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CHRISTOFFER OCH RUNE HAR ORDET

UR INNEHÅLLET AV DETTA NUMMER
4. SKULLE DU LITA PÅ EN SKOTTSÄKER VÄST AV SKJORTTYG?

Över hela världen finns behov av att förnya och utveckla VAsystemen. Och intresset är enormt, vilket bland annat IFAT i
München – världens ledande VA-mässa - visar. Drygt 3300
utställare och 140.000 besökare är siffror som imponerar.
Både antalet utställare och antalet besökare har ökat.

6-7

Det är ingen slump att skottsäkra västar tillverkas av kevlar. Det är nämligen det enda
textilmaterialet som uppfyller de höga kraven på hållfasthet och elasticitet.

5. VA-MÄSSAN
Den 25 till 27 september är det traditionsenligt dags för hela VA-branschen att
samlas på Elmia i Jönköping. Vår monter har nr B04:113. Välkommen!

Omsorgen om miljön blir allt viktigare, och det är dags att gå från
ord till handling. En viktig åtgärd är att pressa ner koldioxidutsläppen

6-7. RUNE HAR CYKLAT TILL PARIS IGEN

från tunga fordon. Det innebär i praktiken att schaktning och

Rune Johansson från Svatek, som även ingått i Växjö-gruppens styrgrupp tillsammans med
cykel- och VA-kollegan Anne Wolgast, startade från Växjö den 30 juni och nådde Paris åtta dagar

transporter av schaktmassor måste minska och ersättas av

Min största utmaning i sommar var att återigen cykla

miljövänlig schaktfri teknik.

senare – den 7 juli.

cirka 1200 km med Team Rynkeby-God Morgon för

Det går bra för Svatek, och efterfrågan på vår schaktfria relining med
formpassade rör och flexibel tryckslang fortsätter att öka. Under

att samla in pengar till barn med cancer.

8-9. JAKT PÅ FELKOPPLINGAR SKAPAR ORDNING OCH REDA I YSTAD

Rune Johansson, VD - Svatek

Tillskottsvatten gör att spillvattennätet belastas i onödan, vilket både kostar pengar och kan
orsaka problem för miljön.

innevarande budgetår kommer för första gången Svatek och Svapipe

8-9

tillsammans att omsätta mer än 100 miljoner. Vi ökar både inom
trycksatta ledningar och självfallsledningar.

10-11. DÅ VAR PRIMUS LINE ENDA LÖSNINGEN
Under trettonhelgen 2017 drabbades en 500 mm vattenledning i östra delarna av Lidingö av
en stor läcka. Den 570 meter långa ledningen är tillverkad av glasfiberarmerad polyester och är

Min största utmaning i sommar var att återigen cykla cirka 1200 km

förlagd i en mediatunnel.

med Team Rynkeby-God Morgon för att samla in pengar till barn med

12. HUR VI BESÖKTE FYRA LÄNDER (NÄSTAN) UTAN ATT LÄMNA LIDINGÖ

cancer, säger Rune Johansson. Och det lyckades, återigen!

Som många andra arbetar Lidingö stad med att försöka hitta felkopplingar i sina nät för att den
Även för Svapipe är framtiden ljus och vi går mot ännu ett rekordår.

vägen minska kostsamt tillskottsvatten. I området Torsvik, nära Lidingöbrons brofäste, har

Antalet ramavtalskunder bara ökar, vilket betyder ökad beläggning

Svapipe inventerat ledningsnätet med hjälp av rökning.

och fler spännande projekt.

13. FORSKARE SLÅR LARM OM FÖRNYELSETAKTEN

Även för Svapipe är framtiden ljus och vi går mot ännu
Det ökande intresset för ledningsunderhåll gör att vi ser allt större

ett rekordår. Antalet ramavtalskunder bara ökar, vilket

behov av våra tjänster under de kommande åren. Vi är ett härligt team

betyder ökad beläggning och fler spännande projekt.

där alla är positiva och delar vår vision.

