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Förord 

Det här examensarbetet är en avslutande kurs på 30 hp inom programmet för Civilingenjör 

Naturresursteknik med inriktning mot Miljöteknik (nuvarande Miljö och vatten) vid Luleå 

tekniska universitet (LTU). Arbetet har utförts i samarbete med Miljö och vatten i 

Örnsköldsvik (Miva), Vatten och Miljöbyrån och LTU. Examensarbetet föreslår en metodik 

genom multikriterieanalys för framtagning och jämförelse av dricksvattenstrategi. Metodiken 

har sedan tillämpats i en fallstudie hos Miva. 

Jag vill förmedla ett stort tack till mina handledare, Annelie Hedström, LTU och Magnus 

Bäckström, Vatten och miljöbyrån, för ert engagemang och er stöttning i mitt arbete. Ni har 
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arbete.  

 

Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till Lisa Dahlén, LTU för hennes stöttning under min 
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mig att läsa kurser med ett fåtal kursdeltagare. Det har betytt väldigt mycket för mig.     

 

Örnsköldsvik, oktober 2016 

Ida Sandström  
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Sammanfattning 

Dricksvatten är ett livsviktigt livsmedel. En störning i dricksvattenleveransen kan orsaka samt 

förstora många kriser i samhället. Grunden till en god dricksvattenleverans är en bra råvatten-

tillgång. Trots den stora råvattentillgången i Sverige är det viktigt att förbereda inför kom-

mande klimatförändringar. För att säkra dricksvattenförsörjningen bör en dricksvattenstrategi 

upprättas. Framtagande av en försörjningsstrategi kan vara en komplex process med avseende 

på den omflyttning som sker i samhället. 

I det här arbetet har multikriterieanalys (MKA) utvecklats för bedömning och jämförelse av 

alternativa dricksvattenstrategier. MKA är ett samlingsnamn för olika verktyg där samman-

vägningar av flera kriterier behövs på ett strukturerat sätt. I arbetet utformades en framtag-

ningsprocess av alternativ och tre viktningsmetoder jämfördes. Arbetsmetodiken tillämpades 

sedan i en fallstudie för framtagning av dricksvattenstrategi i Örnsköldsviks kommun. 

Arbetsmetodiken omfattade en inledande litteraturstudie för identifiering av kriterier och in-

dikatorer(K o I) för bedömning av hållbara Va-system. En panelgrupp utsågs som via fyra 

workshops tog fram alternativ, generella K o I, urval samt rangordning av 10 K o I samt vik-

tade dessa K o I. Framtagningsprocessen av alternativen genom brainstorming, kartstudie och 

workshop var en tidseffektiv metod som genererade aktiva diskussioner. 

Metodiken visades vara effektiv för jämförelse mellan alternativa strategier där viktningsmet-

od inte hade någon betydelse för fallstudiens utfall. Resultatet för den fallstudie som tillämpa-

des visade en god översikt över hur kriterierna bör prioriteras i arbetet. Resultatet kan 

tillämpas som vägledning för vidare arbeten. 
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Abstract 

Drinking water is one of the most important viands and one disruption of the drinking water 

supply can enlarge many crises in society. The basis for a good drinking water supply is a 

good access to raw water. Even though the access of water in Sweden is good, it is still im-

portant to be ready for climate changes. To secure the supply of drinking water, a drinking 

water strategy can be established. The development of a strategy can be complex with respect 

to the resettlement in society and climate changes. 

In this work, multi-criteria analysis (MCA) method has been developed for evaluation and 

comparison of alternative drinking water strategies. MCA is a collection name for various 

tools where weighted combinations of several criteria are needed in a structured way. During 

this work a selection process of options was proposed and three options for weighting were 

compared. The method was then applied in a case study for the development of a drinking 

water strategy in the municipality of Örnsköldsvik. 

The work included an introductory literature study for the identification of criteria and indica-

tors (C o I) used for the assessment of sustainable water and sanitation systems. A workgroup 

was appointed, which during four workshops elected options, general CoI, selected and 

ranked 10 of the C o I and weighed them. The production process of options performed by 

brainstorming, mapping and the workshop was a time-efficient method that generated active 

discussions. 

The method showed to be effective for comparison of alternative strategies and the different 

methods of weighting showed no importance for the results of the case study. The results of 

the case study that was applied showed a good overview of how the criteria should be given 

priority in the work. The result can be applied as guidance for further work. 
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1 Inledning 

I dagens Sverige är dricksvattentillgång en självklarhet för befolkningen och är ett av de vik-

tigaste livsmedel. Ett avbrott eller störning i ett vattenverk kan ensamt eller tillsammans med 

andra störningar, så som elavbrott orsaka stora kriser i samhället (Kommittédirektiv, 2013). 

En utebliven dricksvattenleverans kan i sig förstora många andra kriser i samhället, exempel-

vis bränder. 

Grunden till en bra dricksvattenleverans är råvattentillgången, som generellt sett är god i Sve-

rige. Råvattnets kvalitet är i stort sett beroende av de lokala markförutsättningarna och mar-

kanvändningen. Trots den stora råvattentillgången, volymmässigt, är det av vikt att vattenför-

sörjningen anpassas till kommande klimatförändringar samt andra förändringar som kan på-

verka både tillgång och kvalitet (Kommittédirektiv, 2013). För en säkrad och god dricksvat-

tenförsörjning kan kommunala VA-planer eller andra strategier upprättas. 

Enligt SVUs rapport Kommunala VA-planer – En översikt finns det idag ingen direkt lag som 

säger att VA-planer skall tas fram. Däremot finns indirekta krav i Miljöbalken, Vattentjänst-

lagen och Plan- och Bygglagen som säger att någon form av VA-planering skall finnas 

(Johansson, 2012). Vad en VA-plan skall innehålla finns idag inget krav på, dock bör den 

innehålla en strategi för den framtida dricksvattenförsörjningen i hela kommunen. Det står 

även skrivet i den rapporten att ett behov finns för metodutveckling av fungerande VA-

planering (Johansson, 2012). 

På grund av den omflyttning som sker i samhället där äldre fritidsboenden blir permanenta 

boenden kan VA-planering och framtagandet av en vattenförsörjningsstrategi vara en kom-

plex process (Törneke, et al., 2008). Inflyttningen till äldre fritidsboenden medför även en risk 

för befintliga och nya anläggningar i och med ett ökat vattenuttag, ökad belastning samt ökad 

risk för utsläpp i och med ökad aktivitet (Johansson, 2012). Problem kan även uppstå i områ-

den med utflyttning på grund av minskat vattenuttag och mer stillastående vatten i ledningar. 

Klimatförändringar med extrema väderhändelser kan i större utsträckning komma att påverka 

dricksvattenförsörjningen genom både kvantitativa och kvalitativa förändringar av råvatten-

tillgången. Det här skapar nya utmaningar vilket medför att kontinuerlig anpassning och pla-

nering är nödvändig. (Statens offentliga undersökningar, 2015) På grund av den mer intensiva 

nederbörd klimatförändringarna förutspås generera kommer händelser som i Östersund 2010 

och Skellefteå 2011, där 47 000 personer blev smittade av cryptosporidium via dricksvatten, 

bli vanligare (Statens offentliga undersökningar, 2015). 

För att underlätta VA-planering och framtagandet av dricksvattenförsörjningsstrategi kan 

multikriterieanalys tillämpas. 

Multikriterieanalys (MKA) är ett samlat begrepp av verktyg för att göra sammanvägningar av 

flera faktorer på ett strukturerat sätt. En MKA visar på hur bra olika åtgärder tillgodoser ett 

eller flera syften. Syftena beskrivs genom ett antal kriterier som var och ett värdesätts för att 

sedan viktas samman för en slutlig bedömning (Rosén, et al., 2009). Bedömningen resulterar i 

en identifiering av ett eller flera lämpliga alternativ. 



2 

 

Det finns flera metoder att utföra en MKA på (Rosén, et al., 2009). Dock har inget konkret 

tillvägagångssätt hittats för att jämföra olika alternativ till dricksvattenförsörjningsstrategi. 

Utifrån den komplexitet som uppstår vid bedömning av system för dricksvattenförsörjning är 

det av intresse att finna en metod och arbetsgång för hur försörjningsstrategier kan tas fram 

och utvärderas med multikriterieanalys som verktyg. Detta då den nämnda analysmetoden kan 

tillämpas för att skapa ett beslutsunderlag som är strukturerat och tydligt framtaget (Rosén, et 

al., 2009).  

 

1.1 Syfte 

Syftet med det här arbetet var att utveckla ett verktyg för framtagning och rangordning av 

alternativa strategier för en hållbar dricksvattenförsörjning ur ett flergenerationsperspektiv.  

Mer specifikt: 

- Utvecklades en multikriterieanalysmetod för bedömning och jämförelse av olika 

alternativ för en framtida dricksvattenförsörjning. 

- Utformades n framtagningsprocess för alternativa strategier. 

- tillämpades den föreslagna multikriterieanalysen på en fallstudie för dricksvat-

tenförsörjningen i Örnsköldsviks kommun. 

- Jämfördes och utvärderades tre metoder för viktning av kriterier  

- Genomfördes en känslighetsanalys på resultaten från den aktuella fallstudien. 

1.2 Avgränsning 

Detta arbete har enbart omfattat dricksvattenförsörjning inom befintligt verksamhetsområde 

och ej nya omvandlingsområden eller spillvattenhantering.  
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2 Litteraturstudie 

2.1 Multikriterieanalys 

Multikriterieanalys (MKA) är ett vanligt verktyg som tillämpas för att underlätta en besluts-

process genom en strukturerad och tydlig arbetsgång (Rosén, et al., 2009). Verktyget används 

för att identifiera det mest lämpliga alternativet, rangordna alternativ, finna ett begränsat antal 

mest lämpade alternativ för att därpå kunna göra en mer detaljerad bedömning eller för att 

skilja på acceptabla och oacceptabla alternativ (Dodgson, et al., 2009). 

Det finns idag ett flertal tekniker vid tillämpning av MKA. Direkt analys av prestandamatri-

sen, Multi-Attributmetoder och Linjär-additiva metoder är exempel på olika metoder som 

används inom beslutsfattning (Rosén, et al., 2009). Den första angivna metoden behandlar 

begränsad information kring de alternativ som ska övervägas genom granskning av en så kal-

lad prestandamatris. ”Multi attribut metoden” kräver en stark teoretisk insikt hos beslutstagar-

na då den består av tre steg. Första steget är att ta fram prestanda matrisen, sedan att under-

söka om kriterierna är oberoende av varandra och det tredje steget består av att ta fram matt-

tematiska funktioner för att utrycka alternativens värde för varje kriterium (Dodgson, et al., 

2009). 

Om det kan antas att de framtagna kriterierna är oberoende av varandra och om multikriterie-

analysen inte tar hänsyn till osäkerheten kan Linjära additiva metoder tillämpas (Dodgson, et 

al., 2009). Denna grupp av metoder är väldigt vanliga eftersom de anses vara relativt enkla att 

använda, ansedda för att visa robusthet och ge effektivt stöd vid beslutsfattande (Rosén, et al., 

2009). 

Gemensamt för alla tekniker är att alternativen och dess fördelning av kriterier är tydliga och 

att alla kräver ett antal uppskattningar. Tillvägagångssättet för en mulitkriterieanalys består i 

regel av följande steg (Dodgson, et al., 2009): 

 Identifiera syftet med multikriterieanalysen.  

 Identifiera olika alternativ. 

