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RUNE REFLEKTERAR

För oss som arbetar med lednings-

förnyelse har hösten har varit väldigt

positiv. Högt tryck på marknaden,

många spännande uppdrag och gott

om förfrågningar.

Den nya personalen har snabbt

kommit in i jobbet och är nu viktiga

kuggar i vår nya organisation. Målet

är att bli ännu mer snabbfotade och

flexibla så att vi kan hjälpa alla kate-

gorier av ledningsägare - både de

som har god långtidsplanering och

den som drabbas av akuta problem.

Vi har gott stöd av våra material-

leverantörer, som jobbar aktivt med

produktutveckling och ny teknik. Läs

mer på annan plats i Svatext om pro-

duktnyheterna från Rehau, som gör

vårt reliningkoncept ännu starkare.

Vårt syskonbolag Svapipe har

fått en flygande start och framtiden

ser väldigt lovande ut. Enda proble-

met är att kapaciteten är begränsad

så här i inledningsskedet, men vi har

redan planerat för nästa steg och

börjat rekrytera. Räkna med att det

kommer att hända mycket kring Sva-

pipe under 2016!

Det är visserligen lite tidigt, men

jag vill ändå ta chansen att tillönska

kunder, partners, leverantörer, per-

sonal och alla i vårt nätverk en God

jul och ett Gott Nytt År.

Väl mött under 2016!
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Gasen i botten från första
dagen för Svapipe
– Självklart var det en stor fördel att vi

som startade Svapipe är välkända i VA-

världen, säger Christoffer Johansson,

teamledare på Svapipe. Dessutom tror

jag att VA-folket ute i kommunerna upp-

skattar att hela personalen är engage-

rad i den praktiska verksamheten.

– Detta är också en av förklaring-

arna till att vi kan hålla en konkurrens-

kraftig prisnivå, plus att vi genom

samarbetet med Scandinavia VA-Teknik

slapp att bygga upp den administration

som behövs – vi kunde direkt börja an-

vända rutiner och system i en rullande

verksamhet.

– Vi har haft riktigt bra beläggning

hela hösten. Bland annat har vi genom-

fört ett omfattande luft/vattenspol-

ningsprojekt i Karlskrona där vi spolat

hela 45000 meter. Vi gjorde också en

akutinsats när Marks kommun fick pro-

blem med missfärgat vatten. Skövde

kommun står i tur, och fler väntar.

– Identifiering av felkopplingar med

hjälp av rök och färgat vatten har vi ut-

fört bland annat i Tomelilla och Borås.

– Även vintern och våren ser bra ut

– vi har gott om förfrågningar och har

sett att vår erfarenhet och vårt pris

väger tungt vid upphandlingarna.

– För att du som vill ha hjälp ska få

jobbet gjort när det passar bäst – ta

kontakt direkt med mig så diskuterar vi

det praktiska. Ring 031-72 56 142 eller

maila till christoffer.johansson@sva-

pipe.se.
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Karlskrona kommun har 64 000 invånare och består av hela
1650 öar, kobbar och skär. Under marken finns 150 mil VA-led-
ningar, varav 60 mil är vattenledningar. Förutom centralorten
Karlskrona finns ett antal mindre samhällen t.ex. Rödeby, Nätt-
raby, Jämjö och Hasslö. Kommunens största arbetsplatser är
Försvarsmaktens marinbas, Saab, ABB och Telenor.

Kenneth Johansson har varit VA-chef i 15 år. Dessförinnan
var han rörnätschef i kommunen under tio år.

– Vi satsar aktivt på både ledningsunderhåll och förnyelse,
börjar Kenneth. Två detaljerade förnyelseplaner finns – en för
avlopp och en för vatten. Planerna revideras årligen, och inne-
håller även beredskap för akuta händelser. 

– Planerna, och den budget som hör till, gör det enkelt att
diskutera med kommunpolitikerna. De har stor förståelse för vik-
ten av fungerande och säkert VA-system.

