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RUNE REFLEKTERAR:

Framtiden för Scandinavia VA-Teknik

ser mycket bra ut. Vi har en rad spän-

nande projekt i orderboken och ännu

fler är på gång. Vi ser att ”gammal är

äldst”, dvs kunderna förstår att 25

års erfarenhet av formpassade rör

betalar sig genom högre kvalitet och

färre misstag.

Handboken om ledningsförnyelse

som vi gav ut lagom till förra årets

VA-mässa har blivit en formidabel

succé. VA-chefer och tekniker från

både kommuner och privata lednings-

ägare i hela Norden säger att bokens

alla praktiska, lättillgängliga tips och

råd gör livet lättare. Vill du ha ett per-

sonligt ex av boken – kontakta oss!

Utvecklingskonferensen på Kap

Verde gav oss mycket att tänka på –

företagsledningen fick många bra för-

slag och idéer att arbeta vidare med.

Vi vet ju att stillastående betyder till-

bakagång, och därför planerar vi ett 

antal nyheter under året som kom-

mer att förändra vardagen för alla

ledningsägare. Det kan handla både

om breddning och fördjupning av vårt

tjänsteutbud.

Som tidigare är vår viktigaste

uppgift att förenkla livet för lednings-

ägarna, t ex genom att ta över en

större del av projektering och förbe-

redelser. Det betyder att kunderna

kan öka tempot i ledningsförnyelsen,

vilket i långa loppet gynnar skattebe-

talarna.

UR INNEHÅLLET

”Inte en droppe fick läcka ut”

Hur ledningsnätet påverkar vattenkvaliteten

”Utan vatten stannar hela vår produktion”

Minimal störning i Simrishamn

Miljökraven gjorde att ABB valde U-Liner

Det var en gång en smålänning...

Välkommen, Rasmus!
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Utvecklingskonferens med
solbränna
Den 7 januari lyfte 20 förväntansfulla personer från Kastrup för
att under en vecka delta i Scandinavia VA-Tekniks utvecklings-
och jubileumskonferens på Kap Verde.

Förutom att fira företagets 20 år i branschen var ett viktigt syfte
med konferensen att arbeta med företagets utveckling. Scandi-
navia VA-Teknik är ju ett utpräglat kunskapsföretag; därför är en
viktig uppgift att säkra kunskapsöverföringen mellan generatio-
nerna. 

Många bra grupparbeten och mycket engagerade medarbe-
tare gav ett bra resultat och mycket matnyttigt som styrelse och
ledningsgrupp nu kommer att arbeta vidare med. Produktions-
möte för våren samt ett styrelsemöte klarades också av under
veckan.

Två dagar ägnades åt fria aktiviteter, vilket kunde betyda upp-
täcktsfärder per cykel eller surfning bland vågorna. Fem lyckliga
som fyllt jämnt under året fick ge sig ut på ”big game” - havsfiske
efter tonfisk. 



Studsvik Nuclear AB hanterar radioaktivt avfall - förbränner,
smälter och demonterar allt från maskindelar från kärnkraft-
verk till brandvarnare.

Anläggningarna i Studsvik har flera ledningsnät, dels tra-
ditionella nät som hanterar avloppsvatten från toaletter, du-
schar etc, dels ett helt separat system för radioaktivt
vätskeburet avfall. Systemet för vätskeburet avfall är uppde-
lat på separata ledningsnät – ett med lite högre radioaktivitet
(kategori 4) och ett med lite lägre radioaktivitet (kategori 5).

Säkerhetsbestämmelserna är rigorösa och man tar inga
risker – vid minsta misstanke om att vatten som skall hante-
ras är radioaktivt så tas vattenprover som analyseras så att
vattnet kan behandlas i rätt system. Vid tveksamheter be-
handlas vattnet som kategori 4.