 Identifiera de mål och kriterier som kopplas till varje alternativ. 

 Beskriva kriterierna mot det förväntade utförandet för varje alternativ och po-

ängsätta alternativen. 

 Vikta kriterier. 

 Beräkna slutvärde för varje alternativ. 

 Analysera resultat. 

 Känslighetsanalys. 

Standard för en multikriterieanalys är konsekvenstabell, eller prestandamatris. Syftet med 

tabellen är att den ska ge en överblick och ska beskriva vilka kriterier som varje alternativ 

påverkas av (Dodgson, et al., 2009). För att problemet ska hållas hanterbart bedöms varje kri-

terium enskilt för varje alternativ. Kriterierna ska vara noggrant utvalda och oberoende av 

varandra då någon aspekt kan riskera att bli dubbelräknad och få större betydelse i analysen 

än andra aspekter. För de flesta analysmetoder är detta ett krav (Rosén, et al., 2009). Varje 
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kriterium kan mätas på olika sätt, vilket kan ses i prestandamatrisen i Tabell 1. Prestandama-

trisen kan vara en slutprodukt för de enklare multikriteriemetoderna där det är upp till besluts-

fattaren att avgöra vilket alternativ som väger mest, vilket kan leda till grundlösa antagningar 

(Dodgson, et al., 2009). För mer avancerade metoder är kriterierna i prestandamatrisen mätta i 

numeriska värden, se Tabell 2. 

Tabell 1. Brödrostexemplet visar hur kriterierna kan mätas med hjälp av symboler. (Dodgson, et al., 2009) 

 

Tabell 2. Brödrostexemplet visar hur kriterierna kan mätas med hjälp av skala 1-100. (Dodgson, et al., 2009) 

 

För att kunna väga samman alla kriterier för alla alternativ görs, för de flesta metoder, en be-

dömning med hjälp av en mall, t.ex. en poängskala (Rosén, et al., 2009). Poängsättning av 

alternativ görs med avseende på de förväntade konsekvenserna till en given skala. Oftast an-

vänds en skala mellan 0 till 100 där 0 representerar det minst önskvärda alternativ och 100 

representerar det mest önskade alternativet (Dodgson, et al., 2009) 

2.2 Hållbar Dricksvattenförsörjning 

Hållbar är ett uttryck som används flitigt inom olika områden och med olika syften (Marques, 

et al., 2015). De flesta definitioner av detta uttryck är generellt vaga och otydliga (Hellström, 

et al., 2000), samtidigt som det finns en svårighet i att veta hur något är och hur man mäter 

hållbarhet (Marques, et al., 2015). För att göra begreppet lättare att förstå och mer praktiskt 

användbart kan olika kategorier användas (Hellström, et al., 2000). I de flesta fall förknippas 

hållbarhet med kategorierna sociala aspekter, ekonomi och miljö. Däremot bedöms en hållbar 

vattenhantering även av två andra kategorier nämligen Hälsa och Tekniska funktioner 

(Marques, et al., 2015), vilket illustreras i Figur 1.  

Alternativ Kriterier

Pris Återuppvärmning Värmning Justerbar Spårbredd Jämn Rostning Antal Nackdelar

Boots 2-slice £18 3

Kenwood TT350 £27 √ √ √ 3

Marks & Spencer 2235 £25 √ √ 3

Philips HD4907 £22 √ 2

Tefal Thick'n' Thin £20 √ √ 5

Alternativ Kriterier

Pris Återuppvärmning Värmning Justerbar Spårbredd Jämn Rostning Antal Nackdelar Total

Boots 2-slice 100 0 0 0 0 50 35

Kenwood TT350 25 100 100 100 0 80 61

Marks & Spencer 2235 42 100 100 0 100 50 53

Philips HD4907 67 100 0 0 100 90 49

Tefal Thick'n' Thin 84 100 0 100 100 0 70



5 

 

 

Figur 1. Illustration över kategorier vid hållbarhetsbedömning av dricksvattenförsörjning. 

2.3 Riskanalys 

Inom dricksvattensektorn finns ett generellt mål att förse abonnenter med en obruten dricks-

vattenleverans av god estetisk kvalitet och med en låg risk att påverka människors hälsa. På 

grund av den potential som finns för att vattentäkten, vattenverket och distributionssystemet 

ska bli förorenat utsätts abonnenterna för risker där tillgången på rent vatten hotas (Lindhe, et 

al., 2013). 

För att uppnå en god riskhantering inom en kommun eller annan verksamhet är det av vikt att 

ha kunskap om potentiella risker. Risk definieras som en kombination av sannolikheten att en 

oönskad händelse inträffar samt konsekvenserna av den händelsen (Davidsson, et al., 2003). 

Kunskapen kring risker förstärks genom att utföra en riskanalys. Utförandet av en riskanalys 

bör vara i projektform och ingår i VA-huvudmannens framtagande av en beredskapsplan 

(Livsmedelsverket, 2007). Riskanalys används som ett verktyg för att systematiskt identifiera 

risker för olyckor samt för att bedöma risknivå. För utförande av en riskanalys finns flera me-

todgrupper (bland annat för Allmänna tekniska system) och olika metoder. Konfliktanalys, 

Grovanalys (eller preliminär riskanalys) och Felträdsanalys är tre exempel på metoder under 

metodgruppen Allmänna tekniska system (Davidsson, et al., 2003). Val av metod är beroende 

på vilket område inom samhällsplanering riskanalysen skall tillämpas. Alla metoder varierar i 

grad av säkerhet och kvalitet samt i detaljeringsgrad. Vilken metod som ska tillämpas i det 

enskilda fallet är beroende av analysens syfte (Davidsson, et al., 2003). 

Beslut är något som de flesta verksamheter måste fatta och till det har det utvecklats flera be-

slutsanalyssystem. Riskanalyser tillämpas som en del av ett beslutsunderlag där något eller 

några alternativ kan generera negativa effekter hos människors hälsa eller miljö (Davidsson, 

et al., 2003). 

Hälsa 

Miljö 

Ekonomi Sociala 

Tekniska 
Funktioner 
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Riskanalys är bara en del av en riskhanteringsprocess och består av  

 Målformulering och avgränsning 

 Identifiera risker 

 Analysera risker 

En tydlig målformulering är av vikt för ett effektivt analysarbete. Vid utförande av en riskana-

lys för ett vattenverk kan målen relateras till någon av faktorerna vattenkvalitet, vattenkvanti-

tet, ekonomi eller miljöpåverkan (Hokstad, et al., 2009). De viktigaste momenteten i en riska-

nalys är identifieringen av risker samt inventeringen av dessa, eftersom risker som ej är identi-

fierade kan generera ett underskattat resultat (Davidsson, et al., 2003). Det finns flera metoder 

som kan tillämpas för denna identifiering, exempel är användandet av checklistor, tidigare 

erfarenhet eller expertbedömning (Hokstad, et al., 2009). 

Som tidigare nämnt definieras en risk av både sannolikheten att en olycka (eller oönskad hän-

delse) inträffar och konsekvenserna av olyckan. Bedömningen av dessa två kan göras anting-

en kvantitativt med absoluta värden eller kvalitativt utifrån en skala (Davidsson, et al., 2003). 

Valet av lämplig metod görs i direkt beroende av analysens målformulering och är väldigt 

viktig för varje specifik riskanalys (Hokstad, et al., 2009). Sannolikheten för att en olycka 

inträffar kan uppskattas utifrån några principer, exempelvis empiriska skattningar, logiska 

system och expertbedömningar. Konsekvensbedömning innebär att förutsäga effekter vid en 

viss typ av olycka. Vid kvantitativ bedömning mäts konsekvenserna i värden t.ex. antal ska-

dade personer. 

Preliminär riskanalys är ett exempel på kvalitativ analysmetod. Den tillämpas i översiktliga 

granskningar av befintliga verksamheter vars syfte är att finna källor till risker och potentiella 

skadehändelser. Med kvalitativ analysmetod menas (som beskrivet ovan) att sannolikheter 

och kosekvenser är grovt uppskattade och värderas utifrån en bestämd skala för olika grader 

av dessa två faktorer (Davidsson, et al., 2003). 

Nästa steg i processen innefattar sedan att sammanfoga sannolikhetsbedömningen och konse-

kvensbedömningen (Davidsson, et al., 2003). Det här görs i form av en riskmatris, se exempel 

i Tabell 3, då de anses vara lätta att tillämpa och genererar lättförståeliga resultat (Lindhe, et 

al., 2013).  

Tabell 3. Riskmatris för händelserna A - E. (Davidsson, 2003) 

 1 (Mycket 

osannolikt) 
2 3 4 5 (Mycket 

sannolikt) 

5 (Katastrofala 

kosekvenser) 
     

4 A     

3   C D  

2  B    

1 (Små konse-

kvenser) 
   E  
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3 Metod 

3.1 Multikriterieanalys 

För fallstudien i det här examensarbetet valdes en linjär additiv analysmetod. Den här meto-

den valdes eftersom det kan antas att de framtagna kriterierna är oberoende av varandra. Den 

är även frekvent använd (Rosén, et al., 2009) och enkel att använda samt ger en robust och 

effektiv hjälp för beslutsfattare (Dodgson, et al., 2009). 

3.1.1 Framtagning av alternativ 

Framtagning av alternativ inleddes med ett uppstartmöte. Vid det här mötet skedde en 

brainstorming kring hur verksamheten idag kan förbättras. Utifrån de idéer som diskuterades 

vid föregående möte utfördes en kartstudie självständigt där idéerna kopplades till större 

sammanhang och förslag till alternativ togs fram. I nästa steg hölls en Workshop med en pa-

nelgrupp från verksamheten där deltagarna först genom parvis diskussion fick ta fram alterna-

tiva strategier utifrån en översiktlig ledningskarta. Sedan hölls en gemensam diskussion där 

mer specificerade alternativ utformades och fyra alternativ utsågs. Efter workshopen samman-

ställdes en beskrivning av alternativen. Processen för hur alternativen togs fram visas i en 

schematisk illustration i Figur 2.  

 

Figur 2. Det tillämpade tillvägagångssättet över hur alternativen för fallstudien togs fram. 

3.1.1 Framtagning av kriterier och indikatorer 

I tidigare arbeten har det gjorts analyser som har krävt identifiering av både kriterier och indi-

katorer för hållbara VA-system (Lundin & Morrisson, 2002; Lennartsson, et al., 2009; 

Marques, et al., 2015). Utifrån de studierna valdes relevanta indikatorer ut för dricksvattenför-

sörjning, se Bilaga A. Dessa nyttjades sedan under en workshop tillsammans med panelgrupp 

för framtagning av kriterier och indikatorer lämpade för hållbar dricksvattenförsörjning.  

•Brainstorming kring 
förbättringar i 
befintlig verksamhet. 

Brainstorming 

•Framtagning av 
förslag till alternativ 
utifrån befintlig 
verksamhet. 

Kartstudie 
•Specifiering av 

alternativ  utförd av 
panelgrupp. 

Workshop 

•Schematisk bild och 
förklaring till 
alternativen 
skapades. 

Sammanställning 
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3.1.2 Poängsättning av alternativ 

Poängsättningen av kriterierna för varje alternativ skedde genom en linjär tilldelning av poäng 

mellan 0-10 utifrån hur väl varje kriterium för ett alternativ uppfyllde de fastställda målen. 

Den här skalan valdes då det ansågs att den var lättare att tillämpa och förstå än den ordinarie 

skalan 0-100 (Dodgson, et al., 2009). 

