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Idag ser vi en tydlig trend mot att beställarna väljer generalentreprenad istället för att själva ta
rollen som samordnare med alla problem som det kan medföra.
6-7. RAULINER PVC - NY PRODUKT MED MÅNGA FÖRDELAR
Många ledningsägare som ska förnya sina självfallsledningar tvekar inför metodvalet. För att
slippa flödesbegränsningar i framtiden vill man i de flesta fall behålla ledningsdiametern.
8-9. VILKEN STRATEGI GER MEST FÖRNYELSE FÖR PENGARNA?
Att förvandla ett ostrukturerat nuläge till en realistisk förnyelseplan och därefter jobba enligt
den, är som att äta en elefant – man tar en liten bit i taget
10-11. PERSONLIGA MÖTEN FÅR ABONNENTERNA ATT FIXA SINA FELKOPPLINGAR

8-9

CHRISTOFFER OCH RUNE HAR ORDET

Borås stad startade jakten på oönskat tillskottsvatten för många år sedan. Idag är Niclas Källqvist
och Kristian Svensson två av de tekniker som driver projektet.
12-13. ALLT FLER SLÅR LARM OM FÖRNYELSETAKTEN
Problemen med förnyelsetakten för det svenska VA-nätet har äntligen kommit högt upp
på dagordningen.

Visst kan det vara spännande att
titta lite i backspegeln när man firar
25-årsjubileum, men ska sanningen
fram så är vi bättre på att se framåt.

snart kommer fler tjänster som kompletterar

14-15. NU KAN DU AVROPA HÅLLBARA JOBB VIA SINFRA

det vi gör idag på ett naturligt sätt.

Svatek och Svapipe har skrivit ramavtal med Sinfra. En nationell inköpscentral som via ramavtal
förser medlemmarna med produkter och tjänster som är upphandlade med hållbarhet i fokus.

Det
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tydliga

tecken

på

att

16-21. DET HAR GÅTT RÄTT BRA FÖR BONDPOJKEN FRÅN GRANSHULT

lågkonjunkturen kommer, men lyckligtvis

Ska man försöka berätta historien om SVATEK ABs första 25 år, så är det oundvikligt att

är det svenska ledningsnätet inte så

Det brukar sägas att ”stillastående
betyder tillbakagång”, och det
stämmer rätt bra på oss.

12-13

konjunkturkänsligt - behovet av underhåll
och förnyelse kommer alltid att finnas.

historien, åtminstone inledningsvis, mest handlar om smålänningen Rune Johansson
22. MILJÖASPEKTER PÅ FÖRNYELSE BLIR ALLT VIKTIGARE
Allt oftare publiceras forskningsresultat som jämför skillnaden i miljöpåverkan hos schaktfritt
ledningsbyggande med traditionell schaktning.

Det är glädjande att både politiker och
proffs insett behovet av en upprustning

Vi har aldrig satt oss ner och varit nöjda

av ledningsnätet. Tunga aktörer påtalar

med det vi har. Istället har vi utvecklat

regelbundet

nya tjänster för att göra livet ännu lättare

underhåll, och det är vi tacksamma för.

behov

av

förnyelse

och

23. SVAPIPE TAR NYA MARKNADSANDELAR
Framgångarna på underhållsmarknaden bara fortsätter för Svapipe.

Rune Johansson, VD - Svatek

24-25. SYSKONEN BRYTER 100-MILJONERSVALLEN!
Både Svatek och Svapipe utvecklas positivt och stabilt. Även omsättningssiffrorna stiger - det

för våra kunder. Ibland har det handlat
om att komplettera sortimentet med nya

Ett par saker tar vi med oss in i framtiden.

produkter, ibland om att utveckla nya

Dels total ärlighet mot kunderna - lova inte

tjänster som kunderna drar nytta av.

för mycket. Dels att hålla oss till det vi kan.

innevarande räkenskapsåret kommer bolagen tillsammans att omsätta mer än 100 miljoner.

30-31

Många verkar tro att relining är en generell
Det var precis så vi tänkte när Svapipe

teknik som fungerar överallt. Vi vet att det

föddes. Vi såg att den som regelbundet

inte är så, utan att specialisering är nyckeln

underhåller sitt ledningsnät har bättre

till framgång och till nöjda kunder.
Du som läser det här är välkommen att dela

ledningsunderhåll och ledningsförnyelse

vår framtid!