DAGS FÖR PENSION
Ledningsnäten byggdes för cirka 60 år sedan och var mogna
för utbyte och renovering. Den totala ledningssträckan för ka-
tegori 4 och kategori 5 är cirka 3 km och ledningarna är
dragna i ett underjordiskt kulvertsystem som är cirka 1,5 km
långt med cirka 50 inspektionsbrunnar. En större del av kul-
vertsystemets sträckning har en inre takhöjd på 1,4 m. Där
var ett ledningsbyte relativt enkelt. Sista delen av ledningsnä-
tet går dock i en betydligt mindre kulvert där schaktning och
ledningsbyte hade varit både komplicerat och kostsamt.

– Vi besökte olika arbetsplatser för att få en uppfattning
om olika metoder för utbyte av rör och renovering av de sek-
tioner som inte kunde bytas, berättar Karin Strid, projektle-
dare på Studsvik Nuclear AB. Dels ville vi se metoderna i
praktiken, men också vilken utrustning som användes. All ut-
rustning som används i radioaktiv miljö måste nämligen sane-
ras efteråt, vilket man sällan tänker på. Men för oss är detta

vardagsmat – vi har detaljerade rutiner och föreskrifter från
Strålsäkerhetsmyndigheten att följa.

DUBBEL SÄKERHET
Scandinavia VA-Teknik fick uppdraget, och själva reliningen
gick helt enligt plan. För att få en extra barriär i de svåråtkom-
liga delarna av ledningen valde vi dubbla rör. Då blev det också
möjligt att  installera ett system för indikering av läckor, vilket
var viktigt för oss.

Säkerhetskraven var höga under hela projektet. Vi fick till-
stånd av Strålsäkerhetsmyndigheten att koppla samman de
båda kategorierna och relina en ledning i taget. Hela tiden han-
terades det vätskeburna avfallet som om det tillhörde kate-
gori 4. Och inte en droppe fick läcka ut!

NOGGRANN ÖVERVAKNING
– Även om jobbet inleddes med en halvdags utbildning så var
nog strålsäkerhetsrutinerna en överraskning för montörerna,
säger Karin Strid. Under hela arbetet hade vi tre noga utvalda
strålskyddstekniker på plats som övervakade varje arbetsmo-
ment och såg till att montörerna bevakade sina personliga
dosmätare och dokumenterade vilken utrustning som varit ut-
satt för radioaktiv kontamination och som måste saneras.

– Vi lyckades faktiskt sanera nästan all den utrustning
som användes – ett undantag var den kamera som användes
för att filma ledningarnas insida.

– Den ”dosbudget” som vi gjort i förväg för hela projektet
räckte till med marginal, och vi har faktiskt fått beröm av
Strålsäkerhetsmyndigheten för ett bra genomfört projekt.
Det beror till stor del på Scandinavia VA-Tekniks personal och
övriga entreprenörer, som var kreativa och snabbt anpassade
sig till våra speciella krav, avslutar Karin Strid.
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” INTE EN DROPPE F ICK 

LÄCKA UT”
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Även om alla svenska vattenverk numera levererar riktigt bra

vatten så ska vattnet transporteras från vattenverket till konsu-

menterna, ofta långa sträckor. Därför har givetvis ledningarnas

kondition betydelse för det vatten som kommer ur kranen.

Statistiken visar att drygt en tredjedel av alla vattenburna

sjukdomsutbrott beror på distributionssystemet, dvs i praktiken

ledningsnätet. I snitt inträffar ett fall med fler än 1000 drabbade

per år i Sverige. 

Folkhälsomyndigheten har listat fyra tidiga tecken på ett vatten-

buret utbrott:

• ökat antal rapporter om missfärgat eller illaluktande vatten

• ökat antal rapporter om mag- och tarmsymtom

• ökad frånvaro i skolor, på daghem och på arbetsplatser

• ökat antal förfrågningar till sjukvården om 

behandling vid diarréer

Andra varningssignaler är:

• råvattnet och/eller dricksvattnet har en ökad grumlighet

• dricksvattnets lukt och/eller smak är onormal

• rå- eller dricksvattnet har hög turbiditet

• pH-justeringen fungerar inte 

• desinfektionsanläggningen är ur funktion

• förorenat vatten rinner in i vattenverk eller reservoar, till 

exempel vid översvämning

• avloppsvatten läcker in i vattenverk eller reservoar

• höga halter av bakterier påvisas vid rutinprovtagning av 

vattnet

• trycket på ledningarna sjunker eller vattennivån i reservoa-

ren är för låg

• vattenläckor, vattenbrist, filterhaveri etc

När man fokuserar på ledningarna så är det tre olika faktorer

som har betydelse:

Igensättningar och ojämn insida

Ojämn ytstruktur och skarvar påverkar alltid vattenflödet. Lägre

flöde kan ge bakterier möjlighet att växa till, samtidigt som pH-

halt och mineralinnehåll påskyndar bildandet av avlagringar.

