyzing the concentration of ammonium in the flow that is obtained from the wells in 

the network. The foundation for the work is the author’s previous attempts to 

investigate stormwater at the VA-company Helsinge Vatten AB. The analysis is carried 

out by using a portable spectrophotometer with such reagents that can measure 

ammonium concentration in just 15 minutes. This gives an indication of how diluted 

effluent is. If  it is diluted by excess water the analysis shows a low value which is 

indicating intrusion of possibly surface water, groundwater or drinking water. This 

method is developed by Norrköping vatten och avfall, who have been a major reference 

of this report, with their study “Minskning av in- och utläckage genom aktiv 

läcksökning”(Uusijärvi, 2013). 

 

Results from the ammonium analyses have been presented with associated charts. 

Because the sewage networks often are associated with pumping stations and 

wastewater treatment plants, which effect the electricity consumption, the electricity 

consumption has been documented for the pump stations in the area of study. The 

electricity consumption increases when the pumps are working. A analysis has been 

made by comparing the electricity consumption and the precipitation to see if the 

sewage network is influenced by precipitation. 

 

In order to obtain an estimated amount of excess water intrusion, a calculation have 

been made by using a template produced by Norrköping Vatten och Avfall. In the 

calculation, values indicating water intrusion along with the number of subscribers, 

management and those who discharge most wastewater have been used. Together it 

gives a result of estimated intrusion in liters per day and meter network (L/D/M). 

 

In the report, three areas located in the village Rengsjö have been investigated by using 

this method. The first area where the outcome was not as desired, but very instructive 

for the staff. The second area gave results that show the good quality of the net with a 

comparison of dry and wet weather. And also an area where a likely intrusion is 

detected and will be investigated further during the summer. This finding can indicate 

large amounts of stormwater. Those findings compiles with parts of the objectives 

formulated in the report, to find the intrusion and to plan for further investigation. 

Together with the results for each area, include an extensive discussion in which all 

aspects that influence the measured analyses have been taken up. 

 

The report shows that the ammonium method  has been proved to be successful in 

identifying excess water intrusion in Helsinge Vatten’s sewage networks. This method 

does not rely on many resources, and therefore it is suitable for companies that wish 

investigate excess water instruction in a cost-effective way.  

 

Keywords: excess water intrusion, sewage network, ammonium measurement, 

stormwater 
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Förord  
Detta examensarbete har varit väldigt roligt att göra och en perfekt avslutning av mina 

studier på Miljöteknikprogrammet på högskolan i Gävle. Denna studie har varit 

utvecklande för mig som person inom yrket VA. Att jag dessutom fått göra det på 

företaget Helsinge Vatten AB där jag har haft min co-op praktik i fyra år har varit 

väldigt positivt inför min kommande anställning där. Ett stort tack till Helsinge Vatten 

och VA-chef Ylva J.Lindberg som låtit mig göra detta arbete hos dem.  

 

Som grundare till ammoniummetoden vill jag tacka Norrköping vatten och avfall. De 

studiebesök som gjordes våren 2016 handlade om portabel flödesmätning. Men det är 

dem som senare har väglett mig genom ammoniummetoden.  

 

Under studiens gång har jag haft stor hjälp av personalen från ledningsnät på företaget, 

speciellt Åke Gröning som har följt med mig ute i fält och lyft brunnslocka och samlat 

in spillvatten till analyserna. Utan honom hade jag inte kommit långt, så ett stort tack till 

Åke.  

 

Även ett tack till Pär Hisved som är miljö och kvalitetsansvarig på Helsinge Vatten, 

som har hjälpt mig förstå smådetaljer som vi båda kan dyka lite för djupt i. Framför allt 

har han hjälpt mig med Excel och de Diagram jag har velat redovisa, ingen kan trolla 

som Pär i Excel. 

 

Jag vill tacka min handledare Zhao Wang som har gett mig konkret och stöttande hjälp 

genom arbetet. Många mail med rapporten fram och tillbaka har det blivit. 
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Ordlista 
Ammonium: oorganiskt kväve (NH4+) som förekommer i spillvatten och som framför 

allt kommer från den mänskliga urinen  

 

Avloppsreningsverk, reningsverk: rening av spillvatten 

 

Avrinning: vattenflöde från ett område orsakat av regn eller snösmältning (NE, 2016) 

 

Bräddning: Kontrollerad bortledning av överskottsvatten från ledning, magasin eller 

bassäng 

 

Dagvatten: regn- och smältvatten från t.ex. tak och gator. Även dränering och 

uppträngande grundvatten. (NE,2016) 

 

Debiterat vatten (deb. Vatten): det flödet i ledningarna som abonnenter betalar för. 

Det som inte kommer från abonnenterna är tillskottsvatten. 

 

Dricksvatten: vatten avsett att förtäras av människor eller att användas vid hantering av 

livsmedel (NE, 2016) 

 

Dränering: bortledande av överskottsvatten i marken (NE, 2016) 

 

Grundvatten: vatten i den del av jorden eller berggrunden där hålrummen är helt 

vattenfyllda (NE, 2016) 

 

Huvudman: inom förvaltningsrätten benämning på den som bär huvudansvaret för en 

verksamhet (NE, 2016) 

 

Ledningsnät(Dagvatten, dricksvatten, spillvatten): de ledningar som leder dess 

innehåll och förbinder rören till vattenverk, reningsverk eller dagvattenutlopp. 

 

Pumpstation: hör ihop med spillvattennätet, pumpar spillvattnet de sträckor det inte är 

självfall 

 

Verksamhetsområde: det område inom vilket vattenförsörjning och avlopp (spillvatten, 
dagvatten) har ordnats eller ska ordnas genom anläggningen (Svenskt Vatten, u.å) 

 

Vårflod: högvattenflöde i samband med snösmältningen på våren (NE, 2016) 

 

Servis: den ledning som leder vatten eller spillvatten till/från en fastighet. 

 

Spillvatten: förorenat vatten som leds till avlopp (NE, 2016) 

 

Tillskottsvatten: det flöde som finns i spillvattennät eller dagvattennät utöver det 

ordinarie flödet fån fastigheter 

 

Tryckstegring, tryckledning: Höjer vattentrycket upp till högre belägna områden, 

samma syfte som en pumpstation 
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1. Inledning  
1.1 Bakgrund 
Grunden till detta arbete är det omfattande problem som finns med inläckage i 

spillvattennät runt om i Sverige, men med fokus på Helsinge Vatten AB och deras 

ledningsnät. De ledningar som finns i marken blir äldre och allteftersom som de slits så 

kan skador uppstå och risken för läckage in eller ut blir stor. Inläckage av dagvatten, 

grundvatten och dricksvatten i spillvattenledningar kan skapa stora mängder extra flöde 

i ledningarna. Dessa vattenmängder som ledds till reningsverk ställer till flera problem. 

Det kan innebära sämre rening vid utspädning, slitage på utrustning t.ex. pumpar i 

verket, större förbrukning av kemikalier och i värsta fall bräddning när inte 

reningsverket hinner ta emot det höga flödet. Men även en risk för översvämningar som 

kan bli extremt kostsamma.  

 

Författaren har haft sina co-op perioder på företaget Helsinge Vatten AB och även 

arbetat med inläckage vissa perioder. Försök att på flera sätt reda ut det tillskottsvatten 

som finns i ledningsnätet, men utan större framgångar. Detta har gjort att intresset för 

att lösa problemet blivit stort och ett större arbete genom ex-jobbet blev aktuellt. Innan 

detta projekt startade så genomfördes en förberedande fördjupning, där tre olika 

metoder till att utreda inläckage i spillvattennät på företaget granskades. Det var 

portabel flödesmätning, ammoniummetoden och extern utredning av konsulter som 

värderades. Helsinge Vatten har haft god kontakt och gjort studiebesök hos Norrköping 

våren 2016 angående portabel flödesmätning och ammoniummetoden eftersom dem har 

god erfarenhet av båda utredningsmetoderna. Olika aspekter spelade in, men ekonomi 

och tidsperspektiv fick avgöra. Vilket ledde till att ammoniummetoden var mest lämplig 

att starta en utredning av inläckage med. Detta med tanke på att utrusning för analys 

redan fanns inom företaget, det var endast små kostnader för reagens och blev en lagom 

stor utredning på tio veckor för författarens examensarbete. 

 

1.2. Problem 
Problemet med tillskottsvatten i spillvattenledningar finns i alla kommuner i Sverige, 

och det är ett problem som bara blir större i och med ökad nederbörd. En del kommuner 

är äldre och har större städer, och var tidiga att ordna avledning av sitt avlopp 

tillsammans med dricksvattenledningar. Avloppet kombinerades ofta med inkoppling av 

stuprör och dräneringar för att få bättre flöde i ledningarna. Detta för att undvika stopp. 

Med kombinerade ledningar som sitter ihop med en stads alla fastigheter så finns det en 

risk att ledningarna kan bli överfylld vid stora regnväder. Detta leder till 

översvämningar, regnvatten som trycker upp i fastigheternas golvbrunnar, dräneringar 

trycker in vatten i husgrunden och gator svämmar över när brunnar trycks upp, detta 

ämne behandlades djupare i det fördjupnings arbete som har skrivits inför detta 

examensarbete (Ragab, Rosier, Dixon, Bromley & Cooper, 2003. Van de Voorde, 

Lorgeoux, Gromaire & Chebbo, 2012). 

