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RUNE REFLEKTERAR

Scandinavia VA-Teknik seglar i med-

vind! Under första halvåret vann vi en

rad prestigefyllda upphandlingar, och

därför ska massor av intressanta

projekt genomföras i höst. Det här

kräver större resurser och då känns

det bra att vi har lyckats rekrytera

kompetent och pålitlig personal. Läs

mer på annan plats i Svatext.

Under företagets historia har vi fak-

tiskt aldrig haft så mycket att göra,

vilket kommer att betyda att 2015

blir ”all time high” för oss.

Vi är övertygade om att en bidra-

gande orsak till det här är vår uthål-

liga satsning på information, både om

ledningsrenovering i allmänhet och

de metoder vi arbetar med. VA-Sve-

rige förändras snabbt, och därför

finns ständigt ett behov av utbildning.

Det tänker vi möta!

En vis man har sagt att ”stillastå-

ende betyder tillbakagång”. Därför

känns det bra att vi utvecklas och har

fått ett syskon – Svapipe. Det nya bo-

laget är ett specialföretag för led-

ningsunderhåll och bemannas med

proffsiga personer som har lång er-

farenhet, kan sina saker och har gott

renommé hos kunderna.

Det här gör oss till en ännu mer

intressant partner för lednings-

ägarna och vi ser fram mot en riktigt

spännande höst!
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– För oss på Svatek är det nya bolaget en perfekt partner, säger Rune Johansson, VD i Svatek. Båda fö-
retagen har samma kunder, och då känns det bra att kunna erbjuda både ledningsunderhåll och led-
ningsrenovering. 

– För Svapipe var det naturligtvis också rationellt att slippa lägga tid och resurser på att etablera
kringtjänster som ett företag behöver – allt fanns redan på Svatek.

– Genom att Svapipe har sitt kontor i Mölnlycke så får vi också en naturlig bas för verksamheten i
västsverige. Det känns bra och ligger helt i linje med våra planer för framtida expansion.

Svapipe – ny, stark aktör
inom ledningsunderhåll

Scandinavia VA-Teknik (Svatek) har fått

ett syskon! För att markera familjetillhö-

righeten har det nya bolaget döps till

Svapipe. Personalen är delägare, vilket

garanterar ett driv som du inte hittar på

annat håll.

Inledningsvis arbetar Svapipe med

två tjänster inom ledningsunderhåll –

dels luft/vattenspolning av dricksvat-

tenledningar, dels ledningsinventering

och lokalisering av felkopplingar med

hjälp av rök. Personalen har många års

erfarenhet av den här verksamheten

och är kända ansikten i många svenska

kommuner.

– Vi vet att behovet av våra tjänster

är stort, säger Christoffer Johansson,

säljare på Svapipe. Tack vare samarbe-

tet med Svatek kan alla jobba praktiskt

i verksamheten. Det betyder att vi ger

kunderna det där lilla extra som gör skill-

nad. Dessutom kan vi erbjuda ett kon-

kurrenskraftigt pris.

– Kommunerna är extremt miljö-

medvetna idag. Därför har vi byggt helt

ny utrustning där varje komponent är

livsmedelsgodkänd och håller högsta

miljöklass genomgående. 

Vill du diskutera ett konkret projekt

inom luft/vattenspolning eller kontroll

av felkopplade ledningar? Kontakta

Christoffer Johansson, 031-72 56 142

eller maila till christoffer.johansson

@svapipe.se

”Bredare leverantör”

Svapipe-teamet från vänster: Christoffer Johansson, Håkan Jakobsson, Jan-Eric Johansson
och Pontus Wennergren.
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Norrvatten producerar dricksvatten till drygt en halv miljon

människor i 14 kommuner norr om Stockholm. En av huvudled-

ningarna följer E4, och består till stora delar av 400 mm be-

tongrör med stålkärna. 

På en cirka 200 m lång sträcka vid Norrviken var dock ma-

terialet glasfiberarmerad plast. Norrvatten har under senare

år haft ett flertal stora, besvärliga läckor på ledningar av glas-

fiberarmerad plast, och därför tagit fram ett program för att,

i förebyggande syfte, byta ut de mest utsatta sträckorna.

Denna sträcka – som löper längs E4:an – är en del av detta

program. 

Vid planeringen av ledningsutbytet blev det tidigt uppenbart

att en traditionell schakt skulle bli besvärlig, dyr och orsaka

stora störningar på E4:an. Därför började man titta på

schaktfria alternativ. En försvårande omständighet var att det

aktuella ledningsavsnittet innehöll skarpa böjar.

