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Inledning

Syftet med utredningen är att ta fram olika kriterier för funktion och kondition och med hjälp av dessa
kriterier genomföra en prioritering av samtliga VA-ledningar för att få fram ett förnyelsebehov. Den första
utredningen ”Förnyelsestrategi för VA-ledningar” kom 2009-10-05. En reviderad utredning
”Förnyelsebehov VA-ledningar” kom 2011-10-03. Denna handling är en kortversion av den senaste.
Förnyelsen är till för att planerat lösa problemen i det befintliga ledningsnätet med:
• Förnyelsetakt på minst 500 år
• Mark- och källaröversvämningar (tillskottsvatten)
• Bräddningar
• Vattenleveranser
• Ledningskondition
• Driftstörningar
Till detta ska läggas nya utmaningar i form av klimatförändringar som ökar kraven på avledning av större
flöden i form av ytvatten samt en ökande inflyttning som ställer krav på en uppgradering av
vattenledningssystemet.
utredningen innehåller tre steg som ska förnyelseplaneras:
1. Dagvattenavledning
2. Prioriterade ledningar
3. Områdesvis förnyelse
Steg 1
1.1
1.2
1.3
Steg 2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Dagvattenavledning
Avledning från naturmark
Ledning från lågpunkter inkl.ytvattenflöden
Dagvattenledningar primära- och sekundärledningar
Prioriterade ledningar
Vatten huvudledningar primär- och sekundärledningar
Driftstörningar
Bräddar
Betong ledningar dimension 375, 450 och 525
Tryckledningar spill/kombinerade ledningar
Spill/kombinerade ledningar primär- och sekundärledningar

Steg 3 Områdesvis förnyelse
3.1 Område 1-3
3.2 Område 4-10
3.3 Område 11-18
3.4 Övriga områden med tillskottsvatten
Steg 1 och 2 är kommunövergripande, medan steg 3 är områdesvis.
Ledord i förnyelsearbetet är inventering och prioritering. För varje steg upprättas en prioriteringsordning i
Mycket hög(MH), Hög(H), Medel(M), Låg(L) och ett förnyelsebehov samt åtgärdsplaner.
Förnyelsetakten för VA-ledningsnätet är idag c:a 500 år men målsättningen när projektet började 200910-05 var 200 år. Bakgrunden till den försiktiga målsättningen var frågan hur snabbt får vi fram de rätta
projekten. En förnyelsetakt på 200 år innebär byte av 0.5 % av ledningsnätet varje år i 200 år. Det innebär
att Jönköpings kommun ska förnya ca 9 km ledning eller 3 km rörgrav (tre ledningar) per år.
Inom Jönköpings kommun Tekniska kontoret är det VA-nät enheten som utvecklar och genomför
förnyelsearbetet.
2011-11-14
Jan-Eric Bengtsson
Enhetschef VA-nät
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Steg 1: Dagvattenavledning
1.1 Huvudstråk för dagvattenavledning från naturmark samt in- och utlopp
Ansvarsfördelning:
• Gata/Park ansvarar för de större vattendragen där Jönköpings kommun är markägare t.ex.
Tabergsån, Dunkehallaån, Strömsbergsbäcken och Lillån m.fl.
• VA ansvarar för ett flertal mindre huvudstråk för dagvattenavledning som avleder regnvatten från
naturmark och hårdgjorda ytor som ansluter till en dagvattenledning som leder till närmaste
vattendrag eller sjö. Ledningen kan nedströms bitvis vara en öppen dagvattenledning(bäck). I
dessa vattendrag ansvarar VA för flödet och funktionen i åfåran inkl. dikning. Marken med
tillbehör vid sidan om tillhör och sköts av markägaren.
VA ansvarar för 34 huvudstråk
Kriterier för prioritering
• Storleken på naturmark och hårdgjorda ytor som ansluter till huvudståken
• Risk för ras samt mark- och källaröversvämningar
• Prioriteten för huvudstråk samordnas med prioriteten för inlopp
• Huvudstråk med prioritet mycket hög kommer att dimensioneras för 50-100 årsregn
Bilden visar anslutande ytor till ett huvudstråk