Christoffer Johansson, VD - Svaipe

I en debattartikel i Dagens Samhälle lyfter sex forskare från Sverea och RISE fram de långsiktiga
ekonomiska konsekvenserna av att uppskjuta förnyelsen av det svenska VA-nätet.

10-11

14-15. HUR FEL KAN EN UPPHANDLING BLI?
Ett bra förfrågningsunderlag ska uppfylla två krav. Dels ska de EU-rättsliga principerna säkras,
dels ska projektet gå att kalkylera. Under mina år på Svatek AB har jag hanterat ett hundratal
förfrågningsunderlag och jag kan konstatera att kvaliteten är väldigt varierande.

16. I HUVE’T PÅ EN VA-CHEF
Mats Rostö är VD på Nacka Vatten och avlopp AB – det kommunala bolag som ansvarar för Nacka
kommuns VA-frågor. De flesta små kommuner i Sverige kommer inte att klara sina VA-frågor på

LITE OM NÄSTA NUMMER AV SVATEXT

egen hand, utan måste samarbeta, inleder Mats Rostö.

17. NYA RAMAVTAL ÄVEN PÅ LUFT/VATTENSPOLNING
Tidigare har det varit ganska ovanligt med ramavtal när det gäller luft/vattenspolning. Många ser

Det finns ingen fast utgivningsplan för Svatext, utan vi ger ut ett
nummer av tidningen när vi har tillräckligt mycket att berätta.. Det
betyder att vi just nu inte har en aning om när nästa nummer av
Svatext kommer ut. Däremot har vi en del tankar om vad tidningen
ska innehålla. Här är ett axplock:

luft/vattenspolning mest som en akut åtgärd som man tar till när problem uppstår.

I huvet på en VA-chef - Ännu en av landets många chefer får chansen
att prata fritt ur hjärtat och avslöja sina innersta tankar
Så lönsamt är det att jaga felkopplingar - Vi har gjort det här så
många gånger nu att vi kan presentera hållbara efterkalkyler.
Lönsam läsning!

Uppföljning av VA-mässan. Mer info om alla nyheter som vi

14-15

18. SVAPIPE VÄXER MED NY UTRUSTNING
På annan plats i Svatext har du kanske redan läst att efterfrågan på våra tjänster ökar. Både när
det gäller ramavtal och akuta, avhjälpande uppdrag.

19. HAR DU KOLLAT IN VÅRA NYA HEMSIDOR?
Utvecklingen på det digitala området är blixtsnabb. Det betyder att hemsidor som byggdes för

lanserade, samt bilder på några av de monterbesökare som lät sig väl

Så får man abonnenterna med sig - Att jaga felkopplingar är bra för

smaka av soppan.

kommunen, men inte lika kul för de fastighetsägare som behöver

25-års jubileum - Tänk att Svatek faktiskt har existerat ända sedan 1994.

bara några år sedan redan ärhopplöst omoderna.

bygga om sina ledningar. Men självklart finns det sätt att hantera det

20. NYA ANSIKTEN I ODENSLANDA

här problemet. Tips och råd!

Sofia Johansson, boende i Köpenhamn sedan 6 år tillbaka. Sedan slutet av januari arbetar Sofia
deltid i familjens verksamhet som HR chef. Liine Liljeblad, trebarnsmamma som bor utanför Växjö,

Vi har letat i arkivet och hittat bildbevis som Rune inte trodde fanns.

ansvarar numera för kundreskontra, löner och kommer även att arbeta som projektassistent.
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VÄLKOMMEN TILL

VÅR MONTER
PÅ VA-MÄSSAN!
Vår monter hittar du i:

SKULLE DU LITA PÅ EN
SKOTTSÄKER VÄST AV SKJORTTYG?
Det är ingen slump att skottsäkra västar tillverkas av kevlar. Det är
nämligen det enda textilmaterialet som uppfyller de höga kraven
på hållfasthet.

B-hallen nr B04:113
Välkommen!
Foto: Adam Klingeteg

Fördelen med kevlar i tryckslangen är att den bättre klarar spänningskoncentrationer, som funktion av vinkelavvikelser, i förhållande till
andra material. Därför kan vi installera vår slang i kraftigare böjar än
konkurrenterna, utan extra skarvpunkter.