Det pratas mycket om hur effektiva landets VA-kontor skulle kunna bli om digitala hjälpmedel
användes i högre grad.
28-29. VI TÄNKER TA OSS TILL KAPSTADEN! OCH HEM IGEN!
Friskvård och god arbetsmiljö är saker som alltid varit viktiga för oss på Svatek. Det är ingen tillfällighet
att huvudkontoret finns i en röd stuga på landet istället för i en kontorsbyggnad mitt i stan.

kunskaper om var renoveringsbehovet
är störst, och därför går våra tjänster

26-27. DIGITALA HJÄLPMEDEL FÖR BESLUT OM UNDERHÅLL OCH FÖRNYELSE

30-31. TEKNIKDAGARNA ÅTERKOMMER I HÖST!
För två år sedan turnerade vi runt i landet och berättade om de möjligheter som ny teknik ger.

Christoffer Johansson, VD - Svapipe

hand i hand. Så kommer vi att fortsätta, och

Vi hade gott om besökare, men alla fick inte chansen. Det blir en ny omgång teknikdagar i höst.
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Idag ser vi en tydlig trend mot att beställarna väljer
generalentreprenad istället för att själva ta rollen som
samordnare med alla problem som det kan medföra.

Foto: Adam Klingeteg

SMARTA BESTÄLLARE VÄLJER
GENERALENTREPRENAD
Nästan alla ledningsägare vill förnya sina ledningsnät i snabbare takt än

prioriteringar

dokumentation

kartlägga felkopplingar samt insatser inom ledningsunderhåll ger ett

Vi har längre erfarenhet av ledningsförnyelse än de flesta, och det

idag. Hindret är inte pengar, utan brist på personalresurser. Idag ser vi därför

och utvärdering. När beställaren önskar tar vi rollen som general-

perfekt underlag för förnyelseplaneringen genom att beställarens

betyder att vi både kan hitta genvägar och undvika misstag. Vilket i

en tydlig trend mot att beställarna väljer generalentreprenad istället för att

entreprenör, men givetvis kan beställaren själv svara för delmoment

databas uppdateras direkt.

förlängningen betyder kostnadskontroll, säkerhet och ett ledningsnät

själva ta rollen som samordnare med alla problem som det kan medföra.

som passar organisation och bemanning.

och

planarbete,

genomförande,

som fungerar under många år framåt.
Svatek hjälper beställaren att välja den renoveringsmetod som ger bäst

Ett närmare samarbete med Svapipe och Svatek eliminerar många

Syskonsamverkan

resultat för den aktuella ledningssträckan. Vissa renoveringsprojekt

Vi delar med oss av våra erfarenheter under höstens teknikdagar, som

problem. Vi hjälper till med alla steg i förnyelseprocessen - utredningar,

Svapipe har en viktig roll i samarbetet. Deras arbete med att områdesvis

utför vi själva; andra utför vi med hjälp av underentreprenörer.

du kan läsa mer om på sida 30-31.
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RAULINER PVC

FÖRDELAR

NY PRODUKT MED MÅNGA FÖRDELAR



Samma statiska bärkraft och livslängd
som ett helt nytt rör

Många ledningsägare som ska förnya sina
självfallsledningar tvekar inför metodvalet.
För att slippa flödesbegränsningar i
framtiden vill man i de flesta fall behålla
ledningsdiametern.
Strumprenovering
fungerar i många fall, men som alternativ
har vi tagit fram ett kostnadseffektivt
alternativ för de beställare som föredrar
ett fabrikstillverkat, formpassat rör.
Metoden eliminerar den osäkerhet och
de kvalitetsproblem som kan uppstå
vid strumprenovering.



nytt rör och produkten går utan problem att

listade ftalater

installera schaktfritt genom brunnar med
standardmått. Före installationen förvärms



röret i en mobil värmeanläggning, vilket gör



snabbt. Omformningen görs med hjälp av
en ny installationsutrustning, skräddarsydd
just för Rauliner.
brunnar



Kan installeras i böjar upp till 45º



Mängden tillskottsvatten påverkar inte
omformningsprocessen

ansluts



antingen genom uppfräsning eller med
ansluta till Rauliner PVC.



PVC-rör som installeras på samma smarta
sätt som klassiska U-Liner. Den släta insidan

Vill du veta mer om Rauliner; kanske

gör att flödet inte begränsas.

diskutera ett konkret projekt? Då kontaktar

Rauliner PVC är helt återvinningsbart,
Henrik Svensson

uppfylla kraven på att visa miljöhänsyn vid

henrik@svatek.se

upphandling av produkter och tjänster.