Tabellen redovisar prioritet och förnyelsebehov efter avslutad inventering.
Prioritet mycket hög ska förnyas pga. funktion övriga förnyas enbart pga, problem med kondition.
Prioritet
Antal Förnyas meter anm
MH
10
8
H
11
2
övriga mindre åtgärder via att styra ytvatten
M
11
2
övriga mindre åtgärder via att styra ytvatten
L
2
summa
12
Inlopp
Inventering av dagvatten in- och utlopp resulterade först i en ansvarsfördelning av kommunens
dagvattenanordningar, där ansvaret för t.ex. inlopp, dagvatten brunnar, trummor, vattendrag och dammar
fördelades mellan VA, Gata/Park och Trafikverket. Ansvarsfördelningen redovisas i ett pm 2009-02-14 samt i
kommunens kartdatabas.
Ansvarsfördelning:
• Gata/Park ansvarar för bla dagvattenbrunnar, kupoler (hit hör också servisledningen fram till
huvudledningen) och trummor inom vägområdet, allmän platsmark t.ex. lekplatser, parkmark och
obebyggd mark.
• VA ansvarar för bla inlopp och kupoler från naturmark där inloppet ansluter till en huvudledning för
dagvatten som VA ansvarar för.
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VA ansvarar för 233 inlopp
Kriterier för prioritering
• Risk för skador pga. utformning och igensättning, poängsättning se huvudrapport
• Inlopp ska utformas enligt typritningar A-C
• Inlopp med mycket hög och hög risk ska utformas enligt typ A och B
• Galler för inlopp med dimension 400 mm och större
• Ej galler vid trummor
Tabellen redovisar prioritet, poängsättning och gallertyp efter riskbedömning av samtliga inlopp.
Prioritet mycket hög och hög ska förnyas.
Prioritet
Antal
Förnyas
Poäng
Galler
MH
20
12
24-28
A-B
H
44
25
16-23
A-C
M
101
7-15
B-C
L
68
4-6
summa
37
Inlopps galler typ A

typ B

typ C

.

Utlopp
Med utlopp menas när en dagvattenledning mynnar direkt i naturen eller i ett vattendrag eller i en sjö.

Ansvarsfördelning:
• Gata/Park ansvarar för utlopp från dagvattenbrunnar och kupoler där servisledningen utgör utloppet
• VA ansvarar för utlopp från dagvattenhuvudledningar
VA ansvarar för 720 utlopp
Kriterier för prioritering
• Galler för utlopp större än eller lika med dimension 600 mm.
• Galler ska utföras med spjälgaller och med en öppen vattengång på 300 mm, undantag där
utloppet är delvis dämt.
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Tabellen redovisar resultatet efter avslutad inventering och prioritering.
Prioritet Mycket hög och hög ska förnyas.
Prioritet
Antal utlopp
Förnyas
MH
24
24
H
120
120
M
180
L
396
summa
144

VA ansvarar för 34 utlopp med risk för bakvatten:
Vid hög nivå och nordlig vind i Vättern vid en nivå över +89.65 m rinner vatten in baklänges via utlopp och
bräddar på ledningssystemet eller i pumpstationer in till lågt belägna områden och fyller fastigheter med
källare som ej pumpar sitt avlopp
Kriterier för prioritering
• Inventera utlopp som ansluter markytor under +90.0 m
• Inventera utlopp som ansluter bräddar på ledningsnätet eller i pumpstationer mellan +89.65-90.0 m
• Utlopp med risk för bakvatten ska förses med bakvattenstopp, alternativt rörliga skibord eller
pumpning.
Tabellen redovisar resultatet efter avslutad inventering och prioritering.
Prioritet Mycket hög ska förnyas.
Förnyas (st)
Orsak
Prioritet
MH
13 Utlopp kopplade till marknivå under +90.0
MH
14 Bräddar på ledningsnät
MH
7 Bräddar i pumpstationer
summa
34