Nedan illustreras ett exempel över hur kriteriet Arbetsmiljö med indikatorn Ensamarbete till-

delades poäng. Det bästa alternativet, A10, tilldelades 10 poäng och det alternativ som var 

minst bra, A0, fick 0 poäng. De resterande alternativen tilldelades därefter poäng linjärt i relat-

ion till A10 och A0 enligt Figur 3 (Dodgson, et al., 2009).  

 

Figur 3. Poängsättningsdiagram för indikatorn ensamarbete där ett värde av tex 20 ges 7,1 poäng. 

Den linjära poängsättningen av kriterierna skedde enligt Figur 3 där poängen beräknades ge-

nom ekvation 1 där A10= kriterievärdet för det bästa alternativet, A0=kriterievärdet för det 

minst lämpade alternativet samt där Ax motsvarar värdet för det alternativ beräkningen gjor-

des för. 

 
𝑃𝑜ä𝑛𝑔 = 10 − 10 ∗

𝐴10 − 𝐴0

𝐴10 − 𝐴𝑥
 

(1) 
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3.1.3 Viktning av indikatorer 

För att kunna rangordna alternativ värderades kriterierna (genom viktning) utefter dess bety-

delse för den specifika beslutssituationen. Tre metoder av viktning utfördes, nämligen: 

1. SWING - Individuell poängsättning. Medlemmarna i panelgrup-

pen utser först det viktigaste kriteriet för beslutssituationen 

och tilldelar det 100 p. Sedan utförs en parvis jämförelse mot 

detta kriterium och 0-100 poäng utdelas utifrån dess vikt i för-

hållande till det viktigaste kriteriet (Dodgson, et al., 2009). 

2. SWING -Gemensam poängsättning. Panelgruppen utser gemen-

samt det viktigaste kriteriet för beslutssituationen och tilldelar 

det 100 p. Genom parvis jämförelse utifrån det viktigaste krite-

riet tilldelades 0-100 p/kriterium.  

3. ROC (Rank Order Centroid) - Gemensam rangordning. Panel-

gruppen utser tillsammans en rangordning från 1-7 dvs. från 

det Absolut viktigaste kriteriet till Minst viktiga kriteriet. Utifrån 

rangordningen beräknas sedan vikten (w) för kriteriet genom 

ekvation 2 (Dodgson, et al., 2009) 

 
wj=(1

𝑛⁄ ) ∑(1
𝑖⁄ )

n

K=j

 
(2) 

där j=kriteriets ranking och n=antalet kriterier. 

3.1.4 Alternativens slutvärde 

Framtagande av slutvärdet (Sj ) för varje alternativ beräknades via ekvation 3. Sij = Poäng för 

alternativ i och kriterium j. w = Kriterium och n = antal Kriterier 

 
𝑆𝑖 = ∑ 𝑤𝑖 ∙ 𝑠𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

= 𝑤1 ∙ 𝑠𝑖1 + 𝑤2 ∙ 𝑠𝑖2 + ⋯ + 𝑤𝑛 ∙ 𝑠𝑖𝑛 
(3) 

där wi representerar vikten för kriteriet i och sij representerar poängsättningen för alternativ j. 

Slutligen rankades alternativen enligt ekvation 4 utifrån dess slutvärde där det alternativ med 

högst slutvärde ansågs som det mest lämpliga. 

 𝑆1 ≥ 𝑆2 ≥ ⋯ ≥ 𝑆𝑚 (4) 
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3.2 Riskanalys 

I det här arbetet tillämpades riskanalys som ett delmoment för att jämföra olika alternativs 

risknivå för utslagen dricksvattenleveransen på grund av plötsligt förändrad råvattenkvalitet. 

Eftersom riskanalysen som utfördes endast kunde göras av uppskattningar kring de valda al-

ternativen utifrån den befintliga verksamheten valdes preliminär riskanalys att tillämpas som 

analysmetod.  

Utförandet av riskanalysen utfördes tillsammans med referensgrupp i två steg enligt Figur 4, 

framtagande av oönskade händelser och uppskattning av sannolikhet och konsekvens för de 

oönskade händelserna. 

 

Figur 4. Illustration över processen för riskanalys. 

Sannolikheten och konsekvenserna uppskattades båda med en femgradig skala (1-5) där 1 

definierades som osannolik/Försumbara konsekvenser och 5 som mycket stor sannolik-

het/katastrofala konsekvenser. De oönskade händelsernas riskklass definierades sedan som en 

multiplicering av sannolikheten, s och konsekvensen, k (Hokstad, et al., 2009) med följande 

gränser: 

1. 1 ≤ 𝑠 ∙ 𝑘 < 4  
2. 4 ≤ 𝑠 ∙ 𝑘 < 6  
3. 8 ≤ 𝑠 ∙ 𝑘 < 12  
4. 15 ≤ 𝑠 ∙ 𝑘 ≤ 16  
5. 20 ≤ 𝑠 ∙ 𝑘 ≤ 25  

Vattenverkens riskpoäng Rv beräknades sedan genom summering av alla oönskade händelser 

över riskklass 4. För att beräkna RA, den totala risken för påverkad råvattenkvalitet för varje 

alternativ, beräknades summan av Rv inom respektive alternativ.  

3.3 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalys är ett verktyg som kan tillämpas för att undersöka vilken påverkan vikten 

av indikatorerna har för ett slutgiltigt resultat (Dodgson, et al., 2009). Känslighetsanalyser är 

av intresse att utföras vid analyser av verksamheter som lockar allmänt intresse. Känslighets-

analysen visar även den skillnad i resultat som kan uppstå beroende på den subjektiva syn 

panelgruppen har på indikatorernas vikt.  

• Oönskade 
händelser 

Identifiering 

• Sannolikhet 

• Konsekvens 

Analys 
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Den här känslighetsanalysen syftar till att identifiera det mest kritiska kriteriet för förändring 

av det mest lämpade alternativet i den utförda multikriterieanalysen. 

För utförandet av känslighetsanalysen tillämpades definition 1 och definition 2 nedan. 

Definition 1: låt 𝛿𝑘,𝑖,𝑗(1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁) ange den minsta förändring av vikten wk av indikatorn 

Ck sådan att rankingen för alternativen Ai och Aj blir den omvända där 

 
𝛿𝑘,𝑖,𝑗

′ =
𝛿𝑘,𝑖,𝑗 ∙ 100

𝑤𝑘
, för varje  1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑗 ≤ 𝑀 𝑜𝑐ℎ 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁. 

(5) 

 

Definition 2: Den mest kritiska indikator är den med det lägsta värdet av |𝛿,1,𝑗
′ |(1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑗 ≤

𝑀𝑜𝑐ℎ 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁) (Trintaphyllou & Sánchez, 1997). 

För att beräkna det minsta värde av 𝛿𝑘,𝑖,𝑗 som behövs för en omvänd ordning av alternativ Aa 

och Ab används ekvation 7 𝑜𝑚 (𝑎𝑏,𝑖 > 𝑎𝑎,𝑖), eller ekvation 8 och 𝑜𝑚 (𝑎𝑏,𝑖 < 𝑎𝑎,𝑖) 

 

𝛿𝑘,𝑖,𝑗 <
𝑆𝑏 − 𝑆𝑎

𝑎𝑏,𝑖𝑎𝑎,𝑖
, 

 

(6) 

𝛿𝑘,𝑖,𝑗 >
𝑆𝑏 − 𝑆𝑎

𝑎𝑏,𝑖𝑎𝑎,𝑖
 

 

(7) 

Den nya vikten W* beräknades sedan genom ekvation 9. 

𝑊𝑎
∗ = 𝑊𝑎 − 𝛿𝑘,𝑖,𝑗 

I vissa fall är det inte möjligt att generera en omvänd ordning av alternativen 

genom att förändra vikten hos indikatorerna, vilket inträffar då 
𝑆𝑏−𝑆𝑎

𝑎𝑏,𝑖𝑎𝑎,𝑖
 är större 

än Wa (Trintaphyllou & Sánchez, 1997). 

(8) 

  



12 

 

4 Genomförande av fallstudie 

4.1 Bakgrund 

Den tillämpade fallstudien genomfördes för det allmänna dricksvattenförsörjningssystemet i 

Örnsköldsviks kommun som år 2015 hade 55 576 invånare (Hall, 2015). Dricksvattenförsörj-

ningen sköts idag av det kommunala bolaget Miljö och Vatten i Örnsköldsvik (Miva) som i 

dagsläget arbetar med att upprätta en VA-plan tillsammans med kommunen. Parallellt med 

det här pågår ett arbete för att ta fram av en strategi för den framtida dricksvattenförsörjningen 

i kommunen. Verksamhetsområdet täcker stora delar av kommunen som har en yta på 64 

mil
2
. Befintligt dricksvattensystem består i dagsläget av 25 vattenverk, 107 mil ledningar och 

37 tryckstegringar som försörjer 57118 abonnenter. (Östlund, 2016) Försörjningen baseras 

huvudsakligen på grundvatten och endast vid ett vattenverk sker dricksvattenproduktionen 

med konstgjord infiltration av ytvatten, nämligen vid Gerdal Vattenverk. 

4.1.1 Fallstudiens syfte och mål 

Det övergripande syftet med multikriterieanalysen var att finna och jämföra alternativa strate-

gier för kommunens allmänna dricksvattenförsörjning ur ett flergenerationsperspektiv.  

Panelgruppen (se kap 4.2) ansåg följande mål som dricksvattensystemet för alternativen 

skulle uppnå i analysen. 

 Kommunen ska tillhandahålla en framtidssäkrad dricksvattenförsörjning som gynnar 

en positiv samhällsutveckling och garanterar en stabil tillgång till dricksvatten.  

 Vatteninfrastrukturen i kommunen ska vara långsiktigt robust, vilket uppnås genom att 

en acceptabel nivå av vattenskydd, redundans och service till kund tillgodoses med 

lägsta möjliga resursanvändning. 
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4.2 Panelgrupp 

I arbetet utsågs en panelgrupp som genom workshops var med vid framtagande av mål, alter-

nativ, kriterier och indikatorer samt vid viktning av kriterier. Uppdrag och närvaro för works-

hops ses i Tabell 4. Syftet med panelgruppen var att skapa en samlad bild utefter deltagarnas 

kunskap och erfarenheter. Gruppens medlemar valdes från det kommunala bolaget med olika 

arbetsområden. Följande personer inbjöds till samtliga workshops, däremot kunde inte alla 

närvara vid alla tillfällen 

 Jens Östlund (J.Ö), VA-strateg 

 Kent Westerlund (K.W), Avdelningschef 

 Mikael Lindström (M.L),VA-utredare 

 Nicklas Melander (N.M), Enhetschef Rörnät 

 Ulrica Almén(U.A), Funktionsledare Miljö 

 Anders Hellström (A.H), Miljöingenjör 

 Åsa Pettersson (Å.P), Arbetsledare Drift Vatten 

 Stefan Jonsson (S.J), Vattenverksmaskinist 

 Louise Samuelsson (L.S), Ekonom 

 Magnus Bäckström (M.B), Vatten och Miljöbyrån 

 Anna Mäki (A.M), Vatten och Miljöbyrån 

Tabell 4. Uppdrag och närvaro för workshops. 