070 - 37 35 344

En Rauliner PVC-installation blir som ett helt

TEKNISK DATA
Material

PVC

Applikationer

Självfallsledningar

Dimensioner

Ø 150 - Ø 400 mm

Ringstyvhet

SN 4 - SN 8 (Självfallsledningar)

Kvalitetssäkrat genom ISO 11296-3

LÄS MER PÅ SVATEK.SE

du Henrik Svensson.
vilket är ett måste för de beställare som vill

Rauliner bibehåller ursprunglig
kapacitet i ledningen

hattprofiler. Standardrördelar går enkelt att
Rauliner PVC är ett kvalitetskontrollerat

Standardrördelar kan anslutas till
RAULINER PVC

ånga och tryck. Vi har designat och byggt

och

Schaktfri och snabb installations- och
anslutningsprocess

att återskapandet av den runda profilen går

Servisledningar

Fritt ifrån blystabilisatorer och negativt
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Isolera område för
förnyelsearbete?

JA

JA

JA

Att förvandla ett ostrukturerat nuläge
till en realistisk förnyelseplan och
därefter jobba enligt den, är som att äta
en elefant – man tar en liten bit i taget
Sebastian Adén, produktionschef, Svatek

GRÄV

Föreligger det
hinder för att spräcka
ledningen eller
borra en ny?

NEJ

SCHAKTFRITT

Har behovet
ökat?

Kapacitetsbehov

Förändrat
kapacitetsbehov?

NEJ

NEJ

JA

GRÄV

JA

Föreligger det
hinder för att
använda beﬁntlig
infrastruktur?

NEJ

Föreligger det
hinder för att
återanvända
beﬁntlig
infrastruktur?

SCHAKTFRITT

GRÄV

SLIPLINING

NEJ

Krav på utförande

Val av schaktfri metod

Krav på material

Jag vill påminna om årets Teknikdagar. Du kommer att få vara med

tänker bevisa under Teknikdagarna, att förnyelsetakten kan höjas

när vi tillsammans med Svapipe, VA-utveckling och Aarsleff går från

bara genom att använda schaktfria metoder. Digitala verktyg som

”ett blankt papper” till en praktiskt användbar förnyelseplan, följt av

pekar ut ”var man ska börja” finns.

hydrauliska beräkningar och val av lösning.
Vi tänker även utmana några av de ”fake news” vi möter. T ex att
I samband med årets Teknikdagar (se sida 30-31) har vi tagit fram ett

schaktfritt inte är kostnadseffektivt om det är mindre än x meter

generellt beslutsträd för förnyelsearbete. Vid allt anläggningsarbete

mellan serviserna. Eller att schaktfritt inte är tillämpbart om flera

måste man faktiskt, medvetet eller omedvetet, följa dessa logiska

ledningar ska renoveras samtidigt. Sanningen är faktiskt att det är just

resonemang. För till syvende och sist handlar det inte enbart om att

då som fördelarna med schaktfritt är störst.

prioritera områden, arbetet ska också utföras.

VILKEN STRATEGI GER MEST
FÖRNYELSE FÖR PENGARNA?
Jag vet att jag inte tillhör den mest rutinerade skaran i den här
branschen, men några saker har jag redan hört till leda:

Tills vi möts i en stad nära dig – läs P110, håll hårt på yrkesstoltheten
Vi som jobbar med detta dagligen vet att inget av påståenden

och kom ihåg att det inte finns någon viktigare infrastruktur än vårt

”Pengarna räcker inte” och ”Var ska vi börja” stämmer. Vi vet, och

VA-nät. Och det är vi som sköter det. Tillsammans.

Under tiden ägnar sig landets VA-ingenjörer åt diverse brandsläckning.
Jag är kanske cynisk, men jag tror inte att någon sådan plan går att
göra. Ett tillvägagångssätt eller en metodik - javisst, men inte en

1) Pengarna räcker inte till den förnyelsetakt som vi borde ha.
2) Var ska vi börja?

fullständig gör-det-själv-beskrivning. De flesta som jobbar med detta

Alla som besökte VA-Utvecklings användarträff i våras fick nöjet att

Vad jag egentligen vill få sagt med detta är att det i slutänden bara

lyssna till Kent Alm - en av landets mest erfarna VA-ingenjörer. Han

handlar om att börja jobba. Att förvandla ett ostrukturerat nuläge till

fastslog att trots dagens alla tekniska hjälpmedel så har vi inte kommit

en realistisk förnyelseplan och därefter jobba enligt den, är som att

särskilt långt med att skapa hållbara förnyelseplaner.