1.2 Lågpunkter och ytvattenflöden
Gatunätet består av 650 st lågpunkter.
Lågpunkt eller ett instängt område är ett lågt liggande område där ytvattnet idag inte kan rinna vidare på
gatuytan utan ska via dagvattenbrunnar i gatan ner till en VA-ledning för vidare transport.
Ytvatten beskriver hur regnvattnet tar sig från högt belägna områden ner mot lägre belägna.
Ansvarsfördelning:
• Gata ansvarar för ytavrinning(rinnvägar) och att ytvattnet kommer ner i huvudledningen med rätt antal
intag på rätt plats och en fungerande servisledning
• Gata ansvarar för lågpunkter.
• VA ansvarar för att huvudledningen fungerar och är rätt dimensionerad
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En flygskanning över större delar av kommunen har resulterat i nya gatuhöjder med en noggrannhet på 0-4
cm. Detta har möjliggjort databearbetning av rinnvägar och avrinningsområden till respektive lågpunkt.
Utredningen redovisar lågpunkter och ytvattenflöden inom Jönköping- och Huskvarna tätort vid ett 100årsregn med ca 100 mm nederbörd på fyra timmar, med andra ord ett extremt regn. Alla ledningar beräknas
som fyllda. Ett sådant regn har en sannolikhet på 63 % att det inträffar under 100 år. Ytvatten markeras med
blå färg.
Bilden visar lågpunkter och ytrinnvägar inom Jönköping Östra centrum och Kålgården.
Det är värt att notera att ytvattenflödet från Östra Torget går via Slottsgatan, Atteviksrondellen, Rocksjöparken
och ut i Rocksjön tills Rocksjön har en hög nivå över + 89.75 för då vänder flödesriktningen och Rocksjön
rinner samma väg in mot Östra Torget.

Teckenförklaring

Bedömt vattendjup i instängda områden

Avgränsningsområde

0-0,2 meter

Område för vattenmodell

0,2-0,4 meter

Ytvattenflöde
Primära ytvattenflöden
Sekundära ytvattenflöden

0,4-0,6 meter
0,6-0,8 meter
>0,8 meter
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Kriterier för prioritering av lågpunkter
Mycket hög:
• Mycket stort avrinningsområde
• Några inlopp från naturmark
• Källaröversvämning i fler än 2 fastigheter
• Mer än 0.3m vattendjup över marknivå
• Stor lutning inom avrinningsområdet mot lågpunkt
• Risk för stopp eller ras på större trafikled, järnväg och motorväg pga. marköversvämning
• Ledningar från lågpunkt ut till närmsta vattendrag eller sjö dimensioneras för ett 30-50års CDS-regn
Tabellen redovisar prioritet, lågpunkter och ansvarsfördelning. Utredning av förnyelsebehovet pågår.
Prioritet
VA/Gata
Gata
TFV
Ej
Ledninglängd
Antal
Antal
Antal
Prioriterade Nedströms(m)
Gränna
Lågpunkt
MH
25
11
4
H
39
100
M
37
155
L
258
summa
101
524
4
C:a 20
Förnyas
Prioritet MH ska förnyelseplaneras av VA respektive Gata. För prioriteter H kommer VA i första hand att
kontrollera konditionen för avledande ledningar från 39 st med prioritet H. Gata ska för prioritet MH och H se
över rinnvägar, antal inlopp och säkerställa ytledes utlopp. Gata ska se över driftinsatser med tömning och
rensning för samtliga lågpunkter i proportion till prioriteten.

Steg 2: Prioriterade ledningar
2.1 Vatten huvudledningar, VA ansvarar för 800 km vattenledningar
Kriterier funktion:
• Förstärka huvudledningsnätet för en befolkningsökning till minst 150 000 innevånare
• Skapa en ökad säkerhet i leveransen av vatten för huvudledningsnätet
• Dela in huvudledningsnätet i primär- och sekundärledningar
• Upprätta en dimensionsplan områdesvis för samtliga vattenledningar
Bilden redovisar schematiskt hur kommande matningen mellan vattenverk och högreservoarer ska vara
uppbyggd för tillräcklig kapacitet och god säkerhet. Säkerheten utgörs av att det alltid ska finnas en
reservmatning oavsett vilken av matningsvägarna som bryts.
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Bilden redovisar
Primärledningar (röd): ingår i den storskaliga matningen mellan vattenverk och högreservoarer samt den
enda huvudsakliga matningen till större stadsdelar.
Sekundärledningar (blå): utgör en av flera matningar till delområden eller utgör reserv till primärledningar.
Nya primärledningar (gul)