Workshop Uppdrag Närvarande 

1 Framtagning av alternativ och mål J.Ö, L.S, U.A, N.M, S.J, M.L, Å.P, A.H 

2 Framtagning av generella kriterier J.Ö, L.S, U.A, N.M, S.J, M.L, Å.P, A.H 

3 Urval av 10 kriterier samt rangordning av 
dessa 

J.Ö, L.S, U.A, N.M, S.J, A.H 

4 Vikta Kriterier L.S, U.A, N.M, S.J, M.L, Å.P, A.H, M.B, K.W, 
A.M 

 

4.3 Alternativ 

Framtagningen av alternativ inleddes med en brainstorming tillsammans med Magnus Bäck-

ström – Vatten och miljöbyrån, Jens Östlund och Mikael Lindström – Miva.  

Utifrån brainstormingen och kartstudier togs tre grova förslag fram för en dricksvattenstrategi 

som sedan presenterades under workshop, nämligen:  

 Ingen förändring av verksamheten sker men anläggningar och ledningsnät upp-

rustas. 

 Näten kopplas ihop till ett stort nät som försörjs av fyra vattenverk. 

 Näten kopplas ihop till ett stort nät som försörjs från ett vattenverk. 

Panelgruppen delades slumpvis in i par och diskuterade under 60 min fram flertalet alternativ 

till en framtida dricksvattenförsörjning med hjälp av en övergripande ledningskarta och med 
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stöd från de föreslagna alternativen. Därefter valde panelgruppen gemensamt fyra alternativ 

till analys genom 40 min diskussion med utgallring av orealistiska/ej möjliga alternativ. Ef-

tersom det ansågs viktigt att analysen skulle innehålla alternativ som skildes åt i uppbyggna-

den för dricksvattenförsörjningen valde panelgruppen grovt huggna alternativ. Detta då det 

var av stor vikt att alternativen inte skulle vara varianter av samma försörjningsstrategi.  

För samtliga alternativ krävdes en upprustning av vattenverken för att uppfylla Livsmedelver-

kets föreskrifter om dricksvatten, SLVF 2001:30. Det här innebär en optimering av reningsro-

cessen och renovering av anläggningar för att hålla god miljö för produktion av livsmedel 

samt även en komplettering av skalskydd för ett ökat skydd är nödvändig. 

Dricksvattenförsörjningen för Solberg, Ulvön och Trysunda var i samtliga alternativ som togs 

fram egna försörjningspunkter. Det här på grund av den komplexitet havsledning skulle inne-

bära om Trysunda och Ulvön skulle kopplas samman med andra system, samt den långa 

sträckan till Solberg. De här områdena valdes därför att ej ingå i analysen och för de tre vat-

tenverken kommer upprustning att vara nödvändig enligt ovan.  

I benämningen Gerdal vattenverk inkluderades även By vattentäkt genom hela rapporten, på 

grund av en pågående projektering av ett gemensamt vattenverk. 

4.3.1 Noll-Alternativet 

Det här alternativet skulle endast innebära den upprustning som står beskriven ovan av den 

verksamhet som bedrivs idag för att uppnå de satta målen för analysen.  

Försörjningspunkterna för distributionssystemet skulle bestå av 25 vattenverk spridda i kom-

munen där endast 6 vattenverk har en högre medelproduktion än 200 m
3
/d. Majoriteten av 

vattenverken har en medelproduktion under 100 m
3
/dygn. Distributionssystemet behålls med 

37 tryckstegringar utan större förändringar. Den reservvattenförsörjning som finns innebär att 

By vattentäkt kan tillhandahålla Gerdal Vattenverk med råvatten och Bjästatjärn vattenverk 

kan försörja Bredånger vattenverks distributionsområde. Vid störning i övriga vattenverk för-

ses abonnenterna med dricksvatten genom utkörning av tankar, alternativt tankbil.  
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Figur 5. Noll-alternativet: Alla befintliga verk upprustas. 

4.3.2 Alternativ 1: Tre större nät 

I det här alternativet delas verksamhetsområdet in i tre delar. Norra, Södra och Västra. Varje 

område har en eller två försörjningspunkter. Det här innebär att 17 vattenverk avvecklas sam-

tidigt som distributionssystemet kompletteras med 17 nya tryckstegringar, en för varje av-

vecklat vattenverk.  

Område Norra: Näten i nuvarande området för Björna byggs ihop med nät från Gideheden 

vattenverk och Grundsunda vattenverk. Gideheden skulle här vara den huvudsakliga försörj-

ningspunkten. Dock skulle samkörning med Långviksmon ske och de skulle fungera som re-

serv till varandra. Resterande sju vattenverk inom område Norra (Björna, Hemling, Nyliden, 

Aspsele, Långviksmon, Trehörningsjö, Grundsunda) kan avvecklas.  

Område Södra: Näten till nuvarande områdena för Bjästatjärn vattenverk och Gerdal vatten-

verk byggs ihop med nätet för Banafjäl vattenverk. Gerdal vattenverk är försörjningspunkt, 
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men förstärks genom samkörning med Bjästatjärn vattenverk samt att de båda verken fungerar 

som reserv till varandra. De åtta vattenverk som finns i By, Banafjäl, Smedsbyn, Nötbolandet, 

Bredånger, Överbygden, Sörbygden och Rössjö avvecklas.  

Område Västra: Norrböle vattenverk är försörjningspunkt och levererar vatten till de nuva-

rande nät som försörjs av Moliden vattenverk. Norrböle vattenverk och ledningsnät kräver 

upprustning för att uppnå livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Alternativet innebär 

även att Moliden vattenverk läggs ner. 

 

Figur 6. Alternativ 1 - Tre olika nät med totalt fem vattenverk. 
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4.3.3 Alternativ 2: Gemensamt nät med flera vattenverk  

Det här alternativet skulle innebära en hopkoppling av ledningsnät till ett gemensamt där Gi-

deheden vattenverk, Norrböle vattenverk, Gerdal vattenverk och Bredånger vattenverk kan 

samköras och fungera som en reserv till varandra. Övriga 18 vattenverk avvecklas samtidigt 

som distributionssystemet kompletteras med 18 nya tryckstegringsstationer. 

 

Figur 7. Alternativ 2 - Ett nät med fyra större vattenverk 

  



18 

 

4.3.4 Alternativ 3: Gemensamt nät med ett vattenverk 

Alternativ 3 innebär ett stort gemensamt ledningsnät med Gerdal Vattenverk som försörj-

ningspunkt för hela verksamhetsområdet. Ledningsnätet kräver upprustning och verket anpas-

sas för att förstärka vattenkapaciteten med ytterligare konstgjord infiltration. Övriga 21 vat-

tenverk avvecklas och distributionssystemet kompletteras med 21 tryckstegringar.  

 

Figur 8. Alternativ 3 - Ett nät med ett vattenverk  
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4.4 Kriterier och indikatorer 

Vid framtagning av kriterier och indikatorer hölls först en diskussion där panelgruppen ge-

mensamt diskuterade fram generella kriterier för dricksvattenförsörjning (se Bilaga B) utifrån 

de framtagna kriterierna från litteraturstudien (Bilaga A). Därefter utsågs 10 kriterier med 

indikatorer som sedan rangordnades enligt Tabell 5. Eftersom arbetet endast pågick under 

begränsad tid valdes rangordningen att nyttjas för att skapa en systematisk begränsning av 

kriterierna. Endast de sju första kriterierna togs med i arbetet. På grund av denna begränsning 

hamnade ej kategorin Sociokultur med i analysen. De sju kriterier och tillhörande indikatorer 

som användes för att utvärdera alternativen i analysen presenteras i Tabell 6. 

 

Tabell 5. Panelgruppens rangordning av de tio utvalda kriterierna. 

Rangordning Kriterium 

1 Vattentillgång 

2 Tillgång till rent vatten 

3 Leveranssäkerhet 

4 Arbetsmiljö 

5 Totalkostnad 

6 Resursanvändning  

7 Flexibilitet 

8 Optimerad distribut-
ion 

9 Investeringskostnad 

10 Acceptans 

 

Tabell 6. De sju utvalda kriterier och indikatorer som analysen omfattade. 

Kategorier Kriterier Indikatorer Enhet 

Hälsa Tillgång till 
rent vatten 

Risk för påverkan av vattenkvalitet utifrån 
områdets markanvändning 

st 

 Arbetsmiljö Ensamarbete h/pe, v 

Miljö Resursanvändning Energianvändning  kWh/år, pe 

Ekonomi Totalkostnad Drift- underhåll- och kapitaltjänstkostnader 
exkl. energikostnad 

SEK/ år 

Tekniska funktioner Flexibilitet Expansionsförmåga  m3/dygn 

 Leveranssäkerhet Tillgång till reservvatten % 

 Vattentillgång  Potentiell vattentillgång m3/dygn 
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4.4.1 Beskrivning av Indikatorer 

Vid poängsättning av samtliga indikatorer exkluderades data rörande vattenförsörjningen i 

Solberg, Ulvön och Trysunda då utfallet för de här antogs vara detsamma för samtliga alterna-

tiv, se kap 4.3. 

Vattentillgång (Potentiell vattentillgång) 

För bedömning av vattentillgång jämfördes samtliga täkters potentiella vattentillgång (ut-

pumpningsmöjlighet). Eftersom avsaknad av data fanns för ett flertal täkter gjordes uppskatt-

ningar baserade på befintliga vattenverks provpumpningar, tillstånd och/eller maxproduktion.  

Jämförelsen mellan alternativen baserades på den totala kapacitet som alternativen omfattade. 

Det här då allt vatten (oavsett lokalisering) kan vara nödvändig i krissituationer. Summan av 

vattentäkternas uppskattade kapacitet beräknades och sammanställdes i Bilaga C. Poängsätt-

ningen utfördes sedan genom att alternativet med högst vattentillgång fick 10 poäng och det 

alternativ med lägst fick 0, därefter graderades de resterande alternativen linjärt, enligt Tabell 

7. 

Tabell 7. Poängsättning av kriteriet vattentillgång genom indikatorn Potentiell vattentillgång. 

 Potentiell vattentillgång 
(m3/d) 

Poäng 

Alternativ 0 58958 10 

Alternativ 1 51812 8,0 

Alternativ 2 49258 7,3 

Alternativ 3 23328 0 

 

Tillgång till rent vatten (Risk för påverkan av vattenkvalitet utifrån områdets mar-

kanvändning) 

Vid bedömning av kriteriet tillgång till rent vatten valdes indikatorn Risk för påverkan av 

vattenkvalitet utifrån området markanvändning. För att bedöma risken för en negativ påver-

kan av vattenkvaliteten utfördes en riskanalys utefter kringliggande områdets markanvänd-

ning, med utförande enligt kap 3.2. 

En referensgrupp (bestående av Jens Östlund, VA-strateg, och Anders Hellström, miljöingen-

jör) utsågs för identifiering av oönskade händelser (riskkällor) för en vattentäkt utifrån befint-

lig verksamhet. En tidigare utförd riskanalys inom Miva användes som stöd för framtagandet 

av oönskade händelser som kan leda till ett förorenat råvatten. Exempel på oönskade händel-

ser är förorening av vattentäkten via:  

 Kemikaliehantering inom anläggningen, 

 Skogsbruk/Jordbruk inom vattenskyddsområde, 

 Täktverksamhet inom vattenskyddsområde, 

 Trafikolyckor/Tankbilsolyckor. 
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När ett antal händelser var identifierade utsågs en ny grupp (bestående av Stefan Jonsson, 

vattenverksmaskinist; Anders Norgren, Utredare och Anders Hellström, Miljöingenjör) vars 

uppdrag var att uppskatta sannolikhet och konsekvens för de oönskade händelserna för att 

beräkna deras respektive riskklass. Summan av antalet risker över riskklass 3 beräknades se-

dan för varje verk och presenteras i Bilaga D. 