 

Tillskottsvatten i spillvattennät orsakad av ökad nederbörd leder till flera omfattande 

problem för de länder som drabbas. Översvämningar vid stora regnväder orsakar skador 

och problem i städer och för fastighetsägare. Vattenskador till exempel är ett problem 

som ibland kan ta flera månader att få åtgärdade, tillsammans med tillhörigheter som 

blir förstörda om de hamnar i vatten. Kommuner och deras försäkringsbolag får stora 

kostnader för att kunna åtgärda skadorna. Dessa går inte direkt att skylla på någon, utan 

det är samhällets historia. Översvämningar drabbar människan direkt medan 

bräddningar från reningsverk orsakad av ökad nederbörd slår mot naturen. Bräddningar 

http://apps.webofknowledge.com.webproxy.student.hig.se:2048/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=S2w8Dl5BNN3NrR4qszX&author_name=Ragab,%20R&dais_id=16645764&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com.webproxy.student.hig.se:2048/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=S2w8Dl5BNN3NrR4qszX&author_name=Rosier,%20P&dais_id=17260650&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com.webproxy.student.hig.se:2048/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=S2w8Dl5BNN3NrR4qszX&author_name=Dixon,%20A&dais_id=4610605&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com.webproxy.student.hig.se:2048/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=S2w8Dl5BNN3NrR4qszX&author_name=Bromley,%20J&dais_id=2039132&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com.webproxy.student.hig.se:2048/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=S2w8Dl5BNN3NrR4qszX&author_name=Cooper,%20JD&dais_id=3777304&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
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bidrar till spridning av smittoämnen och överskott av näringsämnen till alger, ämnen så 

som kväve och fosfor som gör att övergödning uppstår. Beroende på var bräddningar 

släpps ut och hur recipientens miljö och flöde är i övrigt så kan badplatser, djurliv och 

vattentäkter bli förorenade (Uusijärvi, 2013. Bengtsson Sjörs, 2014). Detta är något som 

syns i den recipient som ingår i denna studies område, Östersjön i Rengsjö som är hårt 

belastad och under bevakning av Miljökontoret i Bollnäs kommun.   

 

De problem som nederbörden skapar förvärras av förändrad markanvändning och 

bebyggelse tillsammans med klimatförändringar. Tidigare bodde människor mer spritt 

över landet och inte samlade i stora städer. Städer genererar mycket hårdgjorda ytor som 

hindrar infiltration och bortrinnig av vattnet. Detta leder till översvämningar och 

föroreningar hamnar i ytavrinningen från tak och vägar och dessa kan kontamineras i 

grundvattnet (Bengtsson Sjörs, 2014. Uusijärvi, 2013. Alm & Åström, 2014).  

  

1.3 Syfte & mål 
Det största målet med arbetet och denna rapport är att genom den framtagna 

ammoniummetoden få fram ett effektivt och enkelt sätt för Helsinge Vatten att kartlägga 

inläckage. Detta syftar på sikt till att aktivt kunna minska problemen med inläckage på 

spillvattennätet. 

  

Målen kan delas upp i två delar. För att tydliggöra dessa delar har de delats upp och 

kommer redovisas som två olika rubriker med syfte utifrån dessa två punkter.  

 Genom mätningar i fält skall en kartläggning av ledningsnätet göras, för att 

konstatera god kvalitet på nätet eller lokalisera inläckage.  

 Vid fynd av konkret tillskottsvatten så skall en ungefärlig mängd kunna 

beräknas.  

 

1.4 Omfattning 
Studien fokuserar på spillvattennätet i ett mindre område på Helsinge Vattens nät. 

Ledningarna hör till ett område som heter Rengsjö. Dess reningsverk leder ut till 

recipienten Östersjön. På området finns flera pumpstationer och denna studie kommer 

att fokusera på Löten och Björtomtas pumpstation med nätet uppströms om stationerna. 

Detta eftersom Rengsjö reningsverk och Lötens pumpstation ger tydliga indikationer på 

tillskottsvatten vid snösmältning och skyfall. Detta syns på elförbrukningen med toppar 

på elförbrukningen när pumpar arbetar mer än normalt. Elförbrukningen vid 

pumpstationerna kommer att ses över och jämföras med nederbörden för samma 

tidpunkt. Elförbrukningen för Rengsjös reningsverk ses inte över i denna studie 

eftersom det där ingår flera områden med flöden som ej har studerats denna gång.  

  

1.5 Målgrupp 
Studien riktar sig först och främst till Helsinge Vatten för att lösa deras problem. Men 

andra VA-bolag kan ta del för att arbeta på liknande sätt eller fördjupa sig om inläckage 

i spillvattennät. Även andra intressenter som arbetar med dagvatten, spillvattennät och 

tillskottsvatten kan ha utbyte av denna rapport. 
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2. Metod & genomförande 
Arbetet har skett utefter en planering som skrevs i förväg för att arbetet skulle ske så 

systematiskt som möjligt. Planeringen har följts så gott de går, med en del omplanering 

av analyser i fält beroende på väder och när personal på företaget haft möjlighet att 

hjälpa till. 

 

2.1 Ammoniummetoden 
Ammonium är oorganiskt kväve (NH4+) som förekommer i spillvatten och som framför 

allt kommer från den mänskliga urinen. 

  

Norrköping Vatten och Avfall började 2009 ett omfattande projekt för att minska sitt 

tillskottsvatten på spillvattennätet samt läckage på dricksvattnet. De började då 

analysera spillvattnet ute i fält, och kontrollerade framför allt koncentrationen 

av ammonium. Låga halter av ammonium tyder på utspädning från tillskottsvatten i 

nätet. Det blev deras egen metod för att hitta inläckage och kom att kallas 

”ammoniummetoden”. Det blev en rejäl skjuts för deras arbete med att hitta inläckage 

på spillvattennätet (Uusijärvi, 2013). Flera kommuner har sedan tagit efter deras metod 

med liknande framgång. 

  

Ammoniummetoden handlar om att analysera koncentrationen av ammonium i 

spillvattnet. I utvalda brunnar på ledningsnätet, uppströms en knytpunkt på en gren görs 

provtagning. Provtagningen börjar uppströms på ledningsnätet, för att fortsätta 

nedströms för att lokalisera utspätt spillvatten. Ammoniumkoncentrationen ger tydliga 

anvisningar om spädningen av spillvatten. Riktvärden att förhålla sig till är ett 

koncentrerat spillvatten som bör ha en ammoniumhalt på cirka 45 mg/l. Vid ett utspätt 

spillvatten med en koncentration på 20 mg/l eller mindre bör misstanke om inläckage 

finnas och fortsatt utredning ske. För att kunna fortsätta analyser på samma 

ledningsgren nedströms så måste det funna inläckaget åtgärdas (Uusijärvi, 2013).  

 

För att analysera ammonium används en spektrofotometer och reagens som är till för att 

analysera just ammonium. Samma utrustning används vid andra analyser, till exempel 

vid utredning av föroreningar i dagvatten från till exempel tak eller vägbanor. Den 

portabla utrustningen är lämplig eftersom den är snabb och reagens finns för alla 

grundämnen och de flesta föroreningar som förekommer (Van de Voorde et al, 2012). 

Ibland kan prover samlas in och analyseras på labb för att kontrollera så den portabla 

utrustningen visar rätt värden och för att vid till exempel skyfall är det smidigare att ta 

in prover för analys än stå ute i fält och arbeta(personlig kommunikation, Norrköping 

Vatten och Avfall, studiebesök den 2-3 februari, 2016).   

 

2.2 Analys 
För att ta prover i fält har en spektrofotometer använts, DR 2800 av märke HACH 

lange. Reagens för att kunna analysera ammoniumhalten beställdes från HACH langes 

hemsida, Ammoniumkyvettest 2,0-47,0 mg/L NH4-N. Principen för analys av 

ammonium med reagens och spektrofotometer kan kort beskrivas såhär enligt Hach 

Lange(u.å):  

 

Reaktionen sker vid ett pH-värde 12,6. Ammoniumjonerna som finns i spillvattnet 

reagerar vid pH-värde 12,6 tillsammans med hypokloritjoner och bildar monokloramin, 

dessa reagerar i sin tur med salicylatjoner och bildar 5-aminosalicylat till 

indosalicylate. 5-aminosalicylat oxideras tillsammans med katalysatorn 
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nitroprussidnatrium (Fe (CN) 5NO2). Vilket bildar indosalisylate som är en blåfärgad 

förening. Den blå färgen blir maskerad av den gula färgen på grund av ett överskott av 

nitroprussidnatrium, och förklarar den gröna färgen på lösningen. Intensiteten på 

lösningen är direkt proportionell till koncentrationen av ammonium som mäts av 

fotometern. För att förstå vad som händer vid analysen ytterligare så underlättar 

reaktionsformeln som är framtagen av Lundkvist, (2009). 

 

 
Det första steget där Ammonium reagerar med hypoklorit och bildar monokloramin. 

 

 
I det andra steget regerar det bildade monokloraminen med salicylate som ger 5-

aminosalicylate.  

 

Salicylate + katalysator ger:   -indosalicylate 

 

I det sista steget omvandlas 5-aminosalicylate med hjälp av en katalysator till 

indosalicylate som ger en grönfärgad lösning, vilken är direkt proportionell till 

ammoniumkoncentrationen och läses av med fotometern (Lundkvist, 2009). 