Tabellen redovisar fördelning av primär- och sekundärledningar efter inventering och beräkning
Prioriterade ledningar
km
Primär- och Sekundärledningar (befintliga)
167
Primär- och Sekundärledningar (nyläggning)
24
summa
191
Primär och sekundärledningar utgör 191km (24%) av totala vattenledningsnätet och kommer att poängsättas
med hänsyn tagen till konsekvensen av utebliven vattenförsörjning och risken för framtida vattenläckor.
Poängsättning se huvudrapporten.
Tabellen nedan redovisar prioritet grundat på totalpoängen för konsekvens och risk för samtliga primär- och
sekundärledningar.
Prioritet mycket hög och hög ska förnyas inom 30 år.
Prioritet
Förnyas
Varav
Poäng
Angelägenhetsgrad
nyläggning
MH
8 500
7 500 16-25
förnyas eller byggas ut inom 10 år
H
43 500
12 500 12-15
förnyas eller byggas ut inom 30 år
M
30 000
3 000 7-11
förnyas eller byggas ut inom 30-60 år
L
109 000
1300 1-6
förnyas eller byggas ut inom 60-200 år
summa
191 000
24 000
Förnyelse
52 000
Dimensionsplaner ska upprättas för alla prioriterade delområden (1-10), i en dimensionsplan ingår alla
vattenledningar inom delområdet.
Dimensionsplanen beaktar varje lednings dimension och redovisar vilka brandposter som ska vara kvar och
vilka brandposter som ska tas bort eller klassificeras som spolposter. Dessutom ingår de primär- och
sekundärledningar som passerar genom området.
Kriterier dimension
• förbrukning
• vattenkvalite
• brandvattenförsörjning
• sprinkleruttag
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2.2 Driftstörningar
6200 st driftstörningar på huvudledningar och 3300 st på serviser har lagrat i VA-näts databas Vabas sedan
1980.
Vattenläckor
Databasen innehåller 700 st vattenläckor på huvudledning.
Den klart vanligaste vattenläckan är på järnrör. Vattenrör av gråjärn visar sig vara känsliga för belastning och
kan gå rakt av och ersattes på 70-talet av segjärn. De nya segjärnsrören kunde inte spricka, men efter 30 år
började rören att rosta sönder där man lagt dem i olämpliga jordarter eller kringfyllt med olämpligt material,
t.ex. lera i återfyllnad eller makadam i ledningsbädden, de här rören har på många ställen enbart en livslängd
på 30-40 år. Bilden visar en segjärnsledning med rosthål lagd 1973.

Kriterier för prioritering
• Enbart driftstörningar på huvudledningar påverkar prioriteten
• Vattenläckan innebär att abonnenten blir utan vatten i kranen upp till 12 timmar
• MH= minst 5 läckor de senaste 10 åren samt 1 läcka de senaste 3 åren
•
H= minst 3 läckor de senaste 10 åren samt 1 läcka de senaste 3 åren
Tabellen redovisar resultatet efter avslutad inventering och prioritering. Prioritet MH och H ska förnyas.
Prioritet
Antal sträckor
Meter
MH
H
Förnyas

9
16
25

2 500
3 500
6 000

Vattenkvalite
Databasen innehåller 250 st driftstörningar.
Klagomål på missfärgat vatten beror på att järnkorrosion leder till utfällningar som lagras i ledningar och
kommer i rörelse i samband med att flödet i en enskild ledning ökar vid tex. en läcka, först beroende på att
vatten strömmar ur röret och sedan beroende på att vissa ledningar stängs eller att ledningar stängs av i
samband med olika inkopplingar. Klagomål på missfärgat vatten förekommer också i bostadsområden med
grova järnledningar och liten förbrukning. Bilden visar insidan på ett segjärnsrör från 1970. För att kortsiktigt
lösa klagomål på missfärgat vatten så underhållsspolas ledningsnätet via brandposter.

