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Förord 

Föreliggande studie har finansierats av VA-organisationerna Norrvatten, Sydvatten, Göteborg 

kretslopp- och vatten samt genom bidrag från Vinnova. Vatten & Miljöbyrån AB anlitades 

som utredare och redaktör för slutrapport.  

Arbetet har genomförts under våren 2015 av en arbetsgrupp bestående av följande personer: 

- Tommy Giertz, Norrvatten (projektledare) 

- Oskar Hallberg, Sydvatten 

- Katarina Elfverson, kretslopp och vatten, Göteborgs Stad 

- Victor Pelin, kretslopp och vatten, Göteborgs Stad 

- Malin Suneson, Vatten & Miljöbyrån AB  

- Magnus Bäckström, Vatten & Miljöbyrån AB (redaktör) 
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Sammanfattning 

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det allmänna ledningsnätet för dricksvatten i 

Sverige omfattar cirka 71 000 km. För att undvika leveransavbrott och underlätta strategiskt 

prioriteringsarbete är det viktigt att med jämna mellanrum utöva tillståndskontroll av 

dricksvattenledningarna. Det finns viss utrustning på marknaden idag för detta syfte. Dock har 

dessa utrustningar karaktären av specialutrustning och fungerar ofta bara inom speciella 

tillämpningar, utrustningen är inte anpassad för ett brett spektrum av dimensioner eller olika 

typer av material. Kostnaden per meter inspekterad ledning är relativt hög idag, vilket gör att 

regelbunden/repeterad tillståndskontroll av stora delar av vattenledningsnätet ter sig 

orealistisk om inte billigare och smidigare teknik tas fram. Inom gas- och oljebranschen har 

utvecklingen inom området kommit betydligt längre. 

En vision om inspektionsutrustning för befintliga dricksvattenledningar med tillhörande 

metodik för utvärdering och kvalitetssäkring av mätdata togs fram. Övergripande mål med 

studien är att föreslå en strategi för hur visionen ska kunna uppnås. Viktiga frågeställningar i 

arbetet var därför att undersöka om befintlig teknik är tillräcklig för att på ett tillfredsställande 

sätt möjliggöra tillståndskontroll av dricksvattenledningar samt vilka förutsättningar och 

förväntningar som finns på framtida teknik/inspektionsmetoder. Litteratur- och internetstudie 

genomfördes som scannade av befintliga tekniker och inspektionsutrustningar inom både 

vatten- och olja/gassektorn och kontakter togs med ett flertal företag.  

Studien har visat att ingen enskild metod (”patentlösning”) ger alla svar utan det sannolika är 

en kombination av olika metoder och information för att skapa ett tillräckligt faktaunderlag 

för att rätt förvalta och utveckla vattenledningsnätet. Olje- och gasbranschen betonar idag 

kombinationer av datakällor och behovet av tillräckligt underlag för en riskvärdering av hela 

infrastrukturen. Sannolikt behövs både enklare och mer avancerade metoder i framtiden.  

Karaktäristiska skador på metalliska och icke-metalliska ledningar skiljer sig åt. Det är 

följaktligen av stor vikt att titta på vilken typ av information som är önskvärd innan 

innovationsarbetet tar fart. I det fortsatta arbetet bör olika angreppssätt jämföras, exempelvis 

utvändiga (geofysiska) metoder, invändiga metoder (mätning i trycksatt ledning) eller 

läcksökningsmetoder. Ytterligare ett viktigt område inom utvecklingsarbetet med 

tillståndskontroll av dricksvattenledningar är kvalitetssäkring av arbetet så att nedsättningar 

och ledningsstatus bedöms och dokumenteras likvärdigt, oavsett utrustningsoperatör och 

utrustning.  

Ett förslag till innovationsupphandling redovisas, där genomförandet föreslås delas in i tre 

etapper: 1. koncept, 2. prototyp och 3. fullskaleförsök. Efter första etappen sker en 

urvalsprocess där de mest lovande idéerna kvalificerar sig vidare till etapp 2. På samma sätt 

sker ett urval även efter etapp 2. Innovationsupphandlingen föreslås inriktas på ”utveckling av 

inspektionsutrustning och metodik för tillståndskontroll av driftsatta dricksvattenledningar”.  
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1 Bakgrund 

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det allmänna ledningsnätet för dricksvatten i 

Sverige omfattar cirka 71 000 km. Dessa ledningar kan vara upp till 150 år och bestå av olika 

materialtyper, bland annat segjärn, stål, betong och plast. Skador på dessa ledningar kan 

innebära avbrott i vattenleveranserna och medför årligen stora konsekvenser för samhället. 

Akuta reparationer kräver mycket tid och resurser och kan vara besvärliga att åtgärda, 

exempelvis om ledningen ligger i hårt trafikerat område, under byggnader eller i vattendrag. 

Stora schakter är dessutom både tids- och resurskrävande och kan vara svåra/omöjliga att 

inrymma i dagens stadsbilder. För att ledningsnätets status ska vara tillfredsställande förutspås 

ett ökat förnyelsebehov framöver (Malm och Svensson, 2011), ett arbete som kräver att man 

vet vilka ledningar som är i störst behov av åtgärder.  

1.1 Nuläge  

I Sverige är arbetet med kontroll av ledningar ofta inriktat på att söka läckor, dvs ett 

avhjälpande underhåll av våra dricksvattenledningar. Detta direkta arbetssätt kräver resurser 

och genomförs ofta i ett akutläge. Vi talar ofta om att arbeta förebyggande och proaktivt, men 

vi är i praktiken hänvisade till indirekta metoder: faktiska problem och läckagestatistik, 

läcksökning, geotekniska förhållanden, punktinspektioner – för att kunna förstå om en ledning 

är i bättre eller sämre kondition jämfört med en annan ledning. Sammantaget ger resultaten 

från dessa undersökningar en god bild av en vattenlednings tillstånd. Men erfarenheten visar 

att en vattenlednings kondition kan variera stort över korta sträckor. Att då även åtgärda hela 

ledningar, t.ex. motsvarande en hel gatas sträckning, ger då långsiktigt ett ineffektivt 

förnyelsearbete.  

Tillståndskontroll av dricksvattenledningar utförs endast i mycket sparsam utsträckning och 

de inspektionsmetoder som finns är inte anpassade för alla ledningstyper och dimensioner. En 

tidigare inventering inom teknikområdet genomfördes 2010, finansierat av Svenskt Vatten 

Utveckling (Malm, 2010). För att invändig inspektion och/eller mätning av rörmaterialets 

status (ex. sprickor, godstjocklek, korrosion) ska kunna ”slå igenom” på bred front krävs 

sannolikt en lägre kostnadsnivå för själva inspektionen. Malm (2010) sammanfattade att 

befintlig teknik var krånglig och dyr, men två metoder baserade på magnetfält respektive 

ultraljud utpekades som användbara. Önskvärt vore att statusbedömning av vattenledningsnät 

repeteras med jämna mellanrum, således bör det finnas en betydande marknad för enkla och 

billiga tekniker för invändig tillståndskontroll. Dessutom önskar vi att kunna förutse vilka 

ledningar, eller delar av ledningar, som kommer att drabbas av skador långt innan någon 

skada uppstått överhuvudtaget. 

1.2 Utblick 

Utvecklingen av underhåll har tyvärr drivits under t.ex. andra världskriget då framgångar i 

striderna kopplades till tillgång på fungerade teknik. Denna utveckling av underhållet fortsatte 

efter kriget när krigsproduktionen blev civil. I USA utvecklades en underhållsteknik som 

strävade efter lägsta möjliga livscykelkostnad (LCC). På senare tid har Japan varit 

framgångsrika med att maximiera hela underhållskedjan, och vi har även i Sverige lärt oss 
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begrepp som kaizen (ständiga förbättringar). I framtiden kommer nya arbetssätt, t.ex. har 

google fokuserat på ett fritt innovationsbejakande arbetssätt för att vara med i utvecklingen. 

I dagsläget arbetar framförallt produktionsindustrin med ett förebyggande underhåll. Detta 

motiveras av att det avhjälpande underhållet ofta är oplanerat och kostsamt, samt att det ger 

oförutsedda stopp som minskar produktionen och därmed intäkter och vinster. Genom att 

kontinuerligt kontrollera maskiner och produktionsutrustning vad gäller fel och brister, byta 

slitdetaljer och hålla god ordning, kan många akuta stopp och incidenter undvikas. Samtlig 

personal har kunskap om, och är medvetna om, att deras insats är viktig för att produktionen 

skall löpa smärtfritt. 

Inom tekniksegmentet ledningsnät för vatten- och avlopp, kan vi genom att tillämpa dessa 

kunskaper från produktionsindustrin, förstå vilka delar av ledningsnätet som fungerar bättre 

eller sämre. Detta gör det möjligt att byta rätt rör i rätt tid, till en optimal kostnad. 

1.3 Tillståndskontroll olje- och gasledningar 

Enligt en preliminär bedömning har utvecklingen av tillståndskontroll inom andra sektorer (ex 

olje-gas, fjärrvärme) kommit längre och används i större utsträckning. Det finns dock viss 

utrustning för att undersöka vattenledningsnät, exempelvis från Puretech (Kanada), Breivoll 

(Norge). Dock har dessa utrustningar karaktären av specialutrustning och fungerar ofta bara 

inom speciella tillämpningar. Man kan inte använda utrustningen för ett brett spektrum av 

dimensioner eller olika typer av material. Dokumentation av vad som kännetecknar ett fel och 

omfattningen av ett fel är inte fullt utvecklad. Detta är en viktig fråga för att kunna göra 

objektiva utvärderingar av en lednings tekniska kondition. 

Inom olje- och gasindustrin finns ett flertal leverantörer inom området tillståndskontroll. 

Utrustningen är väl utvecklad och kontroller av pipelines genomförs med regelbundenhet. Det 

handlar ofta om långa ledningssträckor och olika typer av undersökningar genomförs. 

Anledningen till detta är att ett läckage får en direkt påverkan vad gäller miljö, säkerhet (gas) 

och kostnader (olja). Leverantörer av tjänster/utrustningar är intresserad av vattensektorn men 

man behöver utveckla och anpassa sin utrustning ytterligare, vilket bl.a. framkom vid ett möte 

mellan Norrvatten och företaget Rosen Inspection Technology år 2012 (Referens: Tommy 

Giertz, Norrvatten). 