Kanske kunde flexibel slang vara en intressant lösning?

Under inventeringen av möjliga metoder kom Norrvatten i kon-

takt med Scandinavia VA-Teknik, som presenterade Primus

Line som ett möjligt alternativ. Norrvatten fick samtidigt möj-

lighet att besöka en installation i Täby.

Efter inventering och förundersökningar ansåg Norrvatten

att en schaktfri lösning var möjlig, och gick därför ut med en

schaktfri upphandling där metodvalet lämnats öppet. Scandi-

navia VA-Teknik valde att rekommendera förnyelse med 352

mm Primus Line, vilket i slutändan också visade sig utgöra läg-

sta pris.

Arbetet utfördes i månadsskiftet mars-april i år och gick

utan problem. Norrvattens värsta farhågor bekräftades när

ledningen filmades – insidan hade börjat spjälkas upp och ris-

ken för ett haveri hade varit stor. 

– Det kändes skönt när vi kunde koppla på den nya led-

ningen, säger Hans Gillsbro – chef projekt och utredning på

Norrvatten. En säker vattenförsörjning är ju vår kärnverksam-

het, och dessutom är ledningen längs E4 en s. k. konsekvens-

ledning, d.v.s. ett haveri skulle ställa till stora problem - framför

allt för trafiken på E4. 

” K Ä N S L I G T  L Ä G E  V I D  E 4 ”

Hans Gillsbro



I takt med att klimatet förändras måste

vi räkna med ökad nederbörd och över-

svämningar. Vi får också torrare som-

rar, samtidigt som havsnivån förändras.

Allt detta innebär stora utmaningar för

den som ansvarar för försörjningen med

dricksvatten. 

Livsmedelsverket är en av de myn-

digheter som arbetar med dessa frågor,

och har bl a producerat ett antal rappor-

ter kring klimatanpassning och vatten-

kvalitet.

VARMARE VATTEN OCH MER REGN

När somrarna blir varmare blir rejäla

skyfall allt vanligare, som orsakar över-

svämningar som i sin tur kan förorena

vattentäkter. Samtidigt blir vattnet i vat-

tendrag och sjöar varmare, vilket bidrar

till ökad risk för virus och parasiter.

Översvämningar kan även föra med

sig miljöfarliga ämnen från industrier,

deponier och områden som är förore-

nade. Likadant med näringsämnen och

humuspartiklar.

Allt detta ställer högre krav, dels på

övervakning av råvattenkvaliteten, dels

på reningen i vattenverken.

Även ledningsnäten måste anpassas

till större vattenmängder. Idag tvingas

många reningsverk att brädda orenat

avloppsvatten vid kraftiga regn. Det blir

därför allt viktigare att dimensionera

näten för ökad belastning, samt att re-

novera näten så att inläckaget minskar.
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De svenska ledningsnäten innehåller fortfarande en hel del as-
bestcementrör. Många kommuner vill gärna byta ut dessa mot
modernare och miljövänligare material, men har svårt att avgöra
var man ska börja, dvs var riskerna är störst.

Så länge asbestcementrör finns i en neutral markmiljö är mate-
rial och funktion bra, även om röret innehåller asbest. Problemet
är att cementmaterialet ”urkalkas” under påverkan av t ex grund-
vatten med lågt pH och aggressiva jordmaterial. Så småningom
blir röret mjukt och uppfyller inte längre hållfasthetskraven.

Självklart är det möjligt att schakta fram ledningen på några stäl-
len och göra en handgriplig undersökning, men ännu bättre vore
givetvis att få en uppfattning om ledningens kondition utan
schaktning. Ett problem i sammanhanget är att rörets godstjock-
lek sällan minskar – även ett mjukt rör har samma godstjocklek.

Echologics
En intressant, ultraljudbaserad mätteknik (ePulse) har utvecklats
av det kanadensiska företaget Echologics. Till skillnad från de
flesta andra metoder som använder ultraljud, krävs ingen som
helst schaktning -  det räcker att någon del av ledningen är åt-
komlig, t ex från en inspektionsbrunn eller brandpost.

Tekniken ger inte bara en relativt exakt uppfattning om led-
ningens hållfasthet och därmed den återstående livslängden;
samtidigt avslöjas eventuella läckor.

Metoden innebär att en ultraljudpuls sänds mellan två punk-
ter på ledningen med 100-200 meters avstånd. Ledningsmate-
rialets styvhet (structural thickness) jämförs med motsvarande
värde för nytt material. Skillnaden motsvarar den del av livsläng-
den som röret förlorat.

Asbestcement är inte känsligt t ex för lokal korrosion, därför
kan man utgå från att de mätvärden man får är representativa
för hela ledningssträckan. En rad studier har gjorts där man ve-
rifierat det resultat som en ePulsemätning gett med en fysisk
mätning. 

Schakt f r i  u l t ra l judtest  av
etern i t ledn ingar

Genom att mäta den tid det tar för en ljudpuls från sändare till motta-
gare får man en uppfattning om ledningens återstående hållfasthet
och livslängd.

Sensor ansluten 
till brandpost,
ventil eller rör

RF-sändare

Ljudkälla

Fångar akustiska egenskaper

till brandpost,
Sensor ansluten 

LjudkällaLjudkälla

RF-sändar

örventil eller r
till brandpost, Ljudkälla

eRF-sändar

Ljudkälla

Fångar akustiska egenskaperFångar akustiska egenskaper

Bra dricksvatten kräver klimatanpassning

”Planera för framtidens dricksvatten” 
– en av Livsmedelsverkets trycksaker.
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– Nästan alla kommuner har problem med tillskottsvatten, säger Chris-

toffer Johansson på Svapipe. Tillskottsvatten orsakar extra kostnader för

kommunen genom att pumpar slits och stora mängder rent vatten måste

behandlas i reningsverket. Även fastighetsägarna drabbas genom över-

svämningar, som i sin tur drabbar försäkringsbolagen och orsakar höjda

premier. Det är alltså en god affär för hela samhället att minska tillskotts-

vattnet!

Orsaken är antingen läckage mellan spill- och dagvattenledningarna i

huvudledningsnätet, inläckage eller felkopplingar. Ofta är stuprör och dag-

vattenbrunnar kopplade till spillvattennätet istället för till dagvattennätet. 

Genom att isolera en nätsektion, tömma alla uppsamlingsbrunnar

och trycka in ofarlig rök i dagvatten- och spillvattennätet avslöjas läckor

och felkopplingar direkt. Inventeringen går snabbt, vilket innebär rimliga

kostnader. 

– Ibland krävs en noggrannare undersökning för att hitta felkällorna,

t ex när röktestet indikerar överläckage mellan huvudledningarna. Då går

vi vidare genom att proppa dagvattenledningarna och simulera ett kraftigt

regn, dvs vi fyller ledningen med färgat vatten och filmar därefter spillvat-

tenledningen. 

– Vi ser direkt var överläckagen finns och om det är servisledningarna

eller huvudledningsnätet som läcker, avslutar Christoffer Johansson. 

Kortsiktiga kostnader, Långsiktiga kostnader, 
uppskattning uppskattning

Kommunala aktörer 12-13 msek 2,8-3,4 msek

Landstinget 4,3-4,9 msek -

Myndigheter 0,3 msek 10 msek

Näringslivet 44,7-75 msek 0-0,8 msek

Enskilda 19,2-64,5 msek -

Produktionsbortfall 47,3 msek 0-1,8 msek

Summa 128-204 msek 12,8-16,1 msek

Detektivarbete som spar pengar
och förebygger problem

MSB (Myndigheten för samhällskydd

och beredskap) har gett konsultföre-

taget Ramböll Management Consul-

ting i uppdrag att beräkna samhällets

kostnader för det välkända parasitut-

brottet i Östersund under vintern

2010/2011.

Det var parasiten cryptosporidium

som via dricksvattnet fick cirka

27.000 personer att bli sjuka. Orsa-

ken till utbrottet var troligen att av-

loppsvattnet från ett flerfamiljshus

felaktigt kopplats till dagvattennätet.

Via en sjö som används som vatten-

täkt hamnade parasiten i dricksvatt-

net.

Samhällets totala kostnader upp-

skattades till mellan 141 och 221 mil-

joner kronor. Största delen handlar

om kortsiktiga kostnader. Största 

delposten är produktionsbortfallet,

medan näringslivet står för största

delen av de kortsiktiga effekterna.

Hundratals miljoner i onödan. Och

allt på grund av några felkopplade led-

ningar …

Vattensmitta

dyrt för 

samhället

Stuprör som ansluter till avlopp påverkar tillskottsvattnet.

Christoffer
Johansson



Mycket kan hända i ett kommunalt VA-nät och alla driftstörningar

går givetvis inte att förutse. Men med bra rutiner för förebyg-

gande underhåll kan faktiskt många problem elimineras. 

Vi har intervjuat ett antal personer som har lång erfarenhet av

ledningsnät, kompletterat med det vi själva vet och satt samman

en lista över vad som är viktigt att tänka på. Nio punkter blev det

- varsågod:

Se till att kartdatabasen är aktuell, komplett och enkel att 

arbeta med

Speciellt viktigt är placering och typ av ventiler, avtappningar,

brandposter, luftare osv. Även uppgifter om ledningarna ska fin-

nas med – material, dimension, gärna också ålder eller installa-

tionsår. Gör det lätt att mata in uppgifter. Lägg in information

om förändringar direkt. Finns en stor del av ledningskartan i hu-

vudet på de som är gamla i gården – prioritera överlämnande

och digitalisering av deras kunskap. 

Dokumentera kondition och händelser

Det räcker inte att du vet hur nätet ser ut. Underhåll kräver

också att du vet i vilken kondition nätet är. Om du har resurser

– filma hela nätet och åtgärda det mest akuta omgående. Då

har du ett noll-läge att basera din planering på. För också en nog-

grann läckstatistik (vad, var, när, varför). Dokumentera repara-

tionskostnaden för varje läcka. 

Gör någonting

Många verkar inte ha insett att nästan allting går att förebygga

– det handlar bara om att ha kunskap, att planera och ha resur-

ser. Det är 4-5 gånger dyrare att reparera en läcka än att se till

att den inte händer. Tänk ekonomiskt – jämför alltid kostnaden

för att laga en läcka med kostnaden för att lägga om hela sträc-

kan och slippa problem under många år. 

Motionera ventilerna i ledningsnätet regelbundet

När vi ska renovera eller spola en ledning möter vi allt för ofta

ventiler som inte går att stänga/öppna eller inte tätar. Resulta-

tet blir att vi måste reparera eller byta ut ventilen för att kunna

gå vidare. Detta fördröjer projektet och orsakar onödiga mer-

kostnader. Kanske behöver inte alla ventiler motioneras – det

räcker med ett antal viktiga så att du alltid kan göra förbikopp-

lingar.

Spola avloppsnätet regelbundet

En enda källaröversvämning kan kosta kommunen flera hundra

tusen. En förebyggande spolning av de ledningssträckor som stäl-

ler till problem kostar bråkdelen. 

Gör förebyggande läcksökning

Ha en rullande plan, gärna periodisk och områdesvis. Då kan du

reparera läckor när dom är små och innan riktigt stora och obe-

hagliga saker inträffar. Samtidigt minskar utläckaget, vilket spar

stora pengar åt kommunen.

Tänk framåt

Håll ögonen på nätets viktigaste sträckor – riskledningar som

har många driftstörningar, konsekvensledningar där problem

kan få obehagliga följder, t ex att sjukhus och processindustri blir

utan vatten. Sträckor som är både risk- och konsekvensledningar

har högsta prioritet. 

Skaffa pengar

Se till att du får de resurser som behövs. Backa upp dina äskan-

den med konkreta siffror – antal översvämningar under fem år,

vad de kostat kommunen, vad utläckage kostar i onödan, förny-

elsebehov osv

Motivera personalen

Informera om bakgrunden till det förebyggande underhållet och

vilka fördelar det ger, både i form av besparingar och färre läc-

kor. Ge personalen den utbildning som behövs – utan kompetens

och intresse blir kvaliteten låg.
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Torbjörn Lagesson
Har senast arbetat med anläggnings-
verksamhet på ett lokalt företag.

Bor i Hovmantorp.
Fritidsintressen är sport i olika for-

mer samt fiske.

svatek-teamet bara växer

Tomas Krüger
Har arbetat för Skanska under 27 år,
framför allt med VA-projekt.

Bor i Odenslanda.
När han är ledig är det friluftsliv som

gäller.

Bengt Paulander
Har arbetat på ett lokalt anläggningsfö-
retag med olika VA-jobb och har erfaren-
het av att köra tyngre fordon.

Bor i Hovmantorp.
Fritiden ägnas dels åt sommarstället

på Öland, dels motorcykelkörning.

Thomas Strömberg, 
Produktionsledare
Arbetade senast på Liljegrens Entrepre-
nad och dessförinnan på Peab.

Bor i Urshult.
Även han har stort jaktintresse och

har t ex två älghundar.

Åke Svensson
Har arbetat med anläggningsverksam-
het för Peab samt kört tyngre fordon.

Bor i Lammhult.
Har jakt som sitt främsta fritidsin-

tresse; både i Lammhult och på gården
i Lycksele.


