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Asbestledningar – så hanterar du riskerna
Smart samarbete gör ledningsrenovering billigare
”När Scandinavia VA-Teknik ändå var på plats, var det smart att
låta dem renovera alla tre ledningarna”
”Ingen känner ledningsnätet bättre än vi”
Skövde kommun prioriterar schaktfritt
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Vid den här tiden på året ska man se

vet att du har ledningar som ska re-

både bakåt och framåt. 2013 blev ett

noveras att höra av dig i god tid. Då

rad nya kunder och utvecklade det

både dig och oss.

skapligt år på många sätt – vi fick en

praktiska samarbetet med kunderna
ännu mer. Fördelarna med detta är

kan vi göra jobbet när det passar
Förra året var bisfenol det stora

diskussionsämnet för VA-branschen.

många; självklart ekonomiska men

Nu verkar man ha nyktrat till och in-

ten kan drivas framåt utan onödig

de material vi arbetar med över

även tidsmässiga genom att projekväntetid. För vår del innebär samar-

betet att vi kan fokusera på vår kärn-

verksamhet och slipper engagera
underentreprenörer

Framgångarna med Primus Line

fortsätter, och vi hittar nya applika-

tioner hela tiden. Kombinationen av

sett fakta. För oss känns det bra att
huvud taget inte innehåller bisfenol.
Men det finns fler tickande bomber –

kanske är det vittrande asbestcementledningar som hamnar i media

under 2014?

Oavsett vad som händer, så är du

alltid välkommen till oss på Scandina-

flexibilitet, hög hållfasthet och goda

via VA-Teknik. Både när du har frå-

många och Primus Line har visat sig

projekt eller när du bara vill ta en fika

flödesegenskaper

verkar

tilltala

vara lösningen på en rad kniviga renoveringsproblem.

Just nu verkar 2014 bli ett bra

år. Därför vill jag uppmana dig som

gor, när du vill diskutera konkreta
i den härliga småländska naturen.
Väl mött i Odenslanda!
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Det personliga sättet att välja renoveringsmetod
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Plötsligt hände det

”Även små rörelser i marken kan få en
skör asbestcementledning att brytas av
utan föregående varning.”

Västkustens kanske finaste badstränder finns vid Mellbystrand och Skummeslövsstrand i Laholmsbukten. Hela sommaren fylls campingplatser och stränder med besökare från
när och fjärran - turismen betyder mycket för både Laholms
och Halmstads kommuner.
Därför kom det som en kalldusch när tryckavloppsledningen ovanför stranden vid Skummeslöv drabbades av två
rejäla läckor veckan före midsommar.
– Det var rena turen att läckorna upptäcktes på dagtid,
säger Kristoffer Nilsson på Laholmsbuktens VA, som svarar
för vatten och avlopp i Halmstads och Laholms kommuner.
Hade det hänt under natten hade så mycket avloppsvatten
hunnit rinna ut att det kunde drabbat badvattnet.
Men problemet var större än så. Asbestcementledningen
från 1960-talet var generellt i dåligt skick; den var mjuk och
kändes som vått tidningspapper.

– Att renovera en avloppsledning, som nästan ligger på badstranden, under sommaren, det gör man bara inte, fortsätter
Kristoffer. För att skapa handlingsutrymme och slippa risken
för problem under sommaren, lade Scandinavia VA-Teknik ut
en 700 meter lång provisorisk ledning i sanddynerna.
Den permanenta renoveringen utfördes i augusti genom
att asbestcementledningen relinades med U-Liner. Nu slipper
man läckor, och vet att ledningen håller samma höga kvalitet
som en helt ny ledning.
Sedan dess har samarbetet med Scandinavia VA-Teknik
fortsatt, bland annat genom relining av en 830 meter lång
avloppsledning med 150 mm diameter. Den provisoriska ledningen från Skummeslöv använder Laholmsbuktens VA för att
renovera en annan ledningssträcka. Slutet gott, allting gott,
som det brukar heta.
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AS BES TL ED NI NGA R – SÅ
Ända fram till slutet av 1970-talet byggdes nya vattenledningar
i Sverige av asbestcement. Materialet är en blandning av asbest
och cement och såldes bland annat under varumärket Eternit.
Idag uppskattas andelen vattenledningar av asbestcement till
mindre än två procent. Variationen mellan olika kommuner är
dock stor.
Numera är i princip all användning av asbest förbjuden i Sverige. Men vattenledningarna finns kvar. Vad betyder detta för vattenkvalitet och hälsorisker? Så här skriver Livmedelsverket i en
rapport från 1986:
”Epidemiologiska studier med avseende på asbest i dricksvatten har ej visat några ”konsekventa och trovärdiga” samband
mellan asbesthalt och cancerogen effekt.”
Man föreslår ändå följande åtgärder:
1. Kommunerna bör kartlägga förekomsten av asbestcementrör
i dricksvattennäten.
2. Kommunerna bör undersöka om asbestcementrören utsätts
för invändig korrosion.

3. Vid behov kan invändig korrosion på asbestcementrör
motverkas genom ökad alkalidosering eller dosering av kalk.
4. Korroderade asbestcementrör som avger asbestfibrer åtgär
das för att begränsa fiberlossning.
5. Kraftigt skadade asbestcementrör tas ur drift.
Dessa åtgärdsförslag är fortfarande aktuella och finns bl a i
Svenskt Vattens råd om asbest och asbestfibrer.
Praktisk lösning
När ett asbestcementrör angripits så kraftigt av korrosion att
läckor börjat uppstå är relining en förstahandslösning. Riskerna
med asbestcement handlar nämligen mest om hantering, dvs
det är i första hand ett arbetsmiljöproblem. Med relining ligger
den gamla ledningen kvar i marken.
Självklart gäller det att välja en metod som ger ledningen
samma egenskaper som en helt ny ledning, utan att förutsätta
att den gamla ledningen bidrar till hållfastheten.

Smart samarbete
gör ledningsrenovering billigare

En ledningsägare kan genomföra sina
renoveringsprojekt på flera olika sätt.
Den som vill göra det lätt för sig, handlar upp ”hela paketet” som totalentreprenad av en och samma leverantör.
Denne kontrakterar i sin tur underleverantörer, men ansvarar mot ledningsägaren för hela projektet.
Det här brukar fungera bra; enda
diskussionspunkten kan vara de ändringar och tillägg som förekommer vid
nästan alla entreprenader.
Men det finns ett smartare sätt att
arbeta. Det bygger på att utnyttja att
det är ledningsägaren som är på hemmaplan, som känner sitt nät och dess
svagheter, som vet var det är viktigt att
gå varsamt fram och som vilka standards man vill ha för pumpar, ventiler
osv. Och vars personal ofta vet allt om
ledningsnätet.
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Det här har lett till att vi på Scandinavia VA-Teknik har utvecklat en egen
modell för smarta entreprenader. Den
bygger på sunt förnuft och innebär att
var och en gör det den kan bäst.
Ledningsägaren ansvarar för förberedelser, schaktning, anslutningar,
inkoppling av brandposter osv. Scandinavia VA-Teknik svarar för reliningdelen
av arbetet men ingenting annat.
Fördelarna med det här sättet att
arbeta är många. Dels blir kostnaden i
de allra flesta fall lägre tack vare att
ledningsägaren kan utnyttja befintliga
resurser och lösa problem direkt när
de uppstår, dels går projektet nästan
alltid snabbare genom att de resurser
som behövs finns nära till.
Intresserad? Hör av dig så berättar vi mer.

– Jag föreslår alltid att vi och ledningsägaren ska dela på jobbet, säger Kristoffer Björn, projektledare på
Scandinavia VA-Teknik.
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”När Scandinavia VA-Teknik ändå
var på plats, var det smart att låta
dem renovera alla tre ledningarna”

Gislaveds kommun satsar aktivt på trivseln i centrum. Ett av projekten är att bygga om Torggatan så att den känns mer attraktiv
och blir en naturlig förlängning av den befintliga gågatan. En soltrappa ska också byggas.
– När det här projektet dök upp var det bråttom, inleder
Tomas Kvick, driftchef på Gislaveds kommun. Vi visste att ledningarna i gatan behövde renoveras, och det handlade om både
dricksvatten, spill- och dagvatten. Först tänkte vi schakta, men
förstod att det skulle ställa till stora problem för näringsidkare
och närboende.
– Istället valde vi schaktfritt, och hade först tänkt använda
strumpinfodring på två av ledningarna. Men vi insåg att när Scandinavia VA-Teknik ändå var på plats var det smart att låta dem
installera formpassade U-Liner i samtliga ledningar.
– De föreslog också att vi skulle dela på jobbet – de skulle ta
hand om allt som rörde reliningen, dvs installation, serviser och
ändanslutning. Kommunen svarade för kringarbeten som
schaktning mm. Det fungerade perfekt, och så här i efterhand

ser jag att vi förmodligen sparade både tid och pengar, avslutar
Tomas.
– Det var första gången för oss att samarbeta så nära med
en entreprenör. Vi ser dock bara fördelar, och kommer med stor
sannolikhet att försöka göra likadant i framtiden när förutsättningarna är rätt.
– Information till företag och folk
i närheten är mycket viktigt i sådana
här sammanhang, berättar Daniel
van Laethem, projektledare för hela
ombyggnaden. Därför bjöd vi in till en
träff på ett av stadens konditiorier där
jag presenterade projektet, hur resultatet skulle bli och vilka störningar
som skulle uppstå.
– Vi fick bra respons – de allra
flesta accepterar gärna lite störningar när det ger fördelar på sikt.

”Ingen känner ledningsnätet
bättre än vi”
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Falköpings kommun har många års erfarenhet av nära samarbete med sina leverantörer. Framför allt gäller detta entreprenörer som bygger nytt eller förnyar kommunens VA-ledningar.
– Vi är proffs på vårt nät eftersom vi arbetar med det
varenda dag, året runt, säger Kjell Björk på Falköpings kommun.
Mest handlar det såklart om drift- och underhållsjobb, men händer också att vi bygger nytt. Gubbarna har många års erfarenhet - våra grävmaskinister vet nog var varenda ventil sitter.
– Den stora skillnaden mellan oss och externa entreprenörer är nog känslan av ansvar. Kommunens invånare är våra arbetsgivare och de ska kunna lita på att det alltid kommer vatten
ur kranen.
– Dessutom har vi helt andra möjligheter än andra när det
gäller flexibilitet. Varje jobb innebär överraskningar och om
något oväntat händer kan vi ställa upp dygnet runt, vilket en
extern entreprenör aldrig kan matcha. Detta gör att jobben
flyter på vilket är bra för ekonomin.
– Med Scandinavia VA-Teknik har vi ramavtal, och det innebär i praktiken att vi vet i förväg precis vad ett projekt kommer
att kosta. Vi tar hand om schaktning, installerar ventiler och gör
liknande kringarbeten. Scandinavia VA-Teknik gör det de är bäst
på, nämligen att installera formpassade rör.
– Smart, enkelt och kostnadseffektivt, avslutar Kjell Björk.

SVATEXT 1-14

SKÖVDE KOMMUN
PRIORITERAR
SCHAKTFRITT
Redan på hemsidan deklarerar Skövde kommun sin syn på ledningsrenovering;

”Så långt det är möjligt försöker kommunen undvika att gräva i
gatorna, vilket både sparar pengar och underlättar för invånarna.
Renoveringsmetoderna som används är i första hand schaktfria
metoder.”
I kommunen finns uppemot 90 mil vatten- och avloppsledningar. 670 meter av dessa bestod av 400 mm asbestcementrör. Flödet på sträckan var 4000 kubikmeter avloppsvatten
per dygn.
– Asbest vill man ju inte ha i sitt ledningsnät. Och tanken
på vad som skulle hända om ledningen skulle gå sönder är inte
trevlig. Så därför fick vi ett speciellt anslag för att renovera
ledningen, berättar Tomas Lindberg på Skövde kommun.

– Vi undersökte olika alternativ, men eftersom ledningen
bland annat korsar två vägar så var det självklart att välja en
schaktfri lösning. Att schaktfritt orsakar mycket mindre
utsläpp i jämförelse med schaktning fick stort utrymme i den
ansökan som lämnades in till politikerna.
– Vi valde Scandinavia VA-Teknik som entreprenör och
åtog oss själva att schakta vid ledningens båda ändar och vid
brytpunkterna. Vi hjälpte också till med några lyft – 120
meter plaströr på rulle väger en hel del.
Scandinavia VA-Teknik svarade för installation och svetsning av det nya U-Linerröret. De levererade också den 315
mm provisoriska ledning som användes under projektet.
– Allt flöt på perfekt och vi är mycket nöjda med deras
arbete, avslutar Tomas Lindberg.
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Det personliga sättet att
välja renoveringsmetod
1. Välj din favoritsiffra mellan 1-9.
2. Multiplicera med 3.
3. Lägg till 3, och multiplicera med
3 igen
4. Du har nu ett 2- eller 3-siffrigt tal
5. Lägg ihop siffrorna.

1. Rörspräckning
2. Styrd borrning
3. Sliplining
4. Schaktning
5. Rörplöjning
6. Rörtryckning
7. Primus Line
8. Invändig beläggning
9. U-Liner
10. Strumpinfodring
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