1.4 Vision 

Visionen är bättre metoder för objektiv tillståndskontroll av dricksvattenledningar. En 

vattenledning bör kunna undersökas vad gäller tekniskt tillstånd under drift/tryck. 

Utrustningen skall om möjligt hantera olika material exempelvis rör av metall, stenmaterial 

och plast eller kombinationer av dessa. Den ska vara kostnadseffektiv och ej alltför 

resurskrävande och genomförandet ska vara repeterbart. Resultatet av en undersökning skall 

kunna jämföras med andra och sammanvägda utvärderingar skall kunna genomföras. 
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1.5 Syfte 

Övergripande mål med studien är att föreslå en strategi för hur visionen om tillståndskontroll 

av dricksvattenledningar ska kunna uppnås.  

Delmål i studien var att analysera följande: 

- Möjligheter och begränsningar med befintliga tekniker som används för invändig 

tillståndskontroll av ledningar inom dricksvattendistribution samt inom andra sektorer 

(olja, gas, fjärrvärme) 

- Aktörer inom området invändig tillståndskontroll av ledningar (leverantörer av 

utrustning och tjänster) 

- Förutsättningar för och förväntningar på framtida teknik för tillståndskontroll av 

dricksvattenledningar 

- Möjligheter till målstyrd produktutveckling genom innovationsupphandling 

1.6 Avgränsning 

Studien avser invändig tillståndskontroll av driftsatta dricksvattenledningar.  
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2 Metodik  

Arbetet har genomförts stegvis med täta avstämningar i arbetsgruppen (ca var 3:e vecka) där 

frågeställningar och resultat diskuterats. Utgångspunkten har varit att ta till vara idéer, 

reflexioner och synpunkter från de medverkande VA-organisationerna (Norrvatten, Sydvatten 

och VA-enheten vid Göteborgs kommun) som tillsammans levererar vattentjänster till en 

betydande andel av Sveriges befolkning.  

Information och underlag har hämtats från olika källor, främst via vetenskapliga artiklar och 

rapporter samt beskrivningar av befintliga mätmetoder och produkter via respektive företags 

hemsida på internet. Kompletterande kontakter med företag och specialister inom 

ämnesområdet har genomförts. Gällande alternativa strategier för produktutveckling och 

innovation har inspel hämtats från tidigare innovationsupphandling inom VA-området (där 

bl.a. Norrvatten spelat en viktig roll) samt från Vinnova. 

I slutfasen av projektet deltog delar av arbetsgruppen vid den internationella konferensen 

”Pipeline Conference, Berlin, June 2015”. Vid konferensen etablerades kontakter med företag 

främst inom tillståndskontroll av ledningar i olje-gassektorn. Även specifika tekniska och 

utvecklingsorienterade frågor diskuterades med möjliga leverantörer av utrustning och tjänster 

som deltog vid konferensen. 
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3 Teknikleverantörer 

Det finns ett antal befintliga företag på en global marknad inom tillståndskontroll av 

ledningar. Tabell 1-3 sammanfattar de företag och som tydligast marknadsför tjänster inom 

området. Observera att detta ej är en komplett sammanställning – fler företag kan finnas. Det 

flesta av företagen är främst aktiva inom olja- och gassektorn, men ett antal företag erbjuder 

tjänster även för vattenledningsnät.   

Tabell 1. Företag som genomför och/eller utvecklar inspektion av vatten-, olje- och gasledningar 

(Metoder beskrivs närmare i efterföljande kapitel) 

Företagsnamn, 

land 

Produkt-

namn 

Hemsida/referens Mätmetod Metodbeskrivning 

Breivoll, Norge Pipescanner http://en.breivoll.no/ Elektromagnetik 

(RFT) 

Invändig inspektion av 

dricksvattenledningar med 

elektromagnetisk metod 

PICA, Kanada See Snake, 

Hydra Snake, 

Hydroscope  

http://www.picacorp.com Remote Field 

Technology (RFT) 

Invändig inspektion av 

dricksvattenledningar med 

elektromagnetisk metod 

Russel 

technologies, 

Kanada 

Samma 

metoder som 

PICA (se 

ovan) 

http://www.russelltech.com RFT, ECT, ultraljud Invändig inspektion av 

dricksvattenledningar med 

elektromagnetisk metod 

Pure 

Technologies, 

Kanada 

Smartball, 

Pipediver, 

Sahara mfl. 

(Många olika 

metoder) 

www.puretechltd.com SmartBall: Akustik, 

Sahara: Akustik + 

Tvinsp PipeDiver: 

elektromagnetisk 

PureRobotics: 

TV+laser+ 

elektromagnetisk 

Invändig inspektion av 

dricksvattenledningar med 

akust Ultraljud, TV-

inspektion, 

Elektromagnetisk 

PureHM Samma 

metoder som 

Pure Tech. (se 

ovan) 

http://www.hm-

services.com/ 

Se ovan Se ovan, företaget genomför 

inspektionsuppdrag med 

Pure’s utrustning 

Rosen ROVISUAL, 

ROCD, 

Modular 

http://www.rosen-

group.com/ 

ROVISUAL: Tv-insp 

ROCD: EMAT 

Modular: 

Kombinationer av: 

MFL/EMAT/TV-insp. 

Invändig inspektion av olje- 

och gasledningar, 

huvudsakligen med 

elektromagnetiska metoder i 

kontakt med rörvägg 

Pipeinspector Pipeinspector http://www.pipe-

inspector.com/ 

Akustik+TV-

inspektion 

TV-inspektion och akustisk 

metod för läckdetektering 

(ned till 10 liter/timme). 

Tryckmätning, 

konduktivitet, temperatur, 

längdmätning och video i 

HD-kvalitet 

Innotec UK PigWave http://www.innotecuk.com Ultraljud LRUG. Long Range 

Ultrasound Guidewaves. 

Echologics ePulse, 

LeakFinderST 

mfl. 

http://echologics.com Akustik, ljudspridning 

genom metalliskt 

material (rörvägg) 

Kontrollerade ljudpulser 

registreras och tolkas. 

Anomalier och hastighet 

visar på genomsnittlig 

väggtjocklek och skador 

Gottsberg GLD Leak 

detection 

http://www.leak-

detection.de/ 

Akustik, invändig 

mätning 

Ljud i höga frekvenser 

registreras, spektrografisk 

analys av frekvenser som 

spelats in då utrustningen 

flytit genom ledningen 

JD7 Voyager, 

Bullet m.fl. 

http://www.jd7.co.uk/ Akustik, Ultraljud,  

TV-inspektion 

Läcksökning (invändig 

hydrofon) i kombination 

med TV-inspektion mm. 



Tillståndskontroll av vattenledningar   Slutrapport 

Förstudie – Innovation  2015-08-11 

 

6 

 

Tabell 2. Företag som genomför och/eller utvecklar inspektion av (i huvudsak) olje- och gasledningar 

(Metoder beskrivs närmare i efterföljande kapitel) 

Företagsnamn, 

land 

Produktnamn Hemsida/referens Mätmetod Metodbeskrivning 

Halfwave, 

Norge 

ART Scan www.halfwave.com Akustik Invändig inspektion, 

ultraljudbaserad 

Inpipe products, 

England 

FoamPig? www.inpipeproducts.com MFL, TV-

insp 

Främsta användning är rengöring 

men kan även tillverkas för 

inspektion med kamera etc. 

Många olika varianter. 

Tecma Pipeline 

services, Italien 

Pig (egna), 

Använder även 

MFL4 

MagneScan, 

CalScan, 

MagneScan, 

TranScan, 

SmartScan, 

UltraScan 

www.tecma.it/ MFL, 

Ultraljud,  

Piggar för rengöring. För olja- 

och gasledningar. Detekterar 

metallförlust, tjocklek, bucklor, 

geometriska avvikelser, 

svetsdefekter. Kartläggning. 

NDT Global, 

Irland  

LineExplorer, 

LinaLog 

www.ndt-global.com Ultraljud, 

MFL 

Ultraljud, Magnetic flux 

DSC Global, del 

av GOC, 

Kuwait 

(kontrolleras) 

EMat G3+, TFI, 

MFL, EGP 

 EMAT  Inspektionståg eller enstaka 

tekniker, piggar. Emat ledningar 

över 24 tum. 

TDWilliamson SpirALL, 

KALIPER 

www.tdwilliamson.com/  Magnetic 

flux 

leakage, 

MFL 

Har nyligen genomfört inspektion 

av gasledning i Sverige 

(Swedegas) 

 

Tabell 3. Företag som genomför och/eller utvecklar utvändig inspektion av olje- och gasledningar 

Företagsnamn, 

land 

Produktnamn Hemsida/referens Mätmetod Kommentar 

FORCE 

technology, 

Danmark 

P-scan www.p-scan.com/ Ultraljud Utvändig inspektion, metalliska 

material 

AP Sensing, 

Tyskland 

AP Sensing www.apsensing.com Fiberoptik  

GESO GmbH, 

Tyskland 

Fibre optical 

pipeline leakage 

detection 

Brentle, J-O (2014), Artikel 

9th Pipeline Tech Conf 

2014 

Fiberoptik Utvändig sensorkabel (fiberoptik) 

som mäter temperaturskillnader vid 

läcka.  
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3.1 Företagskontakter 

Under april-maj 2015 genomfördes riktade kontakter med intressanta företag verksamma 

inom området, se Tabell 4. Urvalet gjordes för att representera olika mätmetoder och 

marknader (olja/gas, vatten). Responsen var god och flera uppger att deras företag aktivt 

arbetar med produktutveckling.  

Tabell 4. Sammanställning av ett urval av företag inom rörinspektionsbranschen. 

Företag Teknik Sektor Rörmaterial 

Breivoll Ultraljud Vatten Metalliska 

Pure Technologies MFL, RFT, akustik mm. Vatten, olja, gas Metalliska, betong 

TDWilliamson MFL Olja, gas Metalliska 

Halfwave Akustik Olja, gas Metalliska 

PICA/Russell RFT Vatten Metalliska 

Rosen-group MFL, EMAT, TV-insp 

mm. 

Vatten, olja, gas Metalliska 

 

Via mejl och telefon ställdes ett antal frågor kring företagens syn på nuvarande marknad, 

utvecklingsmöjligheter samt intresse och behov av fortsatt samverkan med svenska 

vattentjänstleverantörer.  

3.1.1 Breivoll Inspection Technologies AS 

Breivoll är ett norskt företag som grundades år 1998 och som specialiserat sig på invändig 

tillståndskontroll av metalliska ledningar med hjälp av akustik (ultraljud) och de har 

patenterat tekniken (Acoustic Resonance Technology). Huvudkontoret ligger i Tromsö men 

företaget har även verksamhet i bland annat Moskva, London, Köpenhamn och Bordeaux.  