100 procent filmat
– All planering som förtjänar namnet bygger på kunskap. Att
göra förnyelse- eller underhållsplaner utan att ha koll på ledning-
arnas status är som att köpa en lott – ibland går det bra men
oftast inte.

– Grunden för planeringsarbetet är att filma hela nätet –
först centralorten och sedan ett samhälle i taget. Arbetet utförs
av en extern leverantör, som också gör prioriterade åtgärdsför-
slag. Det handlar givetvis om en hel del rötter, som vi åtgärdar
direkt om inväxningen är så stor att problem kan uppstå. Samti-
digt lägger vi in en planerad kontroll något år senare. 

Pionjär med luft- och vattenspolning
Karlskrona kommun var först i landet med att använda tekniken

för att eliminera sedi-
ment och lösa partiklar
i vattenledningar. Ken-
neth Johansson fortsätter:

– I slutet av 1970-talet hade vi problem med vattenkvalite-
ten. Av en slump kom jag i kontakt med en metod som användes
i England. Vi testade och upptäckte att den gav bra resultat.
Under några år utförde vi luft- och vattenspolningen i egen regi,
men rätt snart uppstod specialföretag som arbetade med den
metod vi importerat.

– Idag har vi en rullande spolplan som täcker hela kommu-
nen, självklart med fokus på de sträckor där vi vet att problem
regelmässigt uppstår.

Konstgjort grundvatten
Att låta naturen rena vatten är både miljövänligt och effektivt. Då
låter man ytvatten från en sjö eller ett vattendrag renas från fö-
roreningar, t.ex. mikroorganismer, genom en grusås.

Karlskrona kommun använder Johannishusåsen som natur-
ligt vattenfilter. Åsen består av grovt material omgivet av finare
material och lera, vilket innebär att den också fungerar som en
naturlig vattenledning. Råvatten från Lyckebyån förbehandlas i
vattenverket, pumpas till Johannishusåsen där det infiltreras
genom dammar. När vattnet pumpas till åsen passeras Nättra-
byån, som även fungerar som reservvattentäkt.

Fyra veckor senare kan rent grundvattnen pumpas upp. Det
pumpas till vattenverket för slutbehandling innan det pumpas ut
på nätet. Åsen har en kapacitet på 20.000 kubikmeter vatten
per dygn.

I huv’et på en VA-chef

Kenneth Johansson är inte bara VA-chef
i Karlskrona utan också ordförande i
Svenskt Vattens rörnätskommitté.

Torrdocka från 1910.
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Kontroll överallt
Karlskrona kommun har ett utsatt läge med tanke på kommande
klimatförändringar.

Inte nog med att en stor del av kommunen gränsar till havet;
det finns också många och långa kajer där havsvatten kan läcka
in och ställa till problem i avloppsnätet som delvis ligger under
havsytan. Därför har man ett system av nivågivare som ger kon-
tinuerliga lägesrapporter om havsytan.

– Vi försöker upptäcka symtom på läckor eller andra pro-
blem tidigt, säger Kenneth Johansson. På spillvattensidan har vi
övervakning av alla pumpstationer, även där med datoriserad
larmfunktion. Vi gör också regelbundna trendberäkningar och
datormodelleringar för att i förväg upptäcka när en lednings-
sträcka kommer att bli överbelastad, eller inte klara behovet. På
samma sätt hanterar vi planerad nybyggnation.

Dagvattenfrågorna är så viktiga i Karlskrona att en speciell
arbetsgrupp med representanter från alla berörda förvaltningar
tagit fram en gemensam, framtidsinriktad dagvattenplan.

Förebyggande ledningsunderhåll
– Att arbeta förebyggande är ett naturligt förhållningssätt för
alla som jobbar med VA i kommunen. Vi vet att alla stora läckor
har varit små, och det är en väldigt god affär att försöka hitta
och avhjälpa läckorna redan då. Det är bakgrunden till att vi sat-

sar så hårt på kontroll, filmning, dokumentation mm. Det är dyrt
att blir överraskad, så det försöker vi undvika.