 

Spillvatten har samlats upp från brunnar med hjälp av en burk som har en diameter på 

1,5 decimeter och har ett långt rep knutet runt kanten. Burken hissas ner och får vridas 

till rätt läge för att hamna mot flödet i brunnen. I vissa fall har burken fått ligga i en 

stund för att dämma upp vattnet. De mängder som behövs för att pipettera är inte 

mycket, men för säkerhets skull är de bättre med mer än mindre. Risk finns att sediment 

från ledningsbotten kan följa med. Det är upp till den som tar upp vattnet att vara 

försiktig och noggrann för att inte störa provtagningen.  

 

För att pipetera spillvatten till kyvetterna med rätt volym så användes en automatpipett, 

även den av märket HACH lange. Denna har ett inställningsintervall mellan 0,2-1,0 mg. 

Kyvetterna ger rätt reaktion med en pipettering på 0,2 mg spillvatten. När spillvatten har 

pipetterats i kyvetten så vänds korken till kyvetten, där reagensen sitter. Därefter skakas 

kyvetten noggrant så att reagensen blandas med vätskan. Sedan ska vätskan vila 15 

minuter för att reagera och efter 15 minuter görs kyvetten rent noggrant på utsidan och 

körs i spektrofotometern. Provsvaret är stabilt i 15 minuter(Hach Lange, u.å).  

 

Under tiden de femton minuterna går så kan fler brunnar kontrolleras och fler prover 

samlas in, det är viktigt att hålla reda på vilken kyvett som hör till vilken brunn och att 

det blir 15 minuter reaktionstid för varje prov. Det är viktigt att skriva upp 

brunnsnummer, eller plats med tillhörande analyssvar för att inte blanda ihop provsvar 

senare. Övriga upptäckter eller förhållanden är bra att notera för att minnas. 
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2.3 Förberedelser 
Vid analys ute i fält så har spektrofotometern laddats upp i förväg så batteriet ska klara 

några timmar utan ström. Pipetten och uppsamlingsrör, de kopplingar som fästs på 

autopipetten, har rengjorts och det antal uppsamlingsrör som behövs packas med för att 

kunna skifta vid nya provställen. Provburkar tas med för eventuell insamling av 

spillvatten vid regnväder. Till hjälp ute i fält har personal från ledningsnätssidan på 

företaget stått till förfogande. 

 

Områden för analyser har i förväg planeras med kartmaterial. Kartor har skrivits ut på 

papper för att kunna bocka av de brunnar och ledningssträckor som är analyserad. Det 

är även lättare att skriva eventuella anteckningar på papper. Som komplement har 

ledningspersonalens iPad används där kartprogrammet som Helsinge Vatten använder 

finns tillgängligt. En iPad med kartprogrammet är bra när området utanför 

papperskartorna vill studeras.  

2.3.1 Inläckagets ursprung  

För att få information vad som kan vara orsaken till tillskottsvattnet i spillvattennätet 

finns det olika aspekter att observera. Nederbörden tillsammans med elförbrukning är 

något som är värt att jämföra för att se om det blir förhöjda flöden i spillvattennätet vid 

nederbörd. Ofta finns det tydliga samband mellan nederbörd och ökat flöde på 

spillvattennät. Ett ökat flöde syns på elförbrukningen i pumpstationer eftersom 

utrustningen får arbeta mer. 

 

Nederbörden för perioden då analyserna skett har kontrollerats i efterhand med hjälp av 

SMHIs nederbörds registrering från en station i Åmot. På hemsidan går det att välja 

vilken sorts tidsavläsning som passar bäst och även andra väderförhållanden.  

I framtiden kommer Helsinge Vatten ha egen nederbördsmätare. Nederbörden från 

SMHIs station jämförs med det diagram som tas fram över elförbrukningen på 

pumpstationerna i Björtomta och Löten. Elförbrukningen läses av en gång i timmen och 

hämtas från Telgekrafts hemsida. För att tydligt se samband och trender har Excel 

använts för att göra stapeldiagram som redovisar nederbörd och elförbrukning. 

 

2.4 Beräkningar 
De beräkningar som finns i rapporten har skett med hjälp av en mall som Norrköping 

vatten och avfall har tagit fram. Det är en mall som ger en uppskattning av mängden 

tillskottsvatten som tar sig in i ledningen. Det beräknas med hjälp av antalet abonnenter, 

fastigheter, ledningssträcka och ammoniumkoncentration. Dessa siffror härrör ur en 

uträkning som tar fram mängden liter inläckage per meter ledning och dygn. Siffrorna är 

en grov uppskattning av vad det inläckage som kan lokaliseras ger i antal liter per dygn. 

I denna rapport tas två exempel med denna beräkning upp. Detta för att jämföra två 

väldigt olika värden, med två olika källor till tillskottsvattnet. 
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1. 

𝑄𝑜𝑢𝑡𝑠𝑝ä𝑡𝑡 = 𝐵𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎 ∗
𝑀𝐹ö𝑟𝑏

24
+ 𝐵𝑓𝑙𝑒𝑟 ∗

𝑀𝑓ö𝑟𝑏

24
+ 𝐵𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎 ∗

𝑇

24
+

𝐹1
365
24

+

𝐹2
365
24

+

𝐹3
365
24

 

 

 
Inom parantes är hänvisningar till Excel filen där uträckningarna finns, se bilaga 2 
och bilaga 3. 

𝑄𝑜𝑢𝑡𝑠𝑝ä𝑡𝑡 = 𝐵𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑡 𝑜𝑢𝑡𝑠𝑝ä𝑡𝑡 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 (𝐵40) 

𝐵𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑖 𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎 (𝐵23) 
𝐵𝑓𝑙𝑒𝑟 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑖 𝑓𝑙𝑒𝑟𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗𝑠ℎ𝑢𝑠(𝐵24) 
𝐵𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎 𝑜𝑐ℎ 𝑑𝑎𝑔𝑖𝑠(𝐵25) 
𝑀𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 = 0,18 𝑘𝑢𝑏𝑖𝑘𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑜𝑐ℎ 𝑑𝑦𝑔𝑛 (𝐵19) 
𝑇 = 0,03 𝑘𝑢𝑏𝑖𝑘𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑜𝑐ℎ 𝑑𝑦𝑔𝑛, 
𝑡𝑖𝑙𝑙𝑘𝑜𝑚𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎 𝑜𝑐ℎ 𝑑𝑎𝑔𝑖𝑠 (𝐵20) 
𝐹1 = 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑎𝑟𝑒 1(𝐵29) 
𝐹2 = 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑎𝑟𝑒 2(𝐵30) 
𝐹3 = 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑎𝑟𝑒 3 (𝐵31) 

 

2. 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄𝑜𝑢𝑡𝑠𝑝ä𝑡𝑡 ∗ 𝐶𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑡/𝐶𝑎𝑣𝑙ä𝑠𝑡 
 

 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐵𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑙ö𝑑𝑒(𝐵41) 

𝐶𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑡 = 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑚𝑚𝑜𝑛𝑖𝑢𝑚ℎ𝑎𝑙𝑡 𝑒𝑗 𝑢𝑡𝑠𝑝ä𝑡𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 (𝐵35) 

𝐶𝑎𝑣𝑙ä𝑠𝑡 = 𝐴𝑣𝑙ä𝑠𝑡 𝑎𝑚𝑚𝑜𝑛𝑖𝑢𝑚𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑖 𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 (𝐵36) 
 

3. 

𝑄𝑖𝑛 = 𝑄𝑜𝑢𝑡𝑠𝑝ä𝑡𝑡 ∗
𝐶𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑡 − 𝐶𝑎𝑣𝑙ä𝑠𝑡

𝐶𝑎𝑣𝑙ä𝑠𝑡
 

 

 

𝑄𝑖𝑛 = 𝐵𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒(𝐵42) 
 

4. 

𝑖 = 𝑄𝑖𝑛 ∗ 24 ∗ 1000 
 

 

𝑖 = 𝑖𝑛𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 𝑖 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑦𝑔𝑛 (𝐵46) 
 

5. 

𝐼 = 𝑖/𝐿 

 

 

𝐼 = 𝑖𝑛𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 𝑖 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑐ℎ 𝑑𝑦𝑔𝑛(𝐵47) 
𝐿 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑢𝑝𝑝𝑠𝑡𝑟ö𝑚𝑠 (𝐵45) 

 

De uppgifter som används är antalet boende i villor och flerfamiljshus. De beräknas ha 

en medelförbrukning på 180 liter per dygn, en medelförbrukning som Svenskt Vatten 
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har tagit fram. För att slippa omvandla görs de om innan till 0,18 kubikmeter. För att få 

dygnsförbrukningen till timmar divideras det med 24.  

 

Det kan finnas tillkommande förbrukare såsom skola eller kontor. Dessa har en 

medelförbrukning på 30 liter per dygn. För att slippa omvandla skriver vi 0,03 

kubikmeter, och för att få timförbrukningen divideras det med 24. 

 

Ammoniumkoncentrationen har ett schablonvärde på 45 mg/liter, det gäller för ett 

koncentrerat spillvatten och värden där i kring ses som godkända. De värden som läses 

av i ledningen för ammoniumkoncentration kan variera stort. Men det finns en gräns vid 

20 mg/liter. Under 20 innebär misstanke om inläckage och leder till fortsatt utredning. 

 

Årsförbrukning av storförbrukning ska tas med eftersom dessa inte går att inkludera i 

medelförbrukningen på 180 liter per person och dygn. Storförbrukare kan vara hotell, 

fabriker eller badhus. I vårat område Björtomta finns inga storförbrukare i den formen, 

utan de privata fastigheterna som har störst spillvattenflöde på ett år har matats in som  

storförbrukare. 

