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ABSTRACT 
 
This master thesis is about consumption of drinking water at Iggesunds Bruk. The 
consumption of drinking water at Iggesunds Bruk is considered too high. In 2000 the 
consumption of drinking water was 51394 m3 and in 2003 79265 m3. This is mainly due to a 
leakage in the water pipe system. The figures from 2003 are unusually high because of a 
considerable leakage and have fallen since this was taken care of. With considerable leakage 
we mean a are leakage which is directly reflected in a high level of consumption increase in 
some section of the water pipe system. This type of leakage causes special search efforts and 
is adjusted to as soon as possible. Smaller leakage is harder to find and here a systematic 
survey method can be needed, which means that personnel gradually find it in the leakage 
area.  
 
The goal Iggesunds Bruk has with this master thesis is to find a practical and useful model for 
leakage search in the drinking water pipe system, where both larger and smaller leakages can 
be quickly indicated and found. And to get a better knowledge about leakage search methods 
and Iggesunds Bruks drinking water pipe system.  
 
In this work I have calculated the theoretical normal consumption of drinking water at every 
division. In that way I could by knowledge of the real consumption of drinking water per year 
calculate how big the leakage may be from Iggesunds Bruks drinking water system. I have 
compared similar factories consumption of drinking water and with help from literature 
studies and norms for consumption of drinking water I could evaluate and analyse the results. 
To facilitate leakage search I have also looked if more flow meters are needed, where they 
should be placed and which type of meter that could be appropriate. I also measured the 
variation during of the consumption of drinking water twenty-four hours and also calculated 
the theoretical consumption of drinking water during twenty-four hours. The curves look 
similar, but the measured values showed a higher base consumption than the calculated. 
Consumption of drinking water in the production ought to be reduced. A system needs to be 
introduced to avoid this type of unnecessary consumption. A switching record has been 
designed. The system will ensure that return to regular process water will be done as soon as 
possible after a “water stop”. The requirements of the drinking water pipe system I have got 
from norms and regulations for drinking water systems.  
 
A model for leakage search has been proposed as the final point in this master thesis as I have 
the benefit of all the information and facts which I have collected during the time I have been 
working with this master thesis. 
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SAMMANFATTNING 
 
Det här examensarbetet behandlar dricksvattenförbrukningen vid Iggesunds Bruk. 
Dricksvattenförbrukningen på Iggesunds Bruk är hög, år 2000 var dricksvattenåtgången 
51394 kubikmeter och år 2003 låg den på 79265 kubikmeter. Stora delar av denna åtgång 
beror troligen på fysiskt utläckage i vattenledningsnätet. Siffrorna från 2003 är onormalt höga 
pågrund av ett stort läckage och har sjunkit sedan detta åtgärdats. Med stora läckor avses 
sådana läckor som direkt avspeglar sig i större förbrukningsökningar i vissa delar av 
vattenledningsnätet. Denna typ av läckage framkallar en särskild sökinsats, och åtgärdas ofta 
relativt snabbt. Mindre läckage är svårare att finna och här behövs en systematisk 
undersökningsmetod, vilket innebär att personalen successivt söker sig fram till 
läckageområdet.  
 
Målet med examensarbetet är att för Iggesunds Bruk finna en praktisk och användbar modell 
för läcksökning i vattenledningssystemet där både större och mindre läckage snabbt kan 
indikeras och hittas. Samt att få en ökad kunskap om läcksökningsmetoder och Iggesunds 
Bruks dricksvattenledningsnät.  
 
Jag har i detta arbete räknat fram den teoretiskt normala förbrukningen av dricksvatten på 
varje avdelning. Därigenom har jag med hjälp av den verkliga dricksvattenåtgången per år är 
kunnat räkna ut hur stora förlusterna i Iggesunds Bruks dricksvattensystem kan vara. Jag har 
gjort jämförelser mellan liknande företags dricksvattenförbrukning och med hjälp av 
litteraturstudier samt normvärden för förbrukning av dricksvatten, kunde utvärdera och 
analysera de resultat jag kommit fram till. För att underlätta läckagesökning har jag även 
undersökt om fler flödesmätare behövs, var dessa då bör placeras samt vilken typ av mätare 
som kan vara lämplig. Jag har även gjort mätningar på dygnsvariationen av 
dricksvattenförbrukningen samt räknat ut den teoretiska dygnsvariationen. Kurvorna liknade 
varandra, men de verkliga mätvärdena visade på en högre ”basförbrukning” än de teoretiska. 
Dricksvattenanvändning i produktionen bör inte förekomma annat än när så kallade 
”vattenstopp” råder. Ett system behöver införas för att undvika den här typen av onödig 
förbrukning. Ett omkopplingsprotokoll har arbetats fram. Systemet skall säkra att återgång till 
processvatten sker snarast möjligt efter ”vattenstopp”. Krav på dricksvattennätet har jag fått 
fram genom att ta del av normer och föreskrifter för dricksvattennät.  
 
En modell för läcksökning har utarbetats som sista punkt i examensarbetet då jag haft nytta av 
all den information och de fakta som insamlats under examensarbetets gång. 
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1 INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
Examensarbetet behandlar dricksvattenförbrukningen vid Iggesunds Bruk. 
Iggesunds Bruk ingår i Holmenkoncernen. Bruket är en massa- och kartongfabrik som är 
beläget i Iggesund, 10 km söder om Hudiksvall. Iggesunds Bruk tillverkar solidkartong av 
jungfrufibrer för förpackningar och grafiska ändamål. Kapaciteten företaget har är för kartong 
300 000 ton per år och massa för avsalu 50 000 ton per år. Medelantalet årsanställda på 
Iggesunds Bruk inklusive entreprenörer och personal från Iggesund Paperboard som finns på 
fabriken är cirka 1000 personer. 
 
Hudiksvalls kommun som helhet säljer ungefär 2,2 miljoner kubikmeter dricksvatten per år. 
Motsvarande siffra för enbart Iggesunds vattenverk är under 0,5 miljoner kubikmeter, och då 
ingår även samhällena Njutånger och Enånger. 
Hudiksvalls kommun producerar dock mer vatten än de säljer. Överproduktionen kan 
exempelvis vara läckor och underhåll av ledningsnätet. Totalt produceras cirka 3,2 miljoner 
kubikmeter varav i Iggesunds vattenverk cirka 0,7 miljoner kubikmeter, (Anna-Karin 
Ragnarsson, Tekniska förvaltningen, va-avdelningen i Hudiksvall). 
 
0,5 miljoner kubikmeter dricksvatten per år säljs till konsumenterna i Iggesund, Njutånger och 
Enånger. Totalt produceras vid Iggesunds vattenverk cirka 0,7 miljoner kubikmeter vatten per 
år. Alltså finns redan på vägen till konsumenterna en förlust eller förbrukning på cirka 0,2 
miljoner kubikmeter, nästan 30 procent! Detta är dock inget ovanligt heller vid andra 
vattenverk. Enligt organisationen Svenskt vatten är den totala produktionen av dricksvatten 
cirka 330 liter per person och dygn, av detta används knappt 200 liter i hushållen. De 130 liter 
som återstår går till vattenverkens egen förbrukning (exempelvis filterspolning), till industrier 
och förbrukning för allmän service med mera. Siffran inkluderar också läckage på 
ledningssystemet. Detta läckage är i genomsnitt 20 procent av den producerade volymen. 
 
Iggesunds Bruks dricksvattenförbrukning var under 2003, 79265 kubikmeter, det är cirka 15,8 
procent av de 0,5 miljoner kubikmeter vatten per år som säljs från Iggesunds vattenverk. 
År 2000 var dricksvattenåtgången 5,9 kubikmeter i timmen (51394 m3/år) och år 2003 låg den 
på 10,5 kubikmeter i timmen (79265 m3/år), se figur 1 (återfinns även i sifferform i bilaga 1). 
Detta trots att företaget gjort nedskärningar i personalstyrkan och hela tiden arbetar för att 
reducera dricksvattenförbrukningen, bland annat genom bättre teknik. Stora delar av denna 
åtgång beror troligen på fysiskt utläckage i ledningsnätet. 

 
Figur 1 Dricksvattenförbrukning samt årskostnad vid Iggesunds Bruk 1996-2003 
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Fysiskt utläckage består i direkt läckage från ledningsnätet, via spruckna ledningar, trasiga 
ventiler etcetera. Utläckage från ledningsnätet uppträder inom olika delar av 
vattendistributionsnätet, och varierar med tiden både till storlek och till frekvens.  
Med stora läckor avses sådana läckor som direkt avspeglar sig i större förbrukningsökningar i 
vissa delar av vattenledningsnätet. Denna typ av läckage framkallar ofta en särskild sökinsats, 
och åtgärdas ofta relativt snabbt. Mindre (smygande) läckage är svårare att finna. 
Vid mindre läckage behövs en systematisk undersökningsmetod, det innebär att personal 
successivt söker sig fram till läckageområdet. 
Vid Iggesunds Bruk genomför personal, vid misstanke, mätningar där vattnet successivt 
stängs av till respektive område. Vid till exempelvis Bruksbaren, Iggesund Bruks egen 
restaurang, där det normalt inte är någon dricksvattenförbrukning nattetid, kan personalen 
direkt se ett eventuellt läckage vid en sådan avstängning. Svårare är det på de avdelningar och 
byggnader där personalen inte vet vilken nivå den normala dricksvattenförbrukningen bör 
ligga på. Det är här mitt examensarbete kan skapa en kunskap kring rimliga 
förbrukningsvolymer och lämpliga läcksökningsmetoder. 
 
I figur 2 visas en karta över hur vattenledningarna för dricksvatten i dag är dragna på 
Iggesunds Bruk. Även benämningarna på de byggnader jag skriver om i rapporten finns med i 
figuren. 
 

 
Figur 2 Ledningsdragning i dag, inmatningen av dricksvattnet sker i anslutningspunkterna på vänster 

sida i figuren. 
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Inmatningen av dricksvattnet sker i två anslutningspunkter (norra- och södra mätkammaren, 
se anslutningsledningarna på vänster sida i figur 2). De flödesmätare som i dag används på 
Iggesunds Bruk finns placerade i dessa kammare, se figur10. 
 
1.2 Mål 
Målet med examensarbetet är att för Iggesunds Bruk finna en praktisk och användbar modell 
för läcksökning i vattenledningssystemet där både större och mindre läckage snabbt kan 
indikeras och hittas. Samt att få en ökad kunskap om läcksökningsmetoder och Iggesunds 
Bruks vattenledningsnät. 
 
1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att göra en rapport som kan vara till hjälp för personalen vid 
Iggesunds Bruk med att få en ökad kunskap om dricksvattenförbrukningen och 
dricksvattennätet vid bruket. Detta för att underlätta läcksökningsarbetet. 
 
1.4 Avgränsningar 
Detta examensarbete behandlar endast dricksvattenförbrukningen vid Iggesunds Bruk och inte 
förbrukningen av mekaniskt och kemiskt renat råvatten som Iggesunds Bruk tar från egen 
ytvattentäkt. 
Det kommer inte att behandla truckverkstaden och inmätningsstationen som ligger utanför 
cirkulationsnätet. 
Examensarbetet består av 15 universitetspoäng vilket motsvarar 15 veckors heltidsstudier. 
Denna tidsram har begränsat mitt arbete. 
 
1.5 Projektbeskrivning 
Jag kommer att göra jämförelser med liknande företags dricksvattenförbrukning. Jag kommer 
att göra utredningar och undersökningar för att fastställa en teoretiskt normal 
dricksvattenförbrukning per anställd vid Iggesunds Bruk, samt en teoretiskt normal 
dricksvattenåtgång på respektive avdelning. Detta för att i framtiden underlätta 
läcksökningsarbetet, för att lättare kunna finna både små och stora läckor och få en bättre 
kontroll på förbrukningsvolymerna.  
Jag kommer även att räkna på förväntade förluster i Iggesunds Bruks dricksvattensystem samt 
göra en nätverksanalys. 
Förbrukningsvariationer under dygnet kommer att tas fram via mätaravläsning och sedan 
jämföras med en teoretisk dygnsvariation av dricksvattenförbrukningen. 
Krav på dricksvattennätet kommer också att tas upp i examensarbetet, då dessa krav påverkar 
beslut vid dimensioneringar och ledningsdragning samt underhåll och tillsyn av ledningsnätet. 
För att underlätta läckagesökning kommer jag även att titta på om fler vatten flödesmätare 
behövs, var dessa då bör placeras samt vilken typ av mätare som kan vara lämplig. 
Jag kommer också att undersöka dricksvattenanvändningen i produktionen, som inte bör 
förekomma annat än när så kallade ”vattenstopp” råder. I normala fall används inte 
dricksvatten vid produktionen utan mekaniskt och kemiskt renat råvatten från Långviken 
(Iggesunds Bruks egen ytvattentäkt). Vid bland annat underhållsarbete på råvattennätet kan 
det hända att dricksvatten behöver kopplas in till produktionsutrustningen.. Här skulle ett 
system behöva införas för att undvika onödig förbrukning av dricksvatten. Systemet skall 
säkra att återgång till processvatten sker snarast möjligt efter ”vattenstopp”. 
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1.6 Frågeställningar 
För att strukturera arbetet och undersökningarna har flera frågeställningar utifrån målet med 
examensarbetet tagits fram. Se punktlistan nedan. 
 

• Hur ser Iggesunds Bruks dricksvattenförbrukning ut i jämförelse med andra liknade 
företag? 

 
• Vad är den teoretiskt normala förbrukningen av dricksvatten beroende av antalet 

anställda per avdelning? 
 

• Vad är de förväntade förlusterna i Iggesunds Bruks dricksvattensystem? 
 

• Hur fördelar sig dricksvattenåtgången under dygnet? 
 

• Finns det krav på dricksvattennätet att ha i åtanke? 
 

• Hur ser konditionen ut på ledningsnätet? 
 

• Behövs fler vatten flödesmätare för att underlätta läckagesökning? Var bör dessa i så 
fall placeras och vilken typ av mätare kan vara lämplig? 

 
• Dricksvattenanvändning i produktionen, ett system skulle behöva införas för att 

dricksvattenanvändning i produktionen inte ska kunna förekomma annat än när så 
kallade ”vattenstopp” råder. Systemet skall säkra att återgång till processvatten sker 
snarast möjligt efter ”vattenstopp”. Hur skulle det kunna se ut? 

 
1.7 Problemägare/intressenter 
Iggesunds Bruk är problemägare till detta examensarbete. Intressenter är Iggesunds Bruk samt 
Jörgen Hanaeus, professor vid Luleå tekniska universitet. Den målgrupp examensarbetet 
riktar sig mot är personal som arbetar med dricksvatten vid Iggesunds Bruk. Även andra 
aktörer på andra företag kan ha nytta av arbetet vid läcksökningsarbete. 
 
1.8 Resursbedömning 
Arbetet omfattar 15 poäng det vill säga 15 veckors heltidsstudier. 



  

 5

2 METOD 
 
Detta kapitel har till syfte att tydliggöra hur examensarbetet vuxit fram samt vilka 
tillvägagångssätt som använts. 
 
Datainsamlingsmetoden jag använt mig av är litteraturstudier, för att erhålla allmän 
information om dricksvatten och dricksvattenförbrukning samt kunskap från tidigare liknande 
projekt. Information jag erhållit från personalen på Iggesunds Bruk har dock varit det stora 
underlaget i arbetet. 
 
Jag har gjort jämförelser mellan liknande företags dricksvattenförbrukning, gjort 
litteraturstudier samt tittat på normvärden för förbrukning av dricksvatten och kunde genom 
det utvärdera och analysera de resultat jag kommit fram till. 
 
För att komma fram till den teoretiskt normala förbrukningen av dricksvatten på varje 
avdelning har jag tagit del av lönelistor över personalen, detta för att se antalet anställda samt 
anställningsform vid respektive avdelning, hur många som är kollektivanställda och hur 
många som är tjänstemän, då dricksvattenförbrukningen skiljer sig mellan dessa grupper. 
Detta visade sig dock inte vara helt lätt då personalen inte behöver ha sin egentliga arbetsplats 
på samma avdelning som de hör till. Detta ledde till att jag fick kontakta var och en av 
avdelningarna för att få grepp om var personalen egentligen arbetade. Ytterligare en faktor jag 
var tvungen att ta hänsyn till var antalet entreprenörer som är anställda på årsbasis, dessa finns 
inte med på de ordinarie lönelistorna utan behövde lokaliseras. 
När jag fått klarhet om personalens placering på fabriken kunde jag med hjälp av normvärden 
och samråd med VA-ansvarig (Sven-Eric Sehlin) beräkna vad den teoretiskt normala 
dricksvattenförbrukningen borde ligga på per dygn. Därigenom har jag med hjälp av vad den 
verkliga dricksvattenåtgången per år är kunnat räkna ut det förväntade läckaget i Iggesunds 
Bruks dricksvattensystem. 
Jag har även undersökt hur dricksvattenåtgången fördelar sig under dygnet (genom teoretisk 
uträkning och verklig dricksvattenförbrukning genom avläsning av flödesmätare). 
 
I nätverksanalysen har jag undersökt hur konditionen (ålder och material) ser ut på 
ledningsnätet. Förnyelse- och dimensioneringsplan finns också omnämnt. 
 
För att underlätta läckagesökning har jag även att undersökt om fler vatten (flödes) mätare 
behövs, var dessa då bör placeras samt vilken typ av mätare som kan vara lämplig. Detta har 
skett genom litteraturstudier och diskussion med Per Mårtensson, byggchef på Iggesunds 
Bruk. 
 
Krav på dricksvattennätet har jag fått fram genom att ta del av normer och föreskrifter för 
dricksvattennät. 
 
Som beskrivits tidigare har jag även tittat på dricksvattenanvändning i produktionen, som inte 
bör förekomma då inte så kallade ”vattenstopp” råder. Här behövs ett system för att undvika 
onödig förbrukning av dricksvatten och säkerställa återkoppling till processvattennyttjande. 
Genom litteraturstudier och samtal med Per Mårtensson har jag kommit fram till resultatet. 
 
Utarbetning av en effektiv modell för läcksökning har skett som sista punkt i examensarbetets 
upplägg då jag haft nytta av all den information och fakta som insamlats under 
examensarbetets gång. 
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2.1 Examensarbetets arbetsprocess 
 
Nedan beskrivs kort hur arbetet varit upplagt och hur jag gått tillväga för att nå fram till 
resultatet. 
 
1. Problem 
 
2. Kunskapsinhämtning 

• Böcker 
• Rapporter 
• Tidskrifter 
• Internet 
• Personal och övriga kontakter 
 

3. Precisering av problemet 
• Frågeställningar 
• Påståenden 

 
4. Beslut 

• Upplägg för undersökningar 
• Tekniker för att samla information 
 

5. Genomförande 
• Plan över arbetet 
• Kontakter 
• Tillstånd/medgivanden 
• Information till medverkande 
• Återkoppling av resultat 

 
6. Bearbeta/analysera 

• Justeringar? 
• Nya frågor? 
• Värdering av undersökningar och resultat 

 
7. Redovisa 

• Skriftlig rapport 
• Muntlig presentation 

 
(Patel och Davidsson, 1994). 
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2.2 Deduktiva och induktiva arbetssätt 
Deduktion och induktion är två alternativa arbetssätt som teoriproduktionen kan bedrivas på. 
Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att forskaren utifrån allmänna principer och befintliga 
teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. Vid induktivt arbetssätt kan man säga att man i 
stället följer upptäckandetsväg, (Patel och Davidsson, 1994). I mitt examensarbete har jag 
främst använt mig att det deduktiva arbetssättet.  
 
2.3 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
Kvalitativ forskning inriktar sig på verbala analysmetoder medan kvantitativ inriktad 
forskning använder sig av statiska bearbetnings- och analysmetoder, (Patel och Davidsson, 
1994). Jag har i mitt arbete använt mig av båda dessa metoder då en kombination stärker 
resultatet.  
 
2.4 Dagboksanteckningar 
Jag har under hela examensarbetets gång använt mig av dagboksanteckningar. 
Dagböcker är en form av självrapportering som används för att samla information. 
Jag har använt min dagbok för att anteckna tankar och funderingar som kommit upp under 
arbetets gång för att de inte ska glömmas bort, utan senare kunnas jobba vidare med. Jag har 
även att använt dagboken för att skriva ner möten, tider och namn på personer jag pratat med 
samt fakta som inte antecknas i något protokoll eller dylikt. 
 
2.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet står i ett visst förhållande till varandra som gör att jag inte bara kan 
koncentrera mig på det ena och låta bli det andra. Fullständig reliabilitet är en förutsättning 
för fullständig validitet. 
 
Reliabilitet fås genom frågeställningar om undersökningarna görs på ett tillförlitligt sätt, 
(Patel och Davidsson, 1994). 
För att på bästa sätt bibehålla reliabiliteten från samtal med personalen har jag omedelbart 
efter det enskilda samtalstillfället gjort en sammanställning av vad som sagts. Jag har i mitt 
arbete inte använt mig av direkta intervjuer utan jag väljer i stället att kalla det diskussioner 
och samtal. Vid osäkerhet om vad som sagts har jag inte dragit mig för att fråga igen.  
 
Validitet är ett annat ord för giltighet av undersökningen. Undersöks det som forskningen 
avsett att undersöka? (Patel och Davidsson, 1994). 
För att säkerställa detta har jag hela tiden haft målet med examensarbetet och 
forskningsfrågorna i baktanke vid frågeställningar och undersökningar. 
 
2.6 Analysmetod 
Analysen är den fas i undersökningen där tolkning av data sker. En värdering av 
informationen i förhållande till de frågeställningar undersökningen behandlar, (Repstad, 
1999). Informationen jag kommit över har successivt bearbetas och sammanställts för att 
sedan kunna tolkas och värderas. Detta har skett kontinuerligt under arbetets gång. 
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3 TEORETISK BAKGRUND 
 
Vatten är en alltmer begränsad resurs på jorden och bör hushållas med. En minskad 
vattenanvändning i kommunala vattenverk kan leda till att befintliga anläggningar räcker 
bättre och behovet av utbyggnad minskar. 
Iggesunds Bruk sparar även energi vid en minskad dricksvattenanvändning eftersom det åtgår 
stora mängder energi vid pumpning och uppvärmning. Minskad vatten- och energianvändning 
sänker driftkostnaderna. Vattenmängden påverkar även hela avloppssystemet, mindre 
vattenmängder kan innebära besparingar på eventuella utbyggnader och underhåll av 
avloppsnätet. Enligt organisationen Svenskt vatten finns dock även en nackdel med att spara 
vatten (även om fördelarna klart överväger). Vattenledningarna är grovt dimensionerade för 
att klara brandvattenförsörjningen. Det betyder att det vatten som finns i ledningarna kan ha 
transporterats länge innan det når konsumenterna. Gammalt vatten får sämre kvalitet till följd 
av korrosion från ledningen och en ökad risk för bakteriell tillväxt. Detta bör finnas i åtanke 
vid vattenbesparing. 
Använda läcksökningsmetoder måste vara anpassade till vattennätets uppbyggnad. Tidigare 
användes nästan uteslutande lyssning för läcksökning, men olika former av flödesmätning har 
i dag ersatt en hel del av lyssningen. Genom att mäta flöden kan lyssningen begränsas till 
mindre delområden, (VAV P35, juli 1979). 
 
3.1 Läckage från ledningsnätet 
Begreppet ”förluster” är i statistiken ofta inte klart definierat och innefattar utöver läckage 
från ledningsnätet ofta mätfel och ej debiterad vattenförbrukning. 
Läckage borde till största delen bero på att äldre rörmaterial ofta har sämre kvalitet och 
fogningsmetoder. Bättre rörläggningsteknik och en mer allmän tillämpning av effektiva 
metoder för lokalisering av läckor på ledningsnät medverkar till att nedbringa läckaget. 
Ska läckagets storlek användas som parameter vid bedömning av åtgärder på befintligt 
ledningsnät måste läckaget uttryckas per längdenhet av ledningsnätet exempelvis kubikmeter 
per kilometer eller dygn, (VAV P83, mars 2001). 
 
3.2 Systematisk läcksökning 
Med stora vattenläckor avses sådana läckage som direkt avspeglar sig i större 
förbrukningsökningar i vissa delar av distributionsområdet. Stora läckage framkallar ofta en 
speciell sökinsats, och åtgärdas därför relativt snabbt. Finna mindre och mer smygande 
läckage är svårare och här krävs en systematisk läcksökning. Att använda en systematisk 
undersökningsmetod innebär att personalen successivt söker sig fram till läckageområden, och 
därifrån till enskilda läckor. Vid analys kan man finna områden som är speciellt intressanta ur 
läckagesynpunkt och får då en prioritetsordning för det fortsatta arbetet, (Johansson, 1992). 
 
3.2.1 Fördelar med att söka systematiskt 
Det finns flera fördelar med att använda sig av en systematisk läcksöknings metod, se 
punktlistan nedan. 
 
• Smygläckor kan upptäckas i ett tidigt skede och inbespara större vattenmängder, (VAV 

P35, juli 1979). 
• Ingen del av distributionsområdet glöms bort, (Johansson, 1992). 
• Personalen får bakgrundsfakta, som dokumenteras, vilket är viktigt vid 

uppföljningsstudier, (Johansson, 1992). 
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• Det är kunskapsgrundande, personalen lär sig förstå olika varningssignaler som indikerar 
läckage på nätet, (Johansson, 1992). 

• Prioriterande, finsökningsteknik kan användas på rätt ställe, (Johansson, 1992). 
 
Prioritetsordning vid fortsatt läcksökning 
Vid arbete med läcksökning kan områden delas upp i grupper, där grupp 1 har högst prioritet, 
grupp 2 näst högst prioritet och så vidare, detta för att personalen lätt skall veta i vilken del de 
ska börja sitt arbete. 
 
Grupp 1: Delområden med högt fysiskt utläckage, samt ett högt potentiellt utläckage. 
Grupp 2: Delområden med lågt fysiskt utläckage, men ett högt potentiellt utläckage. 
Grupp 3: Delområden med lågt fysiskt utläckage, och ett litet potentiellt utläckage, 
(Johansson, 1992). 
 
3.3 Mätning 
Vid genomförandet av mätningar försöker personalen välja en tidpunkt då så nära normala 
förhållanden som möjligt råder. Det betyder att vid de tillfällen större läckage upptäckts inom 
ett område undviks mätningar tills att läckaget påträffats och åtgärdats. Ofta avslöjas ett 
fysiskt läckage genom att vatten kommer upp till ytan, och därigenom hinner inte 
utläckagetiden bli alltför lång. Det läckage som i huvudsak upptäcks vid mätningar är så kallat 
smygande läckage, (Johansson, 1992). 
 
3.3.1 Övervakningssystem 
Ett bra övervakningssystem gör att avvikelser från den normala förbrukningen registreras och 
kan spåras till rätt område. Ju fler mätpunkter desto noggrannare kan personalen följa vattnets 
väg i distributionsnätet. Övervakningssystemets syfte är att personalen vid för höga flöden ska 
kunna erhålla ett larm om att något är fel. En underhållsgrupp kan då på ett tidigt stadium 
skickas ut för att undersöka på plats. I de fall fysiskt läckage observerats krävs ofta finsökning 
för att mer exakt kunna finna läckageplatsen. För att detta arbete ska kunna göras på ett 
effektivt sätt krävs bra finsökningsapparatur, (Johansson, 1992). 
 
3.3.2 Förberedelser 
Innan en mätning kan utföras måste vissa förberedelser göras. Tre faktorer är av stor vikt, 
nämligen: 
 

1. Begränsningsområde. 
Byggnadens eller områdets gränser måste vara klarlagda. I förberedelserna ingår 
därför att ge ett aktuellt mätområde en naturlig avgränsning, exempelvis via 
avstängningsventiler, (Johansson, 1992). 
 

2. Mätprincip och val av mätmetod: 
• Avläsning av flödesmätare i tryckstegringsstationer 
• Mätning som en direkt reservoaravsänkning 
• Genom kontinuerliga flödesmätare 
• Läsa ur en vattenflödesbalans, 
(Johansson, 1992). 
 

3. Bedömning av normal vattenförbrukning. 
All förbrukning som inte är direkt fysiskt utläckage, kan sägas vara normal 
vattenförbrukning, (Johansson, 1992). 
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Ventilavstängning och flödesmätning 
Genom ventilavstängning och flödesmätning kan läckage knytas till ett begränsat område. 
Närmare lokalisering av en läcka görs med särskild utrustning för läcksökning. I ledningsnät 
som är naturligt uppdelade i distributionsområden med flödesmätning och regelbunden 
uppföljning, är förutsättningarna för att lokalisera läckor mycket stora, (VAV P35, juli 1979). 
Vid ventilmanöver skall protokoll föras. Protokollen ska ha kolumner för stängningstidpunkt 
och öppningstidpunkt för varje ventil, detta för att det enkelt skall kunna kontrolleras att ingen 
ventil blivit bortglömd, (VAV P35, juli 1979). 
 
Finlokalisering av läckor 
Vid ett utläckage från ett slutet system skapas ett fräsande ljud. Ljudet transporteras längs 
med ledningen både i mediet, ledningsväggarna och i kringfyllnaden av ledningen, 
(www.vretmaskin.se). Den normala strömningen i en vattenledning ger inte upphov till några 
ljud eller vibrationer, (VAV P35, juli 1979). Utrustningarna för att hitta dessa läckor bygger 
på att fånga upp det fräsande ljudet med hjälp av känsliga mikrofoner. Beroende på vilket 
material ledningen är tillverkad av så är det lättare eller svårare att söka läckor. En generell 
regel är att ju hårdare materialet är desto enklare är det att hitta läckaget och tvärtom, 
(www.vretmaskin.se). Nedan ges exempel på instrument för lokalisering av läckor.  
 
Korrelator Korrelatorn är en slags dator som kan räkna fram vart på en 

angiven ledningssträcka läckaget är beläget. Det sker genom att 
personal sätter ut två stycken mikrofoner på vardera sidan om den 
misstänkta läckan. Dessa lyssnar efter läckljud och skickar ljuden 
till en mottagarenhet. I mottagarenheten matas typ av ledning, 
material, dimension och ledningslängd mellan sändarna in. Med 
dessa värden kan korrelatorn räkna fram vart läckan finns, ofta 
med decimeterprecision, (www.vretmaskin.se). 

 
Marklyssnare Vid marklyssning används en mycket känslig mikrofon med vars 

hjälp det är möjligt att höra de svaga läckljuden från ledningen 
även uppe på markytan, (www.vretmaskin.se). 

 
Permalog Permalog är ett permanent/semi-permanent ljudloggningssystem 

som används vid förlokalisering av läckor i ett större område. 
En permalog sätts ut och arbetar under natten. Utrustningen 
monteras på ventiler och brandposter och lyssnar efter läckljud. 
Dagen efter varnar utrustningen om misstänkt läcka finns inom 
cirka 500 meters radie, (www.vretmaskin.se). 

 
Ventilyssningsstavar En lyssningstav är idealisk att använda vid ventillyssning. 

Lyssning på ventiler hjälper till att ytterligare minska området för 
läckagesökningen, (www.vretmaskin.se). 

 
Efter varje reparerad läcka bör kontrollyssning ske. Läckljudet från den reparerade läckan kan 
ha överröstat ljudet från ett annat närliggande läckage på ledningsnätet, (VAV P35, juli 1979). 
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Mätmetoder och mätnoggrannhet 
Nedan beskrivs olika mätmetoder som brukar användas vid läcksökning. 
 
Flödesmätning i tryckstegringsstationer Mätning i tryckstegringsstationer är en 
och servisledningar enkel och bra metod att mäta 

vattenförbrukningen i ett begränsat 
område. 
Att veta flöden genom servisledningar 
är viktigt då så kallad normal 
förbrukning ska kontrolleras. 
Mätare av typen vinghjulsmätare och 
Woltmannmätare registrerar flöden 
genom tryckstegringsstationer och 
servisledningar, (Johansson, 1992). 

 
Reservoarmätning  Mätning av reservoarytans avsänkning 

med hjälp av en noggrann nivåmätare. 
Eftersom vattenytans area är känd kan 
utflödet lätt beräknas och ett mått på 
förbrukningen erhållas. Om den avviker 
från den normala vatten förbrukningen 
har ett läckage avslöjats, (VAV P35, 
juli 1979). 

 
Ultraljudsflödesmätare Typ av flödesmätare som arbetar utan 

något ingrepp i själva 
rörledningssystemet. Mätsonderna fästs 
utanpå det befintliga 
rörledningssystemet med hjälp av 
spännband eller dylikt. Det krävs inga 
borrnings- eller svetsarbeten vid 
installation, (Johansson, 1992). 

 
Förbigångsledning Förlustmätning inom ett mindre område 

utförs vanligen med en 
förbigångsledning över områdesgränsen 
i form av en brandslang mellan två 
brandposter, den ena utanför och den 
andra innanför områdesgränsen. I 
slangledningen inkopplas någon form 
av flödesmätare. Förlusterna genom 
läckage framträder då tydligt över den 
normala förbrukningen, (VAV P35, juli 
1979). 

 
Noggrannhet är viktigt vid mätning, fel vid avläsning kan leda till att förbrukningsvolymerna 
eller flödet inte alls stämmer överens med verkligheten. Tidpunkten för avläsning kan ibland 
ges med en noggrannhet av + - 1 sekund, för att ibland vara betydligt sämre. Exakthet i 
avläsning beror på respektive mätskala, ibland kan avläsning ske med noggrannhet av + - 0,5 
liter, medan det på andra ställen inte går att avläsa bättre än + - 50 liter, (Johansson, 1992). 
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3.3.3 Jämförelsegrunder 
Efter att mätningar genomförts måste resultatet kunna användas för en jämförande analys. 
Detta kräver att en jämförelsegrund finns för de olika områden som undersökts. En möjlighet 
är att se till antalet personer inom respektive delområde. Om nettoförbrukningen i liter per 
timme finns klarlagt kan den specifika normalförbrukningen i liter per person och timme 
(l/p*h), räknas ut, (Johansson, 1992). 
 
3.3.4 Svårigheter vid mätning 
De vanligaste svårigheter som identifierats i samband med mätningar och som på ett direkt 
eller indirekt sätt påverkar mätresultatet kan sammanfattas i följande punkter: 
 
• Dålig mätnoggrannhet vid mätningar med ultraljudsflödesmätare. 
• Centrala delområden svåra att mäta ur mätprincipiell synvinkel. Förbrukningen löses ur en 

flödesbalansekvation. 
• Vattenflöden till och från centrala delområden påverkas lätt av faktorer och händelser i 

omgivande delområden. 
• Normal nettoförbrukning kan inte anges exakt, vilket ökar osäkerheten i bedömningen av 

fysiskt utläckage. 
• Nettoförbrukningens variation i tiden, det vill säga mätningarnas repeterbarhet, är en 

osäkerhetsfaktor, 
(Johansson, 1992). 
 
3.4 Specifik vattenförbrukning 
Beräkning av framtida specifik förbrukning i liter per person och dygn bör baseras på lokal 
statistik och lokala prognoser. 
Förbrukning för industri och kan variera inom mycket vida gränser och bör i varje enskilt fall 
detaljstuderas, (VAV P83, mars 2001). 
 
3.4.1 Förbrukningsvariationer 
Maxdygnsfaktor Kvoten mellan den under en längre tidsperiod uppmätta högsta  

dygnsförbrukningen och den genomsnittliga dygnsförbrukningen 
under perioden, (VAV P83, mars 2001). 

 
Maxtimfaktor Kvoten mellan den uppmätta högsta timförbrukningen under ett  

dygn med maximal förbrukning och den genomsnittliga 
timförbrukningen under dygnet, (VAV P83, mars 2001). 

 
3.5 Dimensionering 
Vid dimensionering av nya ledningsnät är, med nuvarande högklassiga rör och fogutformning, 
rörnätsläckaget litet och kan vid dimensionering av distributionsledningar försummas. 
Däremot är läckagets storlek av stor betydelse vid dimensionering av huvudledningar och 
tryckstegringsstationer samt vid analys av befintligt ledningsnät, därför bör en särskild 
utredning göras för att klarlägga rörnätsläckagets storlek i olika delar av ledningsnätet, 
(VAV P83, mars 2001). 
 
3.5.1 Vattentryck 
Erforderlig trycknivå bestäms av topografi, bebyggelsetyp och dimensionering av 
ledningsnätet, (VAV P83, mars 2001). 
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3.5.2 Förnyelse av vattenledningsnät 
Vid en successiv förnyelse av vattenledningsnätet är det viktigt att dimensionerna väljs efter 
de aktuella behoven och inte efter de som gällde när det ursprungligen projekterades. Därför 
bör en dimensionsplan upprättas i ett tidigt skede i förnyelseplaneringen. Dimensionsplanen 
ska vara baserad på ledningsnätets framtida hydrauliska funktion och med hänsyn till framtida 
vattenbehov, (VAV P83, mars 2001). 
 
3.6 Drift och underhåll 
Drift- och underhållsinsatser måste ske fortlöpande för att ledningsnätet ska kunna uppfylla de 
gällande funktionskraven. Varje ledningssträcka har dock en begränsad livslängd, och förr 
eller senare är förnyelse ett mer lönsamt alternativ än fortsatta underhållsinsatser. Orsaken kan 
vara dålig kondition (exempelvis invändig korrosion) eller dålig funktion (exempelvis fel 
dimension). 
Valet mellan förnyelse och fortsatt underhåll bör ske systematiskt i en rullande förnyelseplan 
med 3-5 års framförhållning, det ger samtidigt en god beredskap för att med kort varsel byta 
ut en viss ledningssträcka om problemen blir akuta. Detta underlättas om en 
dimensioneringsplan upprättas i förväg. 
Valet av metod för förnyelse av en ledningssträcka görs utifrån aktuella funktionskrav samt 
kostnad, miljökrav och krav på framkomlighet, (VAV P83, mars 2001). 
 
3.6.1 Drift och underhåll av vattendistributionssystem 
För att kunna kontrollera funktionen hos ett distributionssystem är det nödvändigt att ha 
kontroll över flödena, vilket i sin tur kräver regelbunden kontroll av vattenmätarna. Om 
produktionen och konsumtionen är känd kan ledningssystemets läckage beräknas med god 
noggrannhet och eventuella erforderliga åtgärder sättas in. Större läckor på vattenledningar 
och dylikt brukar upptäckas och åtgärdas snabbt, medan mindre läckor kan förbli oupptäckta i 
flera år. 
Förekomsten av driftstörningar på ledningsnät kan i stor utsträckning förebyggas och dess 
följder begränsas bland annat genom att ledningsnäten ges lämplig utformning, god kvalitet 
och regelbundet underhåll. 
God ledningskvalitet förutsätter att rätt material valts för ledningar och tillhörande 
anordningar samt att produkterna kvalitetskontrolleras vid tillverkningen. Dessutom 
förutsätter god ledningskvalitet fullgott arbetsutförande, kontrollerat genom täthetsprovning 
och provtryckning av utförda ledningar enligt gällande anvisningar. Kontrollverksamheten 
kan sammanfattas i följande punkter: 
 
• Regelbunden kontroll av vattenkvaliteten 
• Översyn av ledningsplaner 
• Tillsyn och funktionskontroll av armatur, till exempel avstängningsventiler, 

luftningsanordningar och brandposter 
• Tillsyn och skötsel av distansmarkeringar och betäckningar 
• Vattenförlustmätningar och läcksökning 
• Rensning och spolning av ledningar 
• Reparation av läckor 
• Upptining av frusna ledningar 
• Revisionsbyten, provning och reparation av vattenmätare 
• Renovering av ledningar 
 
(Kompendium i Vattenförsörjningsanläggningar, 1998) 
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3.6.2 Tillsyn 
Det är främst vattenledningsnätets anordningar (exempelvis ventiler, vattenposter, 
luftningsventiler, pumpstationer) som fordrar kontinuerlig tillsyn. Rörnätet i övrigt 
kontrolleras genom tappvattenkvalitetsmätningar, förlustmätningar etcetera. Anordningar som 
inte fungerar orsakar ofta besvärligt och kostsamt extraarbete i samband med läckor och 
dylikt. Därför bör åtminstone de viktigaste anordningarna kontrolleras regelbundet. Tillsynen 
bör alltid omfatta följande: 
 
• Kontroll av distansmarkering och betäckning 
• Kontroll av läckning i packningar och dylikt 
• Kontroll av att armaturen fungerar 
• Lyssning efter eventuella läckor 
• Kontroll av överensstämmelsen med översiktsritning, 
(Kompendium i Vattenförsörjningsanläggningar, 1998) 
 
3.6.3 Läckvarnare 
Kontinuerlig övervakning av vattenledningsnätet kan ske genom att tryckmätare eller 
flödesmätare installeras och mätvärdena överförs till en dator med larm vid lämpligt 
minimitryck. (Kompendium i Vattenförsörjningsanläggningar, 1998) 
 
3.6.4 Dokumentation 
Varje problem bör dokumenteras tillsammans med de orsaker som är kända. Driftstörningar 
och klagomål och dylikt bör lagras i en databas som underlag i förnyelseplaneringen. På 
samma sätt bör driftpersonalens erfarenheter dokumenteras. Problem indelas grovt i 
konditionsproblem och funktionsproblem. Medan konditionsproblem kan härledas till tydliga 
defekter i ledningsnätet, såsom trasiga rör eller igensättningar, kräver funktionsproblem ofta 
en mer övergripande analys av hela ledningsnätets funktion. Ett exempel på funktionsproblem 
kan vara dålig vattenomsättning på grund av fel i ledningsdimension eller ett olämpligt 
driftsätt. Alla problem som kan kopplas till ett visst ledningssystem bör sammanställas och 
analyseras. Detta ger en samlad bild av ledningsnätets status och ett gott underlag för 
förnyelseplanering, (VAV P83, mars 2001). 
 
3.6.5 Analys av orsaker till vattenläckor 
Inom områden med stort antal vattenläckor analyseras ledningssträckorna för att få fram 
underlag för ställningstagande till prioritering av åtgärder. I arbetet ingår bland annat att 
inventera frekvensen för vattenläckor på delsträcka för delsträcka, klarlägga läckornas läge 
och tidsintervall mellan inträffade läckor, jordarter, sättningar, rörmaterial, eventuella 
tryckslag samt andra problem som dricksvattenkvalitet med mera, (VAV P83, mars 2001). 
 
3.6.6 Ventilundersökning 
Dåligt stängda ventiler eller ej helt öppnade ventiler kan ge funktionsproblem under lång tid 
utan att upptäckas. Vid oförklarliga kapacitetsproblem och liknande kan en grupp kritiska 
ventiler väljas ut och undersökas. Ett regelbundet ventilkontrollprogram är resurskrävande, 
men ger god kontroll över ventilernas kondition, (VAV P83, mars 2001).  
 
3.6.7 Invändig inspektion 
Invändig inspektion kan utföras med fiberoptik vid oförklarliga kapacitetsproblem och 
vattenkvalitetsproblem. Metoden är relativt oprövad, men kan ge värdefull information. 
Invändig korrosion kan ge upphov till såväl dålig kapacitet som missfärgning och 
bakterietillväxt, (VAV P83, mars 2001). 
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3.7 Distributionsnätet 
Cirka 70 procent av de totala investeringarna i allmänna VA-system går till rörsystemet varför 
en korrekt utformning av detta är viktigt. Detta gäller inte enbart val av sträckning och 
dimensioner utan också materialval och arbetsutförande, vilket i hög grad är avgörande för en 
anläggnings livslängd, (Kompendium i Vattenförsörjningsanläggningar, 1998). 
 
3.7.1 Nättyper 
Det finns olika nättyper, cirkulationsnät och förgreningsnät. Ofta brukar en kombination av 
dessa tillämpas. 

Figur 3 Cirkulationsnät för dricksvatten  

Figur 4 Förgreningsnät för dricksvatten 
 
Cirkulationsnät 
Cirkulationsnät, se figur 3, är vanligast och har i jämförelse med förgreningsnät stora fördelar 
ut hydraulisk synpunkt. Risken för kvalitetsförsämring på grund av stillastående vatten i 
ändledningar minskar. Ett rörbrott behöver dessutom inte resultera i att konsumenten avstängs 
från vatten i ett cirkulationsnät eftersom matningen kan ske från två eller flera håll, 
(Kompendium i Vattenförsörjningsanläggningar 1998). Nackdelen med cirkulationssystem är 
att det är dyrare än ett förgreningsnät på grund av att den totala ledningslängden blir längre 
och antalet avstängningsventiler blir fler, (VAV P83, mars 2001). 
 
Förgreningsnät 
Rena förgreningsnät, se figur 4, används vanligen i mindre förbrukningsområden. Också i 
cirkulationsnät ingår inslag av förgreningsnät. (Kompendium i 
Vattenförsörjningsanläggningar,1998). Fördelen med förgreningsnät är att de ger en lägre 
investeringskostnad eftersom den totala ledningslängden blir kortare. Nackdelen är att vid 
avbrott kan ett stort antal brukare bli avstängda från tillförsel av vatten, (VAV P83, mars 
2001). 
 
3.7.2 Ventiler 
För att göra distributionssystemet driftsäkrare och underlätta reparationer behövs ventiler av 
olika slag på nätet. Ventilerna kan i många fall liknas vid vattenkranar som ligger under jord 
med en förlängd kranarm upp till markytan, (Kompendium i Vattenförsörjningsanläggningar, 
1998). 
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Rörbrotts- respektive backventiler Dessa stänger automatiskt av en ledning om vatten 
strömmar med för stor hastighet respektive i fel 
riktning. 
 

Automatiska luftventiler  Sätts in i vattenledningarnas toppunkter, där luft kan 
samlas och hindra vattnet från att flöda fram. 
 

Brandposter   Placeras vid ett konventionellt brandsläcknings- 
system med ett inbördes avstånd på maximalt 150 
meter. Inom ett område där så kallade 
alternativsystemet tillämpas (exempelvis tankfordon) 
bör köravståndet mellan yttersta delen av 
bebyggelseområdet och brandpost ej överstiga 1000 
meter. Om en brandpost placeras på en lednings 
toppunkt kan den också tjäna som avluftningsventil. 
 

Tömningsventiler  Inkopplas på lågt liggande punkter för ledningarnas 
tömning vid reparationer och dylikt. 
 

Tryckreduceringsventiler  Sänker trycket på utsatta delar av ledningsnätet vid 
ringa eller ingen vattengenomströmning.  

 
På större och betydelsefulla huvudledningar brukar ventiler göras fjärrmanövrerbara, 
(Kompendium i Vattenförsörjningsanläggningar,1998). 
 
3.7.3 Vattenmätare 
Vattenmätarna är viktiga komponenter i vattendistributionsnätet. De utgör grunden för en 
rättvis fördelning av vattenkostnaderna. Vattenmätarna ger en exakt tryckförlust av några mvp 
och kräver underhåll, (Kompendium i Vattenförsörjningsanläggningar,1998). 
 
Mätaren skall placeras så att den är lättåtkomlig för avläsning, utbyte och reparation. Den 
skall anordnas så att den är skyddad för frysning, olämplig uppvärmning och yttre påverkan 
samt så att den inte tynger och därigenom skadar ledningen. Vid förgrenade servisledningar 
och vid flera servisledningar till samma fastighet erfordras skydd mot backströmning, (VA 
HANDBOK, 1981). 
 
Genom kontinuerlig mätning av flödena i vissa punkter i ledningsnätet erhålls information, 
förutom om flödenas storlek, även om vattenomsättningen i ledningsnätet. En bearbetning av 
uppmätta värden kan också ge viss information om läckor i ledningsnätet. Användning av 
vattenmätare i fastigheter bidrar också till kunskap om ledningsnätets kondition. Förutom att 
de fungerar som ett hjälpmedel för en rättvis debitering ger de om debiterad volym jämförs 
med en volym som passerat mätare i vissa knutpunkter information om läckor i området, 
(VAV P83, mars 2001). 
 
Kontroll och provning av vattenmätarna bör ske kontinuerligt och protokollföras, (VAV P35, 
juli 1979). 
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4 RESULTAT  
 
I detta kapitel redovisas resultatet av examensarbetet. 
 
4.1 Jämförelse med liknande verksamheter angående dricksvatten 
förbrukningen per person 
Genom jämförelser mellan liknande företags dricksvattenförbrukning kunde jag få en bild 
över hur Iggesunds Bruks nivå på dricksvattenförbrukning ser ut.  
Av faktaruta 1 framgår att siffrorna över vattenförbrukningen per anställd är rimliga i 
jämförelse med de andra. Korsnäs AB har en mindre förbrukningsvolym men också fler 
anställda som eventuellt läckage slås ut på. Vargön Alloys AB ser ut att ha en relativ hög 
förbrukning per anställd men har då färre anställda än både Korsnäs AB och Iggesunds Bruk 
och därmed färre personer att fördela eventuella läckagevolymer på. 
 
Faktaruta 1 Jämförelser mellan olika företags dricksvattenförbrukning 
 
Iggesunds Bruk 
Produkter: Solidkartong för förpackningar och grafiska ändamål 
Kapacitet: Kartong 300 000 ton/år, massa för avsalu 50 000 ton/år 
Medelantal årsanställda: 1053 
Dricksvattenförbrukning: 2003: 79265 m3/år 
Källa: Per Mårtensson, Iggesunds Bruk 
 
Dricksvattnet utslaget per anställd vid företaget (2003): 
79265/1053 = ca 75.3 m3/år 
 
Korsnäs AB 
Produkter: Kartong- och pappersprodukter för förpackningsområdet och fluffmassa för hygienprodukter.  
Kapacitet: Sulfatmassa: 665 000 ton/år som vidare förädlas till: Kartong och papper: 620 000 ton/år, Fluffmassa: 
120 000 ton/år 
Medelantal årsanställda: 1400 
Dricksvattenförbrukning: 2003: 62328 m3/år 
Källa: www.korsnas.se och Ulf Olsson, Korsnäs AB 
 
Dricksvattnet utslaget per anställd vid företaget (2003): 
62328/1400 = ca 44,5 m3/år 
 
Vargön Alloys AB 
Produkter: Ferrolegeringar 
Kapacitet: Ferrokisel 25000 ton/år, Högkolat ferrokrom (HCFeCr) 25000 ton/år, Högkolat ferrokrom (HCFeCr 
alt. Chargekrom) 25000 resp. 30000 ton/år, Högkolat ferrokrom (Chargekrom) 100000 ton/år, 
Medelantal årsanställda: 249 
Dricksvattenförbrukning: 2001: 22500 m3/år 
Källa: www.vargonalloys.se och www.vargonalloys.se/sv/MRAP2001.pdf 
 
Dricksvattnet utslaget per anställd vid företaget (2001): 
22500/249 = ca 90,4 m3/år 
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4.2 Teoretisk normal dricksvattenförbrukning 
Genom att räkna ut vad en teoretisk normal dricksvattenförbrukning bör ligga på per anställd 
och dygn vid Iggesunds Bruk har jag även kunnat fastställa vad den teoretiskt normala 
förbrukningen per avdelning bör vara. Detta har jag gjort för att senare kunna göra en 
jämförande analys. Om Iggesunds Bruk inte vet vad den normala förbrukningen av 
dricksvatten bör ligga på kan inte heller det normala läckagets storlek på ledningsnätet 
fastställas. 
 
Vid uträkningarna har jag tagit hänsyn till personalens anställningsform då 
dricksvattenförbrukningen skiljer sig mellan kollektivanställda och tjänstemän, främst tänker 
jag då på behovet av dusch på jobbet. Se tabell 1. Vid sammanställningen har jag även tagit 
hänsyn till om eventuellt övrig dricksvattenförbrukning används på respektive avdelning, 
exempelvis kylvatten. Men detta dementerades av Jarmo Rattila som arbetar inom VA-
underhåll på Iggesunds Bruk. Till kylning används enbart mekaniskt- och kemiskt renat 
råvatten. Brandvatten (dricksvatten via brandposter) används dock till vissa ändamål, men 
detta sker inte dagligen och kan därför inte räknas till normal dricksvattenförbrukning. I 
personalhuset finns dock bruksbaren, Iggesunds Bruks egen restaurang, där det lagas och 
serveras mat till i snitt 300 personer om dagen, sex dagar i veckan. Enligt VAV P30 är normal 
vattenförbrukningen per gäst mellan 15 och 40 liter. Varför jag antagit en medelförbrukning 
på 27,5 liter dricksvatten per besökare. När jag sedan multiplicerar denna siffra med antalet 
besökare (300 personer) visar det en förbrukning av cirka 8,25 kubikmeter per dygn i 
dricksvattenförbrukning i bruksbaren.  
 
Tabell 1 Teoretisk dricksvattenförbrukning per dygn för kollektivanställda och tjänstemän 
 
Kollektivanställda    
 Antal ggr Minuter Liter 
Toalett 6 l/spolning 5  30 
Tvättställ 6 l/min 5 0,5 15 
Dusch 0,3 l/sek 1 5 90 
Diskho 8 l/min 3 0,5 12 
Kaffe & dyl.   1 
  Summa: 148 
    
 
Tjänstemän & 
liknande anställning

   

 Antal ggr Minuter Liter 
Toalett 6 l/spolning 5  30 
Tvättställ 6 l/min 5 0,5 15 
Diskho 8 l/min 3 0,5 12 
Kaffe & dyl.   1 
  Summa: 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 19

Nedanstående tabell visar på hur stor den teoretiska förbrukningen av dricksvatten per dygn är 
på respektive avdelning, återfinns mer specificerad i bilaga 2. 
 
Tabell 2 Teoretisk förbrukning av dricksvatten vid respektive avdelning 
 
Avdelning m3 /dygn 
Terminalen 4,2 
Kontor 59 2,0 
Kontor 73-74 4,9 
Styrhytten och utvecklingsavdelningen 2,0 
UH-centralt 17,8 
Varmförråd 0,7 
Sodahuset 0,9 
Barktrumma 1 4,6 
Massalinje 3-4 6,7 
Pumpstation 2 1,2 
Lutblock 4,7 
Valslager 0,1 
Barackerna 5,9 
Personalhus 11,4 
Vedkontor 1,2 
TM4 1,2 
KM 1-2 19,2 
EBH 14,6 
Valslipen 0,9 
Summa m3 /dygn 104,2 
 
Siffrorna ovan, tabell 2, visar på dricksvattenförbrukning under en vardag. Helgtid är 
personalstyrkan cirka 10 % av personalantalet under veckorna och består av 
kollektivanställda. En normal teoretisk dricksvattenförbrukning under ett helgdygn hamnar då 
på 10,2 m3/lördag och 8 m3/söndag, se uträkning nedan. 
 
Personalstyrka vardag: 537 
Personalstyrka helg: 537 * 10 % = 54 personer 
Teoretisk dricksvattenförbrukning per kollektivanställd/dygn: 148 liter, 0,148 m3. 
Antal besökare bruksbaren lördag, cirka 80 stycken (söndagar stängt). 
Dricksvattenförbrukning/person bruksbaren: 27,5 liter 
Dricksvattenförbrukning bruksbaren, lördag: 80 * 27,5 liter = 2200 liter = 2,2 m3 
Förbrukning lördag: (54 * 0,148) + 2,2 m3= 10,2 m3 

Förbrukning söndag: (54 * 0,148) = 8 m3 
 
En normal teoretisk dricksvattenförbrukning under en vecka blir då 539,2 m3 ((104,2 * 5) + 
10,2 + 8) och under ett år 28038 m3 (539,2 * 52). 
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4.3 Förväntade förluster från Iggesunds Bruks dricksvattensystem 
Den egentliga dricksvattenförbrukningen för Iggesunds Bruk var under 2003 79265 
kubikmeter. Enligt mina uträkningar vad den teoretiskt normala dricksvattenförbrukningen 
bör ligga på blir vattenförlusterna genom läckage 51227 kubikmeter per år (79265 m3- 28038 
m3). Denna siffra blir dock inte riktigt rättvis då större förbrukningsvolymer uppstår under så 
kallade ”vattenstopp” då dricksvatten kopplas in i produktionen. För att få en rättvisare 
läckagesiffra har jag i stället räknat på en ”normal” vecka och multiplicerar det resultatet med 
52 för att få fram den egentliga årsförbrukningen utan vattenförbrukningstoppar. 
 
Dricksvattenförbrukningen under året 2003 återfinns i figur 5 (samt i siffror i bilaga 3). Som 
synes där ligger vattenförbrukningen ganska konstant vecka 1-27 (därefter har en ökning skett 
vid höststoppet samt vid ett stort läckage).Total dricksvattenförbrukning en normal vecka 
under 2003: 34944/27=1294,2 m3(34944 är den totala förbrukningen av dricksvatten vecka 1-
27). 
 
Enligt mina uträkningar borde dricksvattenförbrukningen, exklusive 
vattenförbrukningstoppar, då ligga på 67298 kubikmeter per år (1294,2*52). Läckaget 
beräknas då vara 39260 kubikmeter per år (67298 m3- 28038 m3) på Iggesunds Bruks 
dricksvattensystem. Procentuellt är alltså läckaget från ledningsnätet cirka 58 procent av den 
normala dricksvattenförbrukningen. 
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Figur 5 Dricksvattenförbrukning 2003 
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4.4 Dygnsvariation på dricksvattenförbrukningen 
Förbrukningen är inte konstanta under dygnet Därför har jag under ett dygn (040329-040330) 
läst av flödesmätarna i norra- och södra mätkammaren (södra mätkammaren kopplades om för 
att enbart mäta vattenförbrukningen vid kartongfabriken, kemikalie och TM4 medan norra 
mätkammaren mätte resterande vattenledningsnät på fabriksområdet). Mätvärden visade på att 
toppar förekommer vid skiftbyten (dusch) och lunchtid. Största förbrukningstoppen var vid 
16-tiden då de dagtidsanställda slutade sitt arbete för dagen. Se figur 6 och 7 samt bilaga 5. 
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Figur 6 Dygnsvariation dricksvatten, avläsning av vattenmätare i norra- och södra mätkammaren 

040329-040330 
 

Total förbrukning

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

19:12 00:00 04:48 09:36 14:24 19:12 00:00

m
3/

tim
m

e

Total förbrukning
 

 
Figur 7 Dygnsvariation dricksvatten i hela Iggesunds Bruk vattenledningssytem, mätdatum 040329-

040330 
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Genom mätning av dygnsvariationen har maxtimfaktorn för dricksvattenförbrukningen kunnat 
räknas ut. Maxtimfaktorn är som jag tidigare skrivit om kvoten mellan den uppmätta högsta 
timförbrukningen under ett dygn med maximal förbrukning och den genomsnittliga 
timförbrukningen under dygnet. Denna faktor samt maxdygnsfaktorn kan vara bra att ha med 
vid dimensionering av ledningar. 
 
Den högst uppmätta timförbrukningen under dygnet var 12,2 m3/h. Den genomsnittliga 
förbrukningen låg på 6,8 m3/h. Maxtimfaktorn blir därmed 1,8. 
 
Jag har även genomfört mätningar under helgtid då dricksvattenförbrukningen är betydligt 
lägre, på grund av ett lägre personalantal. Detta för att kunna räkna ut förbrukningen per 
vecka samt se skillnaden i vattenförbrukning under en veckodag och en helgdag. Under 
helgtid ligger förbrukningen på 5 m3/h medan förbrukningen under en veckodag enligt ovan 
ligger på ett genomsnitt av 6,8 m3/h. 
 
När mätningarna var klara använde jag mig av mina tidigare inhämtade uppgifter om den 
teoretiska dricksvattenförbrukningen och satte samman dessa till en teoretisk dygnsvariation 
för dricksvattnet. Se figur 8. Liksom i de verkliga mätningarna delade jag upp förbrukningen i 
södra och norra samt den totala förbrukningen. Kurvorna visade sig rätt lika, med skillnaden 
att de verkliga mätningarna visade en konstant dricksvattenförbrukning på cirka två m3/h 
mera. Slutsatsen som jag drar av detta är att det troligtvis finns så kallat smygande läckage i 
Iggesunds Bruks dricksvattenledningsnät på ungefär två m3/h, vilket är cirka 17472 
kubikmeter per år. Detta faktum kan även stärkas av att dricksvattenförbrukningen är hög 
även under helgtid då personalantalet är cirka tio procent av personalstyrkan veckotid. 
De teoretiska kurvorna visar på mer extrema toppar av dricksvattenförbrukning. Detta beror 
inte på att dricksvattenförbrukningen är högre utan att jag räknat på hela timmar, till exempel 
att alla vid skiftbytet duschar exakt klockan 16.00 och inte med tidsintervallet 15.30 – 16.30. 
 

 
Figur 8 Teoretisk dygnsvariation i hela Iggesunds Bruks vattenledningssystem samt uppdelat på norra 

och södra mätkammaren. 
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4.5 Krav på dricksvattennätet 
Enligt livsmedelverkets föreskrifter om dricksvatten, SLV FS 2001:30, skall dessa gälla vid 
hanteringen och kvaliteten på dricksvatten, oavsett om denna ingår i en yrkesmässig 
verksamhet eller inte. Enligt 3 § ska särskild hänsyn tas till risken av kvalitetsförändringar 
under distributionen. I paragraf 6 står det att ”En distributionsanläggning skall vara utformad, 
utformas och skötas på ett sådant sätt att dricksvattnet uppfyller kraven i föreskriften när det 
når användarna”. 
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4.6 Nätverksanalys 
 
4.6.1 Förnyelseplan och dimensioneringsplan 
Valet mellan förnyelse och fortsatt underhåll bör ske systematiskt i en rullande förnyelseplan 
med 3-5 års framförhållning. Vid en successiv förnyelse av dricksvattenledningsnätet är det 
viktigt att dimensionerna väljs efter det aktuella behovet och inte efter vad som gällde när det 
ursprungligen projekterades.  
Efter diskussion med Per Mårtensson, byggchef på Iggesunds Bruk har framgått att vissa 
ledningssträckor är riktigt gamla och att det troligtvis är där som de största läckagen återfinns. 
Det ursprungliga vattenledningsnätet byggdes för 30-40 år sedan och merparten av dessa 
ledningar är fortfarande i drift även om några ombyggnader skett (se bilaga 4). 
 
Med en förnyelseplan erhålls en god beredskap för att med kort varsel byta ut en viss 
ledningssträcka om problemen blir akuta. Detta underlättas om en dimensioneringsplan 
upprättas i förväg. Dimensionsplanen ska vara baserad på ledningsnätets framtida hydrauliska 
funktion och med hänsyn till framtida vattenbehov. 
Valet av metod för förnyelse eller omdragning av en ledningssträcka görs utifrån aktuella 
funktionskrav samt kostnad, miljökrav och krav på framkomlighet. 
Varje problem kring dricksvattensystemet bör dokumenteras tillsammans med de orsaker som 
är kända. Driftstörningar och klagomål med mera bör lagras i en databas som underlag i 
förnyelseplaneringen. På samma sätt bör personalens erfarenheter dokumenteras. Alla 
problem som kan kopplas till ett visst ledningssystem bör sammanställas och analyseras. 
Detta ger en samlad bild av ledningsnätets status och ett gott underlag för förnyelseplanering. 
Varje ledningssträcka har dock en begränsad livslängd och förr eller senare är förnyelse ett 
mer lönsamt alternativ än fortsatta underhållsinsatser. Orsaken kan vara dålig kondition 
(exempelvis invändig korrosion) eller dålig funktion (exempelvis fel dimension). 
 
För att underlätta läcksökningsarbetet bör beskrivningen av distributionsanläggningen 
innehålla följande: 
 

• Kartor över vattenledningar 
• Uppgifter om rördimensioner, rörmaterial och rörens ålder 
• Analys av flöden och beräkningar av vattenomsättningen i olika delar av anläggningen 
• Uppgifter om lägen och funktioner för ventiler, brandposter och spolposter 

 
4.6.2 Dricksvattennätet 
Till ett tappvattensystem i Sverige ska det vara tryckklass PN 10 (www.wirsbo.se). Alla 
dricksvattenledningar är av denna klass på Iggesunds Bruk. 
 
De äldre rörmaterialen antas vara av gjutjärn. Enligt Scandiaconsults rapport ”Förslag till 
förnyelse av ledningsnätet för dricksvatten vid Iggesunds Bruk” finns dock undantag, detta 
gäller senare ombyggnationer av ledningsnätet. 
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Följande ombyggnationer av ledningsnätet har genomförts (se bilaga 4):  
 
• Syrafast ledning i kulvert mellan Barktrumma 1 och Plastverkstad. Ombyggd i början av 

1990-talet.1 
• Syrafast ledning under bjälklag i Sodahus och Turbin G4. Ombyggd i början av 1990-

talet.1 
• Markförlagd plastledning söder om flissilo. Ombyggd i mitten av 1990-talet. 
• Markförlagd plastledning mellan den norra mätstationen och Bruksbaren. Ombyggd 1995. 
• Markförlagd plastledning under kontor 74. Ombyggd omkring 1998. 
• Markförlagd plastledning från järnvägsspår norr om Remshanteringen till TM4/Blekeri 2. 

Ombyggd 1999. 
• Markförlagd plastledning från TM4/Blekeri 2 till före detta Flingtork. Ombyggd 2001. 
 
 
1 Syrafast ledning används på grund av risk för yttre korrosion 
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4.7 Modell för läcksökning 
 
4.7.1 Systematisk läcksökning 
Eftersom de vattenläckor Iggesunds Bruk har störst problem med är de mindre och mer 
smygande läckagen som också är de svårare att finna igen, rekommenderar jag systematisk 
läcksökning. Personalen söker sig successivt fram till läckageområden, och därifrån till 
enskilda läckor samt på ett systematiskt sätt går igenom och undersöker olika tänkbara orsaker 
till förlusten.  
 
4.7.2 Tidpunkt för läcksökning och mätning 
Den systematiska läcksökningen bör ske när så nära normala förhållanden som möjligt råder, 
alltså inte under så kallade driftstopp, semestertider och liknande. 
Ofta vid flödesmätning för att hitta läckage brukar mätning ske nattetid, då förbrukningen är 
som minst och vattentrycket störst, så kallat nattminimiflöde. På Iggesunds Bruk vet jag dock 
inte om det är den bästa metoden då det alltid finns personal på fabriken. I de byggnader där 
det bara finns dagtidsanställda kan det dock vara en fördel. Men annars rekommenderar jag att 
mätning i stället görs vid en bestämd tid på dygnet. Vilken tidpunkt som mätningen sker 
borde inte spela någon större roll, dock att den sker vid samma tidpunkt varje gång. 
 
4.7.3 Ventilavstängning och flödesmätning 
Genom ventilavstängning och flödesmätning kan läckage knytas till ett begränsat område. Vid 
ventilmanöver skall protokoll föras. Protokollen ska ha kolumner för stängningstidpunkt och 
öppningstidpunkt för varje ventil, detta för att det enkelt skall kunna kontrolleras att ingen 
ventil blivit bortglömd. Exempel på protokoll visas nedan i figur 9. 
 
Ventil Nr Stängd klockan Öppnad klockan Anteckningar Anmärkning 
     
     
     
     
     
     
     
 
Figur 9 Protokoll för ventilmanöver 
 
De flödesmätare som i dag används på Iggesunds Bruk finns placerade i den norra- och södra 
mätkammaren, se figur 10. 
 

 
 
Figur 10 Flödesmätare 
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Fler mätpunkter kan krävas för att underlätta läcksökningsarbetet. En flödesmätare som 
arbetar utan något ingrepp i själva rörledningssystemet är ultraljudsflödesmätaren där 
mätsonderna fästs utanpå det befintliga rörledningssystemet med hjälp av spännband eller 
dylikt. Det krävs inga borrnings- eller svetsarbeten vid installation. Nackdelen för Iggesunds 
Bruk med den typen av mätare är att det kan vara svårt att komma åt att placera dessa på 
önskade punkter, exempelvis på ledningar under mark och byggnader. Mätaren ska ju vara 
lättåtkomlig för avläsning, utbyte och reparation samt vara skyddad för frysning, olämplig 
uppvärmning och yttre påverkan. Ur de aspekterna är förbigångsledning att rekommendera.  
 
Förbigångsledning är ur en ekonomisk aspekt en relativt billig investering i jämförelse med att 
placera ut flera fasta flödesmätare. Samma förbigångsledning och mätare flyttas emellan de 
olika delsträckor som skall mätas i form av en brandslang mellan två brandposter, den ena 
utanför och den andra innanför områdesgränsen. I slangledningen inkopplas någon form av 
flödesmätare. Förlusterna genom läckage framträder då tydligt över den normala 
förbrukningen. Denna metod kan vara ett bra sätt för Iggesunds Bruk att använda sig utav när 
läcksökning ska genomföras på en viss ledningssträcka. (I bilaga 6 visas de nuvarande 
brandposternas placering). 
 
4.7.4 Övervakningssystem 
En del i den fortsatta läckagesökningsstrategin är ett väl fungerande övervakningssystem. Ett 
bra övervakningssystem gör att avvikelser från den normala förbrukningen direkt registreras 
och kan spåras till rätt område, det ger även kunskap om ledningsnätets kondition. Desto fler 
mätpunkter ju noggrannare kan personalen följa vattnets väg i distributionsnätet. Förutom att 
de fungerar som ett hjälpmedel för en rättvis debitering ger de, om debiterad volym jämförs 
med en volym som passerat mätare i vissa knutpunkter, information om läckor i området. 
Övervakningssystemets syfte är att personalen vid för höga flöden ska kunna få ett larm om 
att något är fel. Kontinuerlig övervakning av ledningsnätet kan ske genom att tryckmätare 
eller flödesmätare installeras och mätvärdena överförs till en dator med larm vid lämpligt 
minimitryck. Vid Iggesunds Bruk är dock inte minimitryck något bra mått att använda sig av 
då flödena är relativt höga dygnet runt. Kontinuerlig övervakning av flöden är därför att 
rekommendera. 
 
4.7.5 Finsökningsarbete  
I så fall då fysiskt läckage observerats, krävs ofta finsökning för att mer exakt kunna finna 
läckageplatsen. För att detta arbete ska kunna göras på ett effektivt sätt krävs bra 
finsökningsapparatur. Finsökningsutrustning används i första hand i högprioriterade delar. 
Vid denna finlokalisering av läckage rekommenderar jag lyssning. 
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4.8 Dricksvattenanvändning i produktionen 
Här skulle ett system behöva införas för att undvika den här typen av onödig förbrukning av 
dricksvatten. Systemet skall säkra att återgång till processvatten sker snarast möjligt efter så 
kallat ”vattenstopp”. Vid överkoppling från det mekaniskt eller kemiskt renade råvattnet som 
normalt används i produktionen bör ett dokumentationssystem införas som visar på vem som 
gjorde överkopplingen samt vid vilken tidpunkt detta gjordes. 
Nedan visas ett förslag på hur ett sådant dokumentsystem skulle kunna se ut (figur 11). Det 
visar klart på vilken tid omkopplingen ägde rum, vem som gjorde det och när det sedan 
kopplades tillbaka. Av erfarenhet vet vi att personalen oftast inte tycker om förändringar, 
särskilt inte om de medför extra arbete. Jag har tagit detta i beaktande och därmed försökt att 
göra protokollet så enkelt och kortfattat som möjligt. För att personalen i produktionen ska 
förstå hur viktigt det är att detta sköts bör dock information om detta ges innan protokollet 
sätts upp. Förslagsvis sätts ett nytt protokoll upp i början av varje månad då också en 
sammanställning över förra månadens dokumentation görs av ansvarig person. På så sätt 
skapas ett arkiv där den totala dricksvattenförbrukningen i produktionen varje månad kan 
återfinnas. 
 

TID FRÅN OMKOPPLING 
MEKRENAT TILL 
DRICKSVATTEN 
ÅR-MÅN-DAG KLOCKSLAG 

TID FÖR TILLBAKA KOPPLING 
FRÅN DRICKSVATTEN TILL 
MEKRENAT 
ÅR-MÅN-DAG KLOCKSLAG 

ANSVARIG PERSON FÖR 
OMKOPPLINGEN 

ANMÄRKNING 

    
    
    
    
    
    
    

 
Figur 11 Förslag till omkopplings protokoll 
 
Enligt Per Mårtensson, byggchef på Iggesunds Bruk har arbete påbörjats på flera ställen i 
produktionen med att ”försvåra” omkopplingen. I stället för att enkelt kunna koppla om på 
plats måste personalen nu dra en vattenslang från ett uttag en bit bort över golvet för att kunna 
koppla in dricksvatten i produktionen. Detta medför att det syns när omkoppling skett och att 
det inte glöms bort.  
 
Vid inkoppling av vatten till en maskin är det viktigt att vattnet kommer in via ett öppet kärl, 
se figur 12. Detta för att förorenat vatten ej ska kunna tryckas baklänges via anslutningen till 
dricksvattennätet. På grund av detta får endast förutbestämda uttag för dricksvatten brukas i 
produktionssyfte. 

Figur 12 Öppet kärl för inkoppling av dricksvatten till produktion 
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5 SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 
 
5.1 Slutsatser 
Den teoretiskt normala förbrukningen av dricksvatten beroende av antalet anställda per 
avdelning har fastställts och därigenom har jag också kunnat räkna ut den teoretiskt normala 
dricksvattenförbrukningen Iggesunds Bruk som helhet (28038 m3). Jag jämförde dessa siffror 
med den verkliga dricksvattenförbrukningen och fick fram det förväntade läckaget i 
Iggesunds Bruks dricksvattensystem. Resultatet blev enligt mina uträkningar att läckaget 
beräknas vara 39260 m3/år. Procentuellt är läckaget från ledningsnätet cirka 58 procent av den 
normala dricksvattenförbrukningen.  
 
Vid en jämförelse med andra liknade företags dricksvattenförbrukning per anställd är 
förbrukningsvolymerna på Iggesunds Bruk rimliga i jämförelse med de andra. 
 
Förbrukningen är inte konstanta under dygnet och för att undersöka hur dricksvattenåtgången 
fördelar sig under dygnet har jag under ett dygn läst av vattenmätarna en gång i timmen. 
Mätvärden visade på att toppar förekommer vid skiftbyten (dusch) och lunchtid. Största 
förbrukningstoppen var vid 16-tiden då de dagtidsanställda slutade sitt arbete för dagen.  
Jag har även genomfört mätningar under helgtid då dricksvattenförbrukningen är betydligt 
lägre, på grund av ett lägre personalantal. När mätningarna var klara använde jag mig av mina 
tidigare inhämtade uppgifter om den teoretiska dricksvattenförbrukningen och satte samman 
dessa till en teoretisk dygnsvariation för dricksvattnet. Kurvorna visade sig rätt lika, med 
skillnaden att de verkliga mätningarna visade en konstant dricksvattenförbrukning på cirka två 
m3/h mera. Slutsatsen som jag drar av detta är att det troligtvis finns så kallat smygande 
läckage i Iggesunds Bruks dricksvattenledningsnät på ungefär två m3/h, vilket är cirka 17500 
kubikmeter per år.  
 
Vissa sträckor på Iggesunds Bruk dricksvattenledningsnät är riktigt gamla och att det 
troligtvis är där som de största läckagen återfinns. Det ursprungliga dricksvattenledningsnätet 
byggdes för 30-40 år sedan och merparten av dessa ledningar är fortfarande i drift även om 
några ombyggnader skett. 
 
Enligt livsmedelverkets föreskrifter om dricksvatten, SLV FS 2001:30, skall dessa gälla vid 
hanteringen och kvaliteten på dricksvatten, oavsett om denna ingår i en yrkesmässig 
verksamhet eller inte. Detta gäller alltså även Iggesunds Bruk och ska finnas i åtanke vid 
arbete med dricksvattennätet. 
 
Ett system skulle behöva införas för att dricksvattenanvändning i produktionen inte bör kunna 
förekomma annat än när så kallade ”vattenstopp” råder. Systemet skall säkra att återgång till 
processvatten sker snarast möjligt efter ”vattenstopp”. Vid överkoppling från det mekaniskt 
eller kemiskt renade råvattnet som normalt används i produktionen bör ett 
dokumentationssystem införas som visar på vem som gjorde överkopplingen samt vid vilken 
tidpunkt detta gjordes. Jag har i arbetet gjort ett förlag på hur ett sådant 
dokumentationssystem skulle kunna se ut. 
 
Fler mätpunkter kan krävas för att underlätta läcksökningsarbetet. Jag rekommenderar 
ultraljudsflödesmätare som arbetar utan något ingrepp i själva rörledningssystemet samt en 
förbigångsledning som är en relativt billig investering i jämförelse med att placera ut flera 
fasta flödesmätare. Samma förbigångsledning och mätare flyttas emellan de olika delsträckor 
som skall mätas. Kontinuerlig övervakning av flöden rekommenderas. 
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En förnyelseplan samt en dimensioneringsplan bör enligt min åsikt tas fram för att få en god 
beredskap och planering för förnyelse och underhåll. Alla problem som kan kopplas till ett 
visst ledningssystem bör sammanställas och analyseras. Detta ger en samlad bild av 
ledningsnätets status och ett gott underlag för förnyelseplanering och läcksökningsarbetet.  
Som det ser ut i dag finns det inte ens dokumenterat vad det är för material i de äldre 
ledningarna, dessa antas bara vara av gjutjärn. Rörmaterial, dimensioner, ledningslängder, 
tryckklass och dylikt bör successivt införas i en databas. Det underlättar om all information 
finns att hämta på ett och samma ställe. 
 
5.2 Diskussion 
Det största problemet jag stött på under arbetets gång är att väldigt lite information finns 
sammanställt angående vattenledningsnätet och läcksökning på Iggesunds Bruk, jag hoppas 
att detta arbete skall vara en grund att starta ifrån för att detta ska förbättras. 
Läckagen har minskat i omfattning sedan förra året, vilket tyder på att vissa läckor lokaliserats 
och åtgärdas. Ytterligare en orsak till att dricksvattenförbrukningen minskat kan vara att 
personalen blivit mer observanta på rinnande kranar och dylikt då ämnet har kommit upp på 
tapeten. 
 
5.3 Rekommendationer och förslag till fortsatt arbete 
Här vill jag ge ytterligare några rekommendationer till Iggesunds Bruk angående målet att 
minska på dricksvattenförbrukningen.  
 
Sätt upp mål samt nyckeltal för att mäta och följa upp. Nedan ges exempel på mål och 
nyckeltal för vattenledningsnätets kvalitet och leveranssäkerhet. 
 
Inriktningsmål Ett väl fungerande ledningsnät. 
 
Resultatmål  Antal vattenläckor och storleken på läckage från ledningsnätet  
  skall successivt minska. 

 
Nyckeltal Antal reparerade vattenläckor på vattenledningsnätet per år eller 

läckage på ledningsnätet i kubikmeter vatten per dygn och år. 
 
Hushåll med vattnet. Använd vattenbesparande teknik, undvik att använda dricksvattnet till 
bevattning och spolning. En standardtoalett förbrukar i dag neråt 2 liter vatten per spolning. 
Mycket vatten kan sparas genom att byta ut gamla 6, 9 och 12 liters toaletter. Sparåtgärder 
kan också ske på de befintliga toalettstolarna. Genom att förse dem med en reglerbar 
spolknopp som gör att man kan variera spolmängden efter små och stora behov (H. Sternberg 
1997-98). 
 
Kanske fler examensarbeten inom dessa områden kan ge mer kunskap. Prioritet ett enligt mitt 
tycke är att börja med att skapa en databas där all information om vattenledningsnätet och 
dricksvattenförbrukningen sammanställs successivt.  
 
5.4 Slutord 
Jag har under arbetets gång lärt mig mycket om dricksvattenförbrukning, samtidigt som jag 
fått använda mig av tidigare inhämtad kunskap. 
Jag hoppas att Iggesunds Bruk kommer att finna nytta av resultatet av detta examensarbete 
och jag vill än en gång tacka alla inblandade för all hjälp. 
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BILAGA 1 Dricksvattenförbrukning 1996-2003 
 

År Förbrukning  Kostnad 
 (m3) (m3/timme) (kkr) 
1996 136553 15,6 2082,4 
1997 103683 11,9 1581,2 
1998 63209 7,2 963,9 
1999 64355 7,4 981,4 
2000 51394 5,9 783,8 
2001 56898 6,5 867,7 
2002 62238 7,1 1040,0 
2003 79265 10,5 1324,5 
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BILAGA 2 Teoretisk dricksvattenförbrukning per dygn 
 
Norra mätkammaren      
 Kollektivanställda Tjänstemän Tot. Förbrukning liter/dygn m3 
Terminalen      
Dag   6 6 348  
2-sk FM 10  10 1480  
2-sk EM 10  10 1480  
6-sk 06:00-14:00 2  2 296  
6-sk 14:00-22:00 2  2 296  
6-sk 22:00-06:00 2  2 296  
   Totalt/dygn: 4196 4,2 
      
Kontor 59      
Dag  34 34 1972  
   Totalt/dygn: 1972 2,0 
      
Kontor 73-74      
Dag 2 79 81 4878  
   Totalt/dygn: 4878 4,9 
      
Styrhytten & utv.avd      
Dag  35 35 2030  
   Totalt/dygn: 2030 2,0 
      
UH-centralt      
Dag 91 44 135 16020  
6-sk 06:00-14:00 4  4 592  
6-sk 14:00-22:00 4  4 592  
6-sk 22:00-06:00 4  4 592  
   Totalt/dygn: 17796 17,8 
      
Varmförråd      
Dag 5  5 740  
   Totalt/dygn: 740 0,7 
      
Sodahuset      
6-sk 06:00-14:00 2  2 296  
6-sk 14:00-22:00 2  2 296  
6-sk 22:00-06:00 2  2 296  
   Totalt/dygn: 888 0,9 
      
Barktrumma 1      
Dag 4  4 592  
2-sk FM 13  13 1924  
2-sk EM 13  13 1924  
6-sk 06:00-14:00 1  1 148  
   Totalt/dygn: 4588 4,6 
      
Massalinje 3-4      
Dag 2 27 29 1862  
6-sk 06:00-14:00 11  11 1628  
6-sk 14:00-22:00 11  11 1628  
6-sk 22:00-06:00 11  11 1628  
   Totalt/dygn: 6746 6,7 
      
Pumpstation 2      
Dag 2  2 296  
6-sk 06:00-14:00 2  2 296  
6-sk 14:00-22:00 2  2 296  
6-sk 22:00-06:00 2  2 296  
   Totalt/dygn: 1184 1,2 
      
Lutblock      
Dag 5  5 740  
6-sk 06:00-14:00 9  9 1332  
6-sk 14:00-22:00 9  9 1332  
6-sk 22:00-06:00 9  9 1332  
   Totalt/dygn: 4736 4,7 
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Valslager      
Dag 1  1 148  
   Totalt/dygn: 148 0,1 
      
Barackerna      
Dag 40  40 5920  
   Totalt/dygn: 5920 5,9 
      
Personalhus      
Dag 21  21 3108  
Övrigt (besökare)   300 8250  
   Totalt/dygn: 11358 11,4 
      
Vedkontor      
Dag 2 1 3 354  
6-sk 06:00-14:00 2  2 296  
6-sk 14:00-22:00 2  2 296  
6-sk 22:00-06:00 2  2 296  
   Totalt/dygn: 1242 1,2 
    Summa m3/dygn 68,42 
    Summa m3/timme 2,9 
      
Södra mätkammaren      
 Kollektivanställda Tjänstemän Tot. Förbrukning liter/dygn m3 
TM4      
Dag 5  5 740  
6-sk 06:00-14:00 1  1 148  
6-sk 14:00-22:00 1  1 148  
6-sk 22:00-06:00 1  1 148  
   Totalt/dygn: 1184 1,2 
      
KM 1-2      
Dag 47 50 97 9856  
6-sk 06:00-14:00 20  20 2960  
6-sk 14:00-22:00 21  21 3108  
6-sk 22:00-06:00 21  21 3108  
   Totalt/dygn: 19032 19,0 
      
EBH      
Dag 20 15 35 3830  
6-sk 06:00-14:00 24  24 3601  
6-sk 14:00-22:00 24  24 3601  
6-sk 22:00-06:00 24  24 3601  
   Totalt/dygn: 14634 14,6 
      
Valslipen (KM 1-2)      
2-sk FM 3  3 444  
2-sk EM 3  3 444  
   Totalt/dygn: 888 0,9 
    Summa m3/dygn 35,74 
    Summa m3/timme 1,5 
  Tot. summa m3/dygn 104,2 
    Tot. summa m3/timme 4,3 
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BILAGA 3 Dricksvattenförbrukning 2003 
 
 Södra 1  Södra 2  Norra 1  Norra 2  TOTAL   
VECKA NR Avläst Förbrukn Avläst Förbrukn Avläst Förbrukn Avläst Förbrukn Förbrukning  
  m3/vecka  m3/vecka  m3/vecka  m3/vecka m3/vecka m3/timme kr/vecka 
2003:1 51768 309 52417 311 49391 478 44110 427 1525 9,08 25483 
2 51962 194 52613 196 49765 374 44443 333 1097 6,53 18331 
3 52342 380 52996 383 50240 475 44868 425 1663 9,90 27789 
4 52700 358 53358 362 50705 465 45283 415 1600 9,52 26736 
5 52981 281 53640 282 51136 431 45667 384 1378 8,20 23026 
6 53280 299 53942 302 51584 448 46067 400 1449 8,63 24213 
7 53575 295 54240 298 52018 434 46454 387 1414 8,42 23628 
8 53809 234 54476 236 52417 399 46809 355 1224 7,29 20453 
9 54035 226 54705 229 52819 402 47168 359 1216 7,24 20319 
10 54261 226 54933 228 53215 396 47521 353 1203 7,16 20102 
11 54518 257 55192 259 53625 410 47886 365 1291 7,68 21573 
12 54760 242 55435 243 54038 413 48254 368 1266 7,54 21155 
13 55048 288 55725 290 54457 419 48628 374 1371 8,16 22909 
14 55337 289 56016 291 54885 428 49008 380 1388 8,26 23193 
15 55566 229 56246 230 55320 435 49396 388 1282 7,63 21422 
16 55782 216 56464 218 55815 495 49838 442 1371 8,16 22909 
17 55947 165 56630 166 56179 364 50163 325 1020 6,07 17044 
18 56155 208 56838 208 56613 434 50550 387 1237 7,36 20670 
19 56333 178 57018 180 57046 433 50937 387 1178 7,01 19684 
20 56535 202 57222 204 57463 417 51310 373 1196 7,12 19985 
21 56750 215 57437 215 57893 430 51649 339 1199 7,14 20035 
22 56913 163 57601 164 58301 408 52060 411 1146 6,82 19150 
23 57143 230 57833 232 58790 489 52497 437 1388 8,26 23193 
24 57309 166 58000 167 59154 364 52821 324 1021 6,08 17061 
25 57519 210 58210 210 59597 443 53217 396 1259 7,49 21038 
26 57732 213 58425 215 60046 449 53620 403 1280 7,62 21389 
27 57943 211 58636 211 60500 454 54026 406 1282 7,63 21422 
        Summa: 34944   
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BILAGA 4 Ombyggda dricksvattenledningar 
 
Ombyggnationer av dricksvattennätet under perioden 1990-2001, markerade med heldragen 
(röd) linje. 
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BILAGA 5 Mätresultat dygnsvariation 
 
Norra 
mätkammaren 

   Södra 
mätkammaren 

   Totalt

Tidpunkt Nr1 Nr2 Tid m3/tim Tidpunkt Nr1 Nr2 Tid m3/tim m3/tim 
04-03-29 21:15 68383,43 76633,51 -22,77 3,42 04-03-29 21:05 71566,48 70792,1 -23,03 3,17 6,6 
           
04-03-29 22:15 68384,85 76635,12 1,00 3,03 04-03-29 22:05 71567,92 70793,63 1,00 2,97 6,0 
           
04-03-29 23:15 68385,93 76636,34 1,00 2,30 04-03-29 23:05 71569,21 70794,83 1,00 2,49 4,8 
           
04-03-30 04:51 68392,27 76643,51 5,60 2,41 04-03-30 04:42 71576,95 70801,63 5,62 2,59 5,0 
           
04-03-30 05:44 68393,45 76644,83 0,88 2,83 04-03-30 05:35 71577,58 70803,13 0,88 2,41 5,2 
           
04-03-30 06:32 68394,44 76646,95 0,80 3,89 04-03-30 06:41 71579,25 70804,81 1,10 3,05 6,9 
           
04-03-30 07:37 68396,07 76647,89 1,08 2,37 04-03-30 07:29 71580,69 70806,22 0,80 3,56 5,9 
           
04-03-30 08:23 68397,36 76649,13 0,77 3,30 04-03-30 08:30 71582,57 70808,09 1,02 3,69 7,0 
           
04-03-30 09:16 68398,76 76650,83 0,88 3,51 04-03-30 09:25 71584,19 70809,61 0,92 3,43 6,9 
           
04-03-30 10:10 68400,54 76652,82 0,90 4,19 04-03-30 10:21 71585,54 70811,12 0,93 3,06 7,3 
           
04-03-30 11:10 68402,6 76655,12 1,00 4,36 04-03-30 11:19 71586,86 70812,45 0,97 2,74 7,1 
           
04-03-30 12:05 68404,46 76657,29 0,92 4,40 04-03-30 12:15 71588,41 70814,99 0,93 4,38 8,8 
           
04-03-30 13:05 68406,43 76659,49 1,00 4,17 04-03-30 13:15 71590,8 70816,37 1,00 3,77 7,9 
           
04-03-30 14:05 68408,55 76661,87 1,00 4,50 04-03-30 14:14 71592,74 70818,28 0,98 3,92 8,4 
           
04-03-30 15:05 68410,33 76663,86 1,00 3,77 04-03-30 15:14 71594,48 70820,9 1,00 4,36 8,1 
           
04-03-30 16:03 68414,79 76668,6 0,97 9,52 04-03-30 16:12 71596,24 70821,75 0,97 2,70 12,2 
           
04-03-30 17:01 68416,24 76670,46 0,97 3,42 04-03-30 17:10 71597,87 70823,36 0,97 3,35 6,8 
           
04-03-30 18:04 68417,9 76672,25 1,05 3,29 04-03-30 18:10 71599,57 70825,94 1,00 4,28 7,6 
           
04-03-30 19:15 68418,97 76673,48 1,18 1,94 04-03-30 19:05 71601,12 70827,43 0,92 3,32 5,3 
           
04-03-30 20:01 68420,03 76674,72 0,77 3,00 04-03-30 20:07 71602,66 70828,92 1,03 2,93 5,9 

    
    

Helgförbrukning    
Norra 
mätkammaren 

   Södra 
mätkammaren 

   Totalt

Tidpunkt Nr1 Nr2 Tid m3/tim Tidpunkt Nr1 Nr2 Tid m3/tim m3/tim 
04-04-02 16:55 68529,85 76799,54 68,90 3,41 04-04-02 17:02 71707,59 70932,02 68,92 3,02 6,4 
           
04-04-05 07:00 68603 76883 62,08 2,52 04-04-05 07:00 71786 71010 61,97 2,52 5,0 
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BILAGA 6 Brandposter 
 
Brandposternas placering på Iggesunds Bruk. 
 

14.
MIXERIGATAN

11.
CELLULOSAGATAN

10.
CELLULOSAGATAN

9.
CELLULOSAGATAN

13. NORRA
KARTONGGATAN

12. NORRA
KARTONGGATAN

7.
CELLULOSAGATAN

4.
UPPARBETNINGSANLÄGGNING

8. FÖRRÅDSGATAN

6. FÖRRÅDSGATAN
5. FÖRRÅDSPLAN

2. INDUSTRIBANGÅRD

3. BRUKSBAREN

1. TRUCKGARAGE

 
 