äta en elefant – man tar en liten bit i taget. Kanske är strategin initialt

till vardags är ju ingenjörer - och det är ett ämbete som förpliktigar.

lite trubbig och prioriteringarna felviktade, men efter något år är
Annika Malm, RICE, gjorde samma konstaterande vid årets RÖK-

den med stor säkerhet ett både adekvat och levande styrdokument.

konferens. Är det verkligen så illa? Och vad beror det på? Ibland känns

Det viktigaste av allt är att man har en plan att arbeta efter. De flesta

det som om hela branschen sitter och väntar på att Svenskt Vatten ska

stödverktygen finns redan i t ex VA-Banken.

lansera en P1XY-publikation som innehåller århundradets masterplan.
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LEDNINGSINVENTERING OCH
LOKALISERING AV FELKOPPLINGAR


100% information om hur fastigheternas
ledningar är kopplade



Okända brunnar, spygatter upptäcks



Läckor och överläckage avslöjas



Mindre tillskottsvatten på sikt



Neutral personal utför arbetet
– inte kommunen



Uppdaterad databas med info om
respektive område



Överskådlig / tydlig dokumentation
Resultatet av en framgångsrik jakt på tillskottsvatten.

LÄS MER PÅ SVAPIPE.SE

– Orsaken, däremot, är svår att gissa. Det

Mjuk linje

kan vara felkopplade fastigheter, men lika

Många, framför allt personer som bott

ofta skadade eller läckande ledningar i

länge i ett område och inte vet hur VA-nätet

kommunens egna nät. Därför filmar vi alla

fungerar, blir lite chockerande när de får

kommunala ledningar i samband med att vi

ett officiellt brev från kommunen med

kontrollerar fastigheternas.

anmodan att koppla om sina ledningar. Man

– Vi arbetar områdesvis efter en femårsplan

ringer, är orolig och tror att det handlar om

- betar av ett samhälle eller stadsdel i taget,

stora investeringar.

och räknar med att nå centrum om några år.

Bilden är tagen från ett annat projekt

Det kommer att bli komplicerat eftersom

– Efter första telefonkontakten brukar vi

gatuarbeten kommer att krävas, plus att det

besöka fastigheten, prata med ägaren och

finns många skyddsvärda fastigheter där

berätta om bakgrunden. Vi brukar också

man måste gå fram försiktigt.

kunna hjälpa till med tips på entreprenörer
som vet vad det handlar om. Eller praktiska

Snabbt och enkelt

råd om att använda utkastare eller anlägga

När det gäller identifiering av felkopplingar

stenkista då ombyggnaden blir för kostsam.

har Borås Energi & Miljö sedan länge ett bra

PERSONLIGA MÖTEN FÅR ABONNENTERNA
ATT FIXA SINA FELKOPPLINGAR

Även om anmodan innehåller krav på att

av det praktiska i samband med kontrollen

felkopplingarna ska vara åtgärdade inom

- abonnentavisering, ritningsuppdatering

ett år, så har man stor förståelse och ger

och inte minst kontakt med boende som

dispens om fastighetsägaren vill samordna

blir oroliga när det plötsligt börjar ryka ur

jobbet med andra VA- eller anläggningsjobb.

stuprören. Ändå har det faktiskt hänt att

Niclas Källqvist
Borås Energi och Miljö

Borås stad startade jakten på oönskat tillskottsvatten
för många år sedan. Idag är Niclas Källqvist och
Kristian Svensson två av de tekniker som driver
projektet tillsammans med övriga på VA-driften.

samarbete med Svapipe, som sköter mycket

brandkåren larmats av oroliga närboende.

– Ibland är beslutsprocessen också trög,
t ex då fastighetsägaren är ett stort bostads-

Svapipe levererar en tydlig karta som

bolag eller en bostadsrättsförening. Vår

orenat avloppsvatten hamnar i naturen, vilket inte är bra för miljön.

visar vilka fastigheter som är OK och

princip är att undvika konflikter och i alla

– Vi har jobbat länge med tillskottsvatten, men jobbet intensifierades

vilka som behöver åtgärda sina ledningar.

lägen försöka föra en dialog. Det lönar sig i

när länsstyrelsen i samband med bygget av vårt nya reningsverk

Svapipe kartlägger också spygatter och

långa loppet, avslutar Niclas.

anmodade kommunen att arbeta aktivt med tillskottsvatten.