 

Antal meter ledning som finns uppströms den mätpunkt, brunn, som det aktuella 

mätvärdet är taget skall räknas med. Detta går att räkna ut i Helsinge Vattens 

kartprogram Geosecma.  

 

Detta ger ett beräknat outspätt flöde i kubik per timme, ekvation 1. 

 

För att förtydliga och lägga till ett extra steg finns de en beräkning för det totala flödet, 

outspätt flöde tillsammans med inläckaget. Där multipliceras det outspädda flödet med 

ammoniumkoncentrationen, ekvation 2. 

 

Av det outspädda flödet fortsätter uträkningen för att få fram ett beräknat inläckage. Då 

multipliceras det outspädda flödet med ammoniumkoncentrationens mellanskillnad och 

divideras med det avlästa ammoniumvärdet. Detta leder till ett beräknat inläckage 

utöver det outspädda flödet, ekvation 3. 

 

Slutligen beräknas med inläckage som finns per meter ledning och dygn genom att det 

beräknade inläckaget multipliceras med 24 timmar och 1000 liter, för att få fram de i 

kubik per dygn i ekvation 4. För att få fram det i liter per meter och dygn så divideras 

det med antalet meter ledning uppströms mätpunkt, ekvation 5. 

 

Siffror inom parantes är hänvisningar till Excelberäkningarna som går att studera i 

bilaga 2 och 3. Beräkningarna är framtagna av Norrköping vatten och avfall. 

 

2.5 Beskrivning av området Björtomta i Rengsjö 
Rengsjö är en by 1,5 mil utanför Bollnäs. Rengsjö får sitt vatten från Glössbo 

vattenverk. Dess avlopp går ut i recipienten Östersjön som just nu är ganska hårt 

belastat av spillvatten. Rengsjö är inom företaget känt för sin känslighet vid regnväder. 

Vid stora flödet så hinner inte reningsverket med att rena det inkommande spillvattnet, 

vilket gör att det i princip rinner rakt igenom. Vid extrema skyfall när flödet kommer 

väldigt fort så hinner inte ledningarna svälja vattnet, vilket gör att reningsverk och 

pumpstationer bräddar, släpper ut orenat spillvatten. Till spillvattennätet är det cirka 320 

ansluta som skickar sitt spillvatten till Rengsjö reningsverk. På nätet är det fem 
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pumpstationer där behovet av att pumpa spillvatten finns, endast två av dessa syns på 

Figur 1 eftersom de övriga tre pumpstationerna ej ingår i de områden som analyserats 

under denna utredning. 

 

Under denna studie är det ett område på Rengsjös spillvattennät som har fått fokus. 

Området är Berga- Björtomta, det gula och rosa området i Figur 1. Pumpstationen som 

tar emot spillvatten från dessa områden är markerad på Figur 1. Från Berga- Björtomta 

pumpstation är det en tryckledning, som ingår i det rosa området till att det blå området 

på Figur 1 börjar. Därefter är det självfallsledning hela sträckan till Lötens pumpstation 

som ligger i vänsterkant av Östersjön på Figur 1. Personalen som är ansvarig för 

reningsverk och pumpstationer på företaget har berättat att Lötens pumpstation får jobba 

hårt vid regnväder, flödet är större än vad det borde vara (Uppgifter inhämtade från 

Helsinge Vattens nätverk, personlig kommunikation, 2016). 

 

 
Figur 1. En överblick över byn Rengsjö. Det blå området kallas område 1, det rosa är område 2 och gult är 

område 3. Kartan har reproducerats med tillstånd av Helsinge Vatten AB. 
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3. Resultat & diskussion 
Analysresultaten ute i fält redovisas i de tre områden som ses i Figur 1. Område 1 är 

mättillfälle 3, område 2 är mättillfälle 2 och område 3 är mättillfälle 1. 

 

3.1 Analyser 

3.1.1 Område 1 

Det första området på Figur 1 är blått och där de sista analyserna skedde. Området 

kallas Höjen och ligger mellan Berga- Björtomta pumpstation och Lötens pumpstation, 

området är inzoomat på Figur 2. Två analystillfällen genomfördes på sträckan, första 

resultatet är från 2 maj och det andra resultatet den 3 maj. Det var fint väder med 

uppehåll och solsken båda dagarna. Orsaken till att två analyser genomfördes är den 

osäkerhet som Berga-Björtomta pumpstation medför. Vid första analystillfället, den 2 

maj så skedde provtagning med påverkan från pumpstationen, med ovisshet om när den 

pumpar på spillvatten. Det andra analystillfället den 3 maj är mycket säkrare eftersom 

det då fanns personal på pumpstationen som pumpade ur en stund innan 

provtagningarna började för att få rätt flöde och koncentration på område 1.  

 

 
Figur 2. Detta är en inzoomad bild av område 1. I de fyra brunnar som är namngivna har analyser gjorts. Kartan 

har reproducerats med tillstånd av Helsinge Vatten AB. 
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Figur 2 och Diagram 1 visar de brunnar som det har varit möjligt att ta prov i på område 

1. De som är omärkta har av olika orsaker ej varit möjlig att ta prov i. De brunnar som 

är namngiven i Figur 2. har ett värde vid analystillfällena. Den 2 maj har SNB3055 

inget värde eftersom det då inte fanns något flöde i brunnen, som är första brunn efter 

tryckledningens slut från Berga- Björtomta pumpstation. Den 3 maj togs ett prov i 

SNB3055 eftersom pumpstationen höll på att pumpas ur, för att sedan vara säker på att 

nätet nedströms ej skulle vara påverkat av detta flöde.  

 

Den 2 maj visar alla analyser bra resultat, till och med över mätområde. Men på grund 

av de observationer som gjordes, vid provtillfällena så bedömdes det som att ett till 

provtillfälle var nödvändigt. Eftersom flödet var varierande i de aktuella brunnarna, 

vattnet såg förvånansvärt rent ut och området blev misstänkt med det korsande 

dagvattnet. Därför blev resultaten för den 3 maj en bättre spegling av observationerna, 

när pumpstationens påverkan kunna uteslutas.  

 

 
Diagram 1. Analysresultat för område 1, den 2 och 3 maj.  

De analysresultat som togs fram den 3 maj visar på godkända och bra värden i brunn 

SNB3055, SNB7292 och STB956. Så länge värdena är över 20 mg/L så ses de som 

godkända. Men när koncentrationen går under 20 mg/L så blir det stark misstanke om 

inläckage, detta sker vid brunn SNB1365 där koncentrationen ligger på 18,2 mg/L. Med 

detta provsvar så avslutades analyserna för denna sträcka. Slutsatsen blir att en fortsatt 

utredning krävs, eftersom denna mätomgång tyder på ett inläckage vid torrväder.  

 

Dock finns det många aspekter på denna sträcka som gör att vissa osäkerheter kan 

uppstå. Pumpstationen i Björtomta är en aspekt som kan påverka analysvärdet mycket. 

En annan aspekt som gör provtagningen lite bristande är att det vid de båda 

provtillfällena inte var möjligt att få fram fem stycken brunnar som hade gjort 

provtagningen ännu mer säker. Eftersom det är lämpligare att följa ammonium-

koncentrationen i varje brunn på ledningen. Två av dessa brunnar ligger under plogdjup 

på en åker. Dessa två är placerade före brunn nummer SNB7292, se Figur 2. Efter 

SNB7292 så är det ytterligare två brunnar som ej är möjliga att få fram. En ligger under 

en stor hög med spånmassor och en under ett stort timmerlass. Brunnen efter SNB956 är 

överasfalterad. Vid vidare utredning ska dessa brunnar tas fram för att kunna genomföra 

filmning. Vidare utredning blir dock inte möjlig att hinna med inom tidsramen för 

0

10

20

30

40

50

60

70

SNB3055 SNB7292 STB956 SNB1365

m
g/

l 

Brunnsnamn 

2 Maj Ammoniumkoncentration

3 Maj Ammoniumkoncentratin



 

11 

 

denna rapport eftersom filmning av ledningar sker av en extern konsult som kommer 

vid inplanerade tillfällen. 

 

En aspekt på denna sträcka som ger hög misstanke om bidrag till inläckage är den 

dagvattenkulvert som går parallellt med spillvattennätet. Det är dock oklart hur 

dagvattnet går eftersom det på karta finns en ledning i mark och i verkligheten är det ett 

öppet dike, troligen dubbelt dagvatten. Misstanken är att det någonstans är detta 

dagvatten som tagit sig in i spillvattnet. Därför finns planer på att filma både 

spillvattennätet och dagvatten för att reda ut vad som är vad.  

 

Detta analystillfälle skedde när det var fint väder ute, alltså inget regnväder under de 

dagar proverna tagits eller dagarna före, vilket innebär en låg ammoniumkoncentration 

vid torrväder. Det ger misstanke om att det eventuella tillskottsvatten som ger detta 

värde är ett konstant inläckage. Eftersom det är ett bra flöde i diket hela tiden fast det är 

torrväder så är det något som troligen påverkar spillvattennätet varaktigt. Det är dock en 

viss osäkerhet med de brunnar som ej är möjliga att ta några prov i. Det blir en lång 

sträcka mellan brunn STB956 och SNB1356 där inget prov är möjligt och det är en 

ovisshet vad som händer på ledningssträckan.  

