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RUNE REFLEKTERAR:

Årets VA-mässa är historia, och vi

har nu ett rejält jobb framför oss

med att följa upp alla kontakter vi fick

under mässan.

Intresset för våra metoder bara

ökar, och allt fler verkar sätta värde

på den trygghet som det innebär att

samarbeta med den entreprenör

som har landets längsta erfarenhet

av ledningsrenovering. 

Erfarenhet skapar kunskap, och

den delar vi gärna med oss av.

Främsta beviset just nu är den hand-

bok som vi lanserade lagom till VA-

mässan. Många har redan tackat oss

– tydligen är behovet av enkel och

lättfattlig information större än vi

trodde. Det känns bra, och vi kommer

så småningom att följa upp handbo-

ken med seminarier över hela landet.

Under sommaren har vi också

fått flera bevis på att man ser Scan-

dinavia VA-Teknik som den naturliga

partnern när det gäller ledningsför-

nyelse. Trogna kunder återkommer,

och nya kommer till. Speciellt gläd-

jande är det ramavtal som vi tecknat

med Mölndals stad tillsammans med

en sammanslutning av totalt nio kom-

muner kring Göteborg.

För framtiden är flexibilitet ett

nyckelord eftersom kunderna har

olika önskemål om hur projekt ska ge-

nomföras. Vissa vill enbart köpa

själva ledningsrenoveringen och kla-

rar alla kringarbeten med egen per-

sonal. Andra föredrar nyckelfärdiga

projekt där vi tar totalansvar – från

projektering och genomförande till

utbildning av driftpersonal.  

Vi ser fram mot ett spännande

2015. Är du nyfiken på det allra se-

naste om ledningsrenovering ska du

besöka www.svatek.se då och då. Du

kommer också att får den här ny-

hetstidningen i posten några gånger

under nästa år.
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Behovet av att renovera det svenska ledningsnätet är enormt
och kommunerna rullar ett växande underhållsberg framför sig.
Ändå har man på många håll svårt att ta till sig och komma igång
med ny teknik. Trots att det finns schaktfria metoder som både
är billigare, snabbare och stör mindre så väljer de flesta fortfa-
rande att gräva. 

Skälen är dels okunnighet om fördelarna med schaktfritt,
dels rädsla för nya metoder.

Vi på Scandinavia VA-Teknik har bestämt oss för att öka kun-
skapen hos nätägare och konsulter.  En av de åtgärder som vi
genomför är att ge ut en ny praktisk handbok, som ska sänka
tröskeln och få fler att börja använda schaktfritt.

Boken är på 142 välmatade sidor och beskriver alla steg i
förnyelseprocessen. 

Så här ser innehållet ut:

Boken är mycket handgriplig, lättläst och beskriver de olika re-
noveringsmetoder som används i Sverige. Den innehåller också
en rad praktikfall där schaktfri teknik varit lösningen på små och
stora problem.

Du kan beställa ett personligt exemplar av ”Förnyelse av
markförlagda VA-ledningar” på vår hemsida www.svatek.se, eller
genom att höra av dig till din vanliga kontaktperson på Scandina-
via VA-Teknik. Välkommen!
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Under många år har vi haft dagliga kontakter med de svenska

kommunernas VA-kontor, och vi har lärt oss att brist på

pengar sällan är ett hinder för ledningsförnyelsen. Istället är

det ofta resurser för projektering som är den trånga sektio-

nen.

Självklart kan man använda konsulter, men av olika skäl, t

ex lokala förhållanden eller kunskap om hur nätet ser ut, vill

man helst använda eget folk.

Ändå är behovet av ledningsförnyelse stort  – de flesta

kommuner har långt till den förnyelsetakt som skulle behövas

för att börja krympa det underhållsberg som nästan alla rullar

framför sig.

Vi på Scandinavia VA-Teknik vill gärna hjälpa till – när det

gäller projektering för våra egna metoder är ingen bättre än

vi – och de metoder vi arbetar med ger stora fördelar under

nästan alla förhållanden. Enda undantaget är när ledningska-

paciteten måste ökas kraftigt.

Enklare projektering klarar vi själva, och när förutsättning-

arna blir mer komplicerade samarbetar vi med Johan Lund-

berg AB – landets enda specialistkonsult inom alla delar av

den schaktfria tekniken, från projektering och upphandling till

genomförande och dokumentation.

Vänta inte – hör av dig direkt, så kan dina förnyelseprojekt

vara igång snabbt! 

ÖVERLÄMNA PROJEKTERINGEN TILL OSS



Det var lite med hjärtat i halsgropen som vi såg dörrarna till Elmias mässhallar öppnas den 30 septem-

ber. Vi hade ju bjudit in nästan hela VA-Sverige till vår monter för att kolla och bläddra i den första prak-

tiska handboken om ledningsrenovering.