Karlskrona kommuns förebyggande VA-underhåll bygger på
fem olika saker:

• Ett aktuellt, digitalt kartverk där allt som inträffar dokumen-
teras – vad, var, när och varför

• Ett heltäckande kontrollsystem som även fångar upp små av-
vikelser från det normala

• Filmning av hela nätet för att ha kunskap om aktuell status 
på alla sträckor

• Externa leverantörer som både filmar och tar fram åtgärds-
planer. Organisationen är så slimmad att man bara hinner 
med akuta åtgärder – för övrigt fungerar man som en pla-
nerings- och beställarorganisation.

• Motionera de ventiler som har en nyckelroll i beredskaps-
planen. 

– Genom åren har det varit både toppar och dalar, men genom
ett uppriktigt och nära samarbete med kommunpolitikerna har
vi fått goda förutsättningar att genomföra ett underhålls- och för-
nyelseprogram som garanterar både god ekonomi, driftsäkerhet
och kvalitet, avslutar Kenneth Johansson.
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Kommunrevisorerna i många svenska kommuner har fått upp ögonen
för den ekonomiska risk som eftersläpande ledningsförnyelse och upp-
dämt förnyelsebehov innebär.  Allt fler revisionsrapporter innehåller
därför tydliga uppmaningar till VA-tjänstemän och politiker att börja pla-
nera för en förnyelsetakt som motsvarar det verkliga behovet.

Det viktigaste skälet är att man vill skapa förutsättningar för en

framtidssäker kostnadsutveckling som inte rycks sönder av kost-
samma och oplanerade akutinsatser. 

Revisorerna vill att inriktningen på VA-kontorens verksamhet ska
styras om - från akut avhjälpande till aktivt förebyggande underhåll.
Därför efterlyser revisorerna ett arbetssätt som bygger både på en
realistisk  underhållsplan och en långsiktig  investeringsplan.

Nya PE-material ger ökad
livslängd

”Takten på VA-förnyelsen måste öka”

GRÄV NER OCH GLÖM BORT!

Många svenska ledningsägare vill öka den för-
väntade livslängden hos sina ledningsnät. Tidi-
gare kalkylerade man ofta med 50 år – nu siktar
man mot 100 år, eller mer. 

En väg att uppnå det här är att satsa på plast-
material med högre hållfasthet. Därför har Scan-
dinavia VA-Teknik i samarbete med Rehau intro-
ducerat två nya produktvarianter, dels rörmate-
rialet PE 100 RC (Resistant to Crack), dels ett
tjockare rör med SDR 13.6.

PE 100 RC har en förändrad molekylär sam-
mansättning som ger röret ökad motståndskraft
mot punktbelastning. I praktiken innebär det här,
åtminstone i teorin, att återfyllnad kan göras
med valfritt material - rörets hållfasthet påver-
kas t.ex. inte av kantigt stenmaterial.

Den formpassade rörinfodringen U-Liner finns
nu i varianten SDR 13,6 i dimensioner upp till 250
mm diameter. Den ökade tjockleken bidrar också
till att öka den förväntade livslängden hos led-
ningen.

KOMMUNREVISORER SLÅR LARM
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Lerum renoverar och bevarar miljön

– Vattenledningsnätet i Lerum innehåller ett antal sträckor med as-
bestcementrör. De är bra förlagda och uppvisar inga problem, men
vi håller ändå ögonen på dem, säger Mats Andersson på Lerums kom-
mun.

En av dessa sträckor är en huvudvattenledning som går från vat-
tenverket i Öxaryd mot centrum.  Den har 350 mm diameter och en
längd på cirka 850 meter. Sträckningen följer en smal väg, som i en
nära framtid ska breddas eller kompletteras med en GC-väg. Utbygg-
naden kommer dels att innebära tung trafik, dels att ledningen på
vissa sträckor hamnar under den nya vägen.

Längs vägen finns ett antal känsliga miljöer – gamla träd, en allé
och stengärdsgårdar – ett kulturlandskap som Länsstyrelsen kräver
ska skyddas och bevaras. 

– Vi ville dels säkra upp ledningen så att den klarar byggtrafiken,
dels ersätta den med ett annat material än asbestcement, fortsätter
Mats Andersson. Med tanke på miljökraven var schaktning inte ens
ett alternativ. 

– Vi har god erfarenhet av form-
passade rör och ramavtal med Scan-
dinavia VA-Teknik, så valet av leve-
rantör var enkelt.

– Kommunen tog ansvar för de
kringarbeten som krävdes, och Scan-
dinavia VA-Teknik för ledningsförny-
elsen. Jobbet genomfördes i stora
drag som planerat, frånsett ett litet
problem med att göra ledningen
trycklös. Det visade sig att orsaken
var en ventil som satt på fel sida om
en anslutande ledning. 

– För övrigt flöt allt på som plane-
rat tack vare ett smidigt samarbete
mellan vår personal och Scandinavia
VA-Teknik, avslutar Mats Andersson.

VA-ingenjören Mats Andersson på
VA-kontoret är en av dem som an-
svarar för kommunens VA-led-
ningsnät – totalt 66 mil varav 26 är
vattenledning.
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Både vattenledningar och

dricksvatten innehåller massor

av bakterier. Man hittar dem i

en tunn beläggning, s.k. biofilm,

inuti vattenledningarna. 

De flesta bakterier är

ofarliga, och inte nog med det

– ny forskning från Lunds uni-

versitet, som publicerats i tid-

skriften Microbes and Environ-

ments, visar att bakterierna

också hjälper till att rena vattnet.

Det är med vatten precis som med människokroppen. Även

om tarmarna innehåller massor av bakterier så är de allra flesta

goda och har till uppgift att hjälpa magen att fungera. 

Forskarna hävdar att det finns ett samband mellan bakterieflo-

ran och vattnets kvalitet. Ett exempel är bakterien Sphingomo-

nas, som bara finns när vattenkvaliteten är god.

Sphingomonas äter oönskat organiskt material, giftiga kemikalier

och plaster. Den tål t.o.m. klor.

Bakterierna bidrar också till att ge vattnet god smak och lukt.

De kan även ge signaler när att det finns rost i ledningarna eller

klorhalten är för låg.

Den här nya kunskapen innebär att vi med tiden kanske kan

skapa ett råvatten vars egenskaper gynnar tillväxten av de ”goda”

bakterierna på bekostnad av de oönskade mikroorganismerna.

Precis som människokroppen, där man vet att rätt mat ger

bättre tarmflora.

Goda bakterier hjälper til l att rena vattnet
NY SVENSK FORSKNING

Under september testade NSVA metoden ispiggning i norra Billesholm.

Man hade valt ett område där traditionell vattenspolning inte gett önskat

resultat. 

Metoden har inte tidigare testats i Sverige och innebär att is-slurry

trycks genom ledningen och drar med sig fällningar och bakterietillväxt

som finns på insidan av vattenledningen. Isen samlas upp och renas efter

att den använts. 

Ispiggning har framgångsrikt använts i bl.a. Storbritannien, Australien

och Holland. Ispiggningen i Billesholm utfördes av det brittiska företaget

Aqualogy.

– Vi är hittills nöjda med resultatet, säger Dejan Tucakov, VA-ingenjör

på NSVA. Men en hel del frågor har dykt upp. För att få svar på frågorna

och få ner etableringskostnaderna ser vi gärna att större tester genom-

förs, gärna i samarbete med flera kommuner.

– Allra bäst vore en punkt-för-punkt-jämförelse mellan ispiggning och

luft/vattenspolning, som är den metod som är vanligast när enbart vat-

tenspolning inte räcker till.

Ispiggning – första testet av ny rengöringsteknik