I jämförelse med vanliga syntetmaterial som t ex nylon eller
polyester så är kevlar flera gånger starkare.

DELIKAT SOPPA

Till detta kommer de övriga fördelarna med Primus Line,
t ex att slangen kan levereras i skarvlösa längder upp till

Det här var ett av skälen när tyska Rädlinger för många år

2500 meter, klarar snäva böjar, går snabbt att installera och

Vi bjuder på delikat soppa i

sedan utvecklade den flexibla tryckslangen Primus Line.

kräver minimala schaktgropar.

montern under tisdagen
och onsdagen.

Det är bara genom att välja en höghållfast kevlararmering

Primus Line är dessutom den tryckslang som installerats i

som produkten uppfyller de extrema specifikationer som krävande

Först till kvarn är den princip

flest VA-ledningar i Norden och som dessutom vunnit pris för

användare inom process-, gas- och offshoreindustri kräver.

som gäller - antalet är

nytänkande problemlösning.

begränsat - och soppgrytorna
står och puttrar från kl 11.

FÖRDELAR MED PRIMUS LINE









Uppfyller internationell hygienstandard för dricksvatten
Upp till 2000 m skarvfri rörlängd
Ansluts med presskopplingar som klarar höga arbetstryck
Passar alla förekommande tryckklasser

Slät insida ger högt flöde

Den 25 till 27 september är det
traditionsenligt dags för hela VAbranschen att samlas på Elmia i Jönköping.

Svapipe och Svatek delar på utrymmet, och

Som alltid är du välkommen till vår monter

Däremot berättar vi gärna att vi bjuder på

med alla dina frågor som rör lednings-

delikat soppa i montern under tisdagen och

renovering och ledningsunderhåll. Våra

onsdagen. Vår monter hittar du i B-hallen

experter är på plats och vill gärna prata med dig.

och den har nr B04:113. Välkommen!

självklart har vi laddat montern med en rad
nyheter, som vi inte avslöjar här.

Kvalitetssäkrat enligt ISO 9001
Klarar i optimala fall böjar upp till 60°
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RUNE HAR CYKLAT
TILL PARIS IGEN

TEAM RYNKEBY – GOD MORGON
Team Rynkeby – God Morgon är ett
välgörenhetsprojekt som inleddes
redan 2002.

2018 års upplaga innebar att 48 lag med totalt 1900 deltagare
cyklat från olika orter i hela Norden.

Rynkeby AS står för alla projekt- och
administrativa

kostnader.

Sedan

starten har arrangemanget vuxit för
Rune Johansson från Svatek, som även ingått i Växjö-gruppens

varje år. Även de pengar som samlas

styrgrupp tillsammans med cykel- och VA-kollegan Anne Wolgast,

in varje år har ökat – år 2017 fick

startade från Växjö den 30 juni och nådde Paris åtta dagar senare –

cancerforskningen hela 83 miljoner

den 7 juli. Sträckan blev totalt 1200km.

från teamet. Fram till 2018 hade
projektet samlat in hela 344 miljoner.

- Visst har det varit jobbigt, framför allt när vädret varit tufft, säger en
nöjd Rune Johansson efter målgången. Men det känns fantastiskt att

När bolaget såldes till tyska Eckes-

göra en insats för en god sak. Annars hade jag aldrig ställt upp i år igen.

Granini

försvann

varumärket

Rynkeby från vissa marknader och
ersattes av God Morgon. Detta är
bakgrunden till namnändringen.

Rutten till Paris på 1200 km.

Rune Johansson, VD på Svatek - Målgång Paris 7 juli

Dottern Sofia, HR-chef på Svatek, mötte upp vid målgången.