Det blev precis som vi trott och hoppats – nästan hela tiden var montern fylld av besökare som inte

bara beställde böcker, utan också tog chansen att diskutera praktiska förnyelseprojekt, tekniska frågor

och principer för underhållsplanering.

Listan över monterbesökare som vill ha besök för att prata vidare om små och stora projekt är lång,

och när du läser det här är vi i full gång med uppföljningen.

Är du sugen på nya handboken kan du läsa mer om den på annan plats i SVATEXT och beställa ett per-

sonligt exemplar på www.svatek.se. Välkommen!
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FormidAbEl  Succé på VA-mäSSAn

Ovan: Anders Kjellberg Svatek,
tillsammans med Andreas
Nyman och Anna Valdusson från
Härryda kommun.
Ovan till höger: Johan Persson
Växjö kommun, Johan Johannes-
son Svatek, Rune Johansson
Svatek, Kjell Bergh Växjö kom-
mun, Thomas Karlsson Rehau.
Höger: Anders Kjellberg framför
en grupp ur ”temavandring om
schaktfri ledningsförnyelse”.
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FormidAbEl  Succé på VA-mäSSAn
Anna Arviddson och Fredrik
Forsander, Nybro kommun.

Arbetsledare Karl-Johan Karlsson be-
skriver installationen för intresserade
besökare på arbetsplatsvisningen.

Johan Johannesson inför en grupp som valt att gå ”temavandring om schaktfri 
ledningsförnyelse”.

De tre författarna till
den nya handboken.

Anders Kjellberg och Johan Johannesson från Svatek pratar ledningsrenovering med
några intresserade mässbesökare.
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Scandinavia VA-Teknik har valt att placera sitt huvudkontor i småländska

Odenslanda, en del av samhället Vederslöv som ingår i Växjö kommun.

Självklart hade vi kunnat ha vårt högkvarter på Fina Gatan i Stockholm,

eller i något av industriområdena i Storgöteborg. Men istället håller vi till i en

idyllisk röd stuga i ett hörn av grundaren Rune Johanssons gård.

Gården heter Odenslund och är speciell på många sätt. Söker du i Riksan-

tikvarieämbetets webbtjänst FORNSÖK så visar det sig att gården är en del

av ett större fornminne – en bytomt från 1700-talet, fördelat på flera områ-

den. 

Och inte nog med det – alldeles bakom kontoret finns en en offerkälla som

smålänningarna kallar Sigfridsa källa. Lite längre bort hittar du dels en

gravplats markerad med stenblock, dels hällristningar.

Att besöka Odenslanda är en speciell upplevelse. Här råmar korna, här

sjunger fåglarna och här samlas personalen för att äta frukost tillsammans.

Stress är ett okänt begrepp och hela platsen andas livskvalitet.

Många undrar vad namnet egentligen kommer ifrån. Att ”Oden” syftar på

asaguden Oden är rätt självklart, men ”landa” – vad betyder det?

Här har språk- och ortnamnsforskarna en del att berätta. ”Landa” betyder

helt enkelt ”åker, odlad mark” – det är alltså Odens mark.

Har du vägarna förbi ska du ta chansen att besöka oss. Kaffet står på för

jämnan, och hör du av dig i förväg kan det bli både kakor och annat. Välkom-

men!

Den som har forn-
minnen på tomten
får en speciell syn
på livet

Samtidigt med mässan, och bara ett sten-
kast från mässhallarna, utförde vi ett reno-
veringsuppdrag för Jönköpings kommun.
Självklart tog vi chansen att ge alla mäss-
besökare möjlighet att studera installation
av formpassade rör i praktiken.

Under två av mässdagarna gick därför
vår buss i skytteltrafik mellan Elmia och Ek-
backen, där vi renoverade närmare 800 m
vattenledning, DN250. Rune Johansson
från Scandinavia VA-Teknik berättade om
projektet och förklarade de olika stegen i
installationen för besökarna.

Den som ville kunde också ta lite fika,
eller sätta tänderna i en lätt lunch. Besö-
karna kom i en jämn ström, och många
tyckte det var skönt att komma ut i friska
luften en stund och dessutom få en inblick
i hur ledningsförnyelse med schaktfri teknik
kan se ut.

– Det kvittar hur mycket man berättar,
och hur snygga bilder man visar – ingen-
ting går upp mot att visa tekniken i verklig-
heten, säger Rune Johansson.

”Det kändes gott
att komma bort
från mässan en
stund”

va-mÄssan

Det första besökarna på årets VA-mässa mötte,
var en skylt som bjöd in till arbetsplatsbesök. 
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Konsultföretaget Johan Lundberg AB lanserade i samband med

VA-mässan 2014 NoDig Platform - ett webbaserat hjälpmedel

som förenklar och snabbar upp projektering och upphandling av

schaktfria projekt, både inom ledningsrenovering och nybyggnad.

