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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till min arbetsgivare WSP Samhällsbyggnad Norrbotten samt 

personal vid Gällivare kommun, som förutom intervjusvar gett mig möjlighet att studera 

resultatet av genomfört renoveringsprojekt på plats. Framförallt vill jag tacka Per Rendahl vid 

WSP som dessutom varit behjälplig med information om renoveringsmetoder generellt, samt 

Lars Dyrlind vid Service och teknikförvaltningen i Gällivare för information om genomförd 

ledningsrenovering. 

 

Luleå i september 2012  

Mats Nilsson 
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Sammanfattning 

Som examensarbete vid programmet högskoleexamen Samhällsbyggnad med inriktningen 

Infrastruktur, har metoder för renovering av VA-ledningar valts för studier och presentation. 

Valet har gjorts då nyfikenhet i ämnet väckts efter anställning vid konsultföretag inom området 

mark- och VA-projektering.  

 Faktainsamling rörande renoveringsmetoder har utförts genom litteraturstudier, intervjuer 

med ledningsägare samt genom intervju med VA-projektör. Besök på plats för genomförd 

ledningsrenovering har skett, och utförande samt resultat av denna renovering har studerats.  

Litteraturstudier samt intervjusvar visar på att det finns nio huvudsakliga metoder, vilka 

anses vara vanligast förekommande, för ledningsrenovering samt en vanligt förekommande 

metod för brunnsrenovering.  

Intervju med företrädare för ledningsägaren Gällivare kommun, visar på att renovering av 

kommunens ledningsnät ej utförts i någon större utsträckning, och då renoveringsåtgärder 

utförts har motivet i första hand ej varit av ekonomisk natur. Det huvudsakliga motivet till 

ledningsrenovering har istället varit att ingrepp i närliggande infrastruktur önskats minimeras.  

Generellt anses erfarenheterna av utförda ledningsrenoveringar inom Gällivare kommun som 

goda, och önskat resultat har enligt intervjuade personer uppnåtts. Den eventuella ekonomiska 

besparingen anses dock av dessa vara svår att ange generellt, då renoveringsprojekten haft 

varierande förutsättningar med olika inverkande faktorer.    
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1. Inledning 

 

1.1  Bakgrund 

Att det finns vatten- och avloppsledningar nedgrävda i marken, och att det borde röra sig om 

många meter rör, känner de flesta till. Det är dock troligen inte lika känt att de kommunala 

vattenledningsnäten har en sammanlagd längd av hela 67000 km1, och att de kommunala 

avloppsledningsnäten, spill- samt dagvatten, består av 92000 km1 ledningar. Dessa ledningar 

måste av olika orsaker förr eller senare bytas ut eller renoveras. Återanskaffningsvärdet för 

de kommunala ledningsnäten uppskattas till 500 miljarder kronor1, vilket torde göra mindre 

kostnadskrävande alternativ till återanskaffning intressanta. Även sett ur ett socialt 

perspektiv torde dessa lösningar anses intressanta, då störningar för exempelvis omgivande 

bebyggelse rimligtvis borde minska. Denna rapport avhandlar olika lösningar för renovering 

och reparation av vatten- och avloppsledningar samt redovisar utförande och resultat av ett 

genomfört renoveringsprojekt. 

 

1.2  Mål och syfte 

Målet med rapporten har varit att få kunskap om vilka tekniker som kan användas för 

renovering och reparation av ledningsnät samt få kännedom om projekt där dessa tekniker 

nyttjats. Ledningsägares erfarenhet av sådana projekt samt bakgrund till att renovering 

genomförts har även varit av intresse.       

 

1.3  Problembeskrivning 

Svårigheter har förelegat med att få eventuella kostnadsbesparingar angivna generellt för 

projekt där ledningsrenovering utförts, jämfört med om utbyte av befintligt ledningsnät 

skulle skett. Detta då flertal faktorer såsom bland annat omgivande bebyggelse och 

infrastruktur samt markens beskaffenhet, enligt uppgift haft varierande inverkan på 

kostnadsläget för eventuellt utbyte av ledningar vid olika projekt.  

                                                 
1 Svenskt Vatten (2008). Allmänna VA-ledningar.  
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1.4  Frågeställning 

 Vilka metoder används för renovering och reparation av VA-ledningsnät? 

 Finns det kommuner i Norrbottens län där dessa metoder använts? 

 Om ledningsrenovering utförts, vad är motivet till att detta alternativ valts? 

 

1.5   Avgränsningar 

Kontakt med kommuner har begränsats till kommuner belägna inom Norrbottens län, och 

undersökningen har avgränsats till att huvudsakligen gälla en av dessa kommuner där 

renovering av ledningsnät utförts.  

 

 

2. Metod 

Faktainsamling har skett genom litteraturstudier av såväl tryckt material som dokument i digital 

form. Intervjuer med personal vid Gällivare kommun samt WSP Samhällsbyggnad har 

genomförts genom såväl personliga möten som via telefonkontakter. Platsbesök vid genomförd 

ledningsrenovering i Skaulo och Puoltikasvaara har genomförts.  

  

 

3. Resultat 

 

3.1  Historik 

Renovering av ledningsnät är inget nytt fenomen, utan detta har utförts i Sverige sedan 1970-

talet2. Metoderna har dock utarbetats och idag används ett tiotal olika metoder. 

Ledningsrenovering ingår i gruppen schaktfria tekniker vilka även benämns NODIG-teknik. 

Bakgrunden till att olika tekniker för renovering av ledningar utvecklats, är i första hand 

möjligheten till att i relativt stor utsträckning minimera störningar för den omgivande miljön. 

Även den ekonomiska aspekten har haft stor betydelse för utvecklingen av dessa metoder, då 

kostnaderna för traditionell omläggning av ledningsnät i många fall vida överstiger 

kostnaderna för renovering av ledningar. 

                                                 
2 Svenskt Vatten (2008). Allmänna VA-ledningar 
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3.2  Undersökning av ledningar 

Innan beslut om eventuell ledningsrenovering tas, vägs olika faktorer in såsom om den 

ekonomiska besparingen såväl som minskade störningar för den omgivande miljön, 

motiverar att ledningsrenovering utförs istället för omläggning av befintligt ledningsnät. När 

det beslutats att renovering är den bästa lösningen inspekteras ledningarna, oftast med hjälp 

av fjärrstyrda kameror, se Bild 1, för att fastställa ledningarnas status. För att kunna välja rätt 

renoveringsmetod är det viktigt att veta om rör och fogar är skadade, vilka dimensioner samt 

material ledningssträckningen har, om det finns föremål i ledningen samt var 

servisanslutningar finns.  

 

 
Bild 1.Inspektion 

 

3.3  Renoveringsmetoder 

Beroende på ledningsmaterial, ledningslängder samt om det är en självfallsledning eller en 

trycksatt ledning väljs olika renoveringsalternativ. Nedan presenteras de idag vanligaste 

renoveringsmetoderna vilka anses vara kommersiellt tillämpbara. 

    

3.3.1 Kortrör (självfallsledningar) 

Kortfattat kan metoden beskrivas med att korta rör förs ner via befintliga 

nedstigningsbrunnar för att därefter föras in i befintliga rör, se Bild 2, med hjälp av 

hydrauliska indrivningsverktyg. Mellanrummet mellan det nya- och det befintliga röret 

injekteras i många fall, exempelvis med cementbruk, för att fullgod anliggning mellan 

rören skall uppnås. Fördelarna med denna renoveringsmetod är bland annat att metoden är 

relativt snabb och enkel samt att inga stora maskininsatser krävs. Det som talar emot 
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denna metod är bland annat att ledningsdiametern på det nylagda röret är mindre än det 

befintliga rörets, samt att antalet nya fogar är relativt stort.  

 

 
Bild 2.Kortrör 

 

3.3.2 Kontinuerliga rör (tryck- och självfallsledningar) 

Vid utförande av denna renoveringsmetod, se Fel! Hittar inte referenskälla., dras ett 

stumsvetsat polyetenrör in i befintligt rör via nytaget schakt, och dras därefter genom 

ledningen med hjälp av vinsch. För att få stabilitet på den nya ledningen fylls 

mellanrummet mellan det gamla och det nya röret med injekteringsbruk. Även denna 

metod anses vara snabb och enkel, men medför minskning av ledningsdiametern. 

Metoden lämpar sig för VA- och gasledningar i dimensioner upp till 2000 mm. 

 

 
Bild 3.Kontinuerliga rör 

 

3.3.3 Formanpassade rör (tryck- och självfallsledningar) 

Denna metod skiljer sig något från ovanstående metoder, då det nya röret viks ihop innan 

det dras in i det befintliga kontinuerliga röret med hjälp av vinsch, samt att installationen 

kan göras från såväl befintliga nedstigningsbrunnar som från nytagna schakt. Röret är 
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tillverkat av polyeten och genom att det viks ihop reduceras dess tvärsnitt vilket medför 

att det kan dras igenom långa kontinuerliga rör. Det nya rörets ursprungliga cirkulära 

form återskapas genom trycksättning med ånga eller vatten och servisanslutningar öppnas 

genom hålfräsning med hjälp av fjärrmanövrerade robotar. Dimensioner på rör som 

används ligger mellan 100 mm och 600 mm. Nackdelen med denna metod är att mobila 

maskinenheter krävs för utförande. 

 

 
Bild 4.Formanpassade rör 

 

3.3.4 Flexibla foder (tryck och självfallsledningar) 

Metoden kallas allmänt för strumpinfodring, och innebär att formsytt material bestående 

av impregnerad väv eller filt vrängs in i det befintliga röret med hjälp av luft eller vatten.  

Materialet härdas därefter omgående med varmvatten, ånga eller UV-ljus. Finns 

nedstigningsbrunnar nyttjas dessa för åtkomst av befintligt rör, och infodringen kan göras 

i rör med dimensioner mellan 50 mm och 3000 mm och längder av flera hundra meter. På 

samma sätt som för formanpassade rör används en fjärrmanövrerad robot för hålfräsning 

vid servisanslutningar. Flexibla foder lämpar sig även väl vid punktrenovering av 

rörledning. 

 

 
Bild 5.Flexibla foder 
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3.3.5 Rörspräckning (tryck och självfallsledningar) 

Detta är inte en renoveringsmetod i sig, utan ett komplement till metoderna kortrör samt 

kontinuerliga rör och utförs då det nya rörets dimension skall överensstämma med-, eller 

överstiga det befintliga rörets dimension. Rörspräckningen sker antingen genom att 

skärverktyg skär genom det befintliga röret samtidigt som röret utvidgas med hjälp av 

don, eller genom att föra in expanderande hydraulverktyg i röret, se Bild 6, med 

spräckning av detta som följd. Dimensioner på rör där rörspräckning kan utföras är 

mellan 75 mm och 600 mm. För att rörspräckning skall kunna utföras krävs dock att 

arbetsöppningar skapas. (Kontakt med Luleå kommuns tekniska förvaltning visar på att 

rörspräckning är något som bland annat använts vid åtgärder längs Storgatan i Luleå, med 

önskat resultat som följd). 

 

 
Bild 6.Rörspräckning (hydraulisk) 

 

3.3.6 Cementbruksisolering (tryckledningar), beläggning (självfallsledningar) 

Detta är metoder där ledningars inneryta beläggs med skikt av antingen cementbruk eller 

med epoxi alternativt polyuretan. Skiktet kan ha en tjocklek på mellan 1 mm och 15 mm 

och appliceras genom centrifugalslungning, sprutning eller injektering. Metoderna 

används för tätning av mindre hål samt som korrosionsskydd. 

 

 
Bild 7.Cementbruk 
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3.3.7 Foginjektering (självfallsledningar) 

Metoden används för punktvis tätning av otäta fogar, se Bild 7, där användande av 

tvåkomponents injekteringsmaterial ger en elastisk fog.  

 

3.3.8 Slang (tryckledningar) 

Detta är en metod där slang förs in hopvikt i befintlig ledning, se Bild 4, och sedan 

expanderar med hjälp av vattentryck. Fördelen med användandet av slang är den relativt 

tunna godstjockleken vilket medför en relativt liten minskning av den befintliga 

ledningens dimension. 

 

3.3.9 Rörsegment (självfallsledningar) 

Användning av rörsegment eller rörpaneler används främst till renovering av icke 

cirkulära självfallsledningar med dimensioner större än 800 mm. Materialet i dessa 

segment består oftast av glasfiberarmerad plast eller cement, och montering av segmenten 

utförs manuellt. För ökad stabilitet injekteras utrymmet mellan det nya- och det befintliga 

röret.  

 
Bild 8.Rörsegment 

 

3.4  Genomförd ledningsrenovering  

Vid kontakt med kommuner inom Norrbottens län valdes att studera ett specifikt projekt i 

Gällivare kommun. Projektet gällde ledningsrenovering i byarna Skaulo och Puoltikasvaara.  

Generellt har Gällivare kommun i sin roll som ledningsägare ej haft behov av större 

åtgärder på sina befintliga ledningsnät, men då åtgärder krävts har omläggning av ledningar i 

de flesta fall skett. Ledningsrenovering har enligt uppgift endast utförts i cirka fem procent 

av fallen, vilket i absoluta tal torde röra sig om cirka fem utförda renoveringar. De metoder 

som använts är en variant av kortrörsmetoden, slang samt i ett fall beläggning. 
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I byarna Skaulo och Puoltikasvaara, belägna cirka fem mil norr om Gällivare tätort, har 

ledningsrenovering utförts på delar av ledningsnätet. Ett mindre antal brunnar har även 

renoverats eller bytts ut. Orsaken till att åtgärder på ledningsnätet utförts, var att 

kapacitetsproblem vid reningsverk uppdagats. Kapacitetsproblemen orsakades av onormalt 

höga spillvattenflöden i ledningsnätet. Då brunnar inspekterats kunde orsaken till de höga 

flödena förklaras med att inläckage från drän- och grundvatten till spillvattenledningar samt 

brunnar fanns. Beslut togs då om åtgärder och då ledningsnätet delvis ligger inom en 

europavägs vägområde, ansågs ledningsrenovering vara det bästa alternativet. 

Där renovering av brunnar ansågs vara genomförbart renoverades dessa genom att 

brunnsinsatser tillverkade av glasfiberarmerad polyester monterades. Ledningar valdes att 

renoveras genom så kallad relining. Denna relining utfördes genom att schakt togs upp vid 

fyra stycken servisanslutningar, därav benämningen variant av kortrörsmetoden, för 

inpressning av nya PVC rör i befintliga rör. Schakten som grävdes var drygt åtta meter 

långa, och rörpiporna som fördes ner i schakten var sex meter långa. Grävmaskin användes 

för inpressning av de nya rören och som längst pressades sammanlagt 90 meter långt 

sammansatt rör, innan nytt schakt togs upp. Då avståndet mellan befintliga brunnar ansågs 

onödigt litet, pressades rör förbi ungefär varannan befintlig brunn. Om det skulle visa sig 

vara nödvändigt att nyttja dessa brunnar framgent, kommer kapning av det nylagda röret att 

ske. De befintliga ledningarna var av betong och hade en dimension av 225 mm och 

dimensionen på de nya PVC rören var 160 mm. För att förhindra inträngning av drän- och 

grundvatten mellan de befintliga rören och de nya, injekterades mellanrummet mellan 

ledningarna med fogskum.  

Totalt renoverades 350 m av de befintliga spillvattenledningarna och sju stycken brunnar. 

Två av de befintliga spillvattenbrunnarna byttes ut och spolbrunnar monterades vid de 

fastigheter som saknade detta. Arbetet utfördes sommartid åren 2011-2012, och den totala 

kostnaden för detta uppgick till 615000 kronor. Kostnaden för montering av tre stycken 

spolbrunnar har dock ej specificerats och uppgifter om uppskattad kostnad för omläggning 

av ledningar har ej heller lämnats. 

Efter utförda renoveringsarbeten har det uppmätta spillvattenflödet in till reningsverket i 

Skaulo minskat med 40 procent, jämfört med mätningar vid samma tidpunkt tidigare år. 
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4. Slutsats & Diskussion 

Metoderna för renovering av ledningsnät är flera, men dessa har inte använts i någon större 

utsträckning av de ledningsägare som kontaktats. Detta förklaras av ledningsägarna med att 

behov av denna typ av åtgärder ej funnits i någon större utsträckning. Ledningsnätens status har 

generellt varit relativt hög, och där större åtgärder krävts har i många fall uppgrävning och 

utbyte av befintligt ledningsnät utförts. Alternativet ledningsrenovering har i första hand valts, 

då ingreppen i närliggande infrastruktur, eller störningar för omgivande bebyggelse, ansetts bli 

betydande vid uppgrävning av befintliga ledningar. Där renoveringsåtgärder utförts har dock 

önskat resultat uppnåtts.  

Den ekonomiska besparingen torde dock bli beaktansvärd vid framförallt åtgärder inom 

tätbebyggda områden, även om det är många faktorer som inverkar på kostnaderna. 
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