Det alternativ med minst antal händelser över riskklass 3 tilldelades 10 poäng, det alternativ 

med flest antal händelser över riskklass 3 tilldelades 0 poäng och resterande alternativ grade-

rades linjärt, se Tabell 8.  

Tabell 8. Poängsättning av kriteriet Tillgång till rent vatten genom indikatorn Risk för påverkan av vattenkvalitet uti-

från områdets markanvändning  

 Risk för påverkan av vattenkvalitet utifrån 
områdets markanvändning (Antal risker) 

Poäng 

Alternativ 0 14 0 

Alternativ 1 12 5,0 

Alternativ 2 11 7,5 

Alternativ 3 10 10 

 

Leveranssäkerhet (Tillgång till reservvatten) 

För bedömningen av leveranssäkerhet ansåg panelgruppen att tillgången till reservvatten var 

den absolut viktigaste indikatorn för en hållbar dricksvattenförsörjning. Den bedömdes genom 

att den procentuella andelen abonnenter som har tillgång till reservvatten i varje alternativ 

uppskattades. Poängsättningen skedde genom att det alternativet med högst och lägst procent 

graderas med 10 respektive 0, medan resterande alternativ graderades linjärt utifrån deras vär-

den. 

Tabell 9. Poängsättning av Kriteriet Leverenssäkerhet genom indikatorn Tillgång till reservvatten. 

 Tillgång till reservvatten (%) Poäng 

Alternativ 0 73 0 

Alternativ 1 93 7,7 

Alternativ 2 99 10 

Alternativ 3 99 10 

 

  



22 

 

Arbetsmiljö (Ensamarbete) 

För bedömning av kriteriet arbetsmiljö för de olika alternativen valdes ensamarbete  

(h/v, pe) som indikator. Som utgångspunkt användes data från verksamheten och den arbetssi-

tuation som rådde 2015. För de olika alternativen gjordes följande uppskattningar: 

 Alternativ 0: Antalet timmar för ensamarbete antogs vara detsamma som för år 

2015.  

 Alternativ 1: Antalet arbetare är färre än för noll-alternativet. Då antalet verk har 
minskat samt att kvarvarande verk har uppgraderats för större 
försörjningsvolym kommer även antalet timmar med ensamarbete att minskas. 
Det uppskattas att lite mer än halva arbetstiden kommer att vara ensamarbete 
vid tillsyn och mindre arbeten på grund av vattenverkens och tryckstegringarnas 
geografiska utspridning.  

 Alternativ 2: Antalet timmar är något färre än för alternativ 1 eftersom 
alternativet  totalt har ett verk mindre. Dock har antalet tryckstegringsstationer 
ökat som kommer att kräva ensamarbete vid tillsyn.  

 Alternativ 3: I jämförelse med övriga alternativ kommer behovet av personal att 
minska i och med att det endast är ett stort vattenverk. Detta medför att 
personalen har en gemensam  arbetsplats. Antalet arbetare på anläggningen blir 
begränsad till endast ett par stycken. Ensamma arbetstillfällen kan uppstå vid 
sjukdom, ledighet, veckovila eller andra orsaker av frånvaro. Ensamarbete 
kommer även finnas vid tillsyn av tryckstegringsstationer.  

Det alternativ med lägst antal timmar med ensamarbete tilldelades 10 poäng och det alternativ 

med högst antal timmar ensamarbete tilldelades 0 poäng, därefter graderades resterande alter-

nativ linjärt, se Tabell 10 

Tabell 10. Poängsättning avkriteriet Arbetsmiljö genom indikatorn Ensamarbete. 

 Ensamarbete(h/v, 
pe) 

Poäng 

Alternativ 0 32 0 

Alternativ 1 25 4,1 

Alternativ 2 20 7,1 

Alternativ 3 15 10 

 

Totalkostnad (Drift- underhåll- och kapitaltjänstkostnader) 

Panelgruppen ansåg att totalkostnad (SEK/år) var ett viktigt kriterium vid jämförelsen av al-

ternativen. Totalkostnaden begränsades till att omfatta drift- underhåll- och kapitaltjänstkost-

nader som blev indikator för detta kriterium. 

För bedömning av drift och underhållskostnaderna beräknades de befintliga anläggningarnas 

medelkostnad för åren 2012-2015, där energikostnaden ej var inräknad då hänsyn till energi-

användning togs under kriteriet Resursanvändning. Utifrån anläggningarnas medelkostnad för 

åren 2012-2015 beräknades sedan drift och underhållskostnaderna för varje alternativ. I Bi-

laga E presenteras en sammanställning av kostnadsberäkningar.  
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Kapitaltjänstkostnaderna bestod av avskrivningar för upprustning av verk, kostnader för över-

föringsledningar samt av räntekostnader. Beräkningarna gjordes utifrån en genomsnittlig ränta 

på 5 %, avskrivningstid för anläggningar på 30 år och för ledningar 50 år. 

Först beräknades Avskrivningskostnaden (Kav) och Räntekostnaden (Kr) enligt ekvation 9 och 

10. 

 
𝐾𝑎𝑣 =

𝑈𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝐼𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑇𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔
+

𝑈𝑟ö𝑟 + 𝐼𝑟ö𝑟

𝑇𝑟ö𝑟
 

(9) 

 

Där 

U=Upprustningskostnad (sek), 

I =Investeringskostnad (sek),  

T =avskrivningstid, (år) 

LI = andel lån av investeringar och upprustning (%) och 

r =genomsnittlig ränta (%). 

Sedan beräknades kapitaltjänstkostnaden (Kkap) enligt ekvation 7 för att tillsammans med drift 

och underhållskostnaden (Kdrift) slutligen utgöra Totalkostnaden (Ktot) enligt ekvation 8. 

 

Alternativet med lägst totalkostnad tilldelades 10 poäng och det alternativ med högst total-

kostnad tilldelades 0 poäng. De resterande alternativen poängsattes sedan linjärt, vilket redo-

visas i Tabell 11.  

Tabell 11. Poängsättning av Kriteriet Totalkostnad genom indikatorn Drift- underhåll och kapitaltjänstkostnader. 

 Drift- underhåll- och 
kapitaltjänstkostnader 
(SEK/år) 

Poäng 

Alternativ 0 8 421 270 10 

Alternativ 1 32 190 635 1,3 

Alternativ 2 35 804 834 0 

Alternativ 3 35 736 002 0,03 

 

 𝐾𝑟 = 𝐿𝐼 ∙ 𝑟 ∙ (𝐼𝑟ö𝑟 + 𝑈𝑟ö𝑟 + 𝐼𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑈𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔) (10) 

 𝐾𝑘𝑎𝑝 = 𝐾𝑟 + 𝐾𝑎𝑣  (11) 

 𝐾𝑡𝑜𝑡 = 𝐾𝑘𝑎𝑝 + 𝐾𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡  (12) 
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Resursanvändning (Energianvändning) 

Panelgruppen ansåg att det var av vikt att sträva efter en begränsad resursanvändning, som 

valdes till ett kriterium. För bedömning av kriteriet valdes total energianvändning (kWh/pe, 

år) som indikator. Den totala energianvändningen utgjordes i det här fallet av vattenverkens, 

tryckstegringarnas och reservoarers energibehov för att producera och leverera dricksvatten 

till det befintliga verksamhetsområdet.  

För samtliga alternativ gjordes uppskattningar utifrån anläggningarnas energianvändning för 

år 2015, se Bilaga F. I alternativ 1, alternativ 2 och alternativ 3 gjordes även en grov upp-

skattning på hur många extra tryckstegringar som skulle behövas, där det antogs att det till-

kommer en tryckstegring för varje verk som försvinner. Resursanvändningen för de nya 

tryckstegringsstationerna antogs vara densamma som medelvärdet för de befintliga trycksteg-

ringarna. 

 Alt. 0. All produktion och distribution av dricksvatten baserades på 2015 års 
energianvändning.  

 Alt.1. Beräknas medelvärde av Västra, Norra, Södra 
o Västra utgörs av användningen i Norrböle vattenverk med tillhörande 

tryckstegringsstationer och reservoarer, Molidens 
tryckstegringsstation/er och reservoarer samt 1 ny tryckstegringsstation. 

o Norra utgörs av Gidehedens vattenverk, Långviksmon vattenverk, 
befintliga tryckstegringsstationer och reservoarer inom området samt 7 
nya tryckstegringsstation 

o Södra utgörs av Bjästatjärn vattenverk, Gerdal vattenverk, befintliga 
Tryckstegringsstationer och reservoarer samt 8 Nya 
tryckstegringsstationer. 

 Alt. 2. För detta alternativ baserades energianvändningen av Gerdal, Bredånger, 

Norrböle, Gideheden, samtliga tryckstegringsstationer och reservoarer i området 

samt 18 nya tryckstegringsstationer.  

 Alt. 3. Energianvändningen baseras på förbrukningen i Gerdal vattenverk, 

samtliga befintliga tryckstegringsstationer och reservoarer i området samt 21 

nya tryckstegringsstationer. 

Alternativen graderades sedan där det alternativ som kräver minst energi tilldelades gradering 

10 och alternativet som krävde mest energi fick gradering 0. De resterande alternativen grade-

rades linjärt. 

Tabell 12. Poängsättning av kriteriet Resursanvändning genom indikatorn Energianvändning 

 Energianvändning (kWh/år, pe) Poäng 

Alternativ 0 58 0 

Alternativ 1 54 5,3 

Alternativ 2 53 5,8 

Alternativ 3 50 10 
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Flexibilitet (Expansionsförmåga) 

För kriteriet Flexibilitet ansågs expansionsförmåga vara den viktigaste indikatorn vilken mät-

tes i m
3
 överskott/dygn. Expansionsförmåga ansågs som viktigaste då det ger en bild över hur 

många fler abonnenter som kan kopplas till distributionssystemet. På så vis kan det även ges 

en bild över var någonstans det behövs nya lösningar för omvandlingsområden. För att be-

döma indikatorn Expansionsförmåga beräknades överskottet genom en jämförelse av vatten-

tillgången mot den uppmätta maxförbrukningen för respektive verk. Det totala överskottet 

fick sedan representera respektive alternativ. I Bilaga G redovisas en sammanställning av 

uppskattningarna. 

Utifrån det totala överskottet poängsattes alternativen, där alternativet med högst expansions-

förmåga tilldelades 10 poäng och det alternativ med lägst expansionsförmåga tilldelades gra-

deringen 0 poäng. Övriga alternativ poängsattes linjärt utifrån dessa, se Tabell 13. 

Tabell 13. Poängsättning av kriteriet Flexibilitet genom indikatorn Expansionsförmåga. 

 Expansionsförmåga (m3/d) Poäng 

Alternativ 0 29 913 10 

Alternativ 1 22 767 8,0 

Alternativ 2 20 213 7,3 

Alternativ 3 – 5717 0 

Utifrån Tabell 13 ses en negativ flexibilitet för Alternativ 3 vilket innebär att den befintliga 

vattendomen för Gerdals Vattenverk ej är tillräcklig för Alternativ 3. För att möjliggöra en 

implementering av det här alternativet krävs att täkten förstärks så att ytterligare 5717 m
3
/d, 

motsvarande 62 l/s, grundvatten kan pumpas ut. För att sedan uppnå en flexibilitet krävs en 

ytterligare förstärkning.  
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4.4.2  Viktning  

Under workshop 4 viktade panelgruppen kriterierna enligt den strategi som beskrivs i kap 

3.1.3. Panelgruppen började med att tillämpa den individuella viktningsmetoden innan de 

fortsatte med de gemensamma viktningsmetoderna, se Bilaga H för poängutdelning under den 

individuella viktningen. I Figur 9, Figur 10, och Figur 11 nedan ses det att SWING-

individuell genererade samma ordning av kriterierna som både SWING- Gemensam och 

ROC-Gemensam. Det kan även ses att Kriteriet Vattentillgång, Tillgång till rent vatten och 

Leveranssäkerhet föreföll som de tre viktigaste i inbördes ordning, medan flexibilitet föreföll 

som det minst viktiga. Mellan de två SWING-metoderna ses likartade viktprocenter där båda 

gav det viktigaste kriteriet 20 % och det minst viktiga 11 % respektive 8 %. ROC-Gemensam 

visade på en större skillnad i jämförelse mot de två förstnämnda då det viktigaste tilldelades 

37 % och det minst viktiga 2 %.  

 

 

Figur 9. Medelvikterna från metoden SWING-Individuell. 
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Figur 10. Vikterna från metoden SWING-gemensam. 

 

Figur 11. Vikterna från metoden ROC-gemensam. 
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5 Resultat 

Multikriterieanalysen för en framtida dricksvattenförsörjning i Örnsköldsviks kommun resul-

terade i en rangordning där alternativ 2 (Ett stort nät med samkörning mellan fyra vattenverk) 

visades vara det mest lämpade alternativet.  

I en jämförelse mellan viktningsmetoderna i Tabell 14,  

Tabell 15 och Tabell 16 ses att utfallet av analyserna med metoderna SWING-Individuell och 

SWING-gemensam gav samma rangordning med en väldigt liten variation mellan slutpo-

ängen. Skillnaden i rangordningen mellan dessa två metoder och metoden ROC-gemensam 

var en omvänd ordning för plats 2 och 3. För ROC-gemensam hamnade alternativ 1 på en 

andra plats och alternativ 4 på plats tre till skillnad från de två andra viktningsmetoderna där 

där alternativ 4 hamnade på plats 2 och alternativ 1 på en tredjeplats. Anledningen för den 

omvända ordningen ses vara den större skillnaden i vikt för kriteriet Vattentillgång med indi-

katorn Potentiell vattentillgång för ROC-metoden. Där var alternativ 1 tilldelad 8 poäng me-

dan alternativ 3 var tilldelad 0 poäng. Det alternativ som hamnade sist i rangordningen blev 

alternativ 0 för samtliga viktningsmetoder. 

I Tabell 14 ses att Alternativ 2 hamnade på en förstaplats trots att endast en indikator var till-

delad 10 poäng respektive 0 poäng. Det ses även att alternativ 3 som hamnade på en andra-

plats hade 4 indikatorer som var tilldelad 10 poäng respektive två som var tilldelade 0 poäng. 

I en liknande jämförelse för ROC-metoden i Tabell 16 ses att alternativ 1 hamnade på en 

andraplats trots att den helt saknade någon indikator som var tilldelad 10 respektive 0 poäng. 

Den här jämförelsen visar att det inte är antalet indikatorer som blivit tilldelade 10 och 0 po-

äng som är avgörande för slutresultatet. Det visas snarare vara kombinationen mellan indika-

torernas vikt och medelhöga poäng som är mer avgörande för slutpoängen. 

Tabell 14. Analysresultat där den individuella SWING-metoden har nyttjats 

 

 

 

                                                                        Alternativ 
Kriterium                                        Vikt1             0           1           2           3 

Potentiell vattentillgång 20 % 10 8,0 7,3 0 

Risk för påverkan av vatten-
kvalitet utifrån områdets 
markanvändning  

18 % 0 5,0 7,5 10 

Tillgång till reservvatten 16 % 0 7,7 10,0 10 

Ensamarbete 12 % 0 4,1 7,1 10 

Drift- underhåll- och kapital-
tjänstkostnader 

13 % 10 0,03 0 1,3 

Energianvändning  11 % 0 5,3 5,8 10 

Expansionsförmåga 11 % 10 8,0 7,3 0 

Slutpoäng   4,4 5,6 6,6 5,8 

Rangordning  4 3 1 2 
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Tabell 15. Analysresultat där den gemensamma SWING-metoden har nyttjats. 

                                                                              Alternativ 
Kriterium                                           Vikt2             0           1         2        3 

Potentiell vattentillgång 20 % 10 8,0 7,3 0 

Risk för påverkan av vatten-
kvalitet utifrån områdets 
markanvändning  

19 % 0 5,0 7,5 10 

Tillgång till reservvatten 16 % 0 7,7 10 10 

Ensamarbete 14 % 0 4,1 7,1 10 

Drift- Underhåll och kapital-
tjänstkostnader 

12 % 10 0,03 0 1,3 

Energianvändning 10 % 0 5,3 5,8 10 

Expansionsförmåga 8 % 10 8,0 7,3 0 

Slutpoäng   4,0 5,6 6,7 6,1 

Rangordning  4 3 1 2 

 

Tabell 16. Analysresultat där ROC-metoden har nyttjats. 

                                                                                  Alternativ 
Kriterium                                           Vikt3             0           1         2        3 

Potentiell vattentillgång 37 % 10 8,0 7,3 0 

Risk för påverkan av vat-
tenkvalitet utifrån områ-
dets markanvändning  

23 % 0 5,0 7,5 10 

Tillgång till reservvatten 16 % 0 7,7 10 10 

Ensamarbete 11 % 0 4,1 7,1 10 

Drift- Underhåll- och kapi-
taltjänstkostnader 

7 % 10 0,03 0 1,3 

Energianvändning  4 % 0 5,3 5,8 10 

Expansionsförmåga 2 % 10 8,0 7,3 0 

Slutpoäng   4,6 6,1 7,1 5,5 

Rangordning  4 2 1 3 

 

5.1.1 Känslighetsanalys 

För samtliga tre viktningsmetoder visades kriteriet Vattentillgång vara det känsligaste krite-

riet. För att alternativ 2 (som enligt multikriterieanalysen visades vara mest lämpligt) skulle 

tilldelas en lägre ranking skulle vikten för detta kriterium behöva minskas med 57 % för vikt-

ningsmetoden SWING-Individuell, 39 % för Swing gemensam och 62 % för ROC-metoden. 

Känslighetsanalysen visade även att en omkastning av alternativen med lägre rang kan ske när 

samma kriterium (Vattentillgång) ökar med 11 %, 33 % och 23 % för respektive viktningsme-

tod. Resultatet från känslighetsanalysen redovisas i Bilaga I. 
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6 Diskussion 

6.1 Multikriterieanalys som verktyg för åtgärdsplanering 

Den föreslagna arbetsmetodiken med multikriterieanalys visades vara ett strukturerat arbets-

sätt som även litteraturstudien påvisade (Dodgson, et al., 2009).  

För identifiering av alternativ krävs nya och kreativa idéer (Dodgson, et al., 2009) vilket den 

framtagningsprocess som användes i form av brainstorming med uppstartsgrupp, kartstudier 

och workshops med panelgrupp levererade. Det kan dock ses att de alternativ panelgruppen 

framtog liknade de preliminära alternativ som togs fram vid kartstudien. Det kan vara möjligt 

att de alternativen gav en styrande påverkan på panelgruppens senare diskussioner under 

workshopen. Utifrån panelgruppens aktiva diskussioner ses dock användandet av preliminära 

alternativ som ett väldigt bra stöd för diskussion som kan väcka många idéer och tankegångar. 

I en fältstudie utfärdad av Kain et al. (2005) bestod framtagningsprocessen av två steg. Först 

utfördes en brainstorming tillsammans med panelgrupp för identifiering av problem inom 

VA-systemet, sedan identifierades alternativa lösningar på problemen (Kain, et al., 2005). 

Den framtagningsmetod som tillämpades i den här fallstudien visades vara tidseffektiv, trots 

att panelgruppens medlemmar upplevdes osäkra kring denna typ av arbetssätt. Osäkerhet 

bland deltagarna ställer krav på att processledaren visar stöttning och fångar upp deltagarnas 

diskussion (Kain, et al., 2005). Några deltagare upplevde arbetssättet som svårt och kan ha 

blivit hämmade i framtagningen genom att agera mer avvaktande. Under workshopen var det 

även medlemmar som upplevdes vara både motiverade och inspirerande av arbetssättet, vilket 

skapade en positiv effekt av diskussionerna.  

Resultaten från analysen med de tre viktningsmetoder som tillämpades med panelgrupp visa-

des inte ha någon signifikant påverkan på multikriterieanalysens utfall med avseende på rang-

ordningens första och sista plats av de olika utvärderade alternativen. Trots att ROC-metoden 

visade på en omvänd rangordning av alternativen för plats 2 och 3 än de andra analyserade 

viktningsmetoderna visade variationen i alternativens slutpoäng liten effekt på slutresultatet i 

det här fallet. Enligt Söderberg (2003) behövs ett samarbete mellan förvaltningarna i kommu-

nen för etablering av hållbara system. Den panelgrupp som deltog i det här arbetet bestod av 

enbart folk från Mivas arbetslag. Därför kunde det ha varit av intresse att jämföra viktnings-

metodernas påverkan på resultatet med resultat från en panelgrupp där även beslutsfattare 

medverkar. 

Den rangordning av kriterierna som bestämdes i samband med workshop 3 anses vara en bra 

förberedelse för panelgruppen inför viktningen. Eftersom rangordningen för ROC-metoden 

under workshop 4 visades bli densamma som tidigare, skapas en känsla av en enad grupp 

samt väl utförda diskussioner kring kriterierna och indikatorerna. I arbetsmaterialet för 

workshop 4 fanns kriterierna med tillhörande indikator uppställda i den ordning panelgruppen 

satta under workshop 3. Det hade därför varit av intresse att undersöka om en annan ordning i 

arbetsmaterialet hade genererat ett annat utfall. 

I Räddningsverket och Livsmedelsverkets guider för tillämpning av riskanalys görs ingen 

jämförelse mellan åtgärdsalternativ, där tillämpas riskanalys för att finna åtgärder för den be-
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fintliga verksamheten (Davidsson, et al., 2003; Livsmedelsverket, 2007). I den tillämpade 

riskanalysen summerades de risker som hamnade i riskklass 4 och 5 d.v.s. i hög och mycket 

hög risk, för jämförelse av alternativen. Hur en jämförelse av alternativa åtgärder skall göras 

på bästa sätt är ännu oklart. Det visades att riskanalysen var en bra metod för att mäta kriteriet 

tillgång till rent vatten där de oönskade händelserna omfattades av omkringliggande markan-

vändning.  

Genom att tillämpa en känslighetsanalys påvisas multikriterieanalysens känslighet för föränd-

ringar av indikatorernas vikt. Den kan tillämpas som ett verktyg för kontroll när det finns osä-

kerheter kring viktningsmomentet. Det kan exempelvis tillämpas om panelgruppen inte var 

helt överens kring indikatorernas vikt för att se vilken betydelse förändringar i vikt hade haft. 

6.1.1 Fortsatt arbete 

Som tidigare nämnts kunde det vara av intresse att utföra en studie över vilken betydelse pa-

nelgruppens sammansättning har för de olika viktningsmetoderna. Om panelgruppen varit mer 

heterogen och bestått av ett flertal beslutsfattare, hade viktningsmetoderna då gett olika utfall 

och hur skulle resultaten skilja sig från den utförda fallstudien? I samband med detta kunde 

även en studie kring kriteriernas inbördes ordning i arbetsmaterialet till workshop 4 göras för 

att se om den ordningen har någon betydelse för viktningen.  

Det kunde även vara av intresse att utföra ett större arbete kring urvalet av kriterier och indi-

katorer för just hållbar dricksvattenförsörjning med avseende på klimatförändringar. Där hade 

exempelvis en indikator definierats med en jämförelse mellan nutida grundvattenbildning och 

en prognos för framtida grundvattenbildning. I ett sådant arbete hade även två scenarier kun-

nat tillämpas. Exempelvis kunde det ena scenariot ha en något högre nederbördintensitet än 

normalt och det andra kunde vara ett worst-case scenario med högsta tänkbara nederbördsint-

ensiten.  

Slutligen kunde även en komplexare systemstudie utföras för analys kring drickvattenförsörj-

ningens samverkan med spillvattenhantering i omvandlingsområden.  

6.2 Fallstudie  

Fallstudien visade att det mest lämpade alternativet för framtida vattenförsörjning i 

Örnsköldsviks kommun är att skapa ett enda stort nät med fyra försörjningspunkter som ut-

görs av en samkörning mellan Gideheden, Norrböle, Gerdal samt Bredångers vattenverk. Pro-

duktionen på de här fyra verken kan på så sätt förstärka och stötta upp varandra. Verken kan 

även leverera reservvatten om något av de fyra verken skulle slås ut.  

Det kan även ses att alternativ 1, tre nät med fem försörjningspunkter, hamnade på en andra 

plats för båda SWING-metoderna, med slutpoängen strax under alternativ 2. Utifrån den ut-

förda känslighetsanalysen ses det att kriteriet vattentillgång var mest kritiskt i analysen. En 

förändring av de kriteriets vikt med en minskning av 57 % respektive 39 % skulle innebära en 

förändring av alternativet på förstaplats för båda SWING-metoderna. För ROC-metoden 

skulle vikten behöva minskas med 62 % för ett förändrat topresultat. Generellt sett visades 

resultaten från multikriterieanalysen vara stabil där endast ett fåtal omkastningar av rangord-
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ningen skulle ske med förändrade vikter under 100 %. Det visar på att den panelgrupp som 

utför viktningen bör bestå av noga utvald grupp av deltagare med god inblick i det beslut som 

skall tas, som de i det här fallet hade. Eftersom känslighetsanalysen är beroende av alternati-

vens gradering (via slutpoängen) är det även av vikt att indikatorerna är mätta på en accepta-

bel nivå av noggrannhet. 

Den utförda analysen ger en första indikation på alternativens lämplighet, och visar att alter-

nativ 1 och 2 är de mest intressanta att gå vidare med i fortsatta arbeten. Fallstudiens resultat 

ger god vägledning till att en fördjupad analys av dessa två alternativ, eller varianter av dem, 

och därefter kan underlag för beslut erhållas. Nästa steg i arbetet, innan en fördjupad analys, 

för framtagning av en framtida dricksvattenstrategi för Örnsköldsviks kommun är att under-

söka vilken form av utbyggnad av de befintliga verk som behöver göras och i vilken takt arbe-

tet ska utföras, för både verk och nyläggning av ledningsnät. 

6.2.1 Utförande av fallstudie 

Eftersom det fanns bristfällig indata kring vattentillgång samtidigt som det kriteriet rankades 

som viktigast rekommenderas därför en fördjupad studie kring detta. Exempelvis kunde prov-

pumpningar utföras för komplettering av data. 

Det kan även ses att kriteriet Vattentillgång, som bedömdes vara den viktigaste indikatorn, 

även ingår i indikatorn Expansionsförmåga för kriteriet Flexibilitet (enligt dess definition i 

kap 4.4.1). Detta innebär att indikatorn för vattentillgång till viss del är dubbelräknad i ana-

lysen och kan därför ha erhållit en större vikt än vad den egentligen borde ha. Om ytterligare 

multikriterieanalyser skall utföras i ett fortsatt arbete bör kriteriet flexibilitet därför tilldelas en 

ny definition. 

I den riskanalys som utfördes för bedömning av kriteriet Tillgång till rent vatten fördes dis-

kussioner som resulterade i lägre konsekvens för oönskade händelser där det fanns tillgång till 

reservvatten. Eftersom det även tas hänsyn till tillgången till reservvatten inom kriteriet Leve-

ranssäkerhet kan det även här finnas en risk för dubbelräkning av indikatorn reservvatten. 

Därför bör även definitionen av tillgång till rent vatten omformuleras.  

Bedömningen av kriteriet Leveranssäkerhet och indikatorn Tillgång till reservvatten resulte-

rade i väldigt höga procentsattser som representerade täckningsgrad av reservvatten. Orsaken 

till detta kan ha varit att antalet abonnenter inte enbart utgjordes av hushåll utan även av andra 

verksamheter, så som företag. Det ses genom att antalet abonnenter är högre än antalet invå-

nare i kommunen. Det hade därför varit av intresse att endast räkna med invånare och sam-

hällsviktiga verksamheter inom exempelvis vård och omsorg vid bedömning av detta krite-

rium. 

I ett fortsatt arbete bör även tas hänsyn till hantering av spillvatten samt att avloppsrenings-

verken anpassas utifrån eventuell expansion inom vissa områden. Det här då spillvattenhante-

ringen är en viktig del för att uppnå ett uthålligt VA-system (Söderberg, 2003). Det kan även 

vara av intresse att utföra ett liknande arbete kring just en avloppsstrategi, eftersom det kan 

ligga nära tillhands att även bygga överföringsledningar för avlopp i samband med utbyggna-

den av dricksvattenförsörjningen. 
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7 Slutsatser 

Den multikriterieanalysmetod som utvecklades i detta arbete visades vara ett strukturerat ar-

betssätt för bedömning av flera alternativa strategier för dricksvattenförsörjning. Kriterier och 

indikatorer bör vara noggrant definierade för att undvika eventuell samvariation. 

Den uppdelade framtagningsprocessen för alternativen med brainstorming, kartstudie och 

workshop visades vara tidseffektiv och genererade bra grund för diskussioner och nya idéer.  

De tre viktningsmetoderna SWING- Individuell, SWING- gemensam och ROC som användes 

i den här studien visade inte någon påverkan av rangordningens första och sista plats i multi-

kriterieanalyses utfall för den tillämpade fallstudien. Däremot gav ROC-metoden en omvänd 

rangordning för alternativen på andra och tredje plats jämfört med de två andra metoderna. 

Fallstudien genererade ett resultat med god vägledning för fortsatt arbete gällande alternativ 2, 

med ett stort nät bestående av fyra vattenverk som samkörs och fungerar som varandras re-

serv. Känslighetsanalysen bekräftade att alternativet som erhöll ranking ett var stabilt med 

avseende på förändringar i vikt och oavsett viktningsmetod. 
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Bilaga A – Kriterier och indikatorer från litteratur 

 

Tabell A117. Kriterier och indikatorer för hållbara Va-system. A - (Lennartsson, et al., 2009), B - (Lundin & Morris-
son, 2002), C - (Hellström, et al., 2000), D - (Santos, et al., 2015), E - (Marques, et al., 2015) 

Kategorier Kriterier Indikatorer Enhet A B C D E 

Hälsa Tillgång till rent vatten godkända prover, 

Inget vatten 

% (h/pe, år) x   x x   

  Infektionsrisk antal sjukdomsfall st/år x   x x   

  Risk för toxiska för-

oreningar 

Kvalitet dricksvat-

ten 

 x   x x   

  Arbetsmiljö Antal olyckor st     x     

Miljö Vattenanvändning  m3/år x x   x x 

  Landanvändning  m2/pe x         

  Energianvändning  kWh/pe, år x x   x x 

  Kemikalieanvändning  kg/pe, år x x   x   

  Materialanvändning  m rör/pe x     x x 

  Bidrag till global upp-

värmning 

 (CO2) kg/pe, år x     x   

  Lukt/Ljud    x         

  Vattentillgång  kapacitet m3/d x   x     

  Förebyggande av För-

oreningar 

           x 

  Kontroll av förore-

ningar 

           x 

  Bidrag till försurning        x     

Ekonomi Total Kostnad Produktionskostnad 

Drift och under-
hållskostnad 

SEK/pe, år x   x x   

  Drift och underhåll  SEK/pe, år x     x   

  Startkostnad  SEK       x   

Socio-

kultur 

Arbetsförhållanden    x   x   x 

  Ansvarsfördelning    x         

  Antal abonnenter      x       

  Lätt att förstå    x   x x   

  Acceptans överträdelse, okun-

nighet, ignorans 

 x   x     

  Fysiskt Tillgänglig        x   x 

  Ekonomiskt acceptabel            x 



 

 

  Kvalitet av Service            x 

  Kvalitet av Dricksvat-

ten 

           x 

  Viljan att betala    x       x 

  Acceptans till nya 

källor av Dricksvatten 

           x 

Tekniska 

funktioner 

Systemets lättanvänd-

ning 

   x   x x   

  Systemsäkerhet (Ro-

busthet) 

antal fel, vattenlösa 

abonnenter 

 (h/pe, år) x   x x x 

  Flexibilitet    x   x x x 

  Anpassningsförmåga    x       x 

  Effektivitet          x   

  Livslängd  år x x   x   

  Optimerad distribution Inläckage/utläckage % x x x x   

  



 

 

 

Bilaga B – Generella Kriterier och Indikatorer 

 

Tabell B1. Kriterier och indikatorer framtagna av panelgrupp för bedömning av framtida dricksvattenförsörjning. 

Kategorier Kriterier Indikatorer Enhet 

Hälsa Tillgång till rent vatten godkända prover % 

    Avbrott i leverans  
(h/pe, 
år) 

  
 

Risk för toxiska föroreningar  

  
  

 

  Arbetsmiljö Antal olyckor st 

    Antal Frisktal % 

    Ensamarbete h 

Miljö Resursanvändning Energianvändning  
(kWh/pe, 
år) 

    Kemikalieanvändning  
(kg/pe, 
år) 

    Byggmaterialanvändning   

  Omgivningspåverkan    

  
Bidrag till global uppvärm-
ning (CO2)  

kg/pe, år 

       

Ekonomi Total kostnad 

Produktionskostnad 

Drift och underhållskostnad 

SEK/pe, 
år 

  Drift och underhåll Personalkostnad  
SEK/pe, 
år 

    Rörnät  

    Anläggningar  

    kapitaltjänstkostnader  

  Investeringskostnad SEK  

       

Sociokultur Mark i anspråk antal berörda  

  Acceptans Överträdelse/okunnighet  

    Acceptans till nya källor av dricksvatten  

    Kvalitet av Dricksvatten  

    Fysisk acceptans  

    Ekonomisk acceptans  

  Kvalitet av Service    

       

Tekniska funktion-
er Användarvänlighet   

 

  Flexibilitet Expansionsförmåga  

  Leveranssäkerhet Reservkraft  



 

 

    Reservvatten  

    Systemsäkerhet  

  Livslängd år  

  Optimerad distribution Svinn  

  Vattentillgång  kapacitet  

    kvalitet  

  Påverkan av ledningsnät Vattenkvalitet  

  



 

 

Bilaga C – Potentiell Vattentillgång 

 

Tabell C1. Sammanställning över den potentiella vattentillgången för alternativen. 

 Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Aspsele 40    

Banafjäl 60    

Bjästatjärn 3550 3550   

Björna 170    

Bredånger 1730  1730  

Gerdal/By 23328 23328 23328 23328 

Gideheden 21600 21600 21600  

Gideå 520    

Grundsunda 12    

Hemling 40    

Långviksmon 734,4 734,4   

Moliden 260    

Norrböle 2600 2600 2600  

Nyliden 80    

Nötbolandet 7,2    

Rössjö 14,4    

Skorped 432    

Smedsbyn 3120    

Sörbygden 265    

Trehörningsjö 130    

Överbygden 265    

Summa 58958 51812,4 49258 23328 

 



 

 

Bilaga D - Riskanalys 

På grund av säkerhetstaganden redovisas ej de identifierade oönskade händelserna. I tabellen nedan redovisas antalet risker för respektive verk 

som faller i riskklass 4 och risklass 5, dvs hög och mycket hög risk. Vattenverken presenteras med dess namn utbytta mot en bokstav. 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Summa 

Alternativ 0 1 2 2 4 3 1 7 6 8 0 0 3 5 0 1 2 0 6 0 1 0 2 54 

Alternativ 1   3    8 7    3  0         21 

Alternativ 2     1  8 6      0         15 

Alternativ 3       14                14 



 

 

Bilaga E – Kostnader 

 

Tabell E1. Kostnader för uppskattning av kriteriet Totalkostnad och indikatorn Drift- underhåll- och 
kapitaltjänstkostnad. 

 Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Enhet 

Ledningsnät      

Varav Utökning ledningsnät 0 92600 109000 109000 Meter 

Varav Förnyat ledningsnät  0 22050 23550 23550 Meter 

Total nya ledningsnät 0 114650 132550 132550 Meter 

Investeringskostnad 0 277800000 327000000 327000000 Kr 

Upprustningskostnader 0 66150000 70650000 70650000 Kr 

Anläggningar      

Utökning tryckstegringar 0 17 18 21 St 

Avveckling vattenverk 0 17 18 21 St 

Investeringskostnad 0 17000000 18000000 21000000 kr 

Upprustningskostnader 88870000 74200000 71900000 70000000 kr 

Ledningsnät +anläggningar      

Avskrivningar 2962333 9919000 10949667 10986333 kr/år 

Ränta 4443500 21757500 24377500 24432500 kr/år 

Kapitalkostnad 7405833 31676500 35327167 35418833 kr/år 

Drift och underhållskostnad 1015436 514135 477667 317169 kr/år 

Drift- underhåll- och kapital-
tjänstkostnad 

8421270 32190635 35804834 35736002 kr/år 

  



 

 

 

Tabell E2. Uppskattade upprustningskostnader för alternativen och tillhörande vattenverk. 

 Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Aspsele                670 000 kr     

Banafjäl                100 000 kr     

Bjästatjärn            1 350 000 kr             1 350 000 kr    

Björna            2 100 000 kr     

Bredånger                           -   kr                             – kr   

Gerdal          70 000 000 kr           70 000 000 kr           70 000 000 kr           70 000 000 kr  

Gideheden                950 000 kr                 950 000 kr                 950 000 kr   

Gideå            2 100 000 kr     

Grundsunda                550 000 kr     

Hemling            2 100 000 kr     

Långviksmon                950 000 kr                 950 000 kr    

Moliden                950 000 kr     

Norrböle                950 000 kr                 950 000 kr                 950 000 kr   

Nyliden                650 000 kr     

Nötbolandet                550 000 kr     

Rössjö                650 000 kr     

Skorped                850 000 kr     

Smedsbyn            1 150 000 kr     

Sörbygden                950 000 kr     

Trehörningsjö                650 000 kr     

Överbygden                650 000 kr     

Summa          88 870 000 kr           74 200 000 kr           71 900 000 kr           70 000 000 kr  

 

 



 

 

Bilaga F- Energianvändning 
Tabell F1. Sammanställning för indikatorn Energianvändning. Antalet abonnenter antogs vara 56828 st och  medelförbrukningen för en tryckstegring (trs)  31222 kWh. 

 VV (kWh) TRS (KWh) HR (kWh) Alternativ 0 (kWh/år) Alternativ 1 (kWh/år) Alternativ 2 (kWh/år) Alternativ 3 (kWh/år) 

Aspsele 9 683   9 683    

Banafjäl 17 405   17 405    

Bjästatjärn 159 740 39 864 171 199 775 199 775 40 035 40 035 

Björna 43 964 20 089  64 053 20 089 20 089 20 089 

Bredånger 62 020 4 757 266 67 043 5 023 67 043 5 023 

By 96 252 15 501 1 533 113 286 1 7034 17 034 17 034 

Gerdal 1 172 185 741 730 58 799 1 972 714 1 972 714 1 972 714 1 972 714 

Gideheden 59 373 3 781 5 968 69 122 69 122 69 122 9 749 

Gideå 33 769  172 33 941 172 172 172 

Grundsunda 17 405   17 405    

Hemling 22 566   22 566    

Långviksmon 35 513 34 899  70 412 70 412 34 899 34 899 

Moliden 74 152 35 769 4 901 114 822 40 670 40 670 40 670 

Norrböle 142 373 22 470 4 562 169 405 169 405 169 405 27 032 

Nyliden 22 566  10 435 33 001 10 435 10 435 10 435 

Nötbolandet 6 826   6 826    

Rössjö 6 615   6 615    

Skorped 44 198 19 256  63 454 19 256 19 256 19 256 

Smedsbyn 64 169  2 458 66 627 2 458 2 458 2 458 

Sörbygden 24 025 4 461  28 486 4 461 4 461 4 461 

Trehörningsjö 69 701   69 701    

Överbygden 51 301 4 666 2 952 58 919 7 618 7 618 7 618 

Antal nya Trs     17 18 21 

Summa    3 275 261 3 139 418 3 037 407 2 867 307 

kWh/år, pe    58 55 53 50 



 

 

Bilaga G - Expansionsförmåga 
 

Tabell G1. Sammanställning för beräkningarna av indikatorn expansionsförmåga. 

 

 

 Potentiell vat-
tentillgång 

Max uttag Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Aspsele 40 40 0 -40 -40 -40 

Banafjäl 60 50 10 -50 -50 -50 

Bjästatjärn 3550 3550 0 0 -3550 -3550 

Björna 170 170 0 -170 -170 -170 

Bredånger 1730 1650 80 -1650 80 -1650 

Gerdal/By 23328 10968 12360 12360 12360 12360 

Gideheden 21600 8500 13100 13100 13100 -8500 

Gideå 520 200 320 -200 -200 -200 

Grundsunda 12 12 0 -12 -12 -12 

Hemling 40 40 0 -40 -40 -40 

Långviksmon 734,4 250 484,4 484,4 -250 -250 

Moliden 260 260 0 -260 -260 -260 

Norrböle 2600 2160 440 440 440 -2160 

Nyliden 80 80 0 -80 -80 -80 

Nötbolandet 7,2 7 0 -7,2 -7,2 -7,2 

Rössjö 14,4 4 10,4 -4 -4 -4 

Skorped 432 240 192 -240 -240 -240 

Smedsbyn 3120 214 2906 -214 -214 -214 

Sörbygden 265 265 0 -265 -265 -265 

Trehörningsjö 130 120 10 -120 -120 -120 

Överbygden 265 265 0 -265 -265 -265 

Expansionsförmåga 58958  29913 22767 20213 -5717 



 

 

Bilaga H - Viktning 

 

Tabell H1. Den individuella viktningen där PX representerar gruppdeltagare X (* symboliserar medlemmarna från Vatten och miljöbyrån). 

Metod 1- Individuell SWING P1 P2 P3 P4  P5* P6* P7 P8 P9 P10  medelvikt vikt % 

Vattentillgång 80 100 100 100 80 100 100 100 100 100 97 19,5 

Tillgång till rent vatten 100 100 80 100 80 50 100 100 100 70 91 18,3 

Leveranssäkerhet 15 80 80 80 100 80 80 90 90 40 77 15,5 

Arbetsmiljö 60 70 90 60 20 50 70 100 30 30 57 11,5 

Totalkostnad 30 70 85 60 60 60 50 70 80 70 65 13,0 

Resursanvändning 50 80 80 60 40 40 30 70 40 60 55 11,0 

Flexibilitet 20 80 90 60 60 40 40 90 40 40 56 11,3 
 

 



 

 

Bilaga I – Känslighetanalys 

I Tabell I1, TabellI2 och Tabell I318I3 redovisas den minsta förändring av kriteriernas vikt som måste ske för en rangordning av alternativen ska 

ändras. I dessa tabeller hittas den känsligaste förändringen utmarkerad för att det mest lämpade alternativet (enligt multikriterieanalysen) skulle 

tilldelas en annan rank. 

Tabell I1. δ' för viktningsmetod SWING- individuell, beräknad utifrån ekvation 5 där N/F symboliserar en ej möjlig omkastning av rangordning. Not: Positiva värden innebär en 

procentuell minskning och negativa värden innebär en procentuell ökning av vikten för en omkastning ska ske. 

δ' Kriterium 

Alternativ Vattentillgång Tillgång till rent vatten  Leveranssäkerhet Arbetsmiljö Totalkostnad Resursanvändning Flexibilitet 

A0-A1 -319 137 105 9282 -96 212 -554 

A0-A2 -420 163 144 9678 -172 349 -729 

A0-A3 -73 78 92 4350 -126 129 -126 

A1-A2 -703 216 272 10232 -30095 1927 -1219 

A1-A3 -11 19 48 898 103 34 -19 

A2-A3 57 -178 N/F -8436 -473 -176 99 

 

Tabell I2. δ' för viktningsmetod SWING-Gemensam, beräknad utifrån ekvation 5 där N/F symboliserar en ej möjlig omkastning av rangordning. Not: Positiva värden innebär en 
procentuell minskning och negativa värden innebär en procentuell ökning av vikten för en omkastning ska ske. 

δ' Kriterium 

Alternativ Vattentillgång Tillgång till rent vatten Leveranssäkerhet Arbetsmiljö Totalkostnad Resursanvändning Flexibilitet 

A0-A1 -381 161 125 265 -128 286 -953 

A0-A2 -483 185 164 266 -219 453 -1208 

A0-A3 -103 108 129 147 -198 206 -257 

A1-A2 -769 232 295 268 -36557 2376 -1923 

A1-A3 -33 56 142 64 341 114 -83 

A2-A3 39 -121 N/F -139 -362 -137 98 



 

 

Tabell I318. δ' för viktningsmetod ROC-Gemensam, beräknad utifrån ekvation 5 där N/F symboliserar en ej möjlig omkastning av rangordning. Not: Positiva värden innebär en 

procentuell minskning och negativa värden innebär en procentuell ökning av vikten för en omkastning ska ske 

δ' Kriterium 

Alternativ Vattentillgång Tillgång till rent vatten Leveranssäkerhet Arbetsmiljö Totalkostnad Resursanvändning Flexibilitet 

A0-A1 -203 133 126 338 -208 638 -3684 

A0-A2 -248 146 160 326 -343 973 -4497 

A0-A3 -22 64 350 503 -864 1235 -2675 

A1-A2 -373 174 272 310 -54150 4829 -6772 

A1-A3 23 -60 -188 -107 -726 -332 419 

A2-A3 62 -294 N/F -525 -1743 -904 1128 

 