Team Rynkeby – God Morgon
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JAKT PÅ FELKOPPLINGAR
SKAPAR ORDNING OCH REDA I YSTAD

Foto: Adam Klingeteg
Bilden är tagen från ett annat projekt

LEDNINGSINVENTERING OCH
LOKALISERING AV FELKOPPLINGAR


100% information om hur fastigheternas
ledningar är kopplade

- Tillskottsvatten gör att spillvattennätet belastas i onödan, vilket både kostar
pengar och kan orsaka problem för miljön.

dvs att kontrollera om och var felkopplingar
mellan dag- och spillvattenledningarna finns.
- Vi arbetar systematiskt och tänker i

- Som många andra arbetar vi därför konti-

tur och ordning gå igenom alla byar och

nuerligt för att minska oönskat tillskotts-

samhällen som ingår i kommunen, säger

vatten, säger utredningsingenjör Tomas

utredningsingenjör

Håkansson på Ystads kommun. Det är

Genom att vi nu har ramavtal med Svapipe

många delar av vårt arbete som bidrar och

så blir det mycket enklare att beställa.

Tomas

Läckor och överläckage avslöjas



Mindre tillskottsvatten på sikt



Neutral personal utför arbetet



- Kartläggning av källaröversvämningar,

åtgärda våra egna ledningar och dels för

läcksökning

för

att kunna påtala felaktigheter för andra

att hitta skador som ger överläckage,

fastighetsägare. Målet är helt enkelt att ha

regelbunden filmning och förebyggande

rätt vatten i rätt ledning.

Uppdaterad databas med info om
respektive område



ett värdefullt beslutsunderlag, dels för att
dricksvattennätet



– inte kommunen

- Den inventering som Svapipe gör ger oss

på

Okända brunnar, spygatter upptäcks

Håkansson.

som tillsammans visar var vi behöver sätta
in åtgärder.



Överskådlig / tydlig dokumentation

LÄS MER PÅ SVAPIPE.SE

spolning är några exempel på vad vi gör. Allt
läggs in i vår databas som även används för

- För vissa områden vet vi att ritnings-

arbetsplanering, information till fastighets-

underlaget inte stämmer, mest på grund

ägare osv.

av att uppgifterna är gamla. Här innebär
Svapipes kartläggning också att vi får

En viktig del i jakten på tillskottsvatten är

korrekta uppgifter om viktiga punkter i

att göra en praktisk fastighetsinventering,

näten, t ex brunnar och stuprör.

Ledningsinventering och lokalisering av felkopplingar
8
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”

Den inventering som Svapipe gör
ger oss ett värdefullt beslutsunderlag.
9
sept 2018

”

Foto: Adam Klingeteg
Bilden är tagen från ett annat projekt

Det befintliga ledningsnätet i högzonen var i princip helt ok
– enda undantaget var en 780 meter lång eternitledning

FLEXIBEL TRYCKSLANG
– PRIMUS LINE


Uppfyller internationell hygienstandard
för dricksvatten



Upp till 2000 m skarvfri rörlängd



Ansluts med presskopplingar som klarar
höga arbetstryck

DÅ VAR PRIMUS LINE
ENDA LÖSNINGEN
Under trettonhelgen 2017 drabbades en 500 mm vattenledning
i östra delarna av Lidingö av en stor läcka. Den 570 meter långa
ledningen är tillverkad av glasfiberarmerad polyester och är förlagd
i en mediatunnel.

Andra problem i sammanhanget var att ledningen gör några tvära
böjar som de vanligaste reliningmetoderna inte klarar.



Passar alla förekommande tryckklasser



Slät insida ger högt flöde



Kvalitetssäkrat enligt ISO 9001



Klarar i optimala fall böjar upp till 60º

LÄS MER PÅ SVATEK.SE

Nybyggandet i Haninge kommun består i allt högre grad av högre
hus. Detta ställer krav på vattenförsörjningen, och kommunen har
därför beslutat att etablera en speciell högzon med högre tryck.

passerar en väg, två skolor och en idrottsplan så skulle schaktning
ställa till allt för stora problem.

För att lösa problemen, samt säkra upp ledningssträckan för framtiden,

- Vi valde slutligen flexibel tryckslang av typ Primus Line, berättar Jan

kontaktade man Svatek. Vi räknade på kapaciteten och kom fram till

Det befintliga ledningsnätet i högzonen var i princip helt ok – enda

Petterson, enhetschef på Haninge kommun. Skälet var dels att vi vill

Ledningen fortsätter genom en f.d. deponi med okänt innehåll, vilket

att 400 mm Primus Line tryckslang hade tillräcklig kapacitet, plus att

undantaget var en 780 meter lång eternitledning med 375 mm

slippa onödiga schaktgropar, vilket krävde en helt skarvlös relining,

betyder att schaktning kan orsaka miljöproblem och kontamination.

den skulle gå enkelt att installera utan skarvar.

diameter. På VA-enheten var man oroliga för att just den sträckan

dels att tryckslangens dimension passade exakt inuti den befintliga

inte skulle klara tryckökningen. Att byta ut ledningen med hjälp av

eternitledningen. Installationen gick helt enligt plan.

Det var alltså nödvändigt att renovera hela ledningssträckan skarvlöst,
Så blev också fallet, och idag är ledningssträckan säker för många år framåt.

utan onödiga schaktgropar.

schaktning var givetvis ett alternativ, men med tanke på att ledningen
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HUR VI BESÖKTE FYRA LÄNDER (NÄSTAN)
UTAN ATT LÄMNA LIDINGÖ
Som många andra arbetar Lidingö stad med att försöka hitta
felkopplingar i sina nät för att den vägen minska kostsamt
tillskottsvatten. I området Torsvik, nära Lidingöbrons brofäste, har
Svapipe inventerat ledningsnätet med hjälp av rökning.

Foto: Adam Klingeteg
Bilden är tagen från ett annat projekt

Alla fastighetsägare besöks två gånger – dels i förväg för att avisera
och dels vid själva utförandet.
I Torsvik finns ett antal ambassader, alla inhägnade och i juridiskt
avseende utländskt territorium, med ambassadbyggnad och residens.

Att få tillgång till tomtområden kan ibland vara långt ifrån problemfritt.

FORSKARE SLÅR LARM
OM FÖRNYELSETAKTEN
Foto: Adam Klingeteg
Bilden är tagen från ett annat projekt

I en debattartikel i Dagens Samhälle lyfter sex forskare från Sverea
och RISE fram de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av att
uppskjuta förnyelsen av det svenska VA-nätet.

De utgår från ett livslängdsperspektiv på 150 år, vilket är fullt möjligt

De sex forskarna är Bror Sederholm, Sverea samt Helena Mårtensson,

Genom projektet ”Framtidens hållbara VA-ledningssystem” har

Annika Malm, Jan-Henrik Sällström, Kristian Tammo och

Svenskt Vatten pekat på att det sällan är själva rören som havererar;

Jan Trägårdh, RISE.

problemen orsakas oftast av skarvar, fogar och packningar.

att uppnå genom en satsning på förebyggande underhåll - produkter,
metoder och kunskap - som anpassas till ledningsmaterialet.

ORDET ÖVER TILL DENNIS SKOGLUND OCH LINUS WEST SOM UTFÖRDE JOBBET:
- Lite oroliga var vi allt när vi ringde på hos kinesiska

- Den colombianska

ambassaden var inget problem

ambassaden. Ingen av oss kan ett ord kinesiska. Men sedan

alls – man respekterade att vi arbetade på uppdrag av

allt gick galant; ett par intresserade ambassadtjänstemän

Lidingö stad och vi fick fri tillgång till brunnar, ledningar

följde till och med runt på området under genomförandet

och stuprör.

och ställde frågor.
- På den vietnamesiska ambassaden kunde den som

- Det var betydligt värre med den ryska ambassaden. Trots

öppnade inte ens engelska. Men så småningom dök en

att vi förklarade att vi inte representerade Sverige utan

äldre gentleman upp, och när vi presenterat oss och

bara skulle kolla avloppsledningarna blev det tvärnobben.

berättat varför vi var där, var resten inget problem.

Vi släpptes inte ens förbi entrégrinden. Upprepade försök
laddade med alla argument vi hade hjälpte inte. Så det var

PROJEKTET PRESENTERAR FYRA SLUTSATSER:
1. Drygt hälften av dricksvattenledningarna består av metall.

3. Nya och omlagda dricksvattenledningar görs oftast i PE.

Att förlänga livslängden med katodiskt skydd skulle spara

För att ge näten tillräcklig livslängd krävs att elsvetsfogarnas

stora pengar.

hållfasthet säkras, att metoder för läcksökning utvecklas och att
metoder för inspektion av PE-ledningar utvecklas.

2. 70-80% av spill- och dagvattenledningarna består av
betongrör. Idag renoveras dessa ledningar oftast med olika slags

4. Gummiringstätningar är en svag punkt, framför allt i

flexibla foder. Vill man säkerställa en förlängd livslängd till 150

självfallsledningar. Här krävs forskning för att få fram tätnngar

år krävs forskning kring fodrens hållfasthet.

med tillräcklig livslängd.

bara att ge upp.
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Själva andemeningen med en
upphandling är att utnyttja den
konkurrens som finns på marknaden.
Sebastian Adén, produktionschef, Svatek

HUR FEL KAN EN UPPHANDLING BLI?
Ett bra förfrågningsunderlag ska uppfylla två krav. Dels ska de EUrättsliga principerna säkras, dels ska projektet gå att kalkylera.
Under mina år på Svatek AB har jag hanterat ett hundratal
förfrågningsunderlag och jag kan konstatera att kvaliteten är
väldigt varierande.

Målet måste vara att välja en entreprenör som har gedigen kompetens,
som kan leverera rätt tjänst till det bästa priset och som kan hantera
det som kan inträffa vid ett renoveringsprojekt.
Totalentreprenad kostar

Foto: Adam Klingeteg

En tjänsteman på en VA-enhet ska behärska allt från juridik till

Först och främst måste det klart framgå hur tilldelningen kommer
att ske och att uppställda skall-krav gagnar VA-kollektivets bästa.
Underlaget måste också vara så tydligt att det med rimlig osäkerhet
går att räkna på ett projekt.

hydraulik och kan inte ha samma kompetens inom schaktfritt som en
entreprenör. Därför är det förståeligt att man väljer totalentreprenad.
Problemet är att entreprenören måste ta höjd för att kunna hantera
oförutsedda händelser - ingen part vill hamna i diskussioner om vad
som borde ha förutsetts.

Utnyttja konkurrensen

Försök att vara kreativ med AMA-koderna brukar antingen resultera

Alla entreprenörer som arbetar med schaktfritt vill minimera antalet

i att delar av förfrågningsunderlaget inte är kalkylerbart, eller att det

schaktmeter. Därför behöver du inte vara rädd för att varje dialog med

skapas utrymme för strategisk anbudsgivning.

oss eller våra branschkollegor begränsar konkurrensen. Vi vill att våra

Själva andemeningen med en upphandling är att utnyttja den

Vad kan egentligen hända om man mot förmodan skulle missa en

konkurrens som finns på marknaden. Ändå är det tillåtet att ställa krav

detalj? Förmodligen inte så mycket. Man har två alternativ, antingen

som saknar relevans för tjänstens utförande, trots att detta begränsar

komma överens om ett nytt á-pris, eller att reglera arbetet enligt

Det sistnämnda är ingen part intresserad av. Som entreprenörer är vi

konkurrensen. Hur påverkar t.ex. krav på miljöcertifiering konsultens

självkostnadsprincipen.

inte intresserade av att bli stämplade som ett dyrt alternativ - vi tror

Nytt hjälpmedel

på långsiktiga relationer som både tjänar på.

Efter sommaren kommer Svateks nya produktblad. Där har vi delat

förmåga att göra hydrauliska beräkningar? Självfallet inte alls.

beställare har en så friktionsfri vardag som möjligt.

Onödig rädsla

upp de övergripande arbetsmomenten i mindre delar. Dessa moment,

Den här typen av krav snedvrider konkurrensen och gör att färre

Många beställare är rädda, helt i onödan, för att missa något. AB04

Det lönar sig att fråga

i kombination med en relevant mängdangivelse, gör projekten enklare

entreprenörer eller konsulter kan lämna anbud. Om det nu är så

ger bra utrymme för civiliserade förhandlingar om pris under

För att konstruera ett förfrågningsunderlag som är kalkylerbart och

att kalkylera, samtidigt som större avvikelser ifrån

viktigt med tredjepartscertifiering, hur kommer det sig då att nästan

entreprenadens gång. Och även om AMA innehåller tusentals koder,

som inte innebär några överraskningar vid slutreglering är det bra att

projektbudgeten elimineras.

ingen VA-huvudman är tredjepartscertifierad?

