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SAMMANFATTNING 
I Kalmar kommun finns en datormodell över hela kommunens vattenledningsnät. Detta 
examensarbete gick ut på att med datormodellen samt med tryck- och flödesmätningar ge 
svar på ledningarnas kondition vad gäller råhetstal och eventuella 
dimensionsminskningar, samt framförallt läckagepotentialen i ledningarna. Målet var att 
få en så pass välkalibrerad modell att en avvikelse i tryck mellan det uppmätta och det 
beräknade värdet kunde detektera en flödesförändring, vilket i sin tur kunde bero på ett 
läckage. Modellen ska kunna användas som ett direkt läckageanalysinstrument. 
 
Beräkningsmetodiken som använts är State Estimation, som baseras på minsta 
kvadratmetoden. I jämförelse med konventionell beräkningsteknik, där flöde och tryck 
bara kan relateras via en koefficient, kan systemet med denna teknik överbestämmas så 
att både tryck och flöde kan förekomma i samma punkt i datormodellen. Med andra ord; i 
en konventionell beräkningsmetod motsvaras varje känt flöde av ett okänt tryck och vice 
versa. Med State Estimation blir modellen betydligt mer verklighetstrogen eftersom 
förenklingar inte behöver göras i samma omfattning. Vid kalibrering av en ”normal” 
modell så kan man av tidsskäl endast kalibrera modellen på ledningstypsnivå, medan man 
med State Estimation kalibrerar varje enskild ledning med datorns hjälp. 
 
Flera av de använda tryckmätningarna fick uteslutas, på grund av att de uppvisade 
orimliga värden. Detta ledde till förändrade förutsättningar under arbetets gång och i 
slutändan en sämre kalibrerad modell än vad fallet hade varit om alla mätningar varit 
acceptabla. 
 
Råhetskalibreringen har lett till förändrade råhetstal med en bättre kalibrerad modell som 
följd. Överlag har det skett en ökning av råhetstalen. 
  
Läckagelokaliseringen har visat i synnerhet två områden i norra Kalmar där traditionell 
läckagesökning bör genomföras.  
 



ABSTRACT 
In the municipality of Kalmar, there is a computer model over the municipality’s water 
network. This master thesis strived to evaluate the condition of the pipes regarding 
roughness and leak potential. The aim was to get a model so well calibrated that a 
pressure deviation between measured and calculated pressure would be explained by a 
change in flow, which most likely would be a leakage. The model should be able to use as 
a leakage evaluation instrument. 
 
The method for calculation that has been used is State Estimation, which works based on 
the Least Squares State Estimation technique. In traditional system description the 
number of variables must be equal to the number of equations, but with State Estimation 
all information is used and the state, that is the best fit, will be found. This means that the 
model will be better calibrated. State Estimation will calibrate every single pipe whereas 
only the pipe type will be calibrated with a traditional calculation method. 
 
Many of the used pressure measurements had to be excluded, because they showed 
unreasonable results. This led to changed conditions throughout the process and the result 
was a model that is not as well calibrated as it could have been. 
 
The roughness calibration led to a change of the roughness values of the pipes with a 
better calibrated model as a result. In general the pipe wall roughness value increased. 
 
The leakage location showed two areas in particular in the north of Kalmar where 
traditional methods of leak location should be used. 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 
I Kalmar kommun finns idag en datormodell över hela kommunens vattenledningsnät. 
Modellen körs idag som realtidsmodell, vilket innebär att nya beräkningar görs med 10 
minuters mellanrum med randvillkor direkt från övervakningssystemet. I ledningsnätet 
finns ett stort antal tryck- och flödesmätare fast monterade. Dessa levererar data var femte 
minut. Datorprogrammet som används är AQUIS, levererat av Seven Technologies. 
Fördelen med realtidsmodellen är att användaren får en kontinuerlig uppdatering av 
situationen i dricksvattennätet. 
 
Som ett sista steg i denna satsning ska en förfinad modellkalibrering och en läckageanalys 
göras. Denna kalibrering och analys kommer att göras i Seven Technologies 
programmodul 7SEAS, State Estimation Application Suite. 

1.2. AQUIS 
AQUIS är en programvara som används för att genomföra hydrauliska beräkningar på 
ledningsnät (Seven Technologies, 2007). Ett ledningsnät ritas upp och åskådliggörs, och 
information om ledningarnas dimensioner, höjdnivåer, tryckstegringsstationer, 
reservoarer, förbrukningar m.m. matas in i modellen. AQUIS-modeller kan även köras 
som realtidsmodeller, vilket innebär att nya beräkningar regelbundet genomförs med 
randvillkor direkt från tryck- och flödesmätare. 
 
En välkalibrerad hydraulisk modell kan fylla flera olika funktioner. Om det finns planer 
på att stänga av en ledning för underhållsarbete går det att åskådliggöra i modellen vad 
som händer. Det går att se vilka effekter ett nybyggt bostadsområde eller en nyetablering 
av en industri skulle få på nätet, vilket gör det möjligt att sätta in åtgärder för att klara en 
ökad förbrukning. Behövs en tryckstegringsstation? Vilken dimension behövs på den nya 
ledningen? En upprättad modell gör att det snabbt går att simulera förändringar och det 
ger en bra överblick i nätet. Hydrauliska modeller används numera av många svenska 
kommuner som ett led i kvalitets- och förbättringsarbetet med dricksvattennätet. 

1.2.1. 7SEAS 

State Estimation baseras på minsta kvadratmetoden. I jämförelse med konventionell 
beräkningsteknik, där flöde och tryck bara kan relateras via en koefficient, kan systemet 
med denna teknik överbestämmas så att både tryck och flöde kan förekomma i samma 
punkt i datormodellen. Med andra ord; i en konventionell beräkningsmetod motsvaras 
varje känt flöde av ett okänt tryck och vice verca. Med State Estimation blir modellen 
betydligt mer verklighetstrogen eftersom förenklingar inte behöver göras i samma 
omfattning. Vid kalibrering av en ”normal” modell så kan man av tidsskäl endast 
kalibrera modellen på ledningstypsnivå, medan man med State Estimation kalibrerar varje 
enskild ledning med datorns hjälp. 
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1.3. Kalmar 
Kalmar ligger i sydöstra Småland (se figur 1 nedan) och har en befolkning på cirka 
60 000 personer. 30 000 av dessa bor inom tätorten. (Kalmar kommun, 2007) 

 
Figur 1. Kalmars lokalisering. (www.hitta.se)  
 
Det kommunala bolaget Kalmar Vatten AB har i uppgift att producera och distribuera 
dricksvatten inom Kalmar kommun. De ansvarar för skötsel och underhåll av cirka 115 
mil ledningar, inkluderat både dricksvatten och avloppsvatten. Ett led i kvalitetsarbetet är 
att kontinuerligt jobba med hydrauliska beräkningar på ledningsnäten. 
 
Kalmars vattenbehov säkras genom naturligt grundvatten från Nybroåsen samt infiltrerat 
vatten från Hagbyån. Råvattnet pumpas i ledningar till vattenverket och därifrån 
transporteras dricksvattnet via ledningsnätet till konsumenterna. (Kalmar Vatten AB, 
2007) 
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1.4. Syfte 
Projektet går ut på att med en datormodell samt med tryck- och flödesmätningar ge svar 
på ledningarnas kondition vad gäller råhetstal och eventuella dimensionsminskningar, 
samt framförallt läckagepotentialen i ledningarna. Målet är att få en så pass välkalibrerad 
modell att en avvikelse i tryck mellan det uppmätta och det beräknade värdet motsvaras 
av en flödesförändring, vilket i sin tur kan bero på ett läckage. Modellen ska kunna 
användas som ett direkt läckageanalysinstrument. 
 

1.5. Avgränsning 
Modellen spänner över hela Kalmar kommun, men studien begränsas till Kalmars 
centralort. Vid en normal hydraulisk analys av vattennät studeras ofta ledningarnas 
kapacitet och tryck, till exempel för att få reda på vilka ledningar som är flaskhalsar i 
systemet och i vilka områden det finns anledning att förändra tryckbilden. Denna analys 
ingår inte i detta projekt. Det intressanta för detta projekt är i slutändan läckageanalysen. 
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2. RESULTAT OCH ANALYS 

2.1. Uppdatering av befintlig datormodell 
De första tre veckorna spenderades hos Kalmar Vatten med att uppdatera den befintliga 
realtidsmodellen. Ett antal nybyggda områden behövde läggas in, och förändringar ute i 
ledningsnätet eftersöktes. Med hjälp av Kalmar Vattens ledningsregister identifierades 
nya områden och nödvändig information om ledningarnas dimension och material lades 
tillsammans med nivåer för vattengångar in i modellen. 

2.1.1. Förbrukningar 

KVAB:s debiteringsregister ligger till grund för förbrukningarna som finns i modellen. 
Dessa behövde dock uppdateras och indelas i förbrukningskategorier. De olika 
förbrukningskategorierna användes för att beskriva hur den dagliga vattenkonsumtionen 
varierade. Fastigheter som var indelade i villor eller lägenheter bedömdes inte behöva 
granskas avseende indelning, fokus lades i stället på industri, handel, sportanläggningar 
och kontor. En ny kategori kallad bevattning skapades för att täcka in fotbollsplaner, 
parker mm. Till denna kategori lades en faktor som är noll, eftersom antagande gjordes 
att ingen bevattning genomfördes då mätarna var utsatta mellan slutet av mars och 
halvvägs in i april. Detsamma gäller för kategorin Kolonilott, som även den innefattar 
bevattning som antogs vara aktiv enbart under sommarmånaderna. Tabell 1 nedan visar 
hur många mätare som ingick i respektive förbrukningskategori. 
 
Tabell 1. Förbrukningskategorier. 
Kategori Antal mätare 
Arla 1 
Bevattning 37 
Handel 128 
Industri 247 
KLS 13 
Kolonilott 7 
Kontor 178 
Lgh. 1174 
Resturang 39 
Sjukhus 12 
Skolor-Dagh 73 
Sportanl. 36 
Villa 3349 
 
KLS står för Kalmar Läns Slakteri. Bedömningen gjordes att deras förbrukning inte 
skiljde sig nämnvärt från en standardindustri, varför den separata förbrukningskategorin 
för slakteriet fick samma tidsserie som industrin. Förbrukningsmönstret antogs inte skilja 
sig mellan lägenheter och villor. Förmodligen skulle det gå att hitta systematiska 
skillnader mellan de två kategorierna, men tillgång till sådan information fanns ej under 
arbetets gång. 
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Sportanläggning innefattar främst små förbrukare, till exempel klubblokaler för 
fotbollsföreningar. De två stora sportanläggningsförbrukarna var simhallen och 
sporthallen, varför denna kategori främst anpassades till en uppskattning av deras 
förbrukningsmönster. 
 
Det skulle vara alltför tidsödande att i detalj undersöka varje fastighet. Detta ledde till att 
det finns en viss osäkerhet angående förbrukningskategorier. I de flesta fall där osäkerhet 
råder var dock flödena små, varför eventuella fel blev försumbara. 

Arla 

Mejeriet Arla är den största förbrukaren i Kalmar centralort, varför det bedömdes för 
osäkert att sätta den under den vida kategorin industri. Möjligheterna att sätta ut en 
flödesmätare, för att undersöka hur förbrukningen varierar undersöktes. Enligt 
drifttekniker Ulf Buddee (2008-04-10) på Kalmars Vattenverk fanns det dock ingen 
möjlighet att sätta ut en mätare där, på grund av att det är för kort rak sträcka på röret. 
 
Intervjuer gjordes med personal på Arla för att få grepp om hur dygnsvariationerna där 
ser ut. Enligt utbildningsledare Weine Lindström (2008-03-28) loggade Arla hur mycket 
vatten de förbrukade, men undersökte inte hur det varierade under ett dygn. Personalen på 
Arla dokumenterade efter mitt önskemål hur flödet varierade under ett dygn, den 22 april 
2008, genom att läsa av loggen med cirka en timmes intervall. I och med att Arla var den 
klart största förbrukaren inom Kalmar tätort innebar en schablon en väldigt stor felkälla. 
 
Tabell 2 visar hur Arlas förbrukning varierade under dagen. 
 
Tabell 2. Arlas vattenförbrukning 2008-04-22. 

Tid 
Förbrukning 

[m3/h] 
10:00 31 
11:00 60 
12:00 17 
13:00 52 
14:00 27 
15:00 42 
16:00 30 
17:00 40 
18:00 51 
19:00 38 
20:00 40 
21:00 44 

 
Enligt Lindström (2008-04-23) är förbrukningen under dygnets övriga timmar ungefär 30 
m3 per timme. Baserat på den informationen skapades en tidsserie över dygnsvariationen i 
AQUIS (se figur 2 nedan). För att kunna använda tidsserien i AQUIS räknades 
förbrukningen om från m3 per timme till en flödesfaktor som har ett medelvärde på ett. 
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Figur 2. Tidsserie över Arlas vattenförbrukning under ett normaldygn. 

Model Manager 

Totalt fanns det 5294 flödesmätare vars värden skulle in i modellen. Manuell inmatning 
av dessa värden hade varit en tidskrävande procedur. Samtliga flödesmätare som används 
som debiteringsunderlag fanns dock registrerade med x- och y-koordinater, vilket innebar 
att det gick att uppdatera modellen med avseende på flödena med hjälp av Seven 
Technologies programvara Model Manager. Programmet läser in koordinaterna från 
flödesmätarna och kopplar dem till närmaste knutpunkt i AQUIS-modellen. Då stora 
mängder data skulle in i modellen, som i det här fallet, var användning av Model 
Manager mycket tidsbesparande jämfört med manuell inmatning. Dock krävdes det 
granskning för att se att inget tokigt hade skett. Exempelvis hade ett antal förbrukningar 
belastat råvattenledningarna, vilket alltså fick ändras manuellt. Ett antal andra fel kunde 
också observeras med hjälp av erfarenheter från utredningsingenjör Marianne Wahlquist, 
Kalmar Vatten AB. 

2.2. Tryckmätare 
I och med att Kalmar Vatten AB kör en realtidsmodell har de ett antal tryckmätare 
monterade på inkommande vattenserviser till avloppspumpstationer. Detta är dock inte 
tillräckligt för att kunna göra en 7SEAS-beräkning, varför ett antal extra tryckmätare 
behövde komma på plats. 
 
Diskussioner fördes med Marianne Wahlquist från Kalmar Vatten och Thomas Johannson 
från WSP angående lämpliga platser för installation av sådana mätare. Pumpstationer var 
lämpliga för ändamålet, i och med att tryckmätare tidigare hade varit ute i de flesta 
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stationer och det var känt vilka typer av anslutningar som fanns. Undersökning hade 
genomförts på plats för att fastställa vilka kopplingar som behövdes. Det fanns ingen 
standard utan det krävdes flera olika lösningar. 
 
Figur 3 nedan visar samtliga pumpstationer i Kalmar tätort. Blå markering innebär att 
KVAB redan hade tryckmätare utsatta och kopplade till den befintliga datormodellen, 
vilket innebar att det inte borde vara några problem att få dessa mätvärden. Som synes var 
inte alla tryckmätare placerade i pumpstationer, utan några var utsatta i mätarbrunnar. 
Grön markering visar de tryckmätare som var utplacerade i pumpstationer som 
komplement. 
 

 
Figur 3. Översikt över Kalmar tätort med pumpstationers läge och nummer. 
Gröna och blå markeringar visar att tryckmätare fanns på plats och matade 
värden till modellen . 
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Bedömningen gjordes att det behövdes tryckmätare på ett par platser som inte täcktes in 
av pumpstationer. Detta löstes genom att portabla mätare placerades ut i brandposter. 
Placeringen styrdes inte bara av plats utan även av tillgänglighet, exempelvis valdes 
brandposter i gator. Det var också nödvändigt att det fanns gott om utrymme under locket 
så att mätare, slang och koppling fick plats. Kopplingarna som behövdes till 
brandposterna, där anslutningen är av så kallad bajonett-typ, lånades från Borgholms 
Vattenverk. Figur 4 visar dessa med rosa markering. Totalt sattes tolv tryckmätare ut i 
Kalmar centralort; nio i pumpstationer och tre i brandposter. Sammanräknat med de 
befintliga mätarna innebar det att 23 tryckmätare levererade tryckdata till modellen. 
Mätarna var ute från 31 mars till 16 april. 
 

 
Figur 4. Åskådliggörande av samtliga tryckmätare som levererade data till 
modellen. Rosa markering visar att tryckmätarna är placerade i en brandpost. 
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Det var även nödvändigt att ha de nivåerna tryckmätarna låg på. Ritningar hos KVAB 
visade i de allra flesta fall någon nivå i pumpstationerna, varvid mätning av skillnaden till 
tryckmätaren kunde genomföras med en tumstock. I de fall där inga nivåer från 
pumpstationen fanns, användes nivån för en närliggande brunn och sedan nyttjades ett 
avvägningsinstrument för att få nivån på den sökta mätaren.  

2.3. State Estimation 

2.3.1. Introduktion 

State Estimation baseras på minsta kvadratmetoden. I jämförelse med konventionell 
beräkningsteknik, där flöde och tryck bara kan relateras via koefficient, kan systemet med 
denna teknik överbestämmas så att både tryck och flöde kan förekomma i samma punkt i 
datormodellen. (Seven Technologies 2007) 
 
Med minsta kvadratmetoden minimeras kvadraten av avvikelsen mellan mätvärdena och 
en trendlinje. All tillgänglig data används för att hamna så nära uppfyllande av 
ekvationen som möjligt. De olika mätningarna viktas i förhållande till hur mycket 
förtroende som has för dem. Förtroendet styrs främst av skillnaden mellan uppmätt och 
beräknad tryckkurva. Om skillnaden är liten är förtroendet förmodligen högt, vilket leder 
till en hög viktning. Detta gör att olika mätpunkter påverkar trendlinjen, och därmed 
också modellkalibreringen, i olika hög grad. Figur 5 visar ett enhetslöst exempel på 
minsta kvadratmetoden. (Seven Technologies 2004) 
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Figur 5. Minsta kvadratmetoden. (Seven Technologies 2004) 
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2.3.2. Teori 

Jämförelse med konventionell beräkningsteknik 

Figur 6 nedan visar ett enkelt fall med ett rör mellan två punkter där tryck och flöde mäts. 
 

PP

Q Q

 
Qrör 

Figur 6. Exempel med vattenledning mellan två noder. 

N1 N2 

 
I detta fall beskrivs systemet med sex ekvationer; massbalansen (1), tryckförlusten (2) 
samt skillnaderna mellan de beräknade och de uppmätta värdena (3,4,5,6): 
 

0
1

=−− rörN QQ      (1,) 

0
21

=⋅⋅−− rörrörNN QQkPP     (2,) 

0
11

=− Mät
NN PP      (3,) 

0
22
=− Mät

NN PP      (4,) 

0
11
=− Mät

NN QQ      (5,) 

0
22
=− Mät

NN QQ      (6,) 

 
Dessa sex ekvationer har fyra variabler som mäts; trycket och flödet i de två punkterna. 
Med konventionell beräkningsteknik utelämnas två av ekvationerna för att antalet 
ekvationer ska motsvara antalet variabler. I exemplet med en vattenledning stryks en av 
de uppmätta variablerna för vartdera trycket och flödet, alternativt båda tryck- eller båda 
flödesekvationerna, så att massbalansekvationen, tryckförlustekvationen och exempelvis 
flöde in och tryck ut uppfylls. (Gedman  2002). Se figur 7 nedan.  
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Figur 7. Nyttjade data vid traditionell beräkningsmetod. 
 
Med State Estimation kan däremot all data användas för att få fram en så bra anpassning 
som möjligt till den existerande informationen (Seven Technologies 2004). Se figur 8 
nedan. 

 
Figur 8. Nyttjade data vid State Estimation-metoden. 
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Ekvation 7 läggs till de tidigare sex ekvationerna. 
 
Råhet = ,      (7,) ek
 
där ke är den initiellt uppskattade råheten. Nu har vi alltså sju ekvationer och fem okända 
variabler (se figur 9 nedan). 
 

 

Qrör 

Figur 9. Åskådliggörande av variabler. 
 
7SEAS-beräkningsmetod söker lösningen på följande matrisekvation i figur 10: 
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Figur 10. Matris som löses med State Estimation. 
 
Lösningen innebär i det här fallet ett nytt värde på ledningens råhet, som överensstämmer 
med mätningarna på flöde och tryck i ledningens början och slut. Med viktningarna 
pålagda erhålls följande matris: 
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Figur 11. Matris med viktningar. 
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där w1,2,3,4 speglar hur stort förtroende som finns för de olika mätningarna. wg är en global 
faktor som sätts på alla mätningar. (Seven Technologies 2000) 
 
Andra parametrar, exempelvis innerdiameter på röret, kan beräknas på samma sätt som 
råheten genom att ekvationen läggs till med ett antaget värde på dimensionen. Fel i till 
exempel angiven höjdnivå eller lokalisering av mätinstrument kan detekteras i skillnaden 
mellan mätvärden och beräknade värden. 

2.3.4. Granskning av indata 

I det här skedet av arbetet är en modell över Kalmar centralort skapad och uppdaterad 
med förbrukningar och tryck.  
 
För att kunna starta kalibreringen av modellen delades den först in i olika delområden. Se 
figur 12 nedan. Indelningen baserades helt och hållet på var tryckmätarna satt. 
 

 
Figur 12. Initiell områdesindelning för modellberäkningar. 
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Efter att tryckmätningarna lästs in i modellen görs en jämförelse för att se hur mycket 
som skiljer mellan de uppmätta värdena och de värdena som programmet räknar fram. 
 
I det här läget genomfördes granskning av de olika mätningarna för att se vilka som 
verkade rimliga och om några höjdnivåer på tryckmätarna var fel. KVAB har haft 
problem med att få kontakt med några av tryckmätarna i sina pumpstationer, exempelvis 
P74, se figur 13 nedan. Den blå kurvan visar trycket som programmet räknar fram, och 
den röda kurvan visar trycket från tryckmätningen. 
 

 
Figur 13. Pumpstation P74. Kurvor för mätt och beräknat tryck. 
 
En mätning som har så glesa intervall går inte att basera en kalibrering på, och därför 
uteslöts den från beräkningarna. Ytterligare några av mätarna från pumpstationerna 
uppvisade samma symptom, och har därför tagits bort. 
 
Två av mätarna, vid ledningarna ut mot Rinkabyholm respektive Smedby, var sedan 
tidigare varit misstänkta av KVAB för att visa helt orimliga värden. Detta bekräftades 
också av dessa mätningar, se figur 14 nedan. 
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Figur 14. Mätarbrunn på ledningen ut mot Smedby. Kurvor för mätt och beräknat tryck. 
 
Det finns inte heller några äldre värden att tillgå som verkar rimliga, så dessa mätpunkter 
uteslöts även de ur kalibreringen. 
 
Angående de mätare som placerades ut för detta examensarbete visade de allra flesta 
rimliga värden, där det beräknade och det uppmätta trycket följde varandra. I två av 
mätningarna skilde det dock för mycket mellan tryckkurvorna för att de skulle kunna 
användas för kalibrering. Se figur 15 och 16.  
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Figur 15. Mätt och beräknat tryck, tryckmätare ”Omarkt” i pumpstation P28 under ett medeldygn. 
 

 
Figur 16. Mätt och beräknat tryck för tryckmätare KVAB1 i pumpstation 1 under ett medeldygn. 
 
I figur 15, med mätare ”Omarkt”, ser det ut att kunna vara en höjdnivå som utgör en del 
av felet. Detta undersöktes hos Kalmar Vatten och via en ritning över pumpstationen 
kunde det dock konstateras att angiven nivå stämde. 
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Även med mätare ”KVAB1” dubbelkollades nöjdnivån, och det stämde. Båda dessa 
mätningar uteslöts därför ur kalibreringen. 
 
Flödesmätningarna på ledningarna ut mot Fjölebro, Smedby och Rinkabyholm uppvisade 
orimliga värden, varför äldre värden, från 2007-04, användes i stället efter diskussion 
med KVAB. Även för tryckmätaren i pumpstation P86 har äldre värden använts, i det här 
fallet från 2007-01-24. En felkälla är dock att det kan finnas vissa skillnader mellan 
förbrukningen under slutet på januari 2007 och början av april 2008.  
 
Totalt har åtta tryckmätningar uteslutits, varav två från de mätare som sattes ut i samband 
med starten för projektet. Den nya indelningen i delområden åskådliggörs i figur 17. De 
röda kryssen visar de tryckmätningar som uteslöts från kalibreringen. 
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Figur 17. Områdesindelning och åskådliggörande av uteslutna mätare. 
 
För att få ett pålitligt övervakningssystem bör alltså felsökning på de opålitliga mätarna 
genomföras. 

2.3.5. Kalibrering 

Därefter inleddes arbetet med att kalibrera råheten i de olika delområdena. Först avsattes 
ett värde för varje ledning i området. Sedan viktades de olika tryckmätningarna i 
förhållande till hur stort förtroende de ingav. Värdet på tryckmätningarna ska vara högre 
än de på råheten. Se figur 18 och 19 nedan. 
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Figur 18. Åskådliggörande av ledningarnas egenskaper med viktning för 7SEAS-beräkningar. 
 

 
Figur 19. Exempel på nodernas egenskaper med viktning för 7SEAS-beräkning. 
 
Sätts för låga värden när råheten viktas innebär det att råhetstalen kommer att ändras 
orimligt mycket, och då går inte beräkningen att genomföra. Det krävs ett antal 
beräkningar för att testa sig fram till en viktning som fungerar. Trycket viktas i första 
hand utifrån hur stort förtroende som has för mätningen och hur väl det verkar stämma 
med det som modellen räknar fram. 
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På grund av att beräkningarna är mycket tidskrävande, kan de endast köras under ett 
tidssteg. Råheten kalibrerades vid tidpunkten 07:01 tisdagen den 8 april. Under en 
arbetsdag är flödet högt strax efter 07:00 när människor går upp och gör sig redo för att 
gå till jobbet eller till skolan. Det är enklast att hitta skillnader i råheten när stora flöden 
passerar genom ledningen eftersom eventuella läckage då är procentuellt sett mindre i 
förhållande till det totala flödet. Skälet till att beräkningen ej genomfördes 07:00 är att i 
förbrukningskategorierna beskrivs flödena vanligtvis varje hel timme, därför kan det leda 
till stora tryckförändringar just i det tidssteget. 

Kalibreringsresultat 

När råhetskalibreringen var genomförd i alla delområden sammanställdes resultatet i en 
modell över hela centralorten. Råhetstalen justerades både uppåt och nedåt, men generellt 
har det skett en höjning. Ett fåtal ledningar har uppvisat så höga råhetstal att de bedömdes 
orimliga. I dessa fall har det antogs att ledningarna var så igensatta att de istället 
kalibrerades på dimension, och med andra ord fick en mindre diameter. Figur 20 och 21 
nedan visar råhetstalen innan och efter kalibrering. 

 
Figur 20. Råhetstalen före råhetskalibrering. 
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Figur 21. Råhetstalen efter råhetskalibrering tisdag den 8 april 2008. 
 
Ett tydligt sätt att åskådliggöra vilken effekt kalibreringen har haft är att jämföra 
tryckkurvorna före och efter råhetskalibreringen genomfördes. Figur 22 och 23 visar ett 
exempel på detta. 
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Figur 22. Beräknat och mätt tryck i P21 före kalibrering. 
 

 
Figur 23. Beräknat och mätt tryck i P21 efter kalibrering. 
 
Det beräknade trycket hamnade nu närmare det uppmätta. Där det skilde som mest före 
kalibrering blev skillnaden mellan 0,5 och 1 mvp mindre. Vid de flesta av mätarna blev 
det liknande förbättringar, om än aningen mindre. 
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I den södra delen av modellen uppvisade samtliga tryckmätare skillnader som var som 
störst när förbrukningarna var höga. Detta var inget som förbättrades mer än marginellt 
med råhetskalibreringen, se figur 24 och 25. 
 

 
Figur 24. Beräknat och mätt tryck i P7 före kalibrering. 
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Figur 25. Beräknat och mätt tryck i P7 efter kalibrering. 
 
Om felet hade varit lika stort under hela dygnet hade det kunnat bero på ett fel relaterat 
till höjdnivån, men i det här fallet är det uppenbart att felet är beroende av flödet. 
 
Felkällan till detta härstammar sannolikt från förbrukningskategorierna. Området, som 
innefattar Kalmar centrum, har mycket blandad bebyggelse och det är svårt att veta exakt 
vilken förbrukning i modellen som hör till handel och vilken som hör till bostad. Till 
exempel kan ofta lägenheter ligga våningen ovanför en butik. Det kan också vara så att 
någon av förbrukningskategorierna helt enkelt inte stämmer överrens med verkligheten. 
Det är svårt att veta hur vattenförbrukningen i butiker ser ut. 
 
Pumpstation P86 ligger på Kvarnholmen, som är Kalmar centrum med mycket handel och 
restauranger, och här är också felet större än vid de andra mätningarna i den södra delen 
av modellen. Figur 26 nedan visar Kvarnholmen i orange färg. Figur 27 och Figur 28 
visar P86 innan och efter råhetskalibrering. 
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Figur 26. Åskådliggörande av Kvarnholmen med pumpstation P86. 
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Figur 27. Beräknat och mätt tryck i P86 före kalibrering. 
 

 
Figur 28. Beräknat och mätt tryck i P86 efter kalibrering. 
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En jämförelse kan göras med tryckmätare TRM012, som har varit monterad i 
pumpstation nr. 13 (se figur 29 nedan). Pumpstationen ligger ej i direkt anslutning till 
Kvarnholmen och Kalmar centrum och felet är betydligt mindre, se figur 30 och 31. 
 

 
Figur 29. Åskådliggörande av pumpstation P13 med mätare TRM012. 
 

 
Figur 30. Beräknat och mätt tryck i pumpstation P13, mätare TRM012, före kalibrering. 
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Figur 31. Beräknat och mätt tryck i pumpstation P13, mätare TRM012, efter kalibrering. 
 
För att analysera om hypotesen att centrumförbrukningen ansatts för lågt stämde, testades 
att i modellen lägga in ett uttag på 20 l/s dagtid i en punkt på Kvarnholmen och 
genomföra en ny beräkning. Figur 32 och 33 visar tryckkurvorna i P86 med och utan 
uttaget. 

 
Figur 32. Beräknat och mätt tryck i pumpstation P86. 
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Figur 33. Beräknat och mätt tryck i pumpstation P86 med ett simulerat närliggande uttag på 20 l/s 
dagtid. 
 
En tänkt flödesökning om 20 l/s får inte bukt med skillnaderna som uppstår under dagtid. 
Därmed bör inte fel i förbrukningskategorierna ensamt ligga till grund för skillnaderna 
som uppstår i tryck. En djupare flödesanalys beträffande dagtid kommer att presenteras 
senare i rapporten. 
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2.3.6. Läckageanalys 

7SEAS kan även användas för att se i vilka områden risken är stor för läckage. Detta görs 
genom att fullt förtroende sätts till råhetstalen och tryckmätningarna, och istället viktas 
flödena i modellen. Här sattes generellt samma viktning på alla konsumentförbrukningar, 
men större förtroende gavs till flödesmätningar och storförbrukare som Arla. Olika 
viktningar testades, och till slut användes 0,01 på alla flöden utom de fem 
flödesmätningarna, samt storförbrukaren Arla. Dessa viktades med 0,5 vardera. 
 
När en rimlig viktning hade hittats, genomfördes en läckageanalys som jämförde flödena 
som matats in manuellt i modellen med de flöden som erhölls efter flödeskalibrering med 
7SEAS. Skillnaderna som fanns kvar efter kalibrering visade då var det är risk att läckage 
kan finnas. 
 
Beräkningen genomfördes 03:31 tisdag den 8 april 2008. Skälet till att simuleringen 
kördes under natten när flödet var som lägst var för att det då var lättare att se skillnader i 
flödet som beror på läckage, eftersom läckaget då procentuellt sett är större i förhållande 
till flödet. Skillnader som uppstår under dagtid kan bero på någon förändring i 
förbrukningsmönstret såsom ett oväntat stort uttag. Att något sådant skulle ske under 
nattetid är osannolikt, i och med att förbrukningen då är mycket låg. 
 
Läckagesökning i traditionell bemärkelse har ej genomförts. I och med att beräkningen 
endast körts under ett tidssteg så går det inte att se indikationer på läckage under andra 
tidsperioder. 7SEAS visar var det är som mest sannolikt att läckage finns, och med det 
som bakgrund kan en traditionell läckageundersökning genomföras i dessa områden. 

Resultat från läckageanalys 

Resultatet presenteras nedan i två grafer baserade på skillnaderna mellan de flöden som 
matades in manuellt i modellen från förbrukningsdata och de flöden som erhölls efter 
flödeskalibrering med 7SEAS. Pipe leak intensity visar skillnaden i flöde utslaget på hur 
lång ledningen är, se figur 34. Figur 35 visar en 3D-plot med skillnaden i flöde. 
 
Dock är storleken på skillnaden inget som går att ta någon hänsyn till, eftersom att ett 
visst förtroende satts till det ursprungliga flödet. För att få reda på den egentliga 
skillnaden skulle det ursprungliga flödet viktats med 0, men då går inte beräkningarna att 
genomföra. Med andra ord är figur 34 och 35 enbart indikationer på var ytterligare 
utredningar och undersökningar bör genomföras (Gedman 2002). 
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Figur 34. Pipe Leak Intensity. Visar skillnaden i flöde före och efter kalibrering utslaget 
på ledningens längd, och är därmed ett mått på sannolikheten för läckage. Beräkningen 
som ligger till grund för grafen genomfördes på natten då eventuella läckage är 
procentuellt större i förhållande till flödet. 
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Figur 35. State Error Flow. Visar skillnaden i flöde före och efter kalibrering under en 
tidpunkt med små flöden, 03:31 2008-04-08, vilket innebär att eventuella läckage är 
procentuellt större i förhållande till flödet.  Ger en indikation på var risken för läckage är 
störst. 
 
Figurerna visar att skillnader uppvisades främst i norra Kalmar. Den blå stapeln i 3D-
plotten, figur 35, som uppvisade det största felet, motsvaras den röda ledningen i Figur 
34. På denna plats har det kinesiska företaget Fanerdun påbörjat en exploatering. Kalmar 
Vatten har inga uppgifter alls om hur mycket vatten de förbrukar där, och det är inte 
omöjligt att de har använt vatten även på natten. Denna industri är inte med i Kalmar 
Vattens förbrukningsregister och därför inte heller i min modell. Dock har det inte varit 
någon aktivitet där sedan i slutet på 2007. 
 
De övriga felen i norra delen gäller främst i stadsdelen Norrliden. I detta område finns det 
inga villor utan i princip bara lägenheter. Förbrukningsmönster mellan lägenheter och 
villor kan skilja sig åt, och det är inte omöjligt att det har varit en viss förbrukning av 
vatten under natten. Det har dock inte genomförts några flödesmätningar nattetid inom 
stadsdelen, och därför kan det inte uteslutas att det är läckor som ligger till grund för 
flödesskillnaderna. 

Flödesanalys under dagtid 

I och med att tryckmätningarna i modellens södra del uppvisade större tryckfall än 
modellen under timmar med hög förbrukning, har en flödeskalibrering genomförts även 
under dagtid. Figur 36 nedan visar skillnaderna i flöde 09:01 den 8 april 2008. 
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Figur 36. Flödesanalys 09:01 2008-04-08. 
 
Som synes uppstod avvikelsen i huvudsak i den södra delen av modellen. Det största felet 
fanns dock inte i anslutning i Kvarnholmen. Den blå stapeln visar var 
avloppsreningsverket i Kalmar ligger, något som sannolikt kan ligga bakom skillnaderna. 
Verket är en av de största vattenförbrukarna i staden och trots att deras vattenanvändning 
skiljer sig mycket från en standardindustri, så har de inte fått en egen 
förbrukningskategori. På grund av avloppsreningsverkets uttag och vattenledningsnätets 
utseende har tryckslag påvisats i vattenledningen in till verket. För att få en bättre 
kalibrerad modell bör flödesmätningar genomföras in till reningsverket, och en ny 
förbrukningskategori upprättas. 
 
Avvikelsen i Kalmar centrum har behandlats tidigare i min rapport. De kan till stor del 
vara följdfel från reningsverket. En viss del av felen kan bero på fel i 
förbrukningskategorier. 
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3. DISKUSSION 
För att 7SEAS-beräkningarna ska bli nyttiga, krävs det en pålitlig grundmodell. Med 
andra ord är indata av mycket stor betydelse. Mycket tid lades därför här på att sätta ut 
tryckmätare, samla in tryckdata och gå igenom förbrukningsinformation från abonnenter. 
Det var ändå problem med indata som orsakade mest bekymmer under arbetets gång. Ett 
antal av Kalmar Vattens tryck- och flödesmätare uppvisade orimliga resultat och fick 
strykas ur modellen. Vissa äldre värden kunde användas, men totalt åtta tryckmätningar 
fick uteslutas, vilket ledde till förändrade förutsättningar. Att använda äldre mätdata är 
förstås inte optimalt. 
  
I och med att modellen var stor, krävdes indelning i olika delområden när 
råhetskalibreringen genomfördes. Detta medförde att arbetet tog lång tid. Om alla 
tryckmätningar hade levererat rimliga resultat med jämna och täta intervaller, hade detta 
extra moment antagligen kunnat undvikas. Med facit i hand hade det förmodligen varit 
bättre att sätta ut alla de portabla tryckmätare som fanns tillgängliga i en stadsdel och 
genomföra beräkningarna där. Ett skäl till att hela Kalmar centralort valdes var att Kalmar 
Vatten hade många tryckmätare ute i sina pumpstationer, fördelade över hela staden. 
 
Beräkningarna genomfördes trots relativt få tryckmätningar. I de tidigare försök som 
genomförts med 7SEAS har tryckmätare funnits tätare än i det här fallet. Indelningen av 
delområden förändrades efter att opålitliga mätare uteslutits, men det fanns ändå relativt 
stora områden som inte omfattades av någon tryckmätning. 
 
7SEAS-beräkningarna är inte speciellt tidskrävande när väl grundmodellen är acceptabel. 
En beräkning tog ungefär en halvtimme, men flera sådana beräkningar krävdes för varje 
delområde. Att lära sig hur programmet fungerar och att lära sig förstå beräkningsmotorn 
var tidskrävande, men när det är gjort så bör beräkningarna flyta på. 
 
Det är svårt att veta vilka råhetstal som ska användas på de enskilda ledningarna vid 
modellering. Råhetskalibrering med 7SEAS bedömdes vara ett bra sätt att få en mer 
välkalibrerad modell. Ett fåtal av de justerade råhetstalen blev dock orimliga; vissa blev 
extremt små och andra blev för stora. I dessa fall var det förmodligen 
dimensionsförändringar som var felkällan. För att kalibreringen ska bli ännu bättre krävs 
det fler tryckmätningar och en bättre kalibrerad modell. 
 
En brist vid läckageanalysen är att det inte går att få någon klar uppfattning om hur stora 
skillnaderna faktiskt är mellan de inmatade och de kalibrerade flödena. Det blir inte det 
verkliga flödesfelet som anges eftersom olika förtroenden satts till de ursprungliga 
flödena. 7SEAS ska användas endast för att påvisa var det är störst sannolikhet att 
läckage finns, vilket ju går i och med att vissa områden uppvisar större fel än andra, men 
det hade varit en fördel om det gått att visa hur stor skillnaden faktiskt är. 
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Avloppsreningsverket är en felkälla som inte kändes till på förhand. Det hade dock varit 
väldigt tidskrävande att beskriva verket på ett bra sätt, i och med att stora tryckslag 
uppvisas ut från verket, och inga relevanta mätningar finns därifrån. 

4. SLUTSATSER 
• En befintlig datormodell över vattenledningsnätet i Kalmar uppdaterades och 

kompletterades med tryck- och flödesmätningar. 
 

• Beräkningar genomfördes och resulterade i nya och uppdaterade råhetstal för 
vattenledningarna.  

 
• Två områden pekades ut som riskområden för läckage. 

 
• Avloppsreningsverkets vattenförbrukning identifierades som en stor felkälla. 

 
• Totalt uppvisade åtta tryckmätare orimliga värden och uteslöts. Detta ledde till att 

resultaten blev mindre pålitliga och beräkningarna tog längre tid i och med att 
indelning i delområden krävdes. 

5. FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 
• Detta examensarbete har visat främst två områden med risk för läckage. Inom 

dessa områden bör en traditionell metod för läckagesökning tillämpas. 
 

• Ett antal av tryck- och flödesmätningarna som fanns till förfogande uppvisade 
orimliga resultat. Felkällan till detta bör undersökas så att ett bättre underlag finns 
för övervakning av vattenledningsnätet. 

 
• För att erhålla en bättre kalibrerad modell bör tid läggas på att beskriva 

avloppsreningsverkets uttag noggrannare. 
 

• För att kunna utvärdera mervärdet av 7SEAS-beräkningar bör tryckmätare finnas 
med ett tätare intervall än i det här projektet. 

 
• Läckageanalysen ger enbart indikationer på sannolikheten för läckage inom olika 

områden. Den reella storleken på läckaget är av intresse och hade varit gynnsam 
att kunna presentera. 
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