
Remissversion av P113
Effektivt underhåll av VA-system
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Vad är underhåll?
Hur kan man arbeta med, och utveckla sitt underhåll?
Vad är drift?
Vad är förebyggande underhåll?
Vad är avhjälpande underhåll?
Dokumentation
Analys
Arbetsmiljö och säkerhet
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UNDERHÅLL
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Finns det delar av anläggningen, med låg 
kritikalitet, där vi kan tillämpa detta tänk?

Finns det delar av anläggningen, med hög 
kritikalitet, där vi kan eller måste tillämpa 
detta tänk?
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Fel + vad som sker vid fel

Felträdet
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Typ av påverkan Beskrivning Värdering

Kunder

1 = ringa påverkan, ingen blev utan vatten 
(under tryck)
2 = medelpåverkan, ett fåtal (under hundra) 
blev utan vatten
3 = Allvarlig påverkan, många (över 
hundra) blev utan vatten

Extern påverkan (trafik, jvg, osv) Ja / nej
Stopptid h
Underhållstid h
Påverkan vattenleverans (antal) st.
Påverkan vattenleverans (tid) h
Har prioriterade kunder 
drabbats? (Sjukhus, 
samhällsviktiga funktioner osv)

Ja / nej

Akut påbörjas inom 1 h antal
Akut senarelagd antal
Förebyggande underhåll efter 
tillståndskontroll Ja / nej
Förebyggande underhåll 
förutbestämt Ja / nej

Kostnad kr



Plan för tre till fem år
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Fas 1 Fas 2 Fas 3

Forma en arbetsgrupp
Ta fram en målbild
Vad vill vi följa upp?
Organisera möten 
Bestäm agenda
AU och FU - Börja med bruttolista om 
vad som behöver göras utifrån 
självskattning. (Bilaga 1 o 2)
VA-databas och andra system för 
dokumentation (kapitel 8)
Börja dokumentera

Inventera anläggningen (kapitel 8) -
värdera, vad fungerar bättre, vad 
fungerar sämre?
Ta beslut – huvudledningsnät, viktiga 
samhällsfunktioner, stora 
underhållskostnader?  
Hur ska saker fungera? - dokumentera 
statusen, gör jämförelser, prioritera och 
värdera insatser. (kapitel 4, 6, 7)
Vad gör vi på dagarna och vad kostar 
det? (kapitel 7, 9.2)
Egen kompetens/kärnverksamhet 
(kapitel 9.3)
Upphandlingar

Den långsiktiga planen:
Bestäm hur tillståndskontroll ska ske 
och forma ett schema där 
förebyggande underhåll (FU) 
Följ resultaten från tillståndskontrollen 
och om inga fel hittas kanske tiden till 
nästa FU kan förlängas. 
Digitalt arbetsordersystem - uppdatera 
och planera 

Den kortsiktiga planen:
Planera arbetsveckorna
Mer resurser - externa leverantörer?
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Bilaga 1 och 2



Tack!

Materialet kan hämtas från www.svensktvatten.se

Remissynpunkter kan lämnas till:
remissvar-p113@svensktvatten.se
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