är det ändå svårt att beskriva en analog verklighet i digitala termer.

ta hjälp av en erfaren entreprenör.
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NYA RAMAVTAL ÄVEN PÅ
LUFT/VATTENSPOLNING
Tidigare har det varit ganska ovanligt med ramavtal när det gäller
luft/vattenspolning. Många ser luft/vattenspolning mest som en
akut åtgärd som man tar till när problem uppstår. Men utvecklingen
går framåt, och allt fler börjar inse vikten av regelbunden
underhållspolning som verkligen fungerar.
Den senaste tiden har t ex Kumla och Sandvikens kommuner tecknat
ramavtal som avser luft/vattenspolning med Svapipe.
Den största fördelen för beställaren med ramavtal är tidsbesparingen.
Man slipper en tidsödande upphandlings- eller inköpsprocess,
samtidigt som det är lätt att se i förväg vad en underhållsåtgärd
kommer att kosta.

I HUVE’T PÅ EN VA-CHEF

Luft / vattenspolning av dricksvattenledningar

- Det är en tydlig trend att man ser mer långsiktigt även på underhållet,
säger Christoffer Johansson på Svapipe. Tidigare var merparten av
våra uppdrag akutinsatser, men numera ingår de spolningar vi gör ofta
i en långsiktigt underhållsplan där man lägger fokus på

De flesta små kommuner i Sverige kommer inte att klara
sina VA-frågor på egen hand, utan måste samarbeta

områden med problem.

Mats Rostö, VD på Nacka Vatten och avlopp AB

Mats Rostö är VD på Nacka Vatten och avfall AB – det
kommunala bolag som ansvarar för Nacka kommuns VA-frågor.
Kommunens ledningsnät är hela 1200 km, fördelat på 470 km
dricksvatten, 450 km spillvatten och 280 dagvatten. Övriga VAanläggninga består av 6 vattenreservoarer, cirka 80 pumpstationer
och 2700 LTA.

– Alla har ju egentligen samma mål, nämligen att ge sina invånare
”mer VA för pengarna”. Då går det inte att köra vidare som tidigare,
utan man måste börja agera långsiktigt, ta tag i underhållsberget
och ha en strategi för att hantera de klimatförändringar som vi vet
kommer eller som redan är påtagligt på många håll i landet. Här
måste kommunen i stort förstå de utmaningar som ligger framför oss,
och ge de resurser som VA- verksamheterna behöver. Det kan gälla

Mats har haft jobbet i snart två år. Dessförinnan låg han bakom

rekrytering, ekonomiska anslag och vara beredda på höja taxorna som

grundandet av Gästrike vatten, som samägs av Gävle, Hofors,

ger möjligheter till ökade insatser.

Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Mats har sysslat
med VA-frågor i 25 år och är även ordförande i SSTT – Scandinavian

– Att öka användningen av schaktfri teknik är helt nödvändigt. Dels är

Society for Trenchless Technology.

miljöpåverkan jämfört med grävning betydligt mindre, dels går det att
sänka kostnaden rejält för både ledningsrenovering och nybyggnad.
Men rätt metod på rätt plats är viktigt. Här har No-Dig-aktörerna en

– De flesta små kommuner i Sverige kommer inte att klara sina
VA-frågor på egen hand, utan måste samarbeta, inleder Mats Rostö. Alla,

stor uppgift att tydligt visa på de fördelar som schaktfria

utan undantag, har ett åldrande ledningsnät som måste underhållas

metoder medger.

och renoveras. Samtidigt ställer samhälle och invånare nya krav på
– För oss i Nacka handlar vardagen mycket om att hänga med i den

miljöanpassning och driftsäkerhet, även vid extrema situationer.