Kriterier för prioritering
• MH= spol- och brandposter på rinn eller regelbunden spolning 1 gång per vecka
•
H= regelbunden spolning 1 till 2 gånger per månad
Tabellen redovisar resultatet efter avslutad inventering och prioritering. Prioritet MH och H ska förnyas.
Prioritet Antal sträckor
Meter
MH
9
4200
H
9
2200
Förnyas
18
6400
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Avloppsstopp
Databasen innehåller 1700 st driftstörningar på huvudledningar.
Avloppstopp uppstår när det finns hinder i en huvudledning som med tiden gör att papper, fett och dylikt
täpper igen ledningen och kan orsakar mindre källaröversvämningar. Hur många fastigheter som drabbas och
hur mycket beror på om ledningen är belastad med tillskottsvatten och om det regnar vid tillfället.
Kriterier för prioritering
• Stoppet påverkar att abonnenten inte får ut sitt spillvatten och konsekvensen blir att vatten från den
egna och andra fastigheter stiger upp i källaren
• MH= 5 stopp under alla år samt 1 stopp de senaste 5 åren
•
H= 3 stopp under alla år samt 1 stopp de senaste 10 åren
Tabellen redovisar resultatet efter avslutad inventering och prioritering. Prioritet MH förnyas.
Prioritet
Antal sträckor
Meter
MH
7
400
H
18
1000
Förnyas
400
Spolställen pga. avloppstopp
För att undvika upprepade stopp på vissa drabbade sträckor så underhållsspolas sträckan med jämna
mellanrum.
Kriterier för prioritering
• MH=spolning varannan vecka
•
H=spolning varje månad
•
M=spolning varannan månad
•
L=spolning varje kvartal
Tabellen redovisar resultatet efter avslutad inventering och prioritering. Prioritet MH förnyas.
Prioritet
Antal sträckor
Meter
MH
12
650
H
39
1850
M
4
150
L
4
100
Förnyas
12
650
Rötter
Databasen innehåller 698 st ledningssträckor på självfallsledningar med inväxande rötter betyg 3 och 4 enligt
utförda TV-inspektioner. Rötter i ledningar är en stor orsak till gamla och kommande avloppsstopp och är ett
stort driftproblem och kommer därför att förnyelseplaneras.
Rötter kan växa in i alla rörfogar på självfallsledningar. Gamla betongrör fogades med tjärdrev, lera eller
betong fram till 1960 dessa fogar är inget hinder för rotinväxt, det dröjde tills PG-fogen kom på 1980-talet
innan fogarna blev relativt täta.

Kriterier
• MH= ledningssträckor som rotskärs varje år
•
H= ledningssträckor som rotskärs vart annat år
•
M= ledningssträckor som rotskärs vart tredje år
•
L= ledningssträckor som rotskärs övriga år
Tabellen redovisar resultatet efter avslutad inventering och prioritering. Prioritet MH förnyas.
Prioritet
Antal sträckor
Meter
MH
4
330
H
19
940
M
373
18 950
L
298
14 900
Förnyas
330
11

Källaröversvämningar
Databasen innehåller 190 st driftstörningar.
Källaröversvämningar pga. av häftiga regn och för klena ledningar orsakar stora skador på många
fastigheters källare. Dessa driftstörningar utgör ett av kriterierna för urval av prioriterade delområden enligt
steg 3 och kommer därmed att förnyelseplaneras områdesvis.
Kriterier funktion:
Dagens krav enligt Svenskt Vatten P90 är att kombinerade ledningar och dagvattenledningar ska klara av ett
högintensivt 10-årsregn. Hur vi uppfyller funktionskraven idag redovisas i steg 3.
EU rekommenderar i föreskriften SS-EN 752 att vi ska klara av ett högintensivt 20-30-årsregn.
Ser vi till kommande klimatförändringar så ligger EU:s rekommendation rätt i tiden.
Nya klimatberäkningar från SMHI visar på mer extremt väder. Bilden nedan redovisar hur ofta dagens
intensiva 20-års regn kommer i framtiden. Den mörkgröna färgen runt Vättern innebär att morgondagens 20årsregn kommer c:a vart 8:e år.