 

Möjligheten att det är en läcka på dricksvattenledningen som letar sig in i 

spillvattennätet är liten, men ändå en aspekt att tänka på. Fastigheten som brunnarna 

STB7292 och STB956 går utanför leder sitt spillvatten till nätet. Vilka aktiviteter som 

sker i fastigheten råder det ovisshet om, en dialog bör ske med fastighetsägaren. Även 

med tanke på de brunnar som har gjorts oåtkomliga för Helsinge Vatten. Om det råder 

någon okänd aktivitet i fastigheten som innebär ökad förbrukning av renvatten till 

spillvattennätet kan det ge den låga ammoniumkoncentration som uppmäts i brunnen 

längre ner.  

 

Under genomgång av ledningsnät vid analystillfällena och observationer har upptäckter 

av andra problem gjorts. Till exempel en ledningssträcka som ligger i luften utan 

täckningsmassor, nerhängande gummitätningar som kan orsaka stopp och ta in 

inläckage i brunnsspringor. Samt en spillvattenservis som står och rinner med väldigt 

rent vatten, dock är ingen hemma så det är en misstänkt dricksvattenläcka vid den 

fastigheten. Detta är småsaker som har upptäckts när det egentliga syftet med 

analyserna har skett. Men lika väl som analyser av spillvatten kan upptäcka brister på 

ledningsnätet så kan dessa mindre fynd leda till åtgärder som ger bättre kvalitet på nätet. 

Det är väldigt bra att få en genomgång av ledningsnätet på detta sätt eftersom det annars 

är svårt för personalen att hinna med eller ha möjlighet att hitta mindre brister. 

3.1.2 Område 2 

Det andra analysområdet är det rosa området på Figur 1 och kallas för Berga, en 

inzoomad bild av Berga syns i Figur 3. Analyserna skedde den 25 april då de var 

uppehåll och blåsigt. Samt den 28 april då de var en regnig morgon och förmiddag när 

analyserna genomfördes. Vid dessa analyser hade personalen tagit lärdom av det första 

analystillfället. Det gick snabbt att bedöma hur långt ner på nätet flödet var tillräckligt 

för att kunna ta prov. Denna sträcka på nätet är det många åtgärder genomförda de 

senaste 15 åren vilket bör ge god kvalitet på nätet. Värdena på de mindre grenarna som 

är högt upp på nätet kan ge osäkra värden eftersom det är få fastigheter. Då ger ett 

relativt normalt flöde ändå låga ammoniumvärden eftersom det till exempel kan vara två 

diskmaskiner som ger det aktuella flödet. Den större grenen som leder till 
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pumpstationen ger stabilare värden. Det är intressant och väldigt positivt att det är 

möjligt att göra en jämförelse på torrväder och regnväder över detta område. 

 

 

Figur 3. Deta är en inzoomad bild av område 2. Kartan har reproducerats med tillstånd av Helsinge Vatten AB. 

I Figur 3 så ses en sträcka mellan brunn SNB1826 och pumpstationen som är 

huvudledning. Där de mest pålitliga analysvärdena har tagits. Sträckan går över åkrar 

och våtmark. Några brunnar var under plogdjup och ej möjlig att ta några prov i. I Figur 

3 så syns de brunnar där prov är tagna och med sin numrering utskriven. 

 

 
Diagram 2. Analysresultat förområde 2 den 25 och 28 april. Analyserna är tagna i alla åtkomliga brunnar 

nedströms ledningsnätet. 

Diagram 2 visar Berga- Björtomta området med tillhörande provsvar. De första sex 

brunnarna som finns med i Tabell 2 i Bilaga 5 med tillhörande kommentarer tas inte 

med i diagrammet eftersom det ser ut som de ger låga värden, när det egentligen är så 

att inga prover tagits på grund av för lågt flöde. Det är i den gren på Figur 3 ovanför 
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Berga som dessa låga värden är uppmätta. De är inte markerade på karten eftersom de 

inte finns något att säga mer än att det var lite flöde. Ett litet flöde på små grenar är 

positivt eftersom de troligen speglar aktiviteten från hushållen och inte ger något 

tillskottsvatten.  

 

På den större grenen, med start i brunn SNB1826 så börjar värdena bli desto bättre, med 

syfte på ammoniumkoncentrationen. Det är ett större flöde på den sträckan. Så länge 

värdena är över 20 mg/L så är de godkända. På denna sträcka är det mesta infodrat och 

reparerat för inte så många år sedan. Det gör att ledningarna och brunnarna ser väldigt 

fina och bra ut och ska i regel vara av bra kvalitet.  

 

Värden som går över kyvetternas mätområde, över 47 mg/l är positiv eftersom 

ammoniumkoncentrationen är väl godkänd. Något som stör är de två brunnar, STB1385 

och STB1194, som har värden på över 50 vid torrväder, men är nere på 30 när det 

regnar. Då blir de funderingar om de ändå finns en viss påverkan av regnvädret. Men i 

brunnarna efter är de väl godkända värden både vid torrväder och regnväder. Vilket gör 

att sträckan ändå blir godkänd. Värdena på den stora grenen är hela tiden över godkända 

gränsen, även vid regn. Det finns alltid saker som kan påverka att ett värde tillfället går 

ner och gör att funderingar uppstår, beroende på hur välblandat spillvattnet är. Men det 

blir ändå en helhets bild som är bra och utredningen för denna sträcka ses som avslutat.  

 

Detta område som fick två mättillfällen med två olika väder är det perfekta exemplet på 

hur varje område bör utredas. Ett tillfälle med torrmark och fint väder där godkända 

provvärden syns i brunnarna. Därefter väntas ett regnväder in, som i bästa fall kan hålla 

i sig tolv timmar. På tolv timmar hinner marken bli blöt och eventuellt infiltrera 

dagvatten till ledningen, stuprör fylls upp och samma område hinner provtas under de 

timmar de regnar. Det optimal är att provsvaren visar på samma värden som vid 

regnväder, för att kunna godkänna en sträcka fritt från tillskottsvatten. Men det är även 

positivt om det görs konkreta fynd av tillskottsvatten som beror på ett regnväder och 

fastigheters stuprör som ledder det till spillvattennätet för att åtgärda fel.  

 

Det svåra när dessa utredningar pågår är den planering som har gjorts innan sällan 

håller. När kartmaterial tas fram och personalen går ut för att ta prov ur varje brunn är 

det sällan så enkelt i verkligheten som det ser ut att vara från kontoret. Eftersom brunnar 

kan vara oåtkomlig eller omöjlig att hitta när distanseringar är borta. Ibland kan de 

finnas brunnar i fält som inte finns med på kartan. Framför allt kan det vara provsvar 

som gör att viss tvekan för hur vidare utredning ska ske uppstår. Men att föröka hålla 

sig till planen, oavsett vad som händer är något personalen får göra sig påmind om. Allt 

kan hända, men det brukar lösa sig. 

3.1.3 Område 3  

Område 3 är det gula området på Figur 1 och där det första analystillfället skedde. 

Området heter Björtomta. Detta skedde den 21 april och det var uppehåll och soligt 

väder. Vid slutet av provtagningen duggregnade det, men ses som obetydligt vad gäller 

påverkan för dessa analyser. Eftersom detta var det första området och tillfället som 

personalen var ute och tog prover på så ses det som ett testområde. Ledningsnätet 

följdes inte så strukturerat som de bör göras utan prover togs fram och tillbaka mellan 

brunnar och med lång tid emellan dem. Det ger väldigt ologiska värden, se Diagram 3. 

Men personalen lärde sig mycket om utrustning och hur provtagning av ett område bör 

planeras vilket gjorde att de andra två områdena genomfördes bättre, se område 1 och 2. 
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Diagram 3. Analysresultat för område 3 den 21 april.  

Någon inzoomad karta för detta område har inte tagits fram eftersom denna mätomgång 

och resultat ses som ett test. Diagram 3 visar hur provsvaren såg ut. Ska regeln om 

inläckage under 20 mg/l följas så blir det fortsatt utredning på hela området. Men det 

speglar inte de observationer som gjordes. Det var torrväder och väldigt litet flöde i 

ledningarna. Det är ett område med fastigheter med långa avstånd och långa sträckor där 

ledningen inte har några påkopplingar av fastigheter. Det gör att det finns sträckor som 

kan ha skadade ledningar under mark, men det mest troliga är att det stora området med 

få fastigheter inte ger bättre koncentration av ammonium en vardagsförmiddag när 

analyserna genomfördes. Det ger lärdom att inte lita fullt på analysresultaten utan även 

ta hänsyn av de observationer som görs. 

 

Den brunn på Diagram 3 som heter ”oinritad brunn” ger ett godkänt värde, mycket 

bättre än alla andra på detta område. Orsaken tros bero på att ett toalettavlopp spolades 

precis i samband med provtagning, eller att sediment från brunnsbotten kom med i 

provburken. Det är aspekter som är svår att veta, men när det endast är ett högt värde på 

väldigt många brunnar så ses det som ett undantag. Detta område borde få ett 

utredningstillfälle till. Men då vid ett stort regnväder och med strukturerad provtagning 

och observationer i ledningarna.  

 

3.2 Nederbörd tillsammans med elförbrukning 
Pumpstationer tar emot spillvattenflöde från ledningsnätet och pumpar det vidare. I 

pumpstationerna mäts elförbrukningen via en elmätare. Elförbrukningen påverkas av 

hur mycket pumparna arbetar. Det normala flödet i ledningsnätet syns vid torrväder. 