Företagets vision är att vara världsledande inom både inspektion av dricksvattenledningar och 

fjärrvärme. Ett led i detta är nära samarbete med universitet och forskningsinstitut världen 

över och de deltar i internationella innovationsprojekt avseende nya tekniker. Arbetsområdet 

är världsomspännande men i dagsläget främst inom EU. Ett av företagets strategiska mål är 

snabb expansion både inom och utanför EU (fokus på Ryssland, Sydostasien, nord- och 

Sydamerika). 

Utrustningen kallas PipeScanner, se Figur 1, och har hittills använts i drygt 300 olika projekt. 

Sammanlagt har 10 500 ledningar kontrolleras med en sammanlagd längd på mer än 63 km.  
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Figur 1. Breivolls utrustning PipeScanner. Med tillstånd av Breivoll Technologies AS. 

3.1.2 Pure Technologies 

Enligt Pure Technologies hemsida är företaget världsledande inom utveckling och tillämpning 

av innovativa tekniker för inspektion, övervakning och hantering av vatten- och 

kolvätesledningar, byggnader och broar. Huvudkontoret ligger i Calgary, Kanada och 

regionkontor finns över hela världen. Inom området läcksökning och tillståndskontroll av 

dricksvattenledningar har företaget flera olika produkter som nyttjar olika tekniker. 

Produkterna SmartBall och Sahara baseras på tv-inspektion och/eller akustik och används för 

inspektion av metalliska ledningar. PipeDiver använder elektromagnetik och är avsedd för 

inspektion av armerade betongledningar samt cementbruksisolerade stålledningar. 

PureRobotics är utvecklad för ledningar av materialen asbestbetong, metall inklusive 

cementbruksisolerade stålledningar och tekniken baseras på elektromagnetik och tv-

inspektion. SmartBall testades i Sverige under 2013 av Norrvatten, Sydvatten samt kretslopp 

och vatten, Göteborgs Stad. 

 

Figur 2. SmartBall från Pure Technologies. 

3.1.3 TDWilliamson (TDW) 

TDW grundades år 1920 och är specialiserade på underhåll, ombyggnad och reparation av 

trycksatta ledningssystem inom olja- och gassektorn. Företaget är verksamt på sex kontinenter 

och har över 2 000 anställda. Vid tillståndskontroller används magnetisk läckflödeteknik 

(MFL) och företaget har under april 2015 inspekterat ca 40 mil ledningar åt Swedegas. 

Företaget utför i dagsläget inte inspektioner på dricksvattenledningar. 
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3.1.4 Halfwave 

Halfwave är ett norskt företag inom inspektion av olja- och gasledningar, ägs av Energy 

Ventures, Det Norske Veritas och Chevron och fungerar som systerbolag åt Breivoll. De har 

således tillgång till Breivolls pantenterade teknik (Acoustic Resonance Technology).  

Huvudkontoret ligger i Bergen, kontor finns även i Oslo och Portland (Storbritannien). 

Huvudprodukten kallas ARTScan och utför invändig inspektion av olja- och gasledningar. En 

annan produkt, ARTEMIS, är specialutvecklad för inspektion av ledningar anlagda i vatten 

(exempelvis pipelines i havet). 

3.1.5 Pipeline Inspection and Condition Analysis Corporation (PICA) och Russell 

NDE Systems Inc. 

PICA grundades år 1990 och huvudkontoret ligger i Alberta, Kanada, i närhet av 

systerbolaget Russell. Arbetsfördelningen är sådan att PICA utför inspektioner med hjälp av 

Russells utrustningar. Företagen är verksamma i USA och Kanada och specialiserade på 

invändig inspektion av metalliska va-ledningar med hjälp av elektromagnetik (RFT). Främsta 

produkter på marknaden avseende invändig tillståndskontroll av dricksvattenledningar är See 

Snake Tool, HydraSnake och Hydroscope.  

 

Figur 3. See Snake Tool från Russell NDE Systems Inc. 

3.1.6 Rosen-group 

Företaget grundades år 1981 i Tyskland och var då inriktat på inspektion av olja- och 

gasledningar. Idag är företaget är världsomspännande med kontor på sex kontinententer och 

affärsområdet har bräddats inom flera områden, dock har de hittills inte varit verksamma 

inom området tillståndskontroll av dricksvattenledningar. De tycker däremot att detta område 

är intressant som ett framtida marknadsområde. Rosen-group har egna forskningsgrupper med 

fokus att möta framtidens behov. 
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3.2 Forskning och utveckling 

Forskning och utveckling inom tillståndskontroll av ledningar handlar dels om 

teoretisk/fysikalisk utveckling av själva mätmetoderna men likväl pågår ett utvecklingsarbete 

inom system för informationshantering och förnyelseplanering. Ett exempel på det senare är 

GIS-baserade beslutstödsystem som utvecklats inom CARE-W-projektet (numera Aware-P). 

Lunds tekniska högskola och Swedish Water Research m.fl. genomför för närvarande ett 

större projekt som med ett brett angreppssätt studerar olika metoder för statusbedömning och 

åtgärdsplanering inom befintliga vattenledningsnät (Del av Vinnovaprojektet Urban Magma). 

Exempel på forskning och utveckling av mätmetoder och utrustning redovisas i Tabell 5. 

Tabell 5. Exempel på tekniker för inspektion och tillståndskontroll där forskning och utveckling skett 

vid universitet mm.(dvs en kommersiell produkt ej framtagen) 

Aktör, land Namn på 

metod, 

prototyp eller 

liknande 

Hemsida/referens Mätmetod Metodbeskrivning 

Universitet; 

bl.a. Lund 

Cepstrum 

analysis 

M Taghvaei, S B M Beck and W J 

Staszewski (2007), Misiunas, Dalius 

(2003) Burst Detection and Location 

in Pipelines and Pipe Networks - With 

Application in Water Distribution. 

PhD thesis 

 

Trycktransienter Detektering av läckor 

mm med 

transientanalys 

Universitet; 

KTH 

”Calle” Kontaktperson:  

Jacob Kuttenkeuler 

Varierar; flera 

metoder möjliga 

Plattform för autonom 

undervattensverksamhet 

 

Flera av de etablerade företagen deltar i utvecklingsprojekt alternativt driver egna 

utvecklingsprojekt med egna resurser/utvecklingsingenjörer. Exempelvis genomför Breivoll 

ett EU-finansierat projekt ”Water Pipe Condition Assessment Based on Acoustic Resonance 

Technology” där syftet är att producera fler enheter av deras befintliga utrustning och att 

sprida kunskap och användning inom Europa. Metoden avser tillståndskontroll av metalliska 

dricksvattenledningar och tiden för genomförande är 2012-2015. Breivoll är även involverat i 

ett annat EU-finansierat projekt (TRACT). Projektet utförs i samarbete med SINTEF 

(Forskningsinstitut, Norge) samt spanska och italienska forskarlag, och syftet är att utveckla 

en inspektionsrobot för olika typer av ledningar, inklusive förgrenade ledningssystem, utan att 

behöva stänga av dem.  Enligt SINTEFs hemsida kommer den nya produkten att kunna arbeta 

i ledningar med dimensioner ner till 100 mm och inspektera 150 m i taget. Den kommer att 

kunna ta sig igenom upp till 90-graders böjar, ha minimal kontakt med rörväggen och vara 

flexibel och böjlig.  

Myndigheten i USA som är ansvarig för miljö och vattenfrågor (EPA) har nyligen publicerat 

en omfattande utvärdering av ett antal befintliga utrustningar för invändig tillsåndskontroll av 

dricksvattenledningar. Slutrapport finns att ladda ned via EPA’s hemsida (Nestleroth et al., 

2012; Nestleroth et al., 2014). Teknikleverantörer var delaktiga i projektet som resulterat i 

förslag till förbättringar av mätmetoder och utrustning.  
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4 Befintliga metoder för tillståndskontroll 
I dagsläget finns ett antal olika metoder för invändig tillståndskontroll av ledningar. Vissa av 

dessa är primärt utvecklade för tillämpning inom gas- och oljeindustrin medan en del även är 

anpassade för vattenledningsnät. Här följer en presentation av de vanligast förekommande 

metoderna, med fokus på tillståndskontroll av ledningar.  

 TV-inspektion 

 Akustiska metoder 

o Ultraljud 

o Hydrofon 

 Elektromagnetiska metoder 

o Magnetic Flux Leakage (MFL) 

o Remote Field Technology (RFT) 

 Kombinationer av metoder 

o Elektromagnetik + Akustik (EMAT) 

o Akustik + tv-inspektion 

o Fiberoptik + ultraljud 

 Fiberoptik (Anm. Finns tillämpningar för invändig och utvändig (då fast monterad 

på utsidan av röret)) 

 Trycktransienter 

 Smart Pipes 

4.1 TV-inspektion (CCTV) 

TV-inspektionsutrustningen dokumenterar ledningens ytskikt och ger en grov bild av 

ledningens kondition. För bästa filmresultat bör TV-inspektionen föregås av rengöring, vilket 

dock kan orsaka skador på metalliska ledningar eftersom det skyddande korrosionsskiktet på 

insidan av rörväggen då riskerar att tvättas bort. Metoden används i dagsläget endast i 

begränsad utsträckning och en stor nackdel är att utrustningen inte kan stanna och kan därmed 

inte inspektera nedsättningarna i detalj. Kameran hinner oftast passera skadan innan en 

detaljerad bild erhållits. 

Mätegenskaper tv-inspektion 

o Visuella bilder av ytskikt och skador 

o Kan användas på samtliga ledningsmaterial 

o Kontroll av ledningsdiameter samt exakta lägen för anordningar och tidigare 

reparationsarbeten (viktig information  för tolkning av mätdata och modeller) 

 

4.2 Akustik 

Traditionellt sett har läcksökning på metalliska ledningar i stor utsträckning utförts genom 

avlyssning av armaturer (Ekbladh, 2006). Detta är en mycket enkel metod men ger endast 

information om förekomst och lokalisering av större läckor. Metoden fungerar enbart på inte 

alltför stora metalliska rör. På senare år har akustiska tekniker utvecklats även avseende 

invändig inspektion.  
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4.2.1 Ultraljud 

Tekniken är vanlig inom gas- och oljeindustrin men används också för tillståndskontroll av 

dricksvattenledningar. Ultraljud definieras som allt ljud med frekvenser högre än vad det 

mänskliga örat kan uppfatta (Skjelvareid, 2012). Utrustningen sänder ut ljudvågor mot 

rörväggsytan och signalerna sprids och reflekteras i rörväggen, både mot insidan och utsidan, 

se Figur 4.  