Bräddning
Arbetet med prioritering av bräddar pågår och därför kommer nedanstående text att revideras när
prioriteringen är avslutad.
Bräddning har historiskt anordnas på kombinerade ledningar men även på spillvattenledningar för att undvika
källaröversvämningar pga. tillskottsvatten. Det finns c:a 60 stycken bräddar på ledningsnätet där bräddvattnen
i samband med intensiva och långvariga regn och fyllda spillvattenledningar leds över till en dagvattenledning
och vidare till närmsta recipient (sjö eller vattendrag). Bräddning från pumpstationer benämns som
nödbräddar, där det stora flertalet ska träda ikraft när en station får driftstopp.
VA-nät prioriterade år 1998 bräddarna med hänsyn tagen till känsligheten på recipienten. Sedan dess har en
dagvattenpolicy för Jönköpings kommun tagits fram med en ny klassning av recipientens känslighet och efter
det har på riksnivå tagits fram ett ramdirektiv för vatten.
I och med att förnyelsen av VA-ledningar inom prioriterade delområden påbörjas är det viktigt med
samförstånd mellan berörda parter om var och hur mycket det får brädda i framtiden.
Tabellen redovisar VA:s prioritering 1998.
Prioritet

Recipient

Hög (H)

Vättern strandnära
Rocksjön
Lillån vid Tabergsån
Lillån vid HVA-ån
Lillån i Bankeryd
Vättern ej strandnära
Dunkehallaån
Tabergsån
Huskvarnaån
Avloppsverks utsläpps omr. i Munksjön
Avloppsverks utsläpps omr. i HVA-ån

Medel (M)

Låg (L)
Låglåg (LL)

Bräddar
antal
17
1
4
3
1
8
3
9
8
6
60

Frekvens bräddning/år
Mindre än 5
5-10

7-15
10-20

Ovanstående 60 bräddar träder i funktion vid olika regnintensitet, 34 st vid 0-1 årsregnet, 15 st vid 5-10
årsregnet och 11 st över 10-årsregnet. Beräkningar av spillvattengraden i bräddvattnet visar att den varierar
mellan 1-14 %.
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Steg 3: Områdesvis förnyelse av prioriterade delområden 1-3.
Tre parametrar har påverkat urvalet av vilka delområden som i första hand ska förnyas. Parametrarna
redovisas i rangordning.
• Problem med tillskottsvatten i spill och kombinerade ledningar (källaröversvämningar och
bräddningar)
• Antal övriga driftstörningar
• Byggår tidigare än 1950
VA ansvarar för 720 km spill- och kombinerade ledningar. (samt 480 km dagvattenledningar)
Det finns idag 80 delområden i kommunen, 20st av dessa har prioriterats för förnyelse, varav nedanstående
10st områden har högsta prioritet och ska förnyelseplaneras först.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jönköping Söder
Torpa
Bäckalyckan
Huskvarna centrum
Östra Centrum
Nedre Bymarken
Övre Bymarken
Huskvarna Söder
Gråbo-Tormenås
Vättersnäs

Beräkningsförutsättningar
Syftet med utredningen har varit att beskriva nuvarande ledningsnäts funktion, dvs. hur olika delsträckor inom
respektive område klarar funktionskraven med avseende på risk för uppdämning och källaröversvämning.
Utredningen omfattar datormodellberäkning av spill- och kombinerade ledningar i de tre områdena med högst
prioritet, Jönköping Söder, Torpa och Bäckalyckan och visar hur befintligt självfallssystem klarar dagens
funktionskrav för ett 10-årsregn men även framtidens förväntade okända krav.
Kritisk nivå kan t.ex. vara källargolvsnivå i fastighet med källare ansluten till spillvatten- eller kombinerade
nätet. För dagvattennät är kritisk nivå i allmänhet marknivå. Om källartrapp eller garagenedfarter är anslutna
till dagvattennätet skall i stället nivå för dessa anses vara kritisk nivå.
Resultatet från funktionsberäkningen har tillsammans med bedömning av ledningarnas kondition använts för
att göra en sammanställning av förnyelsebehovet.

Nederbörd
Det spillvattenförande ledningssystemets funktion har testats för olika regnsituationer. Dels testas systemet
med s.k. blockregn med 10-års återkomsttid, som i dagsläget används vid ledningsdimensionering enligt P90.
Vid beräkning med blockregn görs modellberäkningen med regn med olika varaktighet, detta för att
säkerställa att rätt dimensionerande varaktighet används i hela systemet.
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Dessutom kontrolleras även ledningsfunktionen för större regn, s.k. CDS-regn (Chicago Design Storm) med
10 till 20-års återkomsttid, som är en regnsituation som mer liknar ett verkligt regn och kan vara lämpad för
kommande framtida dimensionering.
Återkomsttid
1år
2
3
4
5
6
7
8
9
10

intensitet
10min
24h
6.4mm
28.3
7.9
35.1
9.0
39.8
9.8
43.6
10.6
46.8
11.2
49.7
11.8
52.4
12.3
54.8
12.9
57.0
13.3
59.2

