
SVATEXTFakta, tips och goda råd om renovering av 
ledningssystem för vatten och avlopp. 

Svatext ges ut av Scandinavia VA-Teknik AB. 
Den tidning du håller i handen är nr 1 - 2016

www.svatek.se

Har Janne spolat mest 
vattenledningar i landet?

Strukturerad jakt
på tillskottsvatten i Borås

Samverkansentreprenad 
GER HELSINGBORG SÄKERT 
DRICKSVATTEN

Fortsatta
framgångar

för Svapipe

Är VA-taxan för hög,
eller realistisk?

I huv’et på en
VA-chef



RUNE REFLEKTERAR

Om du frågar någon som jobbar i

hissbranschen om läget, så brukar

svaret bli att det går upp och ner. För

oss är det betydligt enklare – hela det

senaste året har alla kurvor pekat

uppåt, och trenden verkar hålla i sig.

Det verkar som om vår medvetna

strategi att fokusera på relining av vat-

tenledningar och enbart arbeta med

högklassiga material har lönat sig. Vi

undviker att skjuta på allt som rör sig

och undviker metoder som kan ge osä-

ker kvalitet – istället ser vi till att bli

riktigt bra på det vi kan.

Självfallet råkar vi också ut för

överraskningar ibland, men jag vågar

nog påstå att det händer oss mer säl-

lan än de som är nya på området. Vi

har lärt oss mycket under företagets

20 år, en del den hårda vägen, och den

erfarenheten får våra kunder ta del av

när de väljer oss som leverantör.

Samverkansentreprenaden i Hel-

singborg, som du kan läsa mer om på

annan plats i Svatext, har varit utveck-

lande på många sätt. Vi tror att det

här sättet att arbeta har många förde-

lar, framför att genom att alla inblan-

dade får möjlighet att utnyttja sin

tekniska kunskap och föra fram sina

förslag.

Syskonföretaget Svapipe sköter

sig bra och vi planerar för en långsam

och säker expansion. Behovet är stort,

marknaden räcker till för alla, och vi

ser goda möjligheter att göra livet lät-

tare för landets VA-tekniker med hjälp

av ny teknik och nya tjänster.

2016 kommer att bli ett spännande

år!

UR INNEHÅLLET
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Fortsatta framgångar för
Svapipe

– Vi jobbar på för fullt och har massor att göra, berättar

Christoffer Johansson, säljare på Svapipe. Framförhållningen

är bra – enda problemet är att vi inte alltid kan ställa upp och

göra akuta insatser just när kunderna önskar. Men det är ett

övergående bekymmer – vi planerar just nu vad som ska

hända under 2016 och ökade resurser finns högt på den lis-

tan. Sedan ska ingen behöva vänta.

En speciellt glädjande händelse under senhösten var att

Tekniska verken i Linköping, efter sedvanlig offentlig upphand-

ling, skrev ett treårigt ramavtal med Svapipe AB om tjänsten

”Ledningsinventering och identifiering av felkopplingar” . Av-

talet kan förlängas i 1+1 år. 
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Lessebo kommun ligger i Kronobergs län, har cirka 8.500 invå-
nare och 300 företag. Det strategiska läget mitt i Glasriket loc-
kar nästan 1 miljon besökare till kommunen varje år. 

De främsta turistmagneterna är glasparadiset Kosta Boda,
Lessebo handpappersbruk samt Ljuders hembygdsmuseum, fyllt
av minnen från emigrationen till Amerika.

Kommunens VA-anläggningar är fem yt- och grundvatten-
verk, fyra avloppsreningsverk, 35 avloppspumpstationer och två
tryckstegringsstationer. Ledningsnätet är cirka 300 km.

VA-chef i Lessebo kommun sedan fem år är Jens Olsén. Vi träffar
honom på hans arbetsplats i kommunhuset, mitt i Lessebo:

– Jag jobbade tidigare i Växjö, som är en stor kommun och
har råd att ha specialister på många av VA-kontorets kompe-
tensområden. Där arbetade jag mest med vattenprocessen och
med arbetsledning, men här i Lessebo måste man behärska
massor av olika områden, både sådana som tillhör VA-kontoret
och närliggande.