liknande som är viktiga att känna till. I
snitt har uppemot 15% av fastigheterna

Prioritering viktigt

felkopplingar, men andelen varierar stort

– Syftet är dels att sänka driftskostnaden för reningsverk och

– Vi arbetar systematiskt och utgår från pumpstationernas driftsdata,

mellan olika områden. Fastigheternas ålder

pumpstationer, dels att minska antalet bräddningar vid höga flöden,

kompletterar Kristian. När vi ser att en pumpstation bräddar ofta vid

inleder Niclas. Kemikalier och el är dyrt, och bräddning innebär att

regn, är det en tydlig indikation på att det kommer mycket tillskottsvatten.

Kristian Svensson
Borås Energi och Miljö

verkar inte ha någon betydelse.
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ALLT FLER
SLÅR LARM OM
FÖRNYELSETAKTEN

När det gäller förnyelsetakten har
experterna länge hävdat att den måste
fördubblas under kommande decennier.

Problemen med förnyelsetakten för det
svenska VA-nätet har äntligen kommit
högt upp på dagordningen. En orsak är
säkerligen det globala miljömedvetandet,
och den obehagliga insikten om vad som
kommer att hända när glaciärerna smälter,
haven stiger och hundraårsregnen blir
allt vanligare.
Med Greta Thunberg har miljöengagemanget fått
ett ansikte. Katastrofscenarion målas upp i den ena
rapporten efter den andra och miljöjournalisterna får
extra spaltutrymme. Att Donald Trump spjärnar emot
gör ämnet extra medialt. Miljökonferenserna står som
spön i backen och yrvakna politiker gör allt dom kan för
att inte bli kvar på perrongen när miljötåget går.
När det gäller förnyelsetakten har experterna länge
hävdat att den måste fördubblas under kommande
decennier. Kommunerna har under många år gjort för
lite och nu ser man konsekvenserna. Under konferensen
”Rörnät och klimat” i våras var behovet av förnyelse
ett återkommande tema. Även de säkerhetspolitiska
farorna med en infrastruktur som inte fungerar har varit
på tapeten.
Svenskt Vatten framhåller att de svenska kommuner som
tog i ordentligt under miljonprogrammet på 60-talet har
klarat sig fram till idag, men nu har utvecklingen kommit
i fatt. När det gäller vattenförsörjningen räcker det inte
att förnya, man måste också bygga ut ledningsnätet
eftersom förbrukningen per person ökar. På sikt kommer
detta att fördubbla vattenpriset.
Det är viktigt att öka förståelsen för satsningar på
vattenkvalitet, säker avloppshantering och ledningsförnyelse. Därför har Svenskt Vatten utvecklat ett
webbaserat

utbildningsverktyg

skräddarsytt

för

politiker. Målet är att ge svar på de frågor som alltid
dyker upp i samband med förnyelsetakt och VA-taxor.
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NU KAN DU

SVATEK OCH SVAPIPE HAR SKRIVIT RAMAVTAL MED SINFRA

AVROPA HÅLLBARA
JOBB VIA SINFRA
Inom ledningsunderhåll omfattar ramavtalet:

Inom ledningsförnyelse omfattar ramavtalet:

Intresset för att välja hållbar teknik och hållbara material ökar. Sinfra är
en nationell inköpscentral som via ramavtal förser medlemmarna med
produkter och tjänster som är upphandlade med hållbarhet i fokus.



Luft/-vattenspolning av vattenledningar



Relining av tryck- och självfallsledningar med
formpassade rör - U-liner



Ledningsinventering med rök



Inventering av nedstigningsbrunnar



Relining av självfallsledningar med
formpassade rör - Rauliner

Sinfra har ett väl inarbetat koncept för upphandling som dels prioriterar
hållbarhets-perspektivet, dels leverantörernas hållbarhets arbete t ex att
leverantören åtar sig att följa Sinfras uppförandekod.



Mekanisk rensning (Polly Pig)



Armerad tryckslang - Primus Line



Provtryckning och desinficering av vattenledningar



Kontinuerliga rör - Sliplining



Filmning av VA-ledningar



Mekanisk rensning (Polly Pig)

KONTAKTPERSONER
Här är kontaktpersonerna när du vill veta mer om de tekniska,
ekonomiska och miljömässiga fördelarna som du får när du
väljer våra metoder och vårt sätt att driva projekt.