snabba utvecklingen. Bostäder byggs och planeras, tunnelbanan
– Om man har ett informellt samarbete eller går ihop i ett samägt bolag

kommer att öka trycket ännu mer och överallt måste infrastrukturen

har egentligen ingen betydelse – det viktigaste är att man samarbetar

finnas med. Vi brottas med samma problem som alla andra, nämligen

mellan kommunerna. Därigenom får man rätt förutsättningar att

att hitta medarbetare med rätt kunskap som kan och vill vara med på

attrahera de medarbetare som har rätt kompetens att hantera

resan. Att lyckas med detta ser jag faktiskt som min viktigaste uppgift

framtidens VA-utmaningar.

som VA-chef, avslutar Mats Rostö.
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HAR DU KOLLAT IN
VÅRA NYA HEMSIDOR?
Utvecklingen på det digitala området är
blixtsnabb. Det betyder att hemsidor som
byggdes för bara några år sedan redan
ärhopplöst omoderna.
Ett av skälen är att fler och fler surfar med
mobil, vilket gör att hemsidorna måste
kunna anpassa sig till både små och
stora skärmar.
Hemsidan blir också mer och mer ett
forum för snabba nyheter, istället för
ett traditionellt skyltfönster. Och den
utvecklingen kommer att fortsätta.
Därför lyssnar vi gärna på synpunkter från
dig som besöker våra hemsidor – både
beröm och kritik är välkommet.
Framöver kommer vi mer och mer att
kommunicera digitalt, t ex med nyhetsbrev,
sociala medier och bloggar.

Foto: Adam Klingeteg

SVAPIPE VÄXER MED NY UTRUSTNING
På annan plats i Svatext har du kanske redan läst att efterfrågan
på våra tjänster ökar. Både när det gäller ramavtal och akuta,
avhjälpande uppdrag.



SVAPIPE.SE



SVATEK.SE

Även om tillväxt är positivt så är vi försiktiga och vill växa kontrollerat.
Därför har vi väntat ända till nu med att utöka maskinparken.
Men nu har Jan-Erik återigen gjort en insats och svetsat ihop
nyckelkomponenterna till ytterligare en utrustning för luft/
vattenspolning. Kanske är det det sista han gör för Svapipe före
pensionen? Vem vet …
- Vi har faktiskt inte behövt göra några som helst ändringar, säger
en stolt Jan-Erik. Det visar att den första utrustningen var rätt
konstruerad i varje detalj - från chassi och inredning till

Jan-Eric Johansson, Svapipe

styrutrustning och IT.
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NYA ANSIKTEN I ODENSLANDA

Sofia Johansson, boende i Köpenhamn sedan 6 år tillbaka. Sedan slutet

Liine Liljeblad, trebarnsmamma som bor utanför Växjö, ansvarar

av januari arbetar Sofia deltid i familjens verksamhet som HR chef.

numera för kundreskontra, löner och kommer även att arbeta som
projektassistent.

- Det är inspirerande att vara en del av Svatek-laget igen och bidra med
min del där fokus är på människan som resurs, säger Sofia.

Hon har provat på många olika sysslor innan det så småningom blev
mer och mer administration. T ex frisör, butikssäljare och personlig

Med bakgrund bl.a. inom Business Administration and Psychology

assistent. Allra senast arbetade hon med byråsupport på Fortnox i Växjö.

vill Sofia bidraga i det viktiga förhållandet mellan människan och
företagsvärlden. Ett fält som innehåller kunskap om ekonomi,

Familjen är viktig på fritiden, precis som träning och diverse projekt på

organisation och psykologi. Sofia arbetar även som yogalärare, ett

det egna huset tillsammans med sambon.

yrke där människan och utveckling också är i centrum. Som yogalärare
möter hon olika människor och intresserar sig för det unika mänskliga

– Och med tre aktiva barn har man verkligen inga fritidsproblem, säger Liine.

mötet. Fritiden använder hon gärna på bl.a. tennis, musik, vänner och familj.

Svatext ges ut av Svatek AB och Svapipe AB.
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