Något som är vanligt att följa upp är hur elförbrukningen har påverkats vid nederbörd. 

Är det inläckage på spillvattennätet vid nederbörd ökar flödet av spillvatten till 

pumpstationen. Det ökade flödet märks i pumpstationen när pumparna arbetar mer för 

att få undan vattnet. Ökad aktivitet ger ökad elförbrukning. Detta går att jämföra med 

nederbördsmätning och få fram samband och trender på nätet.   
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Diagram 4. Nederbörd i Åmot hämtad från SMHI. 

Från SMHI går det att hämta väderdata av olika sorter från olika stationer i landet. Den 

station som är närmast Regnsjö ligger i Åmot, däremellan är det cirka fem mil. Till viss 

del kan det vara missvisande med så långt avstånd vad gäller nederbörden. Men det är 

inget som går att gör något åt eftersom det inte finns någon annan väderstation med lika 

detaljerad avläsning på närmare håll. I framtiden kommer Helsinge Vatten 

förhoppningsvis köpa egna nederbördsmätare som gör det enklare att följa sambanden 

med flöden och väder. I Diagram 4 syns en överblick av timvärdena för nederbörd i 

april och varje dygn.  

 

För att få indikationer och aningar om var ledningsnätet kan vara påverkat av inläckage 

kan en god idé vara att se över elförbrukning på reningsverk och pumpstationer. 

Tidigare har Helsinge Vatten endast haft avläsning av elförbrukning för varje månad, 

under våren 2016 ändrades det till timavläsning på alla pumpstationer och reningsverk. 

Elförbrukningen påverkas av värmeinställningen i lokalen som regleras beroende på 

temperaturen utomhus och av utrusningen som påverkas av flödet. Är nätet i sämre 

skick och tar in mycket tillskottsvatten vid till exempel snösmältning och större 

regnväder så syns det på elförbrukningen eftersom pumpar får arbete mer vid ökat flöde. 

Timavläsning av elförbrukning på pumpstationer är att föredra för att se när nätet 

påverkas av ett regn tillexempel, Diagram 5 är hämtat från Telgekrafts hemsida där 

avläsningen syns för april.  
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Diagram 5. En överblick av elförbrukningen i Berga- Björtomta pumpstation under april månad. 

Diagram 5 är en överblick av elförbrukningen, per timme, i Berga- Björtomta 

pumpstation för april månad. Det blir ganska tydligt med denna övervakning hur 

pumparna jobbar i pumpstationen beroende på tid på dygnet och väder. Till vis del går 

el till uppvärmning av lokalen, men beroende på temperatur ute så regleras 

elförbrukningen som går till uppvärmning, kallare ute innebär ökat behov av 

uppvärmning. Den 6 april var det rikligt med regn hela dagen i hela Hälsingland. Det 

går att med största säkerhet säga att spillvattennätet i Björtomta tar in regnvatten på 

något sätt när man studerar elförbrukningen för den 6 april. I jämförelse med resten av 

månaden när nederbörden inte har varit lika kraftig så är elförbrukningen mer jämn 

(Telgekraft, 2016).  

 

Mycket tyder på att det är stuprör och en direkt påverkan av regnvattnet på 

spillvattennätet. Eftersom pumparna jobbar konstant under dagen för att få undan 

innehållet i spillvattenledningarna. Men det kan även infiltreras genom marken och ta 

sig in i ledningar genom sprickor etc. Eftersom det även är förhöjd aktivitet dygnet efter 

kan det vara så att det sakta infiltreras genom mark och dräneringar (Telgekraft, 2016). 

För att bedöma källan behövs vidare utredning, filmning av ledningsnät och kontroll av 

stuprörskopplingar.   
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Diagram 6. En överblick av elförbrukningen för den 25 april . 

Diagram 6 är en överblick för det andra analystillfället den 25 april, elförbrukningen i 

Berga-Björtomta pumpstatioen. Då hade det varit torrväder dagen den 24 och 25. Så 

detta kan ses som normal aktivitet i Björtomta utan påverkan från större inläckage. 

Ungefär varannan timme går pumparna under detta dygn. Något som är tydligt och en 

vanlig trend vad gäller flöden på pumpstationer och reningsverk är att aktivitet och 

flöde ökar under tidig morgon och senare på kvällen. Det beror på aktiviteten i 

fastigheterna. Det är innan folk åker till jobbet, duschar, diskar och fixar frukost. Sedan 

kommer de hem på eftermiddagen vid cirka 16:00 då ökar aktiviteten igen med samma 

sysslor, matlagning tvättning och dusch. Under dagen är det lugnare i ledningsnätet.  

 

 
Diagram 7. En Överblick av elförbrukningen i Björtomta pumpstation den 28 april. 
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Den 28 april skedde analyser på samma sträcka som den 25 april. Skillnaden var att det 

den 28 hade det regnat hela morgonen och fortsatte under förmiddagen när analyser 

genomfördes. Det syns tydligt på nederbördsmätningen i Åmot, Diagram 4, att det 

regnar den 28 april. Det som inte syns alltför tydligt är att elförbrukningen i Berga-

Björtomta skulle påverkas av något regnväder den 28 april. Det är högre förbrukning 

klockan tio. Det är de enda som är avvikande. Det kan vara att det kom något som 

påverkade pumparna extra då, ökad intensitet av regnet. Eftersom detta precis som den 

25 april är en vardagsförmiddag och folk i fastigheterna i regel inte bör vara hemma. Så 

kan den topp som syns klockan tio vara en påverkan från tillskottsvatten. På den totala 

elförbrukningen för april, som syns på Diagram 5, så är det ingen topp den 28 april. Den 

6 april syns det tydligt att ledningsnät och pumpstation påverkas av tillskottsvatten. Men 

den 28 märks det knappt. Det kan vara olika orsaker. Även om det regnade hela 

morgonen den 28 så har det stor betydelse hur intensivt regn det var.  

 

Avläsningen i Åmot gällande nederbörd, Diagram 4, visar vilka stora mängder regn det 

kom den 6 april nästan 18 millimeter, vilket också speglas i Diagram 5 och 

elförbrukningen som får en rejäl topp. Men nederbörden för den 28 april är inte alls lika 

stor, utan då mäts endast 8 millimeter. Självklart ger detta olika utslag. Regnar det 

mycket under hela dagen så ger det påverkan för hela dagen gällande tillskottsvatten i 

ledningsnät och påverkan av elförbrukning. Men om det småregnar hela dagen som 

sakta tar sig in i ledningarna så ger det inte samma extrema utslag på elförbrukning och 

flöde. Även om personalen kan uppleva de som något som borde påverka tydligt när det 

regnar hela dagen. Men det beror på mängden och intensiteten vilken påverkan det har 

på avläsningen.  

 

En aspekt som bör tas hänsyn till är faktum att analyserna har till stor del skett i april. I 

den del av landet som analyserna har skett så brukar tjälen i marken gå i mitten på april. 

Det fanns en del spår av snö kvar på vissa ställen i början på månaden. Detta kan 

påverka ledningsnätet i form av inläckage från smältvatten som infiltreras i marken. 

Vilket kan handla om små mängder hela tiden, som på lång sikt blir stora mängder. Men 

det är olika varje år beroende på hur fort värmen kommer och hur mycket det regnar, 

även betydelse om det är minusgrader på nätterna. Under våren vid snösmältning och 

vårflod så brukar även grundvattennivån vara högre. Detta är svårt att veta om de kan ge 

tillskottsvatten i ledningsnätet. Men nät som är äldre och av sämre kvalitet kan med 

säkerhet ta in grundvatten om nivån når ledningarna. För att upptäcka sådana skador på 

ledningsnätet så är det väldigt effektivt att filma nätet, denna information och erfarenhet 

enligt Å.Holm (Personlig kommunikation, diskussion den 18 maj 2016).  
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3.3 Beräkningar av inläckage  
För att få ett uppskattat värde av mängden inläckage på spillvattennätet så har 

Norrköping vatten och avfall tagit fram en uträkningsmall. Med hjälp av antalet 

fastigheter, ammoniumkoncentrationen och meter ledning så går det att räkna ut hur 

många liter inläckage per meter ledning och dygn det handlar om. Här presenteras de 

resultat som uträkningarna har gett, för att se exakt hur beräkningarna har gått till så 

finns det i bilaga 2 och 3.  

3.3.1 Område 2 

Ett försök att beräkna inläckage vid regnvädret den 28e april av de analysresultat som är 

lägre. Sträckan är godkänd rent kvalitetsmässigt av de analysvärden som tagits fram, 

denna beräkning har gjorts för att dra nytta av mallen. Se bilaga 2 för exakta 

uträkningen. I Tabell 1 ses de resultat som uträkningen ger: 
 

Tabell 1: Beräknat inläckage för område 2. 

Avläst värde i ledningen  30,9 mg/L. 

Inläckage i liter per dygn   4 975,9 liter/dygn 

Inläckage i liter per meter ledning och 

dygn  

1,9 L/D/M  = 1,9 kbm/km/d 

Inläckage i kubikmeter per kilometer 

ledning och år 

1,9 *365 = 693,5 kbm/km/år 

 

Resultatet ger 1,9 liter inläckage per meter och dygn. Resultatet är inget som värderas 

som varken positivt eller negativt i detta läge, eftersom de beräknas bara för att få en 

uppskattning. Men tanke på de övriga uppmätta analyssvaren för område 2 så är 

sträckan godkänd och det inläckage som beräknas här ses som ett exempel. Även om 

detta är små mängder så blir små mängder många gånger till slut många kubikmeter 

inläckage. Så om denna beräkning stämmer är även det en bidragande del till allt 

tillskottsvatten på spillvattennätet till Björtomta pumpstation. Men eftersom de 

analyssvar som redovisats på detta område inte är helt logisk, lägre värde i några 

brunnar och nedströms jättehögt, så känns inte beräkningen på inläckage helt tillämplig.   

