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Succé för arbetsplatsbesök

Hylte kommun satsar på
schaktfritt Smarta Primus Line 

- mycket mer än bara VA

Scandinavia VA-Teknik lägger 
grunden för Mölndals nya innerstad

Scandinavia VA-Teknik skriver
ramavtal med Järfälla, Lidingö,
Nacka och Värmdö



RUNE REFLEKTERAR

År 2015 har börjat riktigt bra för

Scandinavia VA-Teknik. Det nya ram-

avtalet för Nacka, Värmdö, Lidingö

och Järfälla innebär inte bara en rad

konkreta projekt, utan skapar också

förutsättningar för ytterligare sats-

ningar i Stockholm och Mälardalen.

Intresset för våra renoveringsme-

toder bara ökar. De arbetsplatsbe-

sök som du kan läsa om på annan

plats i Svatext har varit välbesökta,

vilket visar att det alltid finns behov

av information och utbildning.

Detta är bakgrunden till att vi

under hösten fortsätter på den in-

slagna vägen och erbjuder landets

VA-kontor miniseminarier, där vi un-

der en timma fokuserar på ett speci-

ellt tema samt svarar på frågor.

Träffarna bygger på den handbok

som vi gav ut förra året och som idag

finns på VA-kontor över hela landet.

Läs mer på sid 7 i Svatext.

Har du svårt att vänta? Vill du

istället beställa ett personligt exem-

plar av handboken redan nu? Skicka

då ett mail till rune@svatek.se så tar

jag hand om detta.

Är du en av dem som borde sätta

rejäl fart på ledningsförnyelsen men

har svårt att komma igång? Då ska

du veta att vi gärna hjälper till med

alla delar av projekten – från plane-

ring, prioritering och projektering till

genomförande och dokumentation.

Låt oss starta med en förutsätt-

ningslös diskussion. Hör av dig!

UR INNEHÅLLET

Fredrik Forsanders smarta förnyelseplanering

Smarta Primus Line - mycket mer än bara VA

”Vi sparar pengar åt skattebetalarna. Och gör samti-
digt livet lättare för både kund och leverantör”

Hylte kommun satsar på schaktfritt

Lär dig mer på fikarasten

Scandinavia VA-Teknik skriver ramavtal med Järfälla, 
Lidingö, Nacka och Värmdö
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Mölndals stad är granne med Göteborg och växer snabbt. Da-

gens centrum är dock nedslitet och har länge varit moget för

renovering. En rad olika visioner för området har diskuterats.

Nu har emellertid beslutsfattarna satt ner foten och det

finns en plan för hur centrum ska förnyas. En del av bebyggel-

sen ska rivas, och ersättas av en butiksgalleria i två plan, ett

unikt runt kontorshus vid E6 för SCA, 1200 P-platser och bo-

städer. Första inflyttning är planerad till slutet av 2016, och

planer finns på att förnyelsen sedan ska fortsätta.

Inför det omfattande projektet, som drivs av NCC i nära

samarbete med Mölndals stad, måste infrastrukturen – VA,

fjärrvärme osv - förnyas och förstärkas. Ett viktigt skäl till detta

är att tung trafik under byggtiden kommer att ställa stora krav

på markens bärighet och öka risken för skador på ledningsnä-

tet.

– VA-nätet i området består mest av gamla gjutjärnsled-

ningar och har funnits med i underhållsplanerna ett bra tag,

säger Christian Jönsson, projektledare i Mölndals stad. Men

eftersom vi inte vetat hur den nya innerstaden kommer att se

ut, har vi avvaktat.

– Nu har vi emellertid dragit igång och ett av de första pro-

jekten var att Scandinavia VA-Teknik renoverat vattenledning-

arna i Brogatan och Nygatan med formpassade rör (U-Liner).

Renoveringsarbetet fortsätter enligt plan, och målet är att hela

innerstaden ska ha ett ledningsnät som dels är dimensionerat

för framtiden, dels har en livslängd på åtminstone 100 år. 