– Just nu sysslar jag exempelvis med ombyggnad av vårt
utomhusbad i Kosta, med nybyggnad av reningsverk i Bergdala
samt med sluttäckning av kommunens deponi. Snart ska vi igång
med kommunens VA-plan som ska ingå i översiktsplanen. Des-
sutom finns alla dagliga frågor kring fakturering, ekonomi och
personal, plus läckande ledningar som måste åtgärdas, upphand-
lingar och ramavtal, utredningar, myndighetsinspektioner och
rapporter, budget osv.  

Krav och överraskningar
– En liten kommun måste uppfylla exakt samma lagkrav som en
stor, fortsätter Jens Olsén. Vattentjänstlagen, Miljöbalken, Led-
ningsrättslagen, Livsmedelslagen osv – listan kan göras lång. Till

detta kommer allt arbete som kraven på egenkontroll innebär.
När det gäller mer omfattande frågor anlitar vi såklart konsulter,
men av ekonomiska skäl försöker vi klara mycket på egen hand.

– Självklart finns det också positiva saker med en liten orga-
nisation. Alla känner alla, enkla beslutsvägar och ingen långbänk.
Samarbetet med politikerna fungerar bra och hittills har vi inte
haft några problem med att få göra de investeringar som be-
hövs.

– Men ibland händer saker som man inte är förberedd på. I
ett av kommunens mindre samhällen etablerades nästan över
en natt ett boende för drygt 50 ensamkommande flyktingbarn.
Reningsverket överbelastades givetvis, och vi blev t.o.m. tvungna
att transportera slam till ett annat av kommunens verk. Nu
snabbprojekterar vi för en kostsam utbyggnad, utan att veta hur
länge situationen kommer att fortgå. 

Ledningsnätet då?
– Tidigare har ledningarna kartlagts ganska noga, vi har bra kon-
troll på inläckagen och det vore naturligtvis bra om vi hade en
lika fin förnyelseplan som vissa av de stora kommunerna. Men
resurserna i form av personal och pengar är begränsade och
just nu är vi nöjda om vi kan renovera de sträckor som drabbas
av flest läckor. 

– När det gäller förnyelse har vi ramavtal med flera leveran-
törer. För att slippa problem med tillstånd samt att störa trafik
och kringboende väljer vi helst schaktfria metoder. Vi har ett bra
samarbete med Scandinavia VA-Teknik, som dessutom finns
nära till. Det är givetvis en fördel.

– När det gäller framtiden tror jag mycket på samarbete.
Dels internt kring t ex jourverksamhet, dels externt med våra
grannkommuner t ex när det gäller spetskompetensområden,
avslutar Jens Olsén.

I huv’et på en VA-chef

Lessebo handpappersbruk
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Redan för drygt 20 år sedan började Jan-Eric Johansson att
hjälpa svenska kommuner som behövde rengöra sina vattenled-
ningar. Genom åren har han luft/vattenspolat så många meter
ledning att det knappt går att fatta. Svatext har besökt honom i
hans luft/vattenspolningsrigg och ställt några frågor:

Hur hamnade du i den här branschen?
Jag har gått i livets hårda skola och gjort lite av varje. Rätt många
år seglade jag på Saléns bananbåtar, sedan blev det utbildning
och jobb som licenssvetsare med rostfritt som specialitet. I bör-
jan av 1990-talet var jag inhyrd hos ett företag som sysslade
med service och underhåll av VA-ledningar. I samband med att
min fru startade eget, ville jag få lite trygghet i tillvaron och 
accepterade att bli anställd. Sedan dess har det bara rullat på.

Du jobbar med luft/vattenspolning. Vad är det?
När abonnenterna klagar på vattenkvaliteten brukar kommu-
nerna alltid själva försöka spola först. När inte det räcker till,
ringer man till oss. Vi har en specialbyggd rigg där vi blandar vatt-
net i ledningen med luft så att flödeshastigheten ökar rejält och
lösa avlagringar och slam spolas bort. Jobbet kräver fingertopps-
känsla och erfarenhet – det är bara vid exakt rätt kombination
av luft och vatten som rengöringen blir perfekt.

Vilken utrustning använder ni?
Eftersom vi arbetar med dricksvattenledningar är alla kompo-
nenter i luft/vattenspolningsriggen livsmedelsklassade. Teamet
består av två man – en som styr flöde och luftinblandning, en
som stänger och öppnar ventiler, monterar brandposter och
slangar samt kontrollerar att vattnet blir rent. All utrustning
transporteras i ett specialbyggt släp, som även innehåller en väl-
utrustad manöverhytt med datorer, reglage, kaffebryggare och
mikro – ibland blir det långa arbetspass.

