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RUNE REFLEKTERAR:
I många år har forskare och sam-

nella areaminskning som formpassa-

dämda underhållsbehovet förr eller

nackdelar.

hällsekonomer varnat för att det upp-

senare kommer att slå tillbaka, och

de rör innebär, inte medför några

Genom att välja relining elimine-

att man då blir tvungen att göra dras-

ras också många av de nackdelar

renovera ledningsnätet.

t ex långa transporter av schaktmas-

tiska taxehöjningar för att få råd att

Jag rekommenderar alla att läsa

artikeln om Nyköpings kommun - där

som traditionell schaktning innebär,
sor och återfyllnad.

Relining med formpassade rör,

har andra kommunpolitiker en del att

som har en glatt insida av HD-polye-

samma om synen på underhållsber-

ens kapacitet ökar med några

lära. Lyckligtvis är Nyköping inte en-

get. Det verkar som om politiker på

många håll så sakteliga börjar vakna.

ten, medför regelmässigt att ledningprocent.

Vår nyaste produkt Primus Line

Vi är naturligtvis glada, för vi mär-

verkar ha förändrat folks sätt att

der när vattenledningsnätet ska

är inte så konstigt – nu är det möjligt

ker ett ökat intresse för våra metorenoveras. Att använda de ledningar

som redan finns skonar miljön och innebär rejäla besparingar. Dessutom

slipper man gräva upp gator och
vägar vilket alltid ställer till problem
för trafikanter och butiker.

På många håll har vattenledning-

arna så stor kapacitet att den margi-

tänka. Antalet uppdrag ökar. Och det
att renovera flera kilometer ledning

helt skarvfritt. För överförings- och
utjämningsledningar finns nog ingen-

ting som är bättre idag. Det går
snabbt och Primus Line klarar även

tvära krökar och är flera gånger star-

kare än stål tack vare sin Kevlararmering.

Lyckad
roadshow i
Skåne
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Behovet av proffsig ledningsrenovering är stort i hela södra Sverige, inte
minst i Skåne Därför genomförde vi
en roadshow under ett par veckor i
september. Vi bjöd in drygt 200 VAchefer och VA-tekniker från de
skånska kommunerna och lyckades
faktiskt få nästan hälften av dessa
att slita sig från skrivbordet och
träffa oss.
Vi bjöd på frukost, diskuterade
VA-frågor av alla slag och berättade
om fördelarna med våra metoder för
ledningsrenovering. Intresset var
stort, och vi fick direkt ett antal konkreta projekt att gå vidare med.
Roadshowen startade i Ängelholm den 10 september och avslutades i Hörby den 18 september.
Däremellan besökte vi Malmö, Tomelilla och Kristianstad.

Från avloppsledning till dricksvatten
– ett fall för Primus Line
Värmdö kommun har en långsiktig
strategi för hantering av sitt avloppsvatten. Istället för att driva sina egna
avloppsreningsverk vidare, vilket skulle
kräva både modernisering och utbyggnad, ska allt avloppsvatten pumpas till
Käppalaverket. Detta innebär att vissa
avloppsledningar inte längre behövs.
För att klara nedläggningen av avloppsreningsverket i Hemmesta behövde spillvattennätet på en 650
meter lång sträcka förstärkas. Ledningen ligger i gångbanan invid trafikverkets väg, ock att stänga av vägen
för att schakta är nästan omöjligt. På
sträckan fanns en 200 mm tryckspilledning och en 300 mm vattenledning.
Kapaciteten på den förstnämnda var
för liten medan vattenledningen hade
viss överkapacitet.
Lösningen blev att låta ledningarna
byta uppgift med varandra. Vattenledningen var i gott skick och kunde direkt
börja användas som spillvattenledning.
Spillvattenledningen var också i gott

skick men behövde renoveras för att
klara kraven för att fungera som
dricksvattenledning.
Scandinavia VA-Teknik åtog sig jobbet, som inleddes med att ledningen
kontrollfilmades. Allt såg bra ut, så
nästa steg blev en noggrann rengöring.
Slutligen renoverades ledningen genom att Primus Line drogs in och anslöts till ledningsnätet. Det är faktiskt
inte första gången som Scandinavia
VA-Teknik gör så här – man har gjort
samma operation bland annat i Eskilstuna.
– I ett jobb av det här slaget betyder hygienen självklart mest av allt,
säger Börje Karlsson, projektledare.
Den gamla ledningen måste rengöras
så noga att ingenting kan påverka vattenkvaliteten. Sedan garanterar den
nya ledningen total hygien. Men självklart gjorde vi ändå alla provtagningar
som krävs.
– Vad kan man lära sig av det här?
Jo - bygg inte nytt utan att först kolla

vad som redan finns i marken. Om en
befintlig ledning har tillräcklig dimension så är relining, antingen med formpassade rör som U-Liner eller med
smidiga Primus Line ett smart sätt att
spara pengar, skona miljön och få en
snabb lösning.
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TEKNIKSKOLAN

Därför lönar det sig
att välja en renoveringsmetod med
standardkomponenter.
Alla ledningsnät kräver underhåll och reparationer. Akuta insatser för att avhjälpa stora och små läckor tillhör
vardagen i alla kommuner och då är det
alltid bråttom. Men även ventilbyten, påkoppling av nya ledningssträckor, infällning av nya abonnenter osv förekommer.
Vi på Scandinavia VA-Teknik tycker
det är en självklarhet att du som ledningsägare, eller drifttekniker, själv ska
kunna utföra de flesta arbeten även på
dina renoverade ledningar. Det förutsätter förstås att skarvar och kopplingar
på dina renoverade ledningar består av
standardkomponenter som alla VA-grossister lagerför. Och som du själv kan ha
i förrådet eller rentav i bilarna.
Det är en dålig affär att välja en renoveringsmetod där bara entreprenören behärskar tekniken eller där
specialtillverkade delar behövs, som i
värsta fall kan ta dagar eller veckor att
få fram. Tid är pengar!
När du valt någon av våra metoder
U-Liner eller Primus Line så tar vi först
och främst ansvar för att underhållspersonalen behärskar systemet – vet hur
man gör en inkoppling eller en skarv och
vilka delar som behövs.
Att arbeta med standardkomponenter sparar självklart pengar jämfört med
specialtillverkade delar. Dessutom spar
man tid, och när det gäller akuta insatser kan varje minut vara dyrbar. Enkelt
val, eller hur?

”VI HAR BESTÄMT OSS FÖ
MED UNDERHÅLLSBERGE
Information till kommuninvånarna är
viktigt, tycker Torbjörn Rogstedt på
Nyköpings kommun.
Kommunernas investeringar på att underhålla och förnya sina ledningsnät
borde öka med minst 50 procent. Det
visar beräkningar som gjordes 2012. I
praktiken betyder detta att dagens 2
miljarder kronor egentligen borde vara
minst 3,5 miljarder.
Men det finns kommuner där politikerna bestämt sig för att öka takten på
ledningsförnyelsen. En av dessa är Nyköpings kommun. Carl-Åke Andersson,
ordförande i bygg- och tekniknämnden,
förklarar:
Media trycker på
– Under flera år hade vi ständiga problem med vattenläckor, vilket ledde till
syrliga kommentarer i lokalpressen.
Ändå ville man tidigare inte höja taxan.
Detta ledde så småningom till underskott i kommunens VA-fond. För att
åtminstone komma i närheten av 1-procentmålet krävdes drastiska åtgärder.
– Beräkningarna visade att vi skulle
behöva dubbla budgeten för att komma
ifatt. Men vi ville också bli av med underskottet och samtidigt skapa bättre förutsättningar för framtiden. Därför
begärde vi en höjning av taxan med hela
15 procent, vilket kommunstyrelsen accepterade.
– Vi har faktiskt inte fått några som
helst negativa kommentarer. Både allmänhet och media verkar inse hur allvarligt läget är, att det krävs kraftfulla
åtgärder och att det kostar.
Det gäller att se framåt
Arbetsledaren Torbjörn Rogstedt, som
från kommunens sida ansvarar praktiskt för förnyelsearbetet, fortsätter.
– Självklart blev vi glatt överraskade.
Tidigare har vi mest lappat och lagat på
ledningsnätet – nu kan vi jobba långsik
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tigt. Givetvis försöker vi arbeta enligt en
långsiktig underhållsplan och till vår
hjälp har vi vårt drift- och underhållssystem VA-Banken. Men allt har gått fort,
så där är vi inte riktigt i mål än. Tack och
lov har vi lång erfarenhet av kommunens VA-nät och vet var åtgärder behövs.
– I nuläget har vi inga planer på att
förändra organisationen – den personal vi har behövs för att avhjälpa akuta
problem, laga läckor osv. Extrapengarna utnyttjar vi till att handla upp förnyelseentreprenader av externa leverantörer, t ex Scandinavia VA-Teknik. Vi väljer i första hand entreprenörer som vi
har ramavtal med.
– Ramavtal förenklar– vi slipper
den tidsödande upphandlingsprocessen
och kan starta direkt så snart projekteringen är klar. Just nu håller vi på med
Östra Storgatan mitt i centrum och håller på att ta fram en åtgärdsplan som
kommer att sträcka sig fram till 2019.
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ÖR ATT BLI AV
ET”
Prioritering
– Den viktigaste faktorn vid planeringen
av vad som ska göras är driftstörningsstatistiken. Dessutom finns i vårt nät,
precis som hos alla andra, ledningssträckor som är viktigare än andra
samt sträckor som är svåråtkomliga
eller känsliga för höga flöden. De hamnar högt på listan.
– I planeringen lägger vi självklart
också in behovet av att bygga nytt –
kommunen växer och det gäller att ligga
före med ledningsnätet. Så här kommer
det att rulla på ett antal år framåt; ända
tills vi ligger stabilt på 1-procentsnivån
för ledningsunderhåll, säger en nöjd
Torbjörn Rogstedt.
Metodval
Nyköpings kommun försöker alltid använda schaktfri teknik i första hand.
Man har lång erfarenhet av ledningsbyggnad och renovering – därför vet
man att schaktfritt blir billigare så snart
det krävs någon form av återställning,
t ex av asfalt eller stensättning.
När det handlar om ledningsarbeten i centrum så är hela Nyköping historisk mark. Det innebär att arkeologer
måste vara med när vi gräver, och därför blir allt mycket enklare om man slipper gräva. Detta är ett av skälen till att
formpassade rör är en vanlig lösning.
Givetvis gör man också med hjälp av
hydrauliska modeller åtgärdssimuleringar för att se vilken kapacitet ledningarna har; om ledningsarean måste öka
eller går att minska. Detta påverkar
självklart valet av metod, och just därför
har Nyköpings kommun ramavtal med
företag som arbetar med olika metoder, både för nybyggnad och ledningsrenovering.

Förnyelsearbeten på Östra Storgatan

Gravar i rörgraven.
Under arbetet med att renovera vattenledningarna långs Östra Storgatan i Nyköping träffade man på både byggnadsrester och gamla
gravar. Fynden var så intressanta att Sveriges Radio gjorde ett
reportage på platsen.
Arkeologen Johan Klange arbetar på Arkeologikonsult som på Länsstyrelsens uppdrag utför s k schaktbevakning. Han berättade att
man funnit både skelettdelar och kistspik. Det är troligt att fynden
daterar sig från medeltiden, men arkeologerna ska med hjälp av jordprover göra en kol 14-datering för att få en exaktare uppfattning om
fyndens ålder.
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HYGIENSKOLAN

Vilken tumme
tvättar du inte?

Hygien är ett intressant område, kanske

mest för att konsekvenserna av dålig hy-

gien kan bli så katastrofala för de som
drabbas.

Därför har nyfikna forskare ägnat

mycket tid åt att fördjupa sig i olika områden som ligger mer eller mindre nära

hygienområdet. Idag vet man ganska väl

hur länge en smörgås kan ligga på golvet
utan att smittas av bakterier, hur

många miljoner bakterier som ryms
under en nagel och vilka delar av kroppen som har högst halt av bakterier.

Man har också undersökt, och nu

börjar det bli intressant, hur vi bär oss

åt när vi tvättar händerna. Det finns
nämligen forskning (igen!) som visar att
frekvent handtvätt är det bästa sättet
att undvika t ex förkylning.

Det visar sig att vi alltid tvättar hän-

derna på ungefär samma sätt. Självklart
varierar tekniken mellan olika individer,

men de allra flesta missar ena tummen

Beror ökad magsjuka på
ledningsbrott?
När en läcka på vattenledning ska repareras, finns alltid risk att smittämnen
från omgivningen – närliggande avloppsledningar, mark eller grundvatten
– tränger in i ledningen. Men hur stor
är risken, och finns det något belägg för
att de som påverkas av en vattenläcka
också i högre grad drabbas av magsjuka.
Det här låter som ett lockande
ämne för forskning, och inte oväntat så
finns ett antal forskningsrapporter som
behandlar det här ämnet.
Första större undersökningen gjordes i Norge år 2005. Den byggde på telefonintervjuer och visade att risken att
drabbas av magsjuka är 59 procent
högre om hushållet berörts av en läcka
där vattenledningsnätet varit trycklöst.

För att bekräfta resultatet gjordes en
svensk undersökning år 2011 med enkäter via post.
Av olika skäl blev svarsfrekvensen
relativt låg vid denna undersökning, och
forskarna lyckades därför inte visa
något samband mellan läckor och magsjuka.
Sedan dess har fler forskargrupper
gjort nya undersökningar; alla med lite
olika undersökningsmetodik.
Ingen har dock lyckats få samma resultat som den norska undersökningen.
Dock, vilket är ett intressant faktum i
sammanhanget, visar alla undersökningar att de hushåll som på något sätt
har kontakt med en förskola, i högre
grad än andra drabbas av magsjuka.
Men det är en helt annan historia.

Så slipper du bakterier i vattnet
efter reparation

och tumvecket. Testa själv din handtvättsteknik – du blir garanterat förvånad!
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Tumme av Salvador Dali, på La Défense
i Paris

Läckande vattenledningar kommer att
vara en realitet under många år framåt.
Även om ledningar renoveras och blir
allt hållbarare, så kommer det alltid att
finnas grävmaskinister som sätter skopan i marken utan att kolla vad som
finns under ytan.
Inte sällan leder ledningsreparationer till att vattnet förorenas. Det har
flera svenska kommuner råkat ut för –
vissa gång på gång. Konsekvenserna
drabbar allmänheten i form av magsjuka och vatten som måste kokas.
Självklart vore det bättre om alla reparationer utfördes så att risken att
bakterier förorenar vattnet elimineras.
Här är en handfull goda råd:

1. Gräv inte för snålt – då kan ett ras
dra med sig bakterier in i ledningen

2. Reparera mindre läckor under tryck
– då kan ingenting tränga in i ledningen.

3. Gör inte ledningen trycklös innan
den är helt frilagd och vattnet i gropen
är bortpumpat
4. Tänk på hygienen under hela reparationen
5. Renspola ledningen länge

6. Återfyll med rätt material och inte för
snabbt

7. Dokumentera fakta kring reparationen i drift- och underhållssystemet
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ATT ANSVARA
FÖR ETT
DRICKSVATTENNÄT
Mörbylånga kommun på Öland har nio vattenverk. Vattenledningarnas längd är cirka 35 mil och den totala produktionsvolymen är
uppemot 1,5 miljoner kubikmeter dricksvatten.
– Sommartid ser vi en rejäl ökning av förbrukningen, säger
Billy Gidö, VA-ingenjör i Mörbylånga kommun. Ska man tro turiststatistiken så har Öland uppemot en halv miljon gästnätter under
sommarmånaderna. Det ska ställas i relation till kommunens
drygt 14 000 fastboende invånare. Och alla förbrukar vatten …
– Mörbylånga ligger dessutom på lagom pendlingsavstånd
från Kalmar, så kraven på byggande och ledningsunderhåll är
stort.
– Dessutom finns Guldfågeln - en stor och expansiv livsmedelsindustri - i kommunen, och deras vattenförbrukning ökar hela
tiden. Det betyder att vi måste ha en god framförhållning för att
kunna leverera när behoven växer.
– För ledningsunderhållet håller vi just nu på att arbeta fram
en långsiktig VA-plan, fortsätter Billy Gidö. Här spelar givetvis
läckstatistiken stor roll, liksom prognoser för framtida utbyggnad
och kända fakta om ledningsnätets kritiska punkter.
– I arbetet med VA-planen för vi självklart också en dialog med
Borgholms kommun, t ex i frågor som rör hela Ölands framtida
vattenförsörjning.
– Scandinavia VA-Teknik har gjort flera uppdrag, små och
stora, här i kommunen. Vi ser att de är duktiga framför allt på
vattenledningar. Men deras schaktfria metoder fungerar självklart lika bra på alla typer av VA, avslutar Billy Gidö.
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SSTT årsmöte i Oslo – vi var där!

Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT) höll
sitt traditionella årsmöte på Gamle Logen i Oslo den 29 och
30 maj 2013. Det digra konferensprogrammet täckte in ett
brett fält – allt från underjordisk ledningskonkurrens till den
viktiga frågan om hur användningen av schaktfri teknik ska
fås att öka.
En av höjdpunkterna för vår del var tävlingen om Årets
No-Digprojekt. Någon av våra kunder brukar alltid deltaga i
tävlingen, och vår teknik har tidigare bidragit till segern. Självklart fanns en av våra kunder - Baerums kommun i Norge bland deltagarna även i år. Tävlingsbidraget var ett utmanande projekt som avsåg ledningsrenovering under E18.
Tyvärr nådde vår kund inte prispallen den här gången, men
vi kommer tillbaka!
Givetvis tog vi också chansen att demonstrera våra styrkor i den utställning som anordnats i anslutning till konferensen. Intresset för vår nyaste teknik Primus Line var stort,
framför allt bland norska kommuner. Vi hade också många
intressanta samtal med både konsulter och kommuner från
hela Norden.
Nästa årsmöte arrangeras i Köpenhamn den 9 och 10
april 2014.

Projektledare med vapenlicens
PERSONALEN PRIVAT

Börje Karlsson är en av veteranerna på
Scandinavia VA-Teknik – han har faktiskt varit med ända sedan 1994. På visitkortet står det ”Projektledare” och
de senaste åren har han mest jobbat i
mellersta och norra Sverige. Men vem
är han egentligen?
Som de flesta mogna män är Börje
gift. Han har begåvats med tre barn
som hittills producerat två barnbarn.
Sina bopålar har han slagit ner på
norra Öland, närmare bestämt på familjegården Emmeboda.
Fritiden – och den är inte mycket
att skryta med; jobbet tar mycket tid –

går åt till att sköta gården. Där finns alltid jobb att göra, och som alla andra husägare har han konstant dåligt
samvete för allt som borde varit gjort.
Då är det skönt att ta bössan och ge
sig ut i markerna – Börje jagar mycket
och gärna på sina egna och arrenderade jaktmarker.
Han har lite svårt att släppa det tekniska på fritiden – det kanske är därför
som det står en Suzuki GS 1000 från
1979 i garaget – en modern klassiker
av bästa sort – som då och då luftas
på de fina öländska vägarna.
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