Svatek lägger grunden

för MölndalS nya inner-

Stad
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Fredrik Forsanders smarta
förnyelseplanering
Nybro kommuns VA-nät omfattar 28 mil vattenledning, 25 mil

spillvattenledning och 15 mil dagvattenledning. Driften sköts av

det kommunala bolaget Nybro Energi. Förnyelseplaneringen har

tidigare skett ungefär som hos de flesta andra nätägare, d.v.s.

driftstatistiken har styrt och när en ledningssträcka ställt till pro-

blem tillräckligt många gånger har den renoverats.

För några år sedan fick kommunen emellertid en ny VA-in-

genjör - Fredrik Forsander. Han kom direkt från Chalmers, men

hade inte fått lära sig speciellt mycket om förnyelseplanering av

VA-nät där. 

En av hans uppgifter blev att försöka hitta felkällor i näten,

dvs sträckor med stort inläckage i avloppsledningarna och stort

utläckage från tryckvattenledningarna. Fredrik började med att

studera hur man gjorde på andra håll, men tyckte att det tradi-

tionella sättet att planera var både teoretiskt och trubbigt.

Han utformade istället ett diagnossystem som bygger på

mobila mätstationer som flyttas runt och mäter flöden i hela av-

loppsnätet. Mätvärdena kombineras med värden som den fasta

utrustningen – pumpar m.m. - genererar. 

Det här sättet att arbeta har snabbt avslöjat de sträckor

som har sämst kvalitet. Man går först igenom centralorten där

70% av kommunens invånare bor, för att i nästa steg fortsätta

med de mindre orterna i kommunen.

Även när det gäller vattenledningsnätet är praktiken vikti-

gare än teorin. Utifrån mätvärden över utläckage har 25% av

vattenledningarna  i Målerås – ett litet satellitsamhälle till Nybro

– renoverats med formpassade rör. Trots att arbetet utfördes

för ganska kort tid sedan ser man redan resultat i form av mins-

kad vattenförbrukning. Nattförbrukningen har t. ex. minskat med

cirka 30%.
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Det finns många tillfällen då traditonell relining inte fungerar. Ty-

piska exempel är då ledningen gör tvära böjar eller att långa led-

ningssträckor måste renoveras skarvlöst. Ibland är också

utrymmet för indragning starkt begränsat. Det finns också till-

fällen då man vill höja ledningens driftstryck.

Det är för alla dessa situationer som Primus Line utvecklats.

Primus Line är en flexibel slang som är uppbyggd av tre skikt. Yt-

terskiktet ska motstå mekanisk nötning, mellanskiktet fungera

som armering och innerskiktet vara resistent mot den vätska

eller slurry som transporteras i ledningen.

Det vanligaste användningsområdet tryckledningar för VA,

men Primus Line fungerar lika bra för gas- och oljeledningar

samt ledningar av alla slag där vätskan innehåller nötande par-

tiklar.

Tack vare slangens flexibilitet kan långa längder levereras

och installeras skarvlöst. En enda rulle rymmer således upp till

6000 meter slang med 150 mm diameter.

Detta betyder färre skarvar samt snabb och

miljövänlig installation. Primus Line är även en

smart lösning när en tillfällig ledning behövs.

Den flexibla slangen Primus Line är inte bara

stark som stål, utan har också låg vikt vilket gör

den lätt att transportera. I hopvikt form har Pri-

mus Line små dimensioner och går därför lätt

att installera. Primus Line finns i diameter från

150 mm upp till 500 mm och tjockleken an-

tingen 6 eller 8 mm.

Primus Line klarar höga driftstryck – upp till

76 bar för vatten och 46 bar för gas. Garante-

rad livslängd är 50 år.

Primus Line tillverkas av Rädlinger Primus

Line GmbH – ett dotterbolag som ingår i det

tyska familjeföretaget Rädlinger. Koncernen

grundades för mer än 50 år och arbetar idag

inom infrastruktur, t. ex. vägbygge, anläggnings-

arbeten, sol- och fjärrvärme men även konsul-

tation, utbildning och mekanisk konstruktion.