Vem har konstruerat utrustningen?
Genom åren har jag byggt och jobbat med ett antal riggar för
luft/vattenspolning. Varje gång har resultatet blivit bättre, och
den rigg som jag och Christoffer byggde förra året är nog helt
optimal. Alla komponenter är valda med omsorg, varje svets är
perfekt, och just de tillbehör som behövs finns med.

Nu jobbar du på Svapipe. Varför slutade du hos din förra arbets-
givare?
Blod är tjockare än vatten. När min son Christoffer berättade att
han tänkte starta eget ville jag såklart stötta honom på alla sätt,
så jag följde med och hjälpte honom att komma igång med Sva-
pipe. Det är jättekul, och jag ser fram emot att få vara med när
företaget växer.

Har Janne spolat mest vatten-
ledningar i landet?
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Den 13 januari skrev Jan Söderström, fd avdel-
ningschef på SKL en debattartikel där han ifrå-
gasätter kommunernas förmåga att kontrollera
kostnadsutvecklingen och hävdar att en av 
orsakerna är det kommunala VA-monopolet. 

1991 betalade en genomsnittlig villaägare
2350:- per år för sitt abonnemang. Hade avgifts-
ökningen varit i paritet med inflationen skulle
dagens snittavgift vara 3591:-. I verkligheten är
den 6737:-, vilket nästan innebär en fördubbling.

Jan Söderström anser att den prispress
som skapas av konkurrens, saknas på VA-områ-
det. Kostnaderna tillåts att skena iväg eftersom
det inte finns några krav på att verksamheten
ska vara effektiv. Politikerna litar på sina tjänste-
män och accepterar därför okritiskt förslag om
taxehöjning.

Han visar på undantag – kommuner där
man satsar på samverkan med andra, ser över

sin organisation och ifrågasätter investeringar.
Nuvarande lagkrav, t ex i Vattentjänstlagen,
tvingar dessutom kommunerna till kostsamma
åtgärder exempelvis i glesbygd.

Anna Linusson, vd på Svenskt Vatten håller
naturligtvis inte med. I Dagens Samhälle den 19
januari hävdar hon att dricksvattensäkerhet
måste få kosta och att dagens taxor motsvarar
den verkliga kostnadsnivån. Tidigare fick kommu-
nerna statsbidrag t ex för utbyggnad av renings-
verk, vilket höll nere kostnaderna.

Hon hävdar att de svenska VA-taxorna är
låga internationellt sett, men håller med om att
kvalitetsambitionerna inom svensk VA är höga.
Dock är detta en ofrånkomlig utveckling efter-
som investering i nya reningssteg och förnyelse
av anläggningar är ett självklart miljökrav.

Debatten lär fortsätta …

Samverkansentreprenad ger
Helsingborg säkert dricksvatten

Är VA-taxan för hög, eller realistisk?
DEBATT

Dricksvattnet i Helsingborg kommer från sjön
Bolmen i Småland. Efter behandling i Örbyver-
ket pumpas vattnet till konsumenter i Helsing-
borg, Höganäs och Ängelholm. Ledningsägare

är NSVA (Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp)
vars ledningsnät är hela 500 mil.

En viktig del av vattenledningsnätet är hu-
vudledningen mellan Örbyverket och södra
delen av Helsingborg. Den försörjer även Ke-
mira – en stor kemisk industri – med vatten.
Ledningen av gjutjärn hade drabbats av ett
antal läckor och var mogen för förnyelse. 

Arbetet påbörjades i oktober 2015 och
ska vara klart i mars 2016. Det består av två
etapper – dels cirka 1000 meter relining med
formpassade rör, dels schaktning och korsning
av Råå-ån. Huvudentreprenör är PEAB Anlägg-
ning AB med Scandinavia VA-Teknik som un-
derentreprenör för relining-sträckan.

Projektet är intressant på många sätt. Pla-
nering och genomförande underlättades av
den höga kvaliteten på NSVAs kartmaterial. Fö-
retaget är unika i Sverige när det gäller rela-
tionshandlingar och löpande uppdatering av
kartor. 

Smart entreprenadform
En samverkansentreprenad ger alla inblandade

möjlighet att använda sin erfarenhet och sitt
tekniska kunnande.  En stor del av den ekono-
miska osäkerhet som alltid finns i ett projekt av
den här omfattningen elimineras också.

I det här projektet hade man från början
tänkt att använda rörspräckning för en del av
sträckan. Men farhågor för trafikstörningar
och skador på närliggande kablar och ytskikt
gjorde att man först diskuterade styrd borr-
ning. Så småningom hittade man ett grönom-
råde där ledningen kunde förläggas med hjälp
av schaktning.

Mindre störning
Första delen av ledningen går genom ett bo-
stadsområde med mycket trafik. För att slippa
störningar valdes relining, som bara kräver
några små schaktgropar. Ledningen levereras
på rulle i avpassade längder, klar att montera.

NSVA har valt att satsa på en extra hållfast
polyetenkvalitet (PE100-RC) i ledningen. Den
gamla gjutjärnsledningen fungerar som ett
extra skydd så länge den finns kvar.
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Strukturerad jakt på 
tillskottsvatten i Borås

Borås stad har samma problem med tillskottsvatten som de flesta andra
kommuner.  Den som engagerat sig mest i problemet är Joakim Ekberg,
VA-strateg i det kommunalägda bolaget Borås Energi & Miljö. Bolaget
ansvarar, vid sidan av mycket annat, för drift och underhåll av VA-nätet.

– Under de senaste åren har vi legat på en utspädningsgrad av 2,5,
säger Joakim. Den nivån är egentligen inte  så alarmerande eftersom
värdet är väldigt beroende av hur mycket det regnar. Men miljön är viktig,
och det miljötillstånd vi fått för att bygga nytt reningsverk kräver en suc-
cessiv minskning av utspädningsgraden och volymen tillskottsvatten. 
Dessutom innebär givetvis en minskning av utspädningsgraden rejäla 
besparingar för VA-kollektivet.  

Ordning och reda
– Vi har fem flödesmätare som vi flyttar runt i ledningsnätet, fortsätter
Joakim. Därför har vi bra statistik över läget i kommunens olika DUF-om-
råden. Vi mäter alltid under såpass lång period att några rejäla neder-
bördstillfällen kommer med.

– Sedan har vi rangordnat områdena efter hur stora problemen är.
Första åtgärden är TV-inspektion av ledningarna. Därefter gör vi de 
åtgärder som behövs för att våra egna ledningar ska ha rätt funktion.
Det kan handla om förebyggande underhåll, traditionell rotskärning eller
förnyelse, t ex relining.

– I nästa steg inventerar vi felkopplingar i fastigheterna. Under hös-
ten har vi exempelvis låtit Svapipe systematiskt inventera 400 fastigheter
i samhället Gånghester. Svapipe arbetar online mot vår databas och vårt
kartsystem – när en fastighet är inventerad finns också fakta i vår data-
bas. Allt pappersarbete är eliminerat – processen är helt digital.

Utökad kartläggning
– Erfarenhetsmässigt är mellan 10 och 20% av fastigheterna felkopp-
lade. Men för att verkligen få total kontroll har vi på initiativ av Svapipe
också inventerat samtliga spygatter som finns utomhus. Det visar sig att
en stor del är felkopplade. Ofta finns dessutom spygatten på lägsta punk-

ten i ett stort område, vilket betyder att en felkoppling får stora konse-
kvenser. 

– Fastighetsägare som blir förelagda att åtgärda felkopplingar blir
naturligtvis inte glada. Men vi hjälper gärna till med goda råd på vägen
och ger en rejäl tidsfrist. Därför har vi ännu inte behövt använda vårt
tunga påtryckningsmedel – att stänga av dricksvattnet, avslutar Joakim.
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Suget efter våra tjänster gör att vi förstärkt resurserna. På

Scandinavia VA-Teknik AB är Sebastian Adén ny entreprenad-

ingenjör. 

Sebastian är civilingenjör och kommer närmast från Sävsjö

kommun där han arbetat som projektledare inom VA.

Fredrik Cornelius är ny säljare och ska huvudsakligen arbeta

i östra delen av landet. Han är tekniker, har bakgrund som

exportsäljare och har tidigare arbetat med medicinteknik.

Även syskonet Svapipe växer. Senaste tillskottet är Dennis

Skoglund. Han kommer mestadels att arbeta med identifie-

ring av felkopplingar.

Nya i teamet

FREDRIK CORNELIUS

SEBASTIAN ADÉN

DENNIS SKOGLUND


