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Bakgrund
År 2018 började Mittskåne Vatten arbeta med tillskottsvatten utefter en strategi. I denna sattes målet
att inom en 8-årsperiod minska den totala volymen tillskottsvatten med 50 %. Under 2019 har vi
arbetat med Höör tätort, Snogeröd, Tjörnarp, och Norra Rörum i Höörs kommun och Hörby tätort,
Råby och Ludvigsborg i Hörby kommun.

Höör
Tätorten

Många fastigheter i de södra delarna av Höör (utmed Väg 23 och Glimmervägen) har vi misstänkt haft
sina stuprör påkopplade spillnätet. Därför genomförde Mittskåne vatten i egen regi en utredning.
Genom att färga vatten grönt och spola ned det i stuprören kunde vi sedan, genom att titta ner i
brunnar, se vilka som var felkopplade. Om det gröna vattnet blev synligt i ledningen för dagvatten var
stupröret korrekt kopplat, men om istället det gröna vattnet dök upp i ledningen för avloppsvatten var
det felkopplat (Figur 1). För fastigheter där vi kunde konstatera felkoppling informerades ägaren.

Figur 1. Färgat vatten användes för att upptäcka felkopplingar. Grönt vatten dök här upp i en avloppsledning vilket
betyder att stuprören på fastigheten var kopplade på fel ledningsnät.

Under 2019 har vi också utfört en hel del åtgärder på nätet som syftar till att minska
tillskottsvattenvolymerna. Vi har relinat (dvs. infört en ny, starkare, ledning gjord i plast inuti de äldre
av betong) 1450 meter runt om i Höörs tätort (Figur 2). Vi var då noggranna med speciellt en detalj: I
de äldsta delarna finns det många servisledningar som inte används längre, exempelvis kan hus ha
rivits där. Ofta blir då ledningar kvar i marken och dränerar jorden där bebyggelsen varit, på så sätt tar
sig grundvatten in i avloppsnätet. Under reliningen togs därför beslutet att inte göra hål för anslutande
ledningar som kommer från övergivna fastigheter. Totalt rörde det sig om ca 20 sådana öppningar. Vi
hoppas nu på att denna åtgärd på sikt kan minska volymerna.
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Figur 2. Relinade ledningssträckningar i Höör tätort.

Snogeröd

Det lokala reningsverket har under en längre tid haft inflöden av stora volymer tillskottsvatten. Av det
totala flödet in till verket om ca 1 l/s uppskattades 0,4 l/s bestå av tillskottsvatten. Därför genomförde
Mittskåne vatten en utredning under våren 2019 vars syfte var att kartlägga ledningsnätssträckor med
ett högt tillskott av läck- och dränvatten. Utöver det konventionella förfaringssättet, att mäta flödet och
sedan TV-inspektera, testades även andra mindre beprövade metoder såsom att uppskatta tillskottet
genom utspädningsgrad av kemiska ämnen i spillvattnet (mer om de här metoderna går att läsa i
rapporten om EU-projektet STEP). Resultatet indikerade två ledningssträckningar där cirka 50% av
det totala läck- och dräninflödet skedde: Vid Vetevägen i de västra delarna samt en sträckning utefter
den östra åkermarken (Figur 3). Det rör sig i båda fallen sannolikt om felkopplade och/eller skadade
servisledningar. TV-inspektionen visade också på ett antal mindre sprickor och otätheter där vatten
sprutade in utmed den södra avloppsgrenen. Trots att de var av mindre art bidrog de sammanlagt
förmodligen med 0,1 l/s – 0,2 l/s.

Figur 3. Inflöde av tillskottsvatten i Snogeröd. RV står för reningsverk.
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Tjörnarp

Flödesdata in till reningsverket indikerade att stora mängder volymer tar sig in i ledningsnätet i
samband med regn. Under juni-juli utförde vi en mindre utredning där vi under pågående regn
undersökte flödet för sträckningar där risk för felkoppling av hårdgjorda ytor förelåg. Ett vidare syfte
med utredningen var att testa den flödesmätarutrustning som tidigare under året köptes in (en
mainstreammätare). Det visade sig vara svårt att få tillförlitliga resultat med endast en mätare. Vår
förhoppning är att under början av 2020 köpa in fler mätare och sedan upprepa studien.
Vidare har vi relinat ca 450 meter huvudledning på strategiska platser. Ledningsnätet var nämligen på
sina håll mer än 50 år gammalt och sprickor gjorde så att tillskottsvatten tog sig in.

Norra Rörum

Baserat på utredningar gjorda under de sista fem åren har 1270 meter relinats. De tidigare
utredningarna har visat att de största mängderna tillskottsvatten tar sig in i de lågt liggande områdena
nära reningsverket i den västra delen. Därför har reliningen utförts uteslutande här. Eftersom vi också
sett att vatten läcker in genom otäta brunnar har vi täckt över ledningarna i dessa (med andra ord har
reliningen fortsatt gå genom brunnen). Det här tror vi har haft stor effekt eftersom de här brunnarna,
som alltså inte längre har någon funktion, nu står fyllda med det vatten som tidigare tog sig in i
systemet (Figur 4).

Figur 4. Relinad brunn. Täckt plastledning går nu i botten av brunnen vilket gör att inläckande vatten inte längre
kan komma in och blir ståendes i brunnen.

Under reliningarbetet filmades många meter ledning. Vi har då observerat att mycket dränvatten tillförs
från anslutande fastigheters servisledningar. Förmodligen rör det sig om felkopplad källardränering.
Den här typen av tillskottsvatten från våra abonnenter måste Mittskåne vatten gå vidare med
tillsammans med kundservice.
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Hörby
Tätorten och Råby

Komministergatan i centrala Hörby har ett föråldrat ledningsnät (Figur 5). Sprickor har uppstått på
många ställen pga. frätskador och rotinträngningar. Därför togs beslutet att relina hela den
sträckningen. Totalt relinades ca 520 meter. I de södra delarna, kring området Råby har ca 350 meter
huvudledning relinats. Tidigare har det skett ledningskollapser här som betytt stora inläckage.

Figur 5. Relinade ledningssträckningar I Hörby tätort och Råby

Ludvigsborg

Tidigare utredningar har pekat ut stort inläckage vid Kvarndammen och runt ICA. Cirka 1060 meter
huvudledning relinades därför här (se Figur 6). Egentligen var arbetet tänkt att utföras 2019, men
hanns inte med. Själva reliningen gjordes därför under början av 2020. Behovet av att fortsätta
renoveringsarbetet av huvudledningar och brunnar är fortsatt stort, dels för att förebygga rörbrott pga.
sprickor dels för att täta ledningsnätet emot inträngande tillskottsvatten.

Figur 6. Relinade ledningssträckningar vid Ludvigsborg.
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År 2020
Under 2020 fortskrider arbetet med tillskottsvatten. Här sammanfattas en del av vad som kommer ske:


I Höörs tätort kommer en större flödesmätning äga rum under mars månad. Fem strategiska
brunnar har valts ut där portabla mätare ska registrera flöden. I och med att vi samtidigt läser
av värden från pumparna i Nyby och Jägersbo, tillsammans med den kontinuerliga mätningen
på Ormanäs, är förhoppningen att resultatet ska visa vilka delar av nätet där tillskottsvatten tar
sig in. Flödesmätningen görs som en integrerad del av både STEP och spillvattenmodellen.
Relining planeras för Snogehall. Här ligger grundvattenytan högt och ledningarna är gamla, vi
gör bedömningen att tillskottsvattenvolymerna kan minskas genom åtgärder på våra ledningar
just här.



En utredning för Hörby tätort kommer startas upp. Tanken är att lärdomar från projektet i Höör
ska ligga till grund. Möjligen kommer större fokus läggas på att undersöka felkopplade stuprör
eftersom flödet in till Lyby reningsverk uppvisar högre toppar i samband med regn.



Arbetet med att undersöka tillskottsvatten i Tjörnarp fortskrider under 2020. Fastigheter med
förmodad felkopplad dränering kommer vi fortsätta kartlägga.



Vi arbetar också med att få till en bättre integration med kundservice så de utredningar som
görs får en tydligare koppling till de krav som ska ställas på fastighetsägare
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