Smarta Primus Line 
- mycket mer än bara VA

Applikationer för flexibel
slang

Naturgas
Olja
Dricks-, kyl- och processvatten
Avloppsvatten
Saltvatten
Kemikalier
Nötande slurry

6000 meter 150 mm vattenledning på en rulle

Ytterskikt PE

Armering kevlar i ett
eller två skikt

Innerskikt i fyra va-
rianter: vatten, gas,
olja och nötande
slurry

Primus Line flexibel slang är färgkodad efter
vad ledningen innehåller. Gul gas, blå vatten,
svart olja, 
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SKL Kommentus AB är en koncern inom Sveriges Kommuner

och Landsting, SKL. Koncernen grundades redan 1927 och har

idag kontor på tre platser i Sverige; Stockholm, Göteborg och

Malmö.

Ett av koncernens dotterbolag är SKL Kommentus AB In-

köpscentral (SKI) som har till huvuduppgift att leverera ramavtal

år SKL’s medlemmar. Därigenom sparar SKI både tid och

pengar åt kommuner och landsting. 

Målet med verksamheten är att få mesta möjliga för skatte-

pengarna. Och man gör sitt jobb bra – i snitt lyckas man pressa

priserna mellan 5 och 35 procent i jämförelse med gällande list-

priser.  

Entreprenader är ett område som växer. Gabriella Lundin är

regionchef på Stockholms Inköpscentral och har bland annat

varit ansvarig för den upphandling av ledningsrenovering till ett

antal kommuner i Stockholmsregionen som vanns av Scandina-

via VA-Teknik.  

”Även om kommuner och landsting är våra viktigaste uppdrags-

givare, så måste leverantörerna också vara nöjda. Därför är vi

noga med att informera om alla de fördelar som ramavtal ger -

enkelhet, säkra affärer under lång tid samt klara förutsättningar.

Självklart tycker både kommuner och leverantörer att det

ibland kan vara komplicerat att upprätta anbudsunderlag eller

att sätta samman anbud, men när man ser till hela bilden så

överväger ändå fördelarna. Det är ingen tillfällighet att ramavtal

blir allt vanligare  bland kommuner och landsting.”

”Vi sparar pengar åt skatte-

betalarna. Och gör samtidigt

livet lättare för både kund och

leverantör”

Hylte kommun
satsar på
schaktfritt

Hylte kommun i Halland har drygt 10.000 invånare. Central-

orten är Hyltebruk. Kommunen har sju vattenverk och totalt

cirka 20 mil huvudvattenledningar.

– En liten kommun måste ha en effektiv och slimmad or-

ganisation, säger Johnny Borg, projektingenjör. För närva-

rande är vi tre personer och en projektanställd på VA-enheten.

Därför har vi inte tid att göra nya upphandlingar för varje ny

entreprenad, utan satsar på ramavtal.

Under 1960-talet byggdes mycket segjärnsledningar i

kommunen, och det är dessa som korroderat och måste

bytas. Det aktuella projektet var 225 meter segjärnsledning,

diameter 200 mm, samt ett antal serviser. Scandinavia VA-

Teknik har rengjort och filmat av den befintliga ledningen,

samt svarat för svetsning och montering, provtryckning och

vattenprover för den nya ledningen.

– Det blir allt viktigare att kunna förnya ledningar snabbt

och enkelt, fortsätter Johnny Borg.  Tidigare har vi nästan

bara använt schaktning, men markförhållandena gör att stora

delar av schaktmassorna måste ersättas med kostsamt, nytt

material. Dessutom vill vi helst undvika att störa trafiken.

Detta är bakgrunden till att vi valde schaktfri teknik för det

här projektet.

Scandinavia VA-Teknik ansvarade också för vattenförsörj-

ningen till berörda abonnenter under renoveringsarbetet. De

små schaktarbeten som krävdes, utfördes av kommunens

ramavtalspartner.

SVATEXT 2-15



Du och dina kollegor på landets VA-kontor verkar vara sugna på ny kun-

skap. Det var därför vi gav ut en handbok i ledningsrenovering förra året.

Men teori och praktik är två skilda saker. Och ingen kommun är den

andra lik. Därför vill vi gärna träffa dig och dina arbetskamrater i höst för

att berätta lite mer om olika VA-områden.

Vi tänker inte stjäla för mycket av din arbetstid utan bjuder både på 

fikabröd och praktiska tips. 

Här är de teman du kan välja mellan: 

FÖRNYELSEPLANERING

Är det driftstatistiken, ledningarnas betydelse eller ålder som ska styra?