Ledningsunderhåll - Svapipe

Ledningsförnyelse - Svatek

Christoffer Johansson
christoffer@svapipe.se
0733 - 69 36 01

Henrik Svensson
henrik@svatek.se
070 - 37 35 344
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DET HAR GÅTT RÄTT BRA FÖR
BONDPOJKEN FRÅN GRANSHULT
Ska man försöka berätta historien om SVATEK ABs första 25 år, så är
det oundvikligt att historien, åtminstone inledningsvis, mest handlar
om smålänningen Rune Johansson - hans drivkraft, ambition och
entreprenörskap. Men vi börjar från början:

1956

1956-1970

1971 - 1975

Rune föds i den lilla byn Granshult, ett par

Han växer upp under enkla förhållanden på

Rune flyttar till Vetlanda för att börja sina

kilometer från gränsen mellan Jönköpings

en bondgård med sju kor, en häst och lite

gymnasiestudier på ekonomisk linje. Hans

och Kronobergs län, mitt i de småländska

skog. Närmsta skola finns i grannbyn och

mor vill gärna att han ska bli bankman men

skogarna.

klassen består av fyra elever.

Rune har andra tankar.

- Mina föräldrar Robert och Kerstin kom

På fritiden hjälper Rune till på gården och

Efter

från jordbrukarfamiljer och började redan

redan tidigt väcks intresset för jakt. Den lilla

skogsutbildning i Värnamo. Redan då

som 12-13-åringar att arbeta på respektive

tid som blir över ägnar han åt idrott, främst

kommer en flicka från Växjö vid namn

gård, främst med att mjölka kor och andra

fotboll i Lindshammars GoIF.

Kerstin in i bilden! Alltsedan 1974 har

sysslor. Min mor var yngst i en skara av 6 barn.

gymnasiet

satsar

han

på

Kerstin varit Runes stora stöd.
- Min bror som är 7 år äldre hjälpte också till
på gården. Det var få barn i byn att leka med,

Under 1975 arbetade Rune ett år som

så det var att cykla ca 5 km till sina kompisar

yrkeshuggare i skogen på ett lokalt sågverk.

för att leka.
- Semesterresorna var ganska få, dock
var det resor till Öland. Närmsta stad var
Vetlanda och dit åkte vi för att ”storhandla”.
Min far var motorintresserad vilket gjorde
att jag fick intresse för speedway. Så givetvis
är mitt lag Njudungarna.
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1976 - 1978

1979 - 1986

1987 - 1991

1992 - 1993

Rune gör sin militärtjänst vid I 12 i Eksjö

Rune börjar arbeta för Skanska, blir

Rune blir arbetschef för SIAB i Kronobergs

U-Linermetoden är nu etablerad. För att

Den 1 januari startar det nya företaget

Man testar den s.k. Phoenix metoden -

och spelar samtidigt fotboll i Norrhults BK

bl.a. arbetsledare för Skanska Housing

län. Året efter blir han erbjuden att ta

tillgodose

Scandinavia VA-teknik. Företagets logotype

ett flexibelt foder - i Järfälla och Nacka.

och i Vetlanda FF.

System och tillbringar en tid i Libyen som

ansvar för SIAB VA-teknik, ett dotterbolag

produceras materialet av Rehau i Tyskland.

är utformad efter en idé av Kerstin

Projektet läggs ner eftersom metoden inte

projektledare. Rune studerar till ingenjör inom

i koncernen, och nu vaknar intresset för

Verksamheten i Sverige är lönsam, men det

Edlund-Johansson.

uppfyller företagets kvalitets- och miljökrav.

bygg och anläggning i Göteborg och Växjö.

ledningsförnyelse. 1989 blir Rune pappa

finns behov av vidareutveckling. Nu drabbar

igen, nu till Sofia!

emellertid

Efter militärtjänsten i Eksjö börjar Rune
arbeta som virkesmätare i Jönköpings och
Kronobergs län.

1982 gifter sig Rune och Kerstin. Samma

den

europeiska

bygg-

och

marknaden

1997 - 2000

fastighetskrisen

Första kunden är Kalmar Vatten och antalet

Verksamheten flyttar från Växjö innerstad

Sverige, räntan stiger till 500% och SIABs

anställda vid denna tid är fyra. Nu startar

till ett eget hus på gården i Odenslanda.

det stora ”lagarbetet” under enkla former.

år anställs han vid Svenska Väg som

Jaan Aalders Pipe Liners Inc i New Orleans

koncernledning säger stopp för de invest-

arbetsledare. Senare samma år ombildas

presenterar tankar om en ