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• Syfte med urvalskalkylen

• Resan hit

• Avgränsning och förutsättningar

• Översiktlig uppbyggnad

• Visning av kalkylen med hjälp av verklig åtgärd

• Indata till kalkylen

• Förnyelseplanering

• Fortsatt arbeta

AGENDA



SYFTE 
Verktyg för att få fram en investeringskostnad i tidigt 
skede.

Jämför driftkostnaden mot investeringskostnad.

Tar med samhällsekonomiska konsekvenser.

Prioritering mellan att göra eller inte göra och mellan
olika åtgärder. 

Beslutsunderlag och budgetunderlag.

Likvärdigt bedömning oberoende vem som utreder.

Säkerhetsställer att man får med det viktigaste. 



• 2014 - NSVA startade arbetet med att ta fram ett verktyg för att kunna 
prioritera - urvalskalkyl 

• 2016 - VA SYD kände ett behov av ett prioriteringsverktyg. Söker 
samarbetspartner

• 2017 - Startades samarbete att vidareutveckla urvalskalkylen. NSVA, VA 
SYD och externkonsult, AH Vattenlogik

• 2017 - November blir det skarpt läge för NSVA. Kalkylen används på alla 
nya projekt i befintligt nät

• 2018- VA SYD börjat nyttja kalkylen för förbättringsprojekt i befintligt nät

RESAN HIT



• Avgränsningar 
• Befintligt nät

• Schakt/Schaktfritt 

• Förutsättningar för investering 
• Avskrivningstid och ränta

• Driftkostnad jämförs med investeringen

• Vilken kommun/kommunalt bolag/kommunförbund

AVGRÄNSNINGAR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR



Makroprogrammerad excel

Tre delar
• Driftkostnad (1A)
• Investeringskostnad (1B)
• Samhällsekonomiskt del 

Omräkning till poäng
• Ekonomisk lönsamhet, 100 poäng
• Samhällsekonomisk lönsamhet, 100 poäng
• Total lönsamhet, 150 poäng

URVALSKALKYLEN



Befintliga ledningar

• Material, ålder, längd, dimension och ledingsdjup

Exempel på driftstörningar på befintliga ledningar

• Läckor

• Mängd tillskottsvatten

• Ledningsras

• Kortstrumpor 

• Förebyggande spolningar 

• Källaröversvämningar

• Rotskärningar



Möjlighet att dela upp i flera delsträckor

Metod Schakt/schaktfritt

Längd, dimension, material, ledningsdjup
• Kostnad per meter ledning

• Serviskostnad

• Schaktkostnad, återställningskostnad

Projekteringskostnad

Investeringskostnaden påverkas av 
• Markförorening, högt grundvatten, 

bergsförekomst, arkeologi, PAH

Samförläggning 

Varians



Antal kunder som blir påverkade av 
vattenläcka/källaröversvämningar

Överdimensionerade 
vattenledningar/underdimensionerade spill 
och vattenledningar

Oskyddade ledningar

Ledningsmaterial/kopplingar vi vill fasa ut

Samförläggningar

Miljöpåverkan

Hälsopåverkan

Separering

Myndighetskrav



BAKOMLIGGANDE DATA OCH BERÄKNINGAR

Stort antal listor på kostnader och listor på poäng 

Exempelvis 

• Kostnader för olika driftåtgärder såsom spolning, 
ledningsras, stopp, energikostnad för pumpa 
tillskottsvatten mm

• Kostnader per meter ledning, serviskostnad mm

• Samhällmässiga poäng för separering, samförläggning, 
källaröversvämning, oskyddad ledning, bräddning mm



PROJEKT I HELSINGBORG

• Gärdesgatan, Söderköpingsgatan mfl.

• Furutorpsgatans avrinningsområde

• Förutsättning för att kunna koppla 
om dagvattenledningen i 
gallerstationen på Öresundsverket

• Ca 30 fastigheter

• Varierande dim och ålder på 
ledningsnät, Gjutjärnsledningar, 
Kombinerade självfall

• 10-tal driftstörningar med läckor, 
stopp, källaröversvämningar



INDATA TILL URVALSKALKYLEN - DRIFTDATA

• Urvalskalkylen – en del i ett omfattande arbete med förnyelseplanering

• Bra indata – bra slutresultat

• Grundläggande är information om ledningar: dimensioner, material, ålder etc.

• Parametrar påverkar variansen/risken % i projekten: PAH i asfalt, Bergsförekomst, 
Grundvattennivå, Invändig dimension

• Hellre för mycket info än för lite – förklara varför för den som ska rapportera in!



INDATA – STATUS ANORDNINGAR
• Inte bara driftstörningar –

Dagligt arbete

• Tror att AV fungerar, stänger av 
industri eller sjukhus 

• Bra GIS system med mobilitet, 
moduler alt koppla ihop eller 
sidan om arbetsordersytem
och appar såsom IDUS, Astacus

• Hellre papper än inget alls



SV – FÖRNYELSEPLANER STRATEGISK NIVÅ

• Ta reda på förnyelsebehov för
ett ledningsnät utifrån unika förutsättningar

• Går att göra det enkelt – 1 %/år

• Ta hjälp av skriften, ladda ned gratis

• Använd tillhörande Excelfiler



SV – FÖRNYELSEPLANER STRATEGISK NIVÅ



SV – FÖRNYELSEPLANER STRATEGISK NIVÅ



SV – FÖRNYELSEPLANER STRATEGISK NIVÅ

• Hållbarhetsindex och VASS – Ligger man på rätt nivå?



FORTSATT ARBETE
Gemensamma arbetsmöten 2-3 ggr/år 

• Revidera indatat

• Fortsatt utveckla och förfina kalkylen

Exempel på punkter att utveckla 

• Justering av poäng för samhällsmässig lönsamhet – beroende av nationella 
mål och strategiska mål

• Mängden tillskottsvatten – hur ska man uppskatta detta 

• Filmning av spill/komb – påverka driftkostnaden

• Kalkyler som jämför mellan ledningsnät och andra anläggningar såsom byta 
pump på reningsverk

• Urvalskalkyl för ledningsnät i GIS via SQL-frågor

• Resursplanering i urvalskalkylen
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