Steg för steg guidas du framåt - NoDig Platform ställer frå-

gor och identifierar de faktorer i projektet som avgör metodvalet.

Sist skapas ett kvalitetssäkrat underlag som du kan använda di-

rekt för att göra en upphandling

Självklart får du hjälp att komma igång, och när du är klar

kan du få ditt projekt expertgranskat av Johan Lundberg AB.

Tid och pengar

Med schaktfri teknik går det ofta att spara uppemot 80 % jäm-

fört med traditionell schaktning. Dessutom skonas miljön; sam-

tidigt som trafikanter, närboende och butiker slipper att bli

störda. Schaktfri teknik är modern, miljövänlig och kostnadsef-

fektiv.

De flesta schaktfria projekt handlar antingen om att renovera

en befintlig ledning, eller att passera hinder såsom vattendrag,

vägar och järnvägar. Men eftersom många tycker det är svårt

att välja lämplig lösning, eller att ta fram ett bra upphandlings-

underlag, så missar man fördelarna med schaktfri teknik. Istället

väljer man schaktning.

NoDig Platform eliminerar dessa problem och skapar däri-

genom förutsättningar för stora besparingar.

NoDig Platform gör
schaktfri teknik
mycket enklare

Nio framsynta kommuner i Västsverige väljer Svatek
Göteborgs kranskommuner har gått samman och skrivit ett två-

årigt ramavtal med Scandinavia VA-Teknik om renovering av

tryckledningar. Avtalet avser installation av formpassade rör,

samt kringarbeten. Den beräknade avropssumman är 9 miljoner

per år.

Avtalet gäller Mölndals stad, Härryda kommun, Lerums kom-

mun, Partille kommun, Ale kommun, Öckerö kommun, Kungälvs

kommun, Alingsås kommun och Marks kommun.

Detta ramavtal är sista pusselbiten i ett större avtalskomplex,

som omfattar alla slags tjänster som berör ledningsbyggnad och

ledningsrenovering.

– Hittills har vi mest renoverat våra ledningar med hjälp av

schaktning, säger Sofia Sörqvist, rörnätschef i Marks kommun,

men vi är medvetna om fördelarna med schaktfri teknik. De ram-

avtal som vi nu upprättat gör att vi sparar tid, får mer gjort och

vi vet i förväg vad kostnaden blir.

– Vi håller också på att arbeta fram en långsiktig underhålls-

plan för ledningsnätet, men det arbetet tar tid om det ska göras

riktigt. Under tiden åtgärdar vi kända problemsträckor, och då

är ramavtalen ett viktigt stöd.

– Det här ramavtalet betyder mycket för oss, säger Rune

Johansson, VD på Scandinavia VA-Teknik. Dels har vi fått förnyat

förtroende från ett antal kommuner som vi redan tidigare sam-

arbetat med, dels är avtalet ett tydligt bevis på att vi är den en-

treprenör som framsynta kommuner bör välja.

Sofia Sörqvist,
rörnätschef i
Marks kommun,
har sitt kontor
vid stranden av
Viskan.
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SCHAKTFRI RENOVERING RÄDDAR
PARKPROMENADER I ÄLTA

– I flera år hade vi varit oroliga för VA-ledningarna genom

Evalundparken i Älta, säger Marilou Forsberg Hamilton,

gruppchef på VA- och avfallsenheten i Nacka kommun.

Första raset kom för några år sedan, och förra året var

det dags igen.

Ledningarna behövde renoveras, och det var bråt-

tom. Det handlade dels om cirka 1400 meter spillvatten-

ledning med diameter på 800/600 mm, dels om cirka

1000 meter vattenledning med diameter på 400 mm.

Spillvattenledningen är den enda som transporterar

spillvatten från Älta och Bollmora, Tyresö, och får inte

haverera. För att få en snabb lösning, och samtidigt be-

vara möjligheten för Älta-borna att promenera i parken

valde kommunen att använda schaktfri teknik.

– Av säkerhetsskäl har vi varit tvungna att hålla ar-

betsområdet avstängt eftersom det finns en rasrisk,

fortsätter Marilou. Men vi har skapat ett antal passager

genom området så att de som vill promenera i området

ändå ska kunna ta sig fram.

De ursprungliga planerna var att renoveringen skulle

utföras under första halvåret 2014, men upphandlingen

överklagades och fick göras om, vilket fördröjde hela pro-

cessen ett halvår. 

Entreprenaden tilldelades så småningom Scandina-

via VA-Teknik AB. Kontraktssumman är 13.6 miljoner.

Vattenledningen kommer att renoveras genom relining

med formpassade rör, och spillvattenledningen genom

relining med flexibla foder.

För att säkra nätets funktion under den tid som re-

noveringen genomförs har tillfälliga ledningar och pum-

par installerats. Arbetet inleddes i början av september

och ska vara avslutat före årsskiftet.