Återkomsttid
20
30
40
50
60
70
80
90
100

intensitet
10min
24h
17.1
76.0
20.0
88.6
22.3
99.1
24.4
108.3
26.3
116.5
28.0
124.1
29.5
131.0
31.0
137.6
32.4
143.7

Ytvattenbelastning till spill- och kombinerade ledningar
Kartor med uppgifter om hustak och gator och vägar samt flygfoton har använts vid karteringen av ytor. Den
utifrån karteringen beräknade totala effektiva hårdgjorda ytan uppgår till c:a 47 ha.

Källargolvsnivåer
Inmätning av kritiska källargolvs nivåer har utförts i samtliga delområden. I regel ligger dessa
källargolvsnivåer på c:a 0.9 m över ledningshjässa i Jönköping söder medan källargolvsnivåerna inom Torpa
ligger på c:a 0.4 m över hjässan.

Prioritering av ledningar med avseende på funktion
Prioriteringen har utförts utifrån ”funktionskrav” att ledningssträckan ska klara att avleda ett 10-årsregn CDSregn utan att trycklinjen överstiger nivån 0,5 m över ledningshjässa, d.v.s. utan risk för källaröversvämning.

Kriterier förnyelse med avseende på funktion:
Mycket hög (MH):
• Trycklinjen är mer än 1,5 m över ledningshjässan. Ledningen uppfyller ej nuvarande funktionskrav.
Hög (H):
• Trycklinjen är mellan 0,9 - 1,5 m över ledningshjässan. Ledningen uppfyller ej nuvarande
funktionskrav.
Medel (M):
• Trycklinjen är mellan 0,5 – 0,9 m över ledningshjässan. Ledningen uppfyller ej nuvarande
funktionskrav.
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Bilden redovisar dämningsnivåer för kombinerade ledningar vid ett 10-års CDS-regn. Prioritet mycket hög,
hög och medel kommer att förnyas.
Förnyelsebehovet för spill- och kombinerade ledningar pga. funktion är i Jönköping Söder 67%, Torpa 55%
och i Bäcklyckan 31%

Prioritering av ledningar med avseende på kondition
Tekniska kontoret, VA-nät har genomfört en förnyelseprioritering med avseende på kondition för
självfallsledningar, se pm kondition 2010-10-16.
Urval för förnyelse pga. konditionen (en lednings livslängd) är invändig- och allmän kondition.
Invändig kondition på självfallsledningar bedöms med hjälp av TV-inspektion där en operatör sätter betyg
och poäng på samtliga rörfel på en ledningssträcka. Poängen räknas ihop till en rörfelspoäng per sträcka,
summan är beroende på rörfelets storlek och prioritet.
Allmän kondition påverkas av anläggningsår, ledningsmaterial, fogtyp och hållfasthet.
Kriterier förnyelse med avseende på kondition: Prioritet Mycket hög kommer att förnyas pga. kondition.
Mycket hög (MH):
• Ledning lagd innan 1930
• Lerrör
• Rörbrott 100• Ledning lagd innan 1950 med rörfelspoäng:
o Ytskador/sprickor över 1000o Ytskador över 2000-
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Bilden redovisar ledningssträckor som prioriterats pga. kondition Mycket hög = röd, Hög = blå, Medel = gul.
Förnyelsebehovet av spill- och kombinerade ledningar pga. kondition med prioritet MH är i Jönköping Söder
43%, Torpa 42% och i Bäckalyckan 27%.