Kanske en kombination? Vi berättar hur andra gör och vad vi tycker.

PROJEKTERING

Var börjar man? Vad måste du veta? Hur ska kravspecen se ut? Och hur

långt ska du gå?

UPPHANDLING

Måste det vara så krångligt att ta fram ett underlag? Vad är viktigt? Fall-

gropar? Vilka smarta hjälpmedel finns?

METODVAL

Vad är viktigt vid metodvalet? Finns det några genvägar? Går det att tänka

systematiskt? Vilka metoder är vanligast?

INFORMATION

Hur kul är det att hamna på insändarsidan för att folk blir störda av olika

VA-jobb?

Vi går igenom vad som är viktigt, och hur du slipper problem.

LEDNINGSUNDERHÅLL

Nästan varje gång vi ska förnya en ledningssträcka stöter vi problem som

beror på bristande underhåll. Resultatet blir i värsta fall förseningar och

extrakostnader. Vi berättar hur du förebygger problemen.

När vill du vi ska komma? Ring Anders Kjellberg på 0470-730132 eller

maila till anders@svatek.se

lär dig mer på fikarasten 

Under vintern och våren har intresse-

rade från närbelägna VA-kontor fått

möjlighet att studera våra metoder

för ledningsförnyelse i praktiken. Här

är några bilder från arbetsplatsbesö-

ken i Hylte, Målerås och Norrviken.

Hör av dig om du vill ha inbjudan när

vi är i dina trakter!

Succé för 
arbetsplatsbesök
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Nyhetstidningen Svatext utges av Scandinavia VA-Teknik AB, Odenslanda, 355 94 Vederslöv. Tel. 0470-730 130. www.svatek.se
Scandinavia VA-Teknik AB. Ansvarig utgivare Rune Johansson
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Välkommen, Sara!
Veteranen Rita Palm, som under många år varit ekonomian-
svarig på Scandinavia VA-Teknik, kommer att gå i pension
under våren. 

Från den 11 maj har hennes arbetsuppgifter tagits över
av Sara Eriksson – en erfaren ekonom som de senaste 12
åren varit ekonomichef hos Gigant Produktion AB - ett teknik-
företag som tillverkar höj- och sänkbara arbetsplatser för 
industrin.

Sara är inte bara ekonom utan har också en gedigen HR-
utbildning. Detta kommer väl till pass när Scandinavia VA-Tek-
nik fortsätter sin expansion under de kommande åren. 

Fritiden ägnar Sara åt familjen, hund och huset i Hovman-
torp. En favoritplats är växthuset där hon gärna möter våren. 

Efter offentlig upphandling har Scandinavia VA-
Teknik tilldelats ramavtal som avser schaktfri
ledningsförnyelse med formpassade rör. Avta-
let beräknas vara värt uppemot 100 miljoner
kronor och gäller i tre år med möjlighet till för-
längning.

– Vi har haft ett gott samarbete med
dessa kommuner under lång tid, säger Rune
Johansson, VD på Scandinavia VA-Teknik. Där-
för är avtalet ett glädjande kvitto på att vi både
uppfyller kraven som leverantör och har kon-
kurrenskraftig kostnadsnivå.

– På många sätt är avtalet också en mils-
tolpe i företagets utveckling. Vi får nu förutsätt-
ningar att fortsätta växa, både i
Stockholmregionen och resten av landet, samt
att fortsätta investera i personal och utrust-
ning.

– Idén till det här ramavtalet föddes faktiskt under en works-
hop som anordnades av SKL Commentus, berättar Anders
Lindh, VA-chef i Nacka kommun. Vi föreslog ett antal projekt som
lämpade sig för ramavtal, och ledningsrenovering var ett av
dessa.

– Självklart fick vi också ge synpunkter på upphandlings-
underlaget, och det känns bra att Scandinavia VA-Teknik tilldela-
des avtalet. Vi har utnyttjat deras tjänster under många år och
har hittills varit nöjda med både kvalitet och kostnadsnivå.

Scandinavia VA-Teknik skriver ramavtal med 

Järfälla, Lidingö, Nacka och Värmdö

JÄRFÄLLA

LIDINGÖ

VÄRMDÖNACKA