 

Figur 4. Princip för inspektion med hjälp av ultraljud. 

De reflekterade signalerna detekteras av en mottagare och analys av erhållet data ger svar på 

frågor om godstjocklek, korrosion samt sprickors storlek och djup (www.breivoll.se). 

Korrosionskrustor på röret minskar precisionen (Rajani & Kleiner, 2004).  

Mätegenskaper ultraljud 

o Användbar på metalliska ledningsmaterial 

o Godstjocklek 

o Intern korrosion 

o Extern korrosion 

o Korrosionshål 

o Urgröpningar 

o Sprickor 

o Läckor 

o Hög precision 

o Kräver EJ direktkontakt med rörvägg 
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4.2.2 Hydrofon 

Tekniken innebär att ljud inuti ledningen avlyssnas och analyseras. De flesta hydrofoner 

består av tryckgivare vilka genererar energi vid tryckförändringar och konverterar ljud till 

elektriska signaler. Läckor är exempel på fenomen som orsakar tryckförändringar i en ledning 

(Nestleroth et al., 2012).  Det finns flera produkter på marknaden som nyttjar denna princip 

för läcksökning. Ett exempel är SmartBall från Pure Technologies som består av två 

huvuddelar, en kärna av aluminiumlegering och ett runt yttre lager av skummaterial 

(Nestleroth et al., 2012). Kärnan innehåller tekniken vilken består av enheter för avlyssning 

(hydrofon) och inspelning av akustiska aktiviteter, spårning, datalagring och elförsörjning och 

är placerad inuti skumlagret. Ljudpulser överförs mellan utrustningen och externa 

mottagarenheter på ledningen användas för att positionsbestämma bollen. Utrustningen förs in 

i vattenledningen genom exempelvis brandposter (fungerar dock inte på de svenska), eller 

andra anordningar med öppningar större än 10 cm i diameter. När den nått vattenledningen 

rullar den på botten och förflyttas med hjälp av vattenströmmen. För att plocka upp 

utrustningen ur ledningen monteras en speciell utrustning bestående av en avfartsledning, en 

ventil och en håv. Utrustningen kan användas i ledningar ner till dimensionen 150 mm (Källa: 

www.puretechltd.com – hemsida för leverantör av Smartball). En begränsning är att 

inspekterad ledning inte får innehålla större förgreningar som inte går att stänga, i annat fall 

riskeras att utrustningen ”smiter” in i en annan ledning och kan då vara svår att återfinna.  

Sahara är en annan produkt från Pure Technologies där hydrofonen istället är fäst i en kabel 

och ett paraply i fronten gör att anordningen följer med vattenflödet.  

Tekniken är under utveckling, främst avseende området bedömning av läckstorlek och 

godstjocklek. Detta har visat sig vara ett utmanande arbete eftersom den akustiska signalen 

från läckan påverkas av faktorer som skadans storlek och geometri på ledningen, vattentryck, 

tryck från ledningens yttre omgivning.  

Mätegenskaper hydrofon 

 

o Läckor (alla rörmaterial) 

o Godstjocklek (med tillägget PWA – Pipe wall assessment, endast metallrör) 

 

  

http://www.puretechltd.com/
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4.3 Elektromagnetiska tekniker 

Elektromagnetiska tekniker används både inom gas- och oljeindustrin samt på 

vattenledningssystem och det finns flera olika typer på marknaden. Två av dessa; Magnetic 

Flux Leakage (MFL) och Remote Field Technology (RFT) beskrivs mer ingående. 

4.3.1 Magnetic Flux Leakage (MFL) 

Denna metod är vanlig inom gas- och oljeindustrin (Malm, 2010) men finns ännu inte för 

invändig tillståndskontroll av dricksvattenledningar. Däremot använder företaget Advanced 

Engineering Solutions Limited tekniken för utvändig inspektion. Tekniken bygger på att 

starka magneter placeras ut så att ett magnetfält byggs upp i ledningen (som således måste 

vara av metall). Sensorer är placerade mellan magneternas poler vilka registrerar 

magnetfältsförändringar (i x-, y- och z-led) vilka uppstår där rörväggen är defekt, se Figur 5. 

Dessa förändringar kan liknas med ett klippblocks påverkan på flödet i ett vattendrag. 

Storleken och formen på dessa magnetfältsförändringar registreras och med hjälp av denna 

information kan skadade områden identifieras och nedsättningarnas djup uppskattas (Reed et 

al, 2004). Både extern och intern korrosion kan identifieras och mätas. Vanligen består 

utrustningen av två separata delar, den första innehåller magneterna och sensorerna medan 

den andra bär på elektronik och batterier. Den senare kan även innehålla mätinstrument som 

lokaliserar de detekterade nedsättningarna. 

Man kan välja mellan tre nivåer på upplösningen; Low Resoulution (Standard) , High 

Resolution (High-Res) och Extra High Resolution (XHR). Valet sker utifrån behov av 

exakthet. Low Resolution är en billigare och snabbare  teknik men ger sämre noggrannhet.  

Ett problem i utvecklingsarbetet med att överföra tekniken till dricksvattenledningar är att 

utrustningen kräver direktkontakt med rörväggen. På insidan av en metallisk vattenledning 

byggs ett skyddande skikt upp, vilket minskar korrosionshastigheten. Om detta störs ökar 

korrosionen och därmed risken för skador. Dessutom är en vattenledning sällan helt slät inuti 

(Malm, 2010).

  

Figur 5. Illustration Magnetiskt läckflödeteknik. 
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Mätegenskaper Magnetic Flux Leakage (MFL) 

o Användbar på metalliska ledningsmaterial 

o Gas- och oljeledningar 

o Skadornas djup 

o Intern korrosion 

o Extern korrosion 

o Skadade områden 

o Kräver direktkontakt med rörvägg 

4.3.2 Remote Field Technology (RFT) 

Tekniken baseras på att virvelströmmar uppstår genom elektromagnetisk induktion. 

Utrustningen består av en impulsgivande spole och en eller flera detektorer, se Figur 6. 

(www.nde-ed.org). Spolen matas med ström av låg frekvens och genererar ett på så vis 

magnetfält vilket inducerar cirkulära virvelströmmar i rörväggen. Dessa virvelströmmar 

genererar i sin tur ett eget magnetfält vilka motarbetar spolens magnetfält. Spolens magnetfält 

dominerar i närheten av den impulsgivande spolen medan virvelströmsfältet dominerar en bit 

bort från spolen. Detektorerna är placerade i området där magnetsfältet från virvelströmmarna 

är starkare än magnetsfältet från spolen (i det s.k. remote field-området) och registrerar 

förändringar i virvelströmmarnas magnetfältet vilka därefter kan analyseras och tolkas 

avseende ledningskondition.  

RFT-tekniken är användbar på metalliska material och det finns produkter på marknaden som 

baseras på denna, exempelvis See Snake Tool från Russell.  

För ett pålitligt resultat krävs kännedom om ledningens egenskaper. Viktiga parametrar är 

konduktivitet, permeabilitet, legeringsinnehåll, inner- och ytterdiameter och godstjocklek. 

Tekniken kräver inte direktkontakt med rörväggen. 

 

Figur 6. Remote Field Technology (RFT) 
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Mätegenskaper Remote Field Technology  (RFT) 

o Användbar på metalliska ledningsmaterial 

o Godstjocklek 

o Sprickor 

o Materialets kondition (invändigt och utvändigt) 

o Ytarea 

o Kräver inte direktkontakt med rörmaterialet 

 

4.4 Kombinationer av tekniker  

Det finns ett antal produkter på marknaden där kombinationer av tekniker är möjliga. Ett 

exempel är Pures Technologies enhet Sahara, där teknikerna hydrofon och kamera kan 

sammankopplas för att på så sätt ge en bättre helhetsbild över ledningsstatusen.  

4.4.1 Electromagnetic Acoustic Transducer (EMAT) 

En EMAT-enhet består av tre huvuddelar, en magnet, en elektrisk spole och en detektor. 

Spolen drivs av ström med ultraljudsfrekvens (20 kHz-10 MHz) och genererar ett magnetfält. 

När EMAT-enheten rör sig längs ledningen uppstår virvelströmmar (Eddy currents) i 

rörväggen, på samma sätt som RFT.  

Sprickor och andra konditionsnedsättningar i rörväggen orsakar förändringar i 

virvelströmmarnas flödesmönster, vilket kan registreras av detektorerna och ur detta kan 

information om exempelvis godstjocklek, typ av nedsättning och materialets kondition 

erhållas. Metoden är enbart användbar på metalliska material, även cementbruksisolerade. Ju 

större godstjocklek desto långsammare inspektionshastighet. 

 

Figur 7. Beskrivning av EMAT-teknik. 
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Egenskaper EMAT 

o Metalliska material även cementbruksisolerade 

o Godstjocklek 

o Inre korrosion 

o Yttre korrosion 

o Sprickor  

o Hål 

o Kräver ej direktkontakt med rörväggen 

 

4.4.2 Hydrofon + tv-inspektion 

På marknaden finns en utrustning som där en kabel är försedd med både hydrofon och kamera 

(Sahara från Pure Technologies) och kan således både avlyssna ledningen och filma ytskiktet. 

Egenskaper hydrofon och tv-inspektion 

o Alla material 

o Läckor 

o Visuell bild av ytskikt 

 

4.4.3 Fiberoptik 

Olika typer av fiberoptiska system har använts för läcksökning. En vanlig teknik baseras på 

fiberoptik och temperatursensorer för att detektera temperaturskillnader som kan förknippas 

med läckor (Brentle & Grosswig, 2014). Andra fiberoptiska inspektionstekniker baseras 

istället på fiberoptik i kombination med akustik.  

Egenskaper fiberoptik 

o Alla material 

o Läckor 

o Utvändig inspektionsmetod 
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4.4.4 Trycktransienter 

Mycket forskning har utförts inom området läcksökning med hjälp av trycktransienter. 

Trycktransienter (tryckslag) uppstår i ledningar vid snabba flödesförändringar, exempelvis vid 

pumpstopp, pumpstart och/eller manövrering av avstängningsventiler mm (Jönsson & 

Svensson, 1997) och orsakar tryckvågor i ledningen. En läcka på ledningen orsakar 

tryckförändring av transientförloppet, vilket kan detekteras och således ge information om 

nedsättning. Även andra faktorer kan påverka transientförloppet, exempelvis 

dimensionsförändringar och förgreningar och det är således viktigt att ha kännedom om 

ledningens egenskaper för att undvika feltolkningar. 

En metod kallad ”cepstrum analysis” har testats inom ramen för ett forskningsprojekt och 

enligt slutsatserna har den potential att fungera (Taghvaei et al., 2006). Metoden utnyttjar 

tryckvågor, vilka skapas med hjälp av en magnetventil som öppnas och stängs om vartannat. 

Dessa signaler analyseras genom att detektera tidsskillnaden mellan den initiala vågen och 

dess reflektioner. Böjar och förgreningar kan urskiljas. Några hål av olika storlek borrades i 

ledningen och storleken på hålet kunde korreleras till amplituden i den registrerade 

tryckvågen. Metoden verkade fungera och ha fördelen att även mycket små läckor kan 

detekteras, vilka vanligen missas med de konventionella läcksökningsmetoderna. 

Egenskaper trycktransienter 

o Alla material (försämrat resultat på icke-metalliska ledningar) 

o Läckor 

 

4.4.5 Smart Pipes 

Olika tekniker för inbyggda system avseende tillståndskontroll finns på marknaden och är 

även under utveckling. Exempel på detta är PE-ledningar omgivna av ett metallager som 

möjliggör övervakning av ledningskonditionen (Solof, 2007). En annan teknik använder 

istället fiberoptiska sensorer inmonterade i ledningsväggen. Fördelar med dessa system är 

tillståndskontrollen underlättas och kontinuerlig automatiserad övervakning möjliggörs. 

Nackdelar är att de inte går att applicera på befintliga, nergrävda ledningar samt att de medför 

högre ledningskostnader vid nyläggning. 

Egenskaper SmartPipes 

o Nya, ej förlagda rör 

o Möjliggör kontinuerlig automatiserad övervakning 
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4.5 Avståndsmätning 

För att informationen som erhålls med hjälp av ovanstående metoder ska vara till nytta för 

ledningsägaren, måste de detekterade nedsättningarna kunna korreleras till en plats. I annat 

fall krävs omfattande schaktning. Genom att genomföra avståndsmätning av 

inspektionssträckan före eller efter inspektionen möjliggörs efterföljande korrelation vilket 

kan leda till lokalisering av defekterna med en noggrannhet på meternivå.  

Ett vägmätarhjul (odometer wheel) som rullar längs rörväggen kan användas för detta syfte. 

Metodens tillförlitlighet är beroende av rörets renhetsgrad och kondition. Om hjulet slirar 

påverkar det resultatet negativt. 

Ett annat sätt att mäta sträckan är att använda kart-/GPS-verktyg vilka ger ett noggrannare 

resultat än vägmätarhjulet. Nackelar är att de är mer komplicerade, strömberoende och dyrare 

att använda. Metoden använder gyron och accelerometrar för navigering och ger information 

förändringar i X,Y,Z-led och hastighetsförändringar.  

4.6 Pigceller 

En väsentlig utmaning i arbetet med invändig tillståndskontroll av ledningar är att hitta 

smidiga sätt att lyfta in och ut utrustningen ur en trycksatt ledning. Eftersom 

dricksvattenledningarna av tradition tillverkas utan på- och avfarter (så kallade ”pigceller” 

eller ”pig traps”) måste dessa vanligen installeras innan tillståndskontrollen kan genomföras, 

ett arbete som är både tids- och resurskrävande. Det kan dessutom vara besvärligt att hitta 

passande utrymme (trånga stadsbilder, ledningar förlagda ovanför aktuell ledning osv.), det 

finns risk att vattnet kontamineras och problem med vridspjällsventiler är inte ovanligt.  

Ett exempel på pigcell är företaget Breivolls s.k. Entry Unit vilken monteras på befintlig 

vattenledning och kan användas på trycksatta ledningar upp till 25 Bar (250 mvp), se Figur 8. 

Ytterligare ett exempel på anordning för att föra in/ta ut inspektionsutrustning från det tyska 

företaget Gottsberg (som specialiserat sig på läcksökning/hydrofon som drivs framåt av 

vattenflödet) visas i figur 9. 

  
 

Figur 8. Breivolls pigcell. Med tillstånd av Breivoll Inspection Technologies. 
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Figur 9. ”Pig launcher/receiver for common pipelines” från Gottsberg.  

Vidareutveckling inom detta område är välkommet. Fokus bör ligga på att hitta en smidig 

lösning, som är resurs, utrymmes- och tidseffektiv. Det är också viktigt att ta hänsyn till 

säkerhetsaspekterna vid utformning av pigceller. Inspektionsutrustningen ska med lätthet 

kunna placeras i ledningen, samtidigt som den inte får underlätta för oönskade ämnen att ta 

sig in. Risken för kontaminering på grund av sabotage måste undvikas. Exempel på pigcell för 

gasledningar visas i figur 10. Dessa pigceller är lokaliserade ovan jord, något som är 

svårgenomförbart på vattenledningsnätet där ledningarna är markförlagda på större djup. 

 

Figur 10. Exempel på pigceller på gasledningar. Fotograf: Oskar Hallberg. 

Skiss på principlösning för ”påfart” av inspektionsutrustning inom vattenledningsnät, 

inspirerad av befintliga pigceller från gas- och oljeindustrin visas i figur 11. Påfarten anläggs 

lämpligen i markförlagd kammare (på samma nivå som vattenledningen). 
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Figur 11. Skiss påfart. Illustration: Tommy Giertz, Norrvatten 
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4.7 Jämförelse mellan befintliga utrustningar och inspektionsmetoder 

Det finns som tidigare nämnts ett antal produkter på marknaden med kapacitet att utföra 

invändig tillståndskontroll av dricksvattenledningar. I Tabell 6 redovisas ett försök till 

jämförelse mellan dessa. Eftersom få jämförande undersökningar genomförts i fält är det 

svårt/omöjligt att bedöma utrustningarnas precision och exakthet gentemot varandra samt dra 

slutsats om vilken som ger bästa resultat. Uppgifterna i tabellen baseras på information från 

hemsidor samt en studie utförd av The U.S Environmental Protection Agency (Nestleroth et 

al., 2014) där bland annat Sahara, SmartBall och See Snake Tool ingick.  

Noterbart är att det är relativt lätt att hitta information om produkternas fördelar, däremot 

betydligt svårare att hitta uppgifter om deras begränsningar. Därför saknas information i vissa 

tabellrutor (i.u. = ingen uppgift funnen). 

Tabell 6. Sammanställning produkter och kapacitet, tillståndskontroll av dricksvattenledningar.  

Produktnamn SmartBall Sahara PipeScanner SeeSnake 

Företag Pure 

Technologies 

Pure 

Technologies 

Breivoll Russell 

Teknik Hydrofon Hydrofon,  

tv-inspektion 

Ultraljud RFT 

Material Metalliska och 

armerad betong 

Metalliska och 

armerad betong 

Metalliska Metalliska 

Dimension >150 mm >100 mm 300-600 mm 50-900 mm 

Max inspektionslängd i.u i.u 1500 m (från en 

pigcell) 

30 km 

Antal accesspunkter 2 1 1 2 

Godstjocklek Ja Ja Ja Ja 

Materialförlust i.u i.u i.u Ja 

Inre korrosion i.u Ja Ja Ja 

Yttre korrosion Nej Nej Ja Ja 

Sprickor i.u i.u Ja i.u 

Position Ja Ja Ja Ja 

Visuell bild Nej Ja Nej Nej 

Max avvinkling i.u i.u 11° 90° 

Läckor Ja Ja i.u i.u 

Läckflöde Ja Ja i.u i.u 

Precision/exakthet Mellan Mellan Hög Hög 
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Vid den internationella pipelinekonferensen i Berlin i juni 2015 (PTC, 2015) redovisade 

Harald Weber från Trans Alpine Pipeline (TAL) en jämförelse av befintliga 

läcksökningsmetoder, se tabell 7 nedan. Även om detaljerat underlag för de angivna 

läckflödena ej redovisats illustrerar värdena i tabell 7 potentialen i den relativt enkla metoden 

att lyssna på läckljud. Nya landvinningar avseende kvalitetssäkrad tolkning av 

ljudkaraktäriska (ljudstyrka, frekvens etc.) presenterades vid konferensen. En reflexion är att 

de klassiska kontinuerliga metoderna att mäta tryck och flöde samt visuell kontroll (med 

helikopter i detta fall) kräver mycket stora läckor för att överhuvudtaget upptäckas. Tekniken 

baserad på fiberoptik har även den en stor potential, men är närmast omöjlig att använda på 

befintliga (nedgrävda ledningar). Att mäta tryckfall vid temporärt stängd ledning kan även 

vara relevant som regelbunden kontrollmetod i delar av vattenledningsnät, exempelvis 

överföringsledningar och matarledningar om en reservoar kan upprätthålla vattentryck och 

dricksvattenleverans till abonnenter under tiden mätning sker. 

Läckor på ledningar kan ge ett flertal sekundära driftstörningar och påverka abonnent, 

samhälle och miljön. I princip gäller detta olje- och gasledningar såväl som 

dricksvattenledningar, även om effekterna varierar. Läckagesökning kan ses som en form av 

statusbedömning eftersom en ledning som inte uppvisar några synliga driftproblem trots allt 

kan ha flera små läckor (ex rosthål). Små läckor utvecklas succesivt till större läckor och 

indikerar hög risk för drifthaveri (ledningsbrott). Dessutom är även små läckor en riskfaktor 

om ledningen av någon anledning blir trycklös – då kan föroreningar från omgivningen tränga 

in i vattenledningen vilket kan vara ett allvarligt hälsoproblem.  

Tabell 7. Läcksökningsmetoders känslighet (Källa: TAL, Trans alpine pipeline, Harald Weber, PTC, 

2015) 

Beskrivning Möjlighet att upptäcka läckage av storleken 

Kontinuerliga metoder  

Tryckfall (SCADA baserat) ~200 000 l/h 

Mäta volym (SCADA baserat) ~30 000 l/h 

Fiberoptisk kabel ~65 l/h 

Tidsbaserade system  

Årlig kontroll (visuell) ~10 000 l/h 

Tryckmätning (genom att stänga ledningen) ~100 l/h 

Hydrofon (smartball eller liknande) >20 l/h 

 

Rosen är ett av de största företagen (med störst marknadsandel) inom inspektion av olje- 

gaspipelines. Nedan redovisas Rosen’s egna ”metodguide” utifrån vad tillståndskontrollen ska 

leverera/besvara.  
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5 Kvalitetssäkring och dokumentation 
Ett viktigt område inom utvecklingsarbetet med tillståndskontroll av dricksvattenledningar är 

kvalitetssäkring av arbetet. Tillståndet hos kontrollerade dricksvattenledningar ska gå att 

jämföra mellan varandra så att nedsättningar och ledningsstatus bedöms och dokumenteras 

likvärdigt, oavsett utrustningsoperatör och utrustning.  

Förslagsvis tas en standard för tillståndskontroll fram, innefattande mallar för inspektionsplan, 

mall för bedömning (exempelvis med skalor liknande Svenskt Vattens publikation P93 ” TV-

inspektion av avloppsledningar i mark”) samt standardiserat bedömningsprotokoll.  

Med hjälp av dokumentationen av tillståndkontrollerna ska bedömningar och prioriteringar 

avseende behov av ledningsrenovering kunna genomföras. Dokumentationen ska även 

underlätta vid försäkringsfall och skadeärenden och kunna dokumenteras i databaser, 

exempelvis VABAS. 

5.1 Inspektionsplan  

För att kunna erhålla ett inspektionsresultat av så hög kvalitet som möjligt bör en 

inspektionsplan upprättas. En mall för detta skulle förslagsvis kunna utvecklas inom ramen 

för ett framtida arbete med framtagande av standard. 

5.1.1 Fastställa syftet med tillståndskontrollen 

Eftersom inspektionsmetoderna har olika styrkor och att ledningsegenskaper skiljer sig åt 

beroende på material mm. är det mycket viktigt att som ett första steg i inspektionsplanen 

definiera syftet med tillståndskontrollen och önskad exakthet, förslagsvis genom att lista de 

inspektionsparametrar som avses mätas. 

Tabell 8. Inspektionsparameterar. 

Exempel på inspektionsparametrar  

Exakthet (mm, cm, dm etc.) Mäta invändig diameter/hitta deformationer 

Krav på avvinkling (°) Nedsättningens position i röret 

Mäta godstjocklek och försvagningar Bilder 

Sprickor Smidig insättning och urplockning 

Materialbortfall Sladdlös 

Inre/yttre korrosion Ej kontakt med rörvägg 

Profil Kontrollera minst 500 m i ett svep  

Igenväxt/utfällningar Punktbelastningar 

Läckor och läckflöde (l/s)   
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5.1.2 Inspektionsförberedelser 

Inspektionsplanen bör även innehålla mall avseende förberedelsepunkter inför inspektionen 

för att minska risken för oväntade störningar/hinder, se tabell 9.  

Tabell 9. Förslag på inspektionsförberedelser som bör dokumenteras. 

Förslag på förberedelser 

Platsbesök 

Aktuell ledningskaraktäristika  

(material, dimension, godstjocklek) 

Ledningslängd 

Antal avvinklingar (samt grader) 

Antal anordningar (ventiler, brandposter etc.) 

Etablering- och avetablering 

Beskrivning av inspektionsutrustning 

Eventuella kalibreringsbehov och tekniker 

Trafik, behov av avstängningar etc. 

Förväntad tidsåtgång 

5.2 Standard för bedömning 

För att tillståndskontrollerna ska vara jämförbara mellan varandra och mellan upprepningar 

(exempelvis vid återkommande kontroll av samma ledning) föreslås att en standard för 

bedömning utarbetas där även precisionsnivå anges (mm-nivå, cm-nivå etc.). Skadorna bör 

graderas efter omfattning, förslagsvis på liknande sätt som skador i avloppsledningar idag 

bedöms utifrån Svenskt Vattens publikation P93 ” TV-inspektion av avloppsledningar i 

mark”. 

5.3 Bedömningsprotokoll 

Ett gemensamt bedömningsprotokoll för tillståndskontroll av dricksvattenledningar bör också 

tas fram, där de detekterade skadorna inklusive gradering framgår. Förslag på viktiga punkter 

att ta upp i protokollet är listade i Tabell 10. 

Tabell 10. Förslag på information i bedömningsprotokoll. 

Förslag på information i bedömningsprotokoll 

Tid och datum för utförande Ledningslängd 

Stad Inspektionsmetod 

Kontaktperson Material 

Inspektör Dimension 

Företag Godstjocklek 

Startpunkt Skada inkl. gradering 

Slutpunkt Kommentarsfält 
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6 Funktionskrav 

Marknadsundersökningen ovan visar att det finns produkter på marknaden som är utvecklade 

för att utföra tillståndskontroll på dricksvattenledningar. De finns dock begränsningar med 

befintlig teknik, exempelvis kan utrustningarna inte användas för ett brett spektrum av 

dimensioner eller olika typer av material. Ingen av de befintliga alternativen motsvarar 

således visionen i detta projekt, se avsnitt 1.4 ovan. I efterföljande avsnitt anges 

förutsättningar och förväntningar som kan önskas av en inspektionsutrustning.  

6.1 Förutsättningar 

I Tabell 6 presenteras önskvärda förutsättningar för vidareutvecklad utrustning, kan jämföras 

med skall-kraven i en upphandling.  

Tabell 6. Sammanställning av förutsättningar 

Förutsättningar 

Tillståndskontroll av driftsatt dricksvattenledning 

Ska fungera på rör av metall, plast, betong och blandade material 

Nå gällande hygienkrav 

 

6.2 Förväntningar 

Tabell 7 visar sammanställning av de förväntningar som kan ställas på en framtida 

inspektionsutrustning och de kan jämföras med bör-kraven i ett upphandlingsskede. Vid 

vidareutveckling av produkter bör det eftersträvas att nå så många av de listade 

förväntningarna som möjligt men det kanske inte är realistiskt att hoppas på en innovation 

som når samtliga. Listan med förväntningar skulle kunna delas in i undergrupper utifrån 

relevans.  

Tabell 7. Sammanställning av förväntningar 

Förväntningar 

Hög exakthet Mäta invändig diameter/hitta deformationer 

Klara att passera böjar och ventiler Nedsättningens position i röret 

Mäta godstjocklek och försvagningar Bilder 

Sprickor Smidig insättning och urplockning 

Materialbortfall Sladdlös 

Korrosion Ej kontakt med rörvägg 

Profil Kontrollera minst 500 m i ett svep  

Igenväxt/utfällningar Kostnadseffektiv 

Läckor (l/s)  Tidseffektiv 

Punktbelastningar  
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Avseende dimensioner föreslås indelning efter storleksklasser exempelvis: 

A. 100-300 mm 

B. 300-600 mm 

C. 600-1000 mm 

D. 1000 mm och uppåt 

 

7 Diskussion och slutsats  

7.1 Ledningsmaterial 

Enligt redovisning ovan finns det flera olika typer av utrustningar och tekniker på marknaden 

för invändig tillståndskontroll av dricksvattenledningar och deras funktionalitet är beroende 

av parametrar som ledningens material, godstjocklek, dimension mm. Gemensamt för dessa är 

att de är utvecklade främst för inspektion av metalliska ledningsmaterial. Vid behov av 

tillståndskontroll av icke-metalliska ledningar är alternativen betydligt färre och mer kan 

önskas av resultaten.  

Det genomförs i dagsläget forskning på området för att förbättra inspektionsmetoderna för 

tillståndskontroll av dricksvattenledningar, de som framkommit verkar dock enbart vara 

inriktade på inspektion i metalliska ledningar eller cementbruksisolerade rör av järn.  

Enligt Svenskt Vattens rapport nr 2011-14 ”Rörmaterial i svenska VA-ledningar- egenskaper 

och livslängd” bestod materialfördelningen i svenska dricksvattenledningar år 2008 av ca 35 

% plastledningar (PE och PVC), se Figur . Denna andel kommer att öka allt eftersom nya 

ledningar anläggs och befintliga renoveras.  

De flesta befintliga dricksvattenledningar är av metalliska material, se Figur , och behovet av 

tillståndskontroll är således idag störst avseende dessa material. 

 

Figur 12. Från Svenskt Vattens Rapport 2011-14 ”Rörmaterial i Svenska VA-ledningar”. 

Materialfördelning vattenledningsnätet i Sverige 2008. Med tillstånd av Annika Malm. 
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7.2 Olja- och gassektorn har försprång 

Studien visar också att det olja- och gassektorn har kommit längre på området vad gäller 

tillståndskontroll av ledningar och fler tekniker utnyttjas inom dessa sektorer. Dock består 

ledningarna inom dessa sektorer främst av metall och dessa ledningar (pipelines) är enklare att 

inspektera eftersom hinder (ex kraftiga böjar, avvinkling) inte förekommer. 

En slutsats från den internationella pipelinekonferensen i Berlin (PTC 2015) är att olje- och 

gasindustrin har högt utvecklad (och egen) teknik för att inspektera stora ledningar (>300 

mm). Dessutom finns en lång tradition att genomföra omfattande invändig tillståndskontroll. 

Långa sträckor inspekteras varje år och utifrån samtal med aktuella företag/leverantörer finns 

det starka incitament att betala bra för en effektiv och kvalitetssäkrad tillståndskontroll. 

Intresset att utveckla inspektionsutrustning och metoder för dricksvattenledningar har 

sannolikt varit begränsat delvis pga att det ekonomiska motivet (att undvika läckage av dyrbar 

olja/gas och sanering vid utsläpp) inte är lika starkt hos vattenindustrin.  

7.3 Skillnad på skador metalliska vs icke-metalliska ledningar? 

En viktig aspekt att tänka på innan man direkt försöker överföra en inspektionsmetod avsedd 

för metalliska ledningar till en av icke-metalliskt material är vilken typ information som söks. 

Karaktäristiska skador på metalliska och icke-metalliska ledningar skiljer sig åt. Vanliga 

skador på plastledningar uppstår exempelvis i skarvar (problem med elsvetsmuffar och 

sadelmuffar) och på grund av punktbelastningar. Flera brott av explosionsartad karaktär har 

uppstått på Hobas-ledningar (glasfiberarmerad plastledning). Vid ett tillfälle stängde man av 

en Hobas-ledning och tv-inspekterade den, varvid en kraterliknande skada upptäcktes. Om 

denna nedsättning kan kopplas till ökad risk för explosionsartad skada är det följaktligen 

mycket angeläget att en inspektionsutrustning kan hitta dessa punktskador innan 

nedsättningen får stora konsekvenser. Karaktäristiska skador på betongledningar är korrosion 

på armering som leder till sprickor och brott och medan metalliska ledningar vanligen utsätts 

för minskad godstjocklek på grund av inre och/eller yttre korrosion och sprickor samt hål. 

Således säger exempelvis en lednings godstjocklek mer om konditionen hos en metallisk 

ledning än en plastledning, eftersom den senare inte är korrosionsbenägen. Däremot har en 

punktbelastning (exempelvis på grund av en större sten) sannolikt större negativ påverkan på 

icke-metallisk ledning än en metallisk. Det är följaktligen av stor vikt att titta på vilken typ av 

information som är önskvärd innan innovationsarbetet tar fart.  

7.4 Kvalitetssäkring behövs 

I en förlängning bör även resurser läggas på att utveckla rutiner och manualer avseende 

kvalitet och kvalitetsgranskning. Tillstånden hos kontrollerade dricksvattenledningar ska gå 

att jämföra mellan varandra så att nedsättningar och ledningsstatus bedöms och dokumenteras 

likvärdigt, oavsett utrustningsoperatör och utrustning. Exempelvis kan en manual för 

bedömning tas fram, liknande befintlig publikation P93 ” TV-inspektion av avloppsledningar i 

mark”. Vidare bör även inspektionsprotokoll utformas.  

Olje- och gasindustrin har ett tydligt regelverk kring kontroll, byggande och övervakning av 

pipelines där säkerhet är i fokus. Det är sannolikt en av förklaringarna till att utvecklingen av 

mätmetoder och inspektionsutrustning kommit betydligt längre inom denna sektor. Vid den 
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internationella pipelinekonferensen i Berlin (PTC2015) refererade flera föreläsare och företag 

bland annat till TRFL (2010) – Technical Rule for Pipelines som innehåller de krav som 

gäller i Tyskland. I USA och andra länder finns motsvarande regelverk som måste följas av de 

som äger och förvaltar ledningarna. Om regler kring regelbunden/kontinuerlig kontroll och 

övervakning ej följs fråntas bolaget sin rätt att bedriva verksamhet och transportera olja och 

gas i pipelines. 

Det finns även internationellt vedertagna ISO-standarder (ISO 16708) samt branschstandarder 

och riktlinjer framtagna av DNV GL, exempelvis på temat ”Integrity management of 

pipelines” där invändig inspektion (s.k. ILI – in-line inspection) är en viktig del. Amerikanska 

petroleum institutet (API) och ingenjörsorganisationen i USA (ASME) har även tagit fram 

riktlinjer gällande kontroll av olje- och gaspipelines.  

TRFL (2010) innehåller bl.a. krav avseende övervakning av läckage (§11.5). Regelverket 

kräver två oberoende system/metoder för mätning av läckage under normala driftförhållanden. 

Fortsatt arbete bör delvis inriktas på att inhämta lärdomar från olje- gasindustrin och 

eventuellt andra branscher kring kvalitetssäkring och tillämpliga standarder. Möjligen finns 

standarder och riktlinjer för kontroll och övervakning av vattenledningsnät i andra länder. 

Detta område kan också antas vara i stark utveckling, förslagsvis kontrolleras framgent råd 

och riktlinjer från USA (USEPA) och de större europeiska länderna. 

7.5 Realistiska förväntningar? 

Förväntningarna på en innovativ utrustning eller metodik för tillståndskontroll av 

dricksvattenledningar har varit en av nyckelfrågorna i detta projekt. Vilka realistiska 

förväntningar kan vi ställa upp, tillräckligt pådrivande för en utvecklad teknik men ej för höga 

för att riskera att ”skrämma bort” innovatörer?  

Den minsta gemensamma nämnaren som framkommit i arbetsgruppens diskussioner är att 

tillståndskontrollen förväntas ge underlag för ledningsägarens/VA-huvudmannens förvaltande 

och förnyelse av vattenledningsnätet. Alltså ett faktaunderlag för en långsiktig plan – 

framförallt betonas här behovet av ledningsrenovering. Driftavbrott och vattenläckor måste 

undvikas och ”rätt ledning” ska renoveras ”i rätt tid”. Arbetsgruppen enades om att framtidens 

strategi måste vara proaktiv istället för reaktiv – det hållbara förvaltarskapet förutsätter 

kunskap om ledningens status, inte bara en ögonblickbild vid en given tidpunkt utan också en 

prognos/trend som beskriver återstående livslängd (dvs när bör ledningen renoveras eller 

bytas ut). 

Vad innebär då detta? På flera sätt har metodiken för att ta fram faktaunderlag om VA-

ledningars status kommit längre avseende självfallsledningar för avlopp. Möjligen kan detta 

beskriva vart vi vill nå i termer av faktaunderlag för dricksvattenledningar. För 

avloppsledningar har tekniken för TV-inspektion av ledningar med hjälp av kamerarobotar på 

hjul spritts över hela landet. Firmor som bedriver invändig TV-inspektion finns tillgängliga 

för varje svensk kommun, metodiken är standardiserad och funktionsnedsättningar/status 

bedöms enligt en av branschen vedertagen princip (graderad skala 1-5). Flera VA-huvudmän 

har även skaffat egen personal och egen avancerad TV-inspektionsutrustning.  
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Faktaunderlaget, dvs ledningens status, överförs relativt enkelt till befintligt ledningskartverk 

och illustreras exempelvis med färgskala på kartor (akut renoveringsbehov, behov av planerat 

underhåll/förnyelse på medellång sikt eller inga renoveringsbehov under överskådlig tid). 

Punktskador, sättningar och liknande kan markeras med olika symboler på kartan – kopplat 

till en riskbedömning där större ledningar innebär en större konsekvens (dvs blir mer 

prioriterade). En stor utmaning för många VA-huvudmän är dock att ha tillräckliga resurser 

för att hantera och kontinuerligt uppdatera all information. 

TV-inspektion av dricksvattenledningar ger mycket begränsad information, man ser helt 

enkelt inte så mycket när vattenledningen är fylld med vatten. Denna rapport redovisar ett 

flertal möjliga metoder för tillståndskontroll av dricksvattenledningar, men ingen enskild 

metod kan sannolikt få det genomslag som TV-inspektionen fått för avloppsledningar. Men 

målbilden om ett faktaunderlag för en långsiktig plan ligger fast – att illustrera 

dricksvattenledningarnas status och återstående livslängd på kartan (figur 13).  

  

Figur 13. Exempel på illustrationer som beskriver målbild – faktaunderlag för långsiktig plan att 

förvalta och förnya vattenledningsnät. Till vänster: Ledningskarta med samtliga dricksvattenledningar 

graderade utifrån tillståndskontroll där varje färg motsvarar ett intervall av återstående livslängd (Ex 

röd=akut renovering, ingen återstående livslängd osv.) Till höger: In-zoomning av ledningssträcka A-

B; detaljerade mätresultat som ligger till grund för bedömning och påverkansfaktorer (ex 

korrosionsbenägenhet) samt delsträckor eller punkter med akut låg status (exempel Pure Xli) 

Enligt tidigare resonemang kan ingen enskild metod (”patentlösning”) ge alla svar utan det 

sannolika är en kombination av olika metoder och information för att skapa ett tillräckligt 

faktaunderlag för den långsiktiga planen. Olje- och gasbranschen betonar idag kombinationer 

av datakällor och behovet av tillräckligt underlag för en riskvärdering av hela infrastrukturen 

(PTC, 2015). Vägen framåt, enligt arbetsgruppens projektmöte efter att ha deltagit vid den 

internationella konferensen i Berlin sammanfattas i tabell 13. 

  

A 

B 

A B 
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Tabell 13. Sammanfattande slutsatser 

Slutsats Betyder… Kritiskt 

utvecklingsbehov 

Kommentar 

Enklare och mer 

avancerade 

metoder behöver 

utvecklas 

parallellt 

Enklare metoder: 

läcksökning (ex flytande 

hydrofon med hög 

precision, förfinade 

verktyg för att tolka data) 

 

Medium metoder: enklare 

metoder + kompletterande 

mätning och modellering 

(Ex Pure Xli) 

 

Avancerade metoder: 

Under utveckling, ex 

Magnetic eddy current 

(MEC) 

 

Få ner kostnaden för 

enklare metoder 

Göra det relativt enkelt, 

säkert och billigt att 

bestämma väggtjocklek 

och sprickor i metallrör 

och armerade betongrör 

(Medium-metod) 

Få fram fungerande 

avancerade metoder för 

dricksvattenledningar i 

drift av olika material 

och dimensioner  

Enklare metoder bör 

kunna användas för 

större delen av 

vattenledningsnätet 

(”gridnätet”) 

 

Statusbedömning 

UTIFRÅN (geofysiska 

metoder) respektive 

INIFRÅN bör utvecklas 

parallellt – båda 

teknikerna har potential 

Motiverbar kostnad? 

Utvecklad 

kostnadsanalys behövs, 

dyr metod på stor del av 

nätet tveksam 

 

Strategi anpassas 

för befintliga 

resp. nya 

ledningar 

Befintliga ledningar: 

intelligenta piggar som ej 

kräver kontakt med 

rörväggen 

Nya ledningar: 

tryckmätare, fiberoptik,  

pigceller mm. byggs in i 

nätet från början 

(Smartpipe) 

 

Krav, riktlinjer och 

standarder behöver 

utvecklas 

Att hinna med 

fullskaletest/säkra ny 

teknik innan denna 

byggs in i ledningsnätet 

i stor skala (aktuellt för 

nya ledningar) 

Hur stor andel av 

befintligt nät bör 

statusbedömmas och hur 

ofta? 

Motiverbart att 

kontrollera nya ledningar 

kontinuerligt?  

 

Nya metoder 

håller på att 

utvecklas 

Global utblick i andra 

branscher och 

nätverksbyggande 

avgörande 

framgångsfaktorer 

Hitta drivkrafter till att 

innovatörer intresserar 

sig för VA-branschen 

Spåra upp och attrahera 

idag okända 

”teknikembryon” 

Exempel på spännande 

ny teknik: Utvändig 

magnetisk tomografi 

kombinerad med 

geofysiska metoder 

DCVG/CIPS (Ryssland, 

Jabbar Mirzoev) 
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8 Utveckling av strategi för innovation 
Det kan vara svårt för kommunala bolag att själva driva utveckling av produkter. Ett sätt som 

förvisso endast använts i ringa utsträckning men som gett bra resultat avseende att driva på 

teknikutveckling, är innovationsupphandling. Den upphandlade organisationen arbetar i nära 

samarbete med det upphandlande företagets resurser (exempelvis kompetent personal och 

provobjekt). Den nationella innovationsstrategin från oktober 2012 definierar 

innovationsupphandling som: 

”Upphandling som främjar utveckling och införande av nya lösningar, innovationer. 

Innovationsupphandling innefattar dels upphandling som sker på ett sådant att den inte 

utesluter nya lösningar, så kallad innovationsvänlig upphandling, dels upphandling av 

innovation, det vill säga upphandling av framtagande av nya lösningar som ännu inte finns 

på marknaden” 

Upphandling av innovationer kan ske på olika sätt, en vanlig metod är att anordna en 

innovationstävling.  

För att få så många företag som möjligt att delta och för bästa förutsättningar att få fram mest 

optimala lösningen bör liknande upphandling av innovationsförsök inte ha genomförts eller 

pågå. Om så är fallet bör åtminstone inriktningen ses över. Feedback från experter i branschen 

är en nyckel till lyckad upphandling. Experter kan vara personer som forskar inom området, 

behöver och skulle använda utrustningen samt de som beställer/köper lösningen. 

8.1 Incitament för deltagande 

För att få företag att delta krävs incitament. Det behöver inte vara enbart ekonomisk belöning 

som lockar innovatörer att delta utan även andra saker, exempelvis möjlighet att bli ledande 

inom området och varumärkesexponering.  

 

Incitament 
för 

deltagande 

Chans att bli 
branschledande 

Varumärkes-
exponering 

Möjlighet att 
vidraeutveckla 

produkter 
Driva forskning 

Ekonomisk 
ersättning 
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8.2 Identifiering av innovatörer 

Marknadsföring är viktigt för att få de bästa anbuden. För att på sikt nå ut till en bred grupp 

och ”sondera terrängen” har information redan under våren 2015 lagts ut på Twitter 

(@STAV_vatten), företagskontakter har etablerats och arbetsgruppen deltog vid en 

internationell konferens i Berlin (PTC 2015) där också STAV-projektet marknadsfördes med 

en internationellt anpassad ”flyer”. De troliga deltagarna i upphandlingen är företag som 

redan verkar i branschen samt företag som tillverkar utrustning för tillståndskontroll av olje-, 

gas- eller fjärrvärmeledningar. 

Noterbart är att lösningen kan komma från något oväntat håll som idag inte är tydligt kopplat 

till något av de dominerande företagen. En viktig fråga är då hur dessa aktörer upptäcks och 

tillåts delta i den kreativa processen.  Exempel på aktörer som kan vara betydelsefulla är 

universitet och forskningsinstitut (exempelvis KTH, Lund, SINTEF). Idag finns utbildningar 

inom innovation och utveckling, vilket kan vara en intressant mylla för framtidens idéer. 

8.3 Förslag på upplägg 

8.3.1 Innovationsupphandling 

Genomförandet föreslås ske i tre etapper med varsitt etappmål och efterföljande 

urvalsprocess. De bästa idéerna kvalificerar sig till nästa etapp så att gruppen tävlande blir allt 

smalare men vassare. Denna struktur gör det möjligt att påverka och öka kvaliteten på de 

lösningar som kvalificeras. Till etapp tre kvalificerar sig ca 2-4 företag. 

 

En kort och koncis definition av utmaningen bör utformas, ett exempel är utmaningen från 

Wendy Schmidt Oil Clean Up x-challenge: ”Visa att det går att samla in olja på havsytan 

med en högsta insamlingstakt på mer än ca 9 500 liter per minut och med en effektivitet på 

över 70 %”.  

 

Etapp 3 
Fullskaleförsök 

Etapp 2 
Prototyp 

Etapp 1 
Koncept 
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Rubriken för denna upphandling skulle kunna vara ”Utveckling av inspektionsutrustning och 

metodik för tillståndskontroll av driftsatta dricksvattenledningar”. Vid fortsatt formulering av 

målet bör utmaningen vara tydlig men det ska vara upp till deltagarna att avgöra hur målet ska 

nås. En kritisk del av fortsatt arbete (som kräver mer tid och resurser) är att ytterligare ”spetsa 

till” målformuleringen ovan. Detta kan t.ex. handla om ett mätbart önskat läge och/eller en 

tydligare avgränsning med avseende på typ av dricksvattenledningar som ska inspekteras. 

Resultaten av förstudiearbetet under våren-sommaren 2015 är ett bra underlag för detta 

fortsatta arbete. 

8.3.2 Etappindelning och budget 

En mycket grov uppskattning av nödvändig budget för innovationsprojektet/genomförandet 

uppdelas i tre etapper: 

Etapp 1 Koncept 

Tävlingen utlyses. Vissa grundläggande förutsättningar och förväntningar kan specificeras, se 

kapitel 5 ovan.  

Ersättningsnivå: 200 kkr. 

Etapp 2 Prototyp 

De (ca) 5 mest lovande koncepten väljs ut och kvalificeras till etapp 2 och får chansen att 

utveckla en prototyp.  

Ersättningsnivå: 500 kkr. 

Etapp 3 Fullskaletest 

I sista urvalet utses de bästa alternativen från etapp 2 (ca 3 st). Dessa får möjlighet att göra 

fullskaletest på lämplig provsträcka samt chans till marknadsföring/publicitet i VA-

sammanhang. Här är det viktigt att VA-organisationerna (ledningsägarna) kan garantera tester 

på ett antal kilometer av driftsatta dricksvattenledningar, inklusive stöd vid anläggande av 

pigceller mm. 
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9 Avslutande kommentarer 
Det råder ingen tvekan om att det råder kunskapsglapp och att det finns stor 

utvecklingspotential inom området ”tillståndskontroll av dricksvattenledningar”, speciellt 

avseende andra ledningsmaterial än metalliska.  

Ett sätt som visat sig vara effektivt för att driva på utvecklingen är att genomföra 

innovationsupphandlingar. Innan arbete med upphandlingen påbörjas är det viktigt att 

kontrollera att liknande projekt inte redan genomförts eller pågår, det gäller att företagen med 

de bästa lösningarna engageras. Ett alternativ är att vinkla om målet och fundera på när i tiden 

som upphandlingen passar bäst. Lokalisering av alla stora forskningsprojekt som pågår eller 

pågått under närmaste tiden bör ske, annars är risken att innovationsprojektet lanseras på en 

mättad marknad.  

Bedömningen utifrån det arbete som redovisas i denna rapport är dock att det finns ett antal 

kritiska utvecklingsbehov som inte tillgodoses idag. Det finns flera trådar att väva samman för 

att uppnå visionen – detta talar för att fortsättningen kan indelas i olika arbetspaket eller en 

stegvis process mot målet. Visionen är ett faktaunderlag för en långsiktig plan för förvaltning 

och förnyelse av vattenledningsnät. Förutom en utvecklad utrustning eller ”apparat” är det 

viktigt att arbetssättet inom svenska VA-bolag och förvaltningar alltmer inriktas på att hitta 

felen innan de inträffar vilket skulle minska kostnader och störningar för abonnenter på lång 

sikt. 

Marknaden för ny teknik är mycket stor och det berör alla – dricksvatten är vårt viktigaste 

livsmedel. Det gäller dock att få innovatörer att anta utmaningen att få ned priset per 

inspekterad/statusbedömd meter jämfört med idag (och olje- och gaspipelines) – och få dem 

att inse att de framtida volymerna för den/de som lyckas är enorma. Leverantörer till den 

svenska VA-sektorn måste engagera sig för att kunna leverera ny teknik. Det handlar inte 

längre om att gräva eller bygga om. Förfinade metoder för att upptäcka fel och sedan reparera 

dessa effektivt kommer att vara mycket viktiga konkurrensmedel i framtiden. 

Ett annat verktyg som i dagsläget saknas inom området är en gemensam 

inspektionsmanual/branschstandard som innehåller rutiner för hur de defekter som 

tillståndskontrollen hittar ska bedömas samt inspektionsprotokoll. En sådan standard 

möjliggör att kontrollerade ledningar kan jämföras med varandra och underlättar därmed 

prioriteringsarbetet.      

Tre stora vattenbolag/VA-förvaltningar i Sverige har deltagit med stort engagemang i denna 

förstudie delfinansierad av Vinnova. Nu finns en grov struktur, mer kunskap och en möjlighet 

till ett utbyggt nätverk med fler VA-huvudmän, forskare, internationella kontakter, företag, 

leverantörer och innovatörer – för att nå visionen. Dialog med Vinnova önskas om 

fortsättningen. 
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Bilaga 1 Sammanställning av kontaktade teknikleverantörer 
 

 Breivoll PICA Pure Technologies 

Användningsområde Dricksvattenledningar Dricksvattenledningar Vatten, olja- & 

gasledningar 

Produkt PipeScanner SeeSnake 

HydraSnake 

HydroScope 

PipeDiver, SmartBall, 

Sahara mm. 

Teknik Ultraljud RFT MFL, RFT, akustik, tv-

inspektion, laser 

Hemland Norge Kanada Kanada 

Geografisk marknad Global USA och Kanada Global 

Dimensioner 300-600 mm 50-914 mm ≥150 mm 

Inspektionslängd Upp till 1500 m från en 

inspektionspunkt 

Upp till 30 km i.u. 

Max avvinkling 11° 90° (SeeSnake)  

Inspektionshastighet i.u. 1-2 km/h (normal 

godstjocklek) 

i.u. 

 

 

 TDWilliamson Rosen-group Halfwave 

Användningsområde Oja- och gasledningar, 

kraftverk, kärnkraft, 

raffinaderier mm. 

Vatten-, olja- och 

gasledningar, 

gruvindustrin mm. 

Olja- & gasledningar 

Produkt SpirALL, KALIPER 

mm. 

ROVISUAL, ROCD, 

Modular 

ARTScan, ARTEMIS 

Teknik MFL MFL, EMAT, TV-insp, 

hydrofon mm. 

MFL, akustik 

Hemland USA Tyskland Norge 

Geografisk marknad Global Global i.u 

Dimensioner i.u i.u 700-1000 mm 

Inspektionslängd i.u i.u i.u 

Max avvinkling i.u i.u i.u 

Inspektionshastighet i.u i.u Upp till 3 m/s 

 

 