3.3.2 Område 1 

Område 1 är det område som är mest intressant att beräkna. Eftersom det tillskottsvatten 

som eventuellt har upptäckts med stor sannolikhet är ett konstant flöde. Det som brister 

i uträkningen just nu är att de exakta antal metrarna uppströms inte är uppmätta, detta på 

grund av bristande kunskaper om kartprogrammet. Men en uppskattning av personalen 

ger en längd på cirka 7400 meter ledning uppströms den brunn som värdet är uppmät. 

Se bilaga 3 för den exakta uträkningen. I Tabell 2 ses de resultat som uträkningen ger: 
 

Tabell 2: Beräknat inläckage för område 1.  

Avläst värde i ledningen  18,2 mg/L. 

Inläckage i liter per dygn   38 995,7 liter/dygn 

Inläckage i liter per meter ledning och 

dygn  

5,2 L/D/M = 5,2 kbm/km/d 

Inläckage i kubikmeter per kilometer 

ledning och år 

5,2 * 365= 1892 kbm/km/år 
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Från område 2 beräknas ett inläckage på 5,2 kbm/km/dygn. Vilket ger ett inläckage på 

nästan 2000 kbm/km/år vilket är väldigt mycket. Det är en mängd som absolut skulle 

märkas om den försvann på det totala flödet för ett år på Rengsjös spillvattennät. Vilket 

är förhoppningen efter denna utredning. Ett framtida mål med denna beräkningsmall 

och det framtida arbetet med ammoniummetoden är att få ett konkret sätt att kartlägga 

inläckaget och få bort det. 

 

Något som är värt att jämföra är den beräkning som redan finns på Helsinge Vatten, där 

beräknas kubikmeter inläckage per kilometer ledning, vilket är ett mått som Svenskt 

Vatten har inför i VASS, VA-branschens statistiksystem, för att kunna ha en jämförelse 

i Sverige mellan kommunerna och få en inblick i kvaliteten på spillvattennät runt om i 

landet som alla användare har användning av(Svenskt Vatten, 2016). 

 

För Rengsjö reningsverk har en uträkning för 2015s flöde gjorts som ser ut såhär: 
Tabell 3: Beräknat inläckage genom VASS.  

    avloppsvatten deb.vatten huvudledning Läckage Läckage 

    Kbm kbm meter kbm/km/dygn % 

Rengsjö 2015 122704 37382                27 169                   8,60     70% 

 

Detta är ett beräknat inläckage för hela Rengsjö och det flöde som är registrerat för hela 

2015. Till skillnad mot för den mall som används i de andra beräkningarna så är det hela 

ledningsnätet som leder till reningsverket och för hela året. De andra beräkningarna sker 

för ett specifikt mätvärde, en vis dag och på ett begränsat område.  

 

Men jämförelse viss så har beräkningsmallen som Norrköping vatten och avfall tagit 

fram räknat ut för område 1 ett inläckage på 5,2 kubikmeter/kilometer/dygn. Det är i 

jämförelse med VASS-statistikens 8,6 kbm/km/dygn. Alltså 3,4 kbm mindre inläckage 

med Norrköpings mall. Denna jämförelse går att diskutera eftersom VASS inte går in på 

detaljer gällande antal abonnenter, storförbrukare eller exakta meter ledning. VASS är 

en uppskattning som ger ett väldigt högt inläckage. I beräkningsmallen tas antalet 

abonnenter med, hur de bor och eventuella storförbrukare plockas ut. Även de exakta 

metrarna ledning som är uppströms mätpunkt räknas ut, även serviserna. VASS räknar 

endast huvudledningens meter. Det kan bli missvisande eftersom det är många serviser 

utefter huvudledningen. Det blir många metrar som också ingår i flödet och kan ta in 

tillskottsvatten. Just i detta fall är inte heller de exakta metrarna ledning uträknad, men 

en uppskattning av längden ger ändå mycket mindre inläckage.  

 

Det kan vara värt att använda Norrköpings mall för att på längre sikt kunna beräkna de 

eventuella inläckage som upptäcks. För att motivera personalen till att åtgärda brister på 

ledningsnätet som på lång sikt orsakar onödigt arbete för företag och personal när 

tillskottsvatten orsakar flera olika problem. När dessa kubikmeter med inläckage är 

beräknad så kan de aktuella åtgärder som behövs genomföras och allteftersom kan 

personalen bli påmind om hur många kubikmeter inläckage de har tagit bort från 

ledningsnätet. På lång sikt ska det förhoppningsvis synas på års flödet att det beräknade 

inläckaget minskar allteftersom brister i spillvattennätet åtgärdas.   

  

3.4 Felkällor 
Under denna studie finns det felkällor som bör tas hänsyn till. Men många delar går inte 

heller att säkerställa till hundra procent. En del är de reagenskyvetter som används. 
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Hach Lange som är återförsäljare av kyvetterna har skickat material angående den 

precision och analyssäkerhet som kyvetterna har. Men det är många delmoment och 

komponenter som kan fela i hanteringen. Den automatpipet som används ska ge den 

exakta mängd som är inställd och har pipetterats, men det är lätt hänt att luftbubblor 

sugs in när pipetteringen sker, så ibland kan det behöva göras om för att få rätt volym. 

Den tid som är utsatt på 15 minuter för kyvetten att vila innan provet körs i 

spektrofotometern bör följas. Efter det är värdet på den konstant i 15 minuter. Men om 

tidtagningen av någon orsak blir bortglömd så kan de bli fel vid körning av provet. Men 

det handlar om noggrannhet av personalen.  

 

En annan aspekt är flödet i spillvattennätet, som kan ses som ganska oberäkneligt. 

Eftersom en del brunnar är lokaliserad med direkt påkopplade servisledningar. Kan det 

innebära dålig blandning vid provtagning. Det är svårt att veta vad som sker i de 

fastigheter som finns på ledningsnätet. Har personalen otur så spolar festigheten ner 

fekalier i samband med provtagning, vilket kan ge ett väldigt koncentrerat och bra 

provsvar av ammoniumhalten. Precis som Guérineau et al. (2014) skriver i sin artikel är 

det fekalierna som är den största säkerheten till koncentrationen av föroreningar, i detta 

fall ammonium i ledningsnätet. Men det kan också vara tvättmaskiner eller disk-

maskiner som ger flödet i ledningen, vilket inte alls ger bra värden av ammonium och 

kan ge misstanke om inläckage. Med dessa orsaker är det bäst om det vid start av 

analyser finns ett gäng fastigheter uppströms provplats. Som ger ett lagom flöde i 

ledningen och gör att spillvattnet blir blandat av de olika faktorerna. Personalen ska 

också vara väldigt försiktig vid provtagning så inte sediment blandas i provet. 
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4. Slutsatser 
Resultaten i den här studien uppfyller de mål som uppsattes innan provtagningarna i fält 

startade. Med hjälp av ammoniummetoden har en ledningssträcka konstaterats ha god 

kvalitet och inte påverkas av inläckage vid regnväder, vilket är väldigt positivt att kunna 

bekräfta. Kraftiga misstankar har istället uppstått om inläckage i en annan del av samma 

ledningsnät. Detta inläckage upptäcktes under torrväder och beror inte på regnväder 

som ger tillfälligt inläckage. Det är troligen ett inläckage som är konstant. Stor 

misstanke finns om den dagvattenledning som korsar spillvattennätet, vidare utredning 

kommer ske med hjälp av filmning av ledningsnät. Att dessa fynd har kunnat göras med 

hjälp av ammoniummetoden är väldigt positivt inför fortsatt utredning av Helsinge 

Vattens ledningsnät. 

 

Det påvisade tillskottsvattnet har kunnat användas i den beräkningsmall som 

Norrköping Vatten och Avfall har tagit fram. Detta för att få fram en mängd inläckage 

på ledningsnätet. Beräkningsmallen ger ett inläckage på 5,2 kbm/km/dygn av det 

konstanta inläckaget i område 3. Vilket ger stora mängder tillskottsvatten på ett år och 

skulle vara positivt att få bort. Det är väldigt värdefullt att beräkningarna finns, även om 

det behövs lite exaktare ledningslängder. Med ammoniummetoden som verktyg kan 

uppföljning ske i framtiden för att visa på de förbättringar som görs på ledningsnätet, 

motivera personal och på ett nytt sätt följa trenderna med inläckage.  

 

En vanlig orsak till tillskottsvatten i spillvattennät är regnvatten, precis som det har 

diskuterats i denna rapport. Regnvattnets påverkan ger tydlig påverkan på 

elförbrukningen på pumpstationer och reningsverk. Diagram 8 är en sammanställning 

av diskussionerna i kapitel 3.2. Här syns det tydligt att väldigt intensiva regn ger ett 

inläckage i spillvattennätet med tydlig påverkan på elförbrukningen.  

 

 
Diagram 8. En jämförelse av nederbörd och elförbrukning under april månad i Berga-Björtomta pumpstation. 
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5. Framtida studier 
Under detta projekt har fynd gjorts som kommer leda till en vidare utredning. Dock 

hinns det inte med under denna rapports begränsade deadline. Nästa steg är att filma 

ledningen på en sträcka som är cirka 800 meter med 10 stycken brunnar. Många brunnar 

ligger under plogdjup eller bråte och det krävs en grävmaskin och arbetslag för att få 

tillgång till dem. Därför planeras det in senare när det finns möjlighet att få filmning 

inbokad av den konsult som brukar genomföra arbetet. När konsulten med filmkamera 

kommer så har han en liten kamera som är monterad på en liten radiostyrd bil. Montaget 

skickas ner i brunnen och är kopplad till en kabel som han styr från sin skåpbil ovanför 

brunnen. I skåpbilen har han en tv som kameran sänder direkt till, vilket gör att han ser 

direkt hur brunnen och ledningarna han kör in i är i för skick. Eventuella felaktigheter 

dokumenteras enligt EU-normer och redovisas med mått från startbrunnen.  Resultatet 

levereras till Helsinge Vatten och filmen studeras för att planera in eventuella åtgärder, 

detta är förklarat enligt Å.Holm (Personlig kommunikation, diskussion den 18 maj 

2016).  

 

Ett förslag inför fortsatt utredning är att kartlägga den ammoniumkoncentration som är 

inkommande till reningsverk. Analyser som sker vid olika tider, olika väder och olika 

årstider. Där av kan man se exakt hur stark utspädningen på nätet är. Detta går sedan att 

räkna samman till ett medelvärde som därefter så att använda i den beräkningsmall som 

använts i denna rapport. För att beräkna det inläckage som finns på ledningsnätet och 

jämföra med VASS-statistiken. Detta för att få en jämförelse med den lite mer 

detaljerade uträkningen från Norrköping och VASS övergripande beräkning.  

 

I framtiden skulle alla de brunnar som systematiskt provtas kunna införas i Excel 

Diagram och på så sätt få intressanta Diagram att följa. För att se hur koncentrationen 

varierar på nätet. Detta går att kombinera med nederbörd och tidpunkter på dygnet. För 

att sammanväva de komponenter som kan påverka flödet på ledningsnätet och se de 

trender som kanske finns. Men för detta krävt pålitliga analyser och ett omfattande 

arbete med denna kartläggning. 
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7. Bilagor 
Bilaga 1. Förteckning över figurer, diagram och tabeller 

Figurer 

Figur 1. En överblick över byn Rengsjö. Det blå området kallas område 1, det rosa är 

område 2 och gult är område 3. Kartan har reproducerats med tillstånd av Helsinge 

Vatten AB. Sida 8. 

 

Figur 2. Detta är en inzoomad bild av område 1. I de fyra brunnar som är namngivna 

har analyser gjorts. Kartan har reproducerats med tillstånd av Helsinge Vatten AB. 

Sida 9. 

 

Figur 3. Detta är en inzoomad bild av område 2. Kartan har reproducerats med tillstånd 

av Helsinge Vatten AB. Sida 12. 

 

Diagram 

Diagram 1. Analysresultat för område 1, den 2 och 3 maj. Sida 10.  

 

Diagram 2. Analysresultat förområde 2 den 25 och 28 april.  Sida 12. 

 

Diagram 3. Analysresultat för område 3 den 21 april. Sida 14. 

 

Diagram 4. Nederbörd i Åmot hämtad från SMHI.. Sida 15. 

 

Diagram 5. En överblick av elförbrukningen i Berga- Björtomta pumpstation under 

april månad. Sida 16. 

 

Diagram 6. En överblick av elförbrukningen för den 25 april. Sida 17. 

 

Diagram 7. En Överblick av elförbrukningen i Björtomta pumpstation den 28 april. Sida 

17. 

 

Diagram 8. En jämförelse av nederbörd och elförbrukning under aprilmånad Berga-

Björtomta pumpstation. Sida 22. 

 

Tabeller 

Tabell 1: Beräknat inläckage för område 2. Sida 19. 

 

Tabell 2: Beräknat inläckage för område 3.  Sida 19. 

 

Tabell 3: Beräknat inläckage genom VASS. Sida 20. 
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Bilaga 2
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Bilaga 3 
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Färgkoder för Tabeller: Rött, grönt och blått är mindre grenar som leder till 

huvudledning som skrivs i svart. 

Bilaga 4 

Tabell 1, område 3 med mätvärden. 

Brunnsnummer Mätvärde (mg/l) Kommentar 

SNB1077  Nästan helt torr, ej prov 

STB1392 6,43 Betydligt mer vatten än 

brunn ovan, endast en extra 

fastighet. 

STB475 12,9 Tre inlopp, flöde i alla tre 

STB695 - Lika flöde som ovan, ej 

prov 

STB382 -  

STB1367 -  

SNB6282 22,4 Mer flöde än tidigare 

SNB5216 - Nästan helt torr, ej prov 

SNB5473 21,6 Knutkors, bra flöde från 

båda grenar 

Oinritad brunn 50,4 Över mätområde. Litet 

flöde, prov tagit senare 

p.g.a ej inritad brunn. 

SNB3044 9,09  

SNB6178 - Nästan helt torr, ej prov 

STB29 14,3 Knutkors, flöde från båda 

grenar. Prov tagit i inlopp 

från brunn ovan. 

STB1179 - Prov önskat men brunn 

under plogdjup. 

STB70 9,88 Bra flöde 
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Bilaga 5 

Tabell 2, område 2 med tillhörande mätvärden: 

Brunnsnummer Mätvärde 1 

(mg/l) 

Mätvärde 2 

(mg/l) 

Kommentar 

SNB0816 - - Nästan torr, ej prov vid 

båda tillfällena. 

STB1806 - - Brunnslock under väg, ej 

prov 

STB1807 - - Obetydligt flöde, ej prov. 

STB1810 - - Lika flöde som brunn 

uppströms, ej prov. 

STB1812 - - Ej prov 

STB48 48,7 Absorbans >3,5 

(instabila 

ljusförhållanen) 

Prov senare: 

11,8 

Knutpunkt, brunn i diket. 

Mycket vatten i brunnen, 

långsamt flöde.  

 

Vid andra tillfället var 

det mer turbulens i 

brunnen. Absorbansen 

berodde troligen på 

väldigt hög 

ammoniumkoncentration, 

ej möjligt att läsa provet 

som blev extremt mörkt  

Vid tredje provet var 

mätvärdet väldigt lågt 

och misstanke om 

aktivitet i närmaste 

fastigheten tros påverka. 

STB482 1,31 - Bra flöde.  

SNB945 2,53  Samma flöde som brunn 

ovan 

SNB5391 -  Sten över brunnslock 

SNB4028 12,06 7,56 Knutkors, mer flöde från 

röd gren. Svårt att 

värdera, korta grenar.  

SNB1826 20,9 27,5 Knutkors till 

huvudledning mot 

pumpstation. Ledningen 

går samt korsar en bäck. 

strax innan.  

Bättre värde vid 

regnväder.  

STB1387 - - Ingen distansstolpe, 

troligen under plogdjup. 

STB149 - - Ingen distansstolpe, 

troligen under plogdjup. 

STB 339 - - Under plogdjup 

STB1385 52,1 30,2 Över mätområde. vid 

första värdet. Rinner 
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sakta.  

Vid andra värdet är det 

likadant flöde men lägre 

koncentration. 

Fortfarande godkänt 

värde. 

STB1194 53,7 30,9 Över mätområde. vid 

första värdet. Brunnslock 

under hötipp. Rinner på 

bra. 

Sämre koncentration vid 

andra värdet, men 

godkänt. 

STB870 - - Brunn ej funnen, träsk. 

STB1504 - - Brunn ej funnen, träsk 

STB1577 50,4 45 Över mätområde. 

Koncentrationen något 

mindre, men godkänt och 

högre motför brunnar 

uppströms. 

STB504 51,6 62,1 Över mätområde vid 

båda mätvärdena. Ännu 

högre värde vid 

regnväder. 

SNB12 - - Ej prov, obetydligt flöde 

från kort gren. 
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Bilaga 6 

Tabell 3, område 1 med tillhörande mätvärden.  

Brunnsnummer Mätvärde 1 (mg/l) Mätvärde 2 (mg/l) Kommentar 

SNB3055 - 41,8 Tryckledning från 

pumpstation tar 

slut. Vid mätvärde 

1 kom inget flöde 

från den.  

SNB7292 52,2 63,3 Över mätområde. 

Troligen gick 

pumpstationen vid 

första mätvärdet 

och vid andra 

mätvärdet var det 

litet flöde i 

ledningen. 

Pumpstationen 

garanterat avstängd. 

STB956 46,8 36,3 Vid första 

mätvärdet så är det 

ett bra värde. 

Troligt att 

pumpstationen går 

vid provtagning då 

det är ett ökat flöde 

motför en stund 

innan.  

Vid andra mätvärde  

så är pumpstationen 

garanterat avstängd.    

SNB1365 61,9 18,2 Bra flöde vid båda 

mätvärderna. Det 

första mätvärdet är 

över mätområde 

och troligen så högt 

för att 

pumpstationen ger 

ett koncentrerat 

flöde för stunden. 

Vid andra 

mätvärdet är 

pumpstationen 

garanterat avstängd 

och det tyder på 

inläckage av 

tillskottsvatten.  

 

 

 