Detta är ett av skälen till att vattenledningar bör rengöras regel-

bundet. Är flödet lågt eller varierar är detta speciellt viktigt.

Korrosion

Förutom att läckrisken ökar så kan rostavlagringar i värsta fall

blockera en stor del av ledningsarean. Flödet påverkas negativt

och dessutom kan vattnet missfärgas.

Driftstörningar och läckor

En slarvig reparation kan orsaka allvarlig smittspridning, framför

allt om både vatten- och avloppsledningar finns i samma rörgrav.

Då ökar risken för att avloppsvatten hamnar i vattenledningen.

Slutsatsen är enkel - den som vill minska risken för problem

med vattenkvaliteten bör dels rengöra ledningarna regelbundet,

dels vara noggrann vid reparation av läckor.

Hur ledningsnätet påverkar 
vattenkvaliteten

Ä N T L I G E N !
ANNONS

Behovet av ledningsrenovering i de svenska VA-näten är enormt. Det vet alla. Ändå
händer det för lite, och i många kommuner växer underhållsberget.

En av orsakerna är osäkerhet. Hur ska man planera? Vilka ledningar är vikti-
gast att starta med? Vilka hjälpmedel finns? Vilka metoder ska man välja? Hur

ska man samarbeta med konsulter, skriva avtal och handla upp entreprena-
der? Och sist men inte minst - hur får man med politiker och kommuninvå-

nare på tåget? 
Svaren på alla dessa frågor, och mycket mer, hittar du i vår nya prak-

tiska handbok. 142 sidor laddade med fakta, goda råd, metodbeskriv-
ningar och praktikfall av olika slag. 

Du beställer boken på vår hemsida www.svatek.se. Alter-
nativt kan du ringa 0470-730 130, eller maila till handbok@sva-

tek.se. Välkommen!
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DRICKSVATTEN

Världens vanligaste och viktigaste livsmedel. Ska uppfylla höga krav på kvalitet

– får inte vara förorenat eller kunna orsaka sjukdomar. 

LIVETS VATTEN

På franska ”eau de vie” – ett samlingsnamn för sprit som framställs genom

att destillera frukt- eller bärvin. Produkten Eau de Vie har funnits i Systembo-

lagets sortiment sedan 1922.

RÅVATTEN

Vatten som tas i in från sjöar, vattendrag eller hav och som ska förädlas till

dricks- eller processvatten.

VATTEN

Periodisk tidskrift med tekniskt/vetenskapliga artiklar och nyheter inom vat-

tenområdet. Officiellt organ för Föreningen Vatten.

KUNGSVATTEN

En blandning av salpetersyra och saltsyra. Kungsvatten löser upp både guld

och platina.

VATTENKRAFT

Svarar tillsammans med kärnkraft för merparten av Sveriges elförsörjning.

Årlig produktionskapacitet 50-75 TWh beroende på vattentillgång. 

VATTEN

Restaurang i Skärhamn, inrymd i Nordiska Akvarellmuséet. Heter egentligen

”Vatten Gourmet & Cafe”

PROCESSVATTEN

Vatten som används vid tillverkning av produkter, t ex papper, stål och livsme-

del. Vanliga applikationer är kylvatten, gasrening, skölj- och spolvatten. I den

svenska industrin renas och recirkuleras cirka 90% av allt processvatten.

SVENSKT VATTEN

Branschorganisation för de svenska vattentjänstföretagen.

TUNGT VATTEN

Används i tungvattenreaktorer för att producera kärnkraft. Väger cirka 10 %

mer än vanligt vatten. Kemisk formel D2O (deuteriumoxid).

VATTEN!
Blekinge har länge kallats Sveriges träd-
gård. En av Europas modernaste livsme-
delsfabriker finns i Fågelmara, granne med
Europaväg 22. Ända sedan 1992 har hu-
vudprodukten varit Felix tomatketchup – ti-
digare producerades enbart majonnäs,
dressing och matolja i fabriken.

Fabriken i Fågelmara, som ingår i Orkla
Foods, förädlar varje år uppemot 30.000
ton tomatråvara till ketchup. Och det be-
hövs - svenskarna äter faktiskt mest ket-
chup i världen – cirka 2 kg per person och
år. 

– Säker tillgång till rent vatten är en
förutsättning för både kvalitet och kvantitet
i vår verksamhet, säger Göran Svensson,
underhållschef på fabriken i Fågelmara. Rå-
vattnet kommer från vattenverket i Fågel-
mara och renas ytterligare i egna filter
innan det används i produktionen. Vi kont-
rollerar och dokumenterar vattenkvaliteten
regelbundet.

Sprickor i ledning
– Inne på fabriksområdet fanns en gam-
mal gjutjärnsledning som tidigare drabbats
av läckor. I samband med ett asfalterings-
arbete blev problemen värre. Just då skulle
vi dessutom bygga till, och såg att ett
schaktningsarbete skulle bli både tids-
ödande och kostsamt.

– Vi har en bra dialog med Karlskrona
kommun, och där fick vi rådet att försöka
lösa problemet genom relining med form-
passade rör. Scandinavia VA-Teknik fick
uppdraget och genomförde det professio-
nellt – det märktes att de kan sina saker.
Vi är mycket nöjda.

– Både små och stora fabriksanlägg-
ningar har ju ett eget vattenledningsnät
som måste underhållas och renoveras.
Detta är naturligvis extra viktigt när vattnet
spelar en viktig roll i produktionen, t ex för
kylning, eller ingår i slutprodukten, avslutar
Göran Svensson. 

”Utan vatten
stannar hela
vår produk-
tion”
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Simrishamn på sommaren är ett myller av turister som njuter

av livet, vandrar vid vattnet och beundrar miljön. Trycket är högt

i gästhamnen, hotell och vandrarhem är fullbokade; precis som

det ska vara i en ort där turismen är viktig.

– Att gräva upp främsta turiststråket under sommaren för

att renovera en tryckavloppsledning fanns inte på kartan, säger

Björn Ericson, VA-chef i Simrishamns kommun. Men jobbet

måste göras – den gamla blyade gjutjärnsledningen i Hamnga-

tan har en viktig roll i stadens avloppsnät men hade ställt till en

hel del problem.

Vid en av läckorna underminerades marken och en bil ham-

nade i det hål som plötsligt öppnade sig. Det är sådant som gör

att VA-ledningarna hamnar i fokus – inte minst i lokalpressen.

– Hela Hamngatan är stensatt, och att återställa dekorativ,

hantverksmässig stensättning handlar om enorma kostnader.

Därför insåg vi tidigt att schaktfri teknik var lösningen, och gick

ut med upphandling om totalentreprenad. Att välja schaktfritt 

innebar också att boende och företag stördes minsta möjliga.

Scandinavia VA-Teknik fick uppdraget, som i princip innebar

att lösa problemet, fortsätter Björn Ericson. Det handlade själv-

klart om att utföra själva ledningsrenoveringen inklusive kring-

arbeten, men också om att bygga en provisorisk ledning som tar

hand om avloppsvattnet under byggtiden.

– Vi lyssnade till kommunens önskemål, och därför kunde vi

genomföra hela projektet med bara fem små schaktgropar,

säger Kristoffer Björn, projektledare på Scandinavia VA-Teknik.

Vintertid är det lugnt i Simrishamn, så vi kunde lägga en proviso-

risk ledning längs kajen. Vi inledde jobbet i november 2014 och

var klara vid månadsskiftet januari/februari 2015 – allt enligt

plan. 

Minimal störning i Simrishamn

MILJÖKRAVEN GJORDE ATT ABB VALDE U-LINER

ABB i Ludvika ligger vid sjön Väsman och brukar anses som

världens centrum för kraftöverföring. Ända sedan år 1900

har man tillverkat kraftkomponenter och system, t ex trans-

formatorer. Kunderna finns över hela världen.

Många moment i tillverkningen kräver kylning, och därför

har företaget ett eget vattensystem som utnyttjar sjövatten.

Det används även som brandvatten. 

Anläggningen är också ansluten till Ludvikas kommunala 

vattenledningsnät. Detta ”stadsvatten” används i kök, toalet-

ter, duschar osv, och utnyttjas även som reservsystem när

sjövattnet inte räcker till.

I samband med en stor maskininstallation upptäckte man

läckor på sjövattensystemet. En sträcka på drygt 100 meter

var i dåligt skick och borde bytas. Läckorna gjorde att man

tvingades förbruka stora kvantiteter kostsamt stadsvatten,

så det handlade också om pengar. Problemet var att ledningen

låg djupt i marken, under en av fabriksbyggnaderna, och en-

dast var tillgänglig via brunnar.

– Vi hade redan tidigare studerat metoden formpassade

rör, säger Ronny Eriksson, VA-tekniker på ABB Components.

Den verkade kunna uppfylla funktionskraven, och när vi grans-

kade materialet utifrån miljökriterierna i SundaHus så såg det

också bra ut.

– Vi byggde provisoriska vattenledningar i egen regi. Det

var svårare än vi trodde, men löste sig så småningom.

– Scandinavia VA-Teknik fick relininguppdraget. Det märk-

tes att man var vana vid att jobba utomhus med gott om plats

– här var det inomhus och trångt, men man anpassade sig.

Projektet gick som planerat. För oss som arbetar med VA

känns det bra att vi nu har ett ledningsnät som är helt likvär-

digt med ett nytt.
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Det var en gång en
smålänning ...

För Rune Johansson, grundare av Scandinavia VA-Teknik,

är formpassade rör ingen nyhet. Redan i slutet av 1980-

talet, när Rune var anställd projektledare och arbet-

schef, hjälpte han svenska kommuner att förnya sina

ledningsnät med U-Liner från Rehau. Samarbetet fyllde

faktiskt 25 förra året, och fortfarande är U-Liner det va-

rumärke som de flesta förknippar med formpassade rör.

Efter några år insåg Rune att relining hade framtiden för

sig, och han bestämde sig, som så många smålänningar

tidigare, att bli sin egen.

Företaget arbetade inledningsvis med flera olika re-

noveringsmetoder, vilket gav värdefulla erfarenheter för

framtiden. Så småningom insåg man dock att formpas-

sade rör var den metod som bäst kombinerade säkerhet,

funktion och kostnad.

Företaget har fokuserat på tryckvattenledningar,

men givetvis renoverar man även andra typer av led-

ningar när förutsättningarna stämmer. Ett exempel är

då samtliga ledningar i en rörgrav ska renoveras – då

väljer många ledningsägare att använda samma metod

och samma entreprenör för alla ledningar.

Det finns dock ett och annat tillfälle då U-Liner inte

är optimalt, t ex då ledningen gör tvära krökar eller kilo-

meterlånga sträckor ska renoveras skarvfritt. I dessa

fall är kevlararmerade Primus Line lösningen, och meto-

den är så unik att den t o m belönats med utmärkelsen

”Årets schaktfria projekt”.

Scandinavia VA-Teknik fyllde faktiskt 20 förra året.

Så kan det gå, när en smålänning får chansen.

Senaste personaltillskottet är 24-årige Rasmus

Liljeblad. Han har ända sedan gymnasiet arbetat

som grävmaskinist med anläggningsarbete, fram-

för allt avlopp, som specialitet. Fritiden ägnar han

åt den egna kenneln och åt jakt – självklart med

hund.

På Scandinavia VA-teknik blir han reliningtek-

niker och kommer att arbeta med alla våra pro-

dukter och tjänster. 

VÄLKOMMEN,
RASMUS!