Förnyelseprioritering av ledningsnätet med avseende på funktion och kondition
Förnyelsebehovet inom delområdena styrs av ledningssystemets funktion och kondition. I detta avsnitt
redovisas en förnyelseprioritering som utförts genom en sammanvägning av prioritering utifrån funktion och
kondition.
Alla ledningar som har funktionsprioritering MH, H och M eller har MH som konditionsprioritering är föremål för
förnyelse.
Tabellen redovisar förnyelsebehov med avseende på funktion och kondition.
Delområde
Totallängd
Funktion
Kondition
MH, H, M
MH
Jönköping S
Torpa
Bäckalyckan
Totalt

16

9 014
9 954
8 790
27 758

6 038 (67%)
5 474 (55%)
2 759 (31%)
14 271 (51%)

3 855 (43%)
4 158 (42%)
2 357 (27%)
10 370 (37%)

Förnyelsebehov
Funktion och
kondition
7 135 (79%)
8 065 (81%)
4 624 (53%)
19 824 (71%)

På Jönköping Söder uppfyller inte 79 % av ledningarna kraven på funktion och kondition och prioriteras
därmed för förnyelse.

Förnyelsebehov.

Funktion
Kondition

Driftstörn

Huvudstråk
Dagvatten

Vatten
Primär
Sekundär

Omr
1-3 (4-10)
Spill/komb

Ledning
från
lågpunkt

Betong
Dim 375
mfl

3.5 km

52 km

20+(31) km

(4 km)

Läckor

Vatten
Kvalite

Avlopp
Stopp

6 km

6.4 km

0.4 km

Spolställen
Avlopp
Stopp
0.7 km

Tryckledn
Avlopp
Inkl

Summa
rörgrav

Byggtid
0.5% / år

(3 km)

114 km

38 år

Rötter

Summa
rörgrav

Byggtid
0.5% / år

0.3 km

14 km

5 år

( )= parentes lika med bedömd längd
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Kommentar
Slutsatsen efter två års utredningsarbete är att vi har tagit fram ett arbetssätt som är heltäckande och fungerar
i praktiken. Det finns idag projekt framme som tar c:a 40 år att genomföra.
Frågan är nu om en förnyelsetakt på 0.5% (200år) är tillräcklig. En förnyelsetakt på 200 år innebär att
Jönköpings kommun ska förnya ca 9 km ledning eller 3 km rörgrav (tre ledningar) per år. Två arbetslag utför 3
km rörgrav per år till en kostnad av 30 miljoner. En investering på 30 miljoner per år = 20 öre i ökade
driftkostnader per år.
Det innebär att ledningar byggda på 1970-talet (35% av ledningslängden) får en livslängd på 125-215 år och
ledningar byggda på 1980-talet (15% av den totala längden får en livslängd på 195-245 år, så länge klar sig
inte dessa ledningar. Betänk att efter 40 års byggande med en förnyelsetakt på 0.5% per år av det befintligt
ledningsnät så har vi enbart förnyat 10% av befintligt ledningsnät.
Slutsatsen blir att den ”rätta” livslängden är 0.7% förnyelse av ledningsnätet per år, vilket i praktiken innebär
en livslängd på 150-200 år.
En annan slutsatts är att förnyelsebehovet ska baseras på funktion och kondition det är här de stora
volymerna finns. Driftstörningar på ledningsnätet ingår som en av flera parametrar vid prioritering av kondition.
Förnyelse pga. driftstörningar är till för att lösa akuta problem för abonnenterna. Utredningen visar att c:a 70
% av alla spill- och kombinerade ledningar inom tre prioriterade delområden ska förnyas pga. funktion och
kondition.
Utredningen visar ett förnyelsebehov för samtliga ledningar på ca 120 km rörgrav inkl. driftstörningar med en
byggtid på 40 år. Då har ca 20 % av spill- och kombinerade ledningar och 24 % av vattenledningarna
inventerats med hänsyn tagit till funktion och kondition.
Bryter man ut enbart driftstörningar vatten så ska 10 km förnyas pga. upprepade läckor och
vattenkvalitesproblem vilket utgör 1% av den totala längden. För driftstörningar avlopp ska 1.6 km förnyas
pga. upprepade stopp, spolställen avlopp och rotproblem vilket utgör 0.2% av den totala längden.
Den stora utmaningen nu är att projektera och starta upp alla projekt så att vi minst håller 0.5% förnyelsetakt.
En annan utmaning är hur ska ett hållbart VA-system för de kommande 100 åren utformas. Hur ska vi lyckas
med att få till en separation av spill- och dagvatten från alla fastigheter. Hur samordna förnyelsen med andra
aktörer för t.ex. kablar och ledningar. Hur ska en framtida rörgrav se ut.
Bilden visar hur det kan se ut idag under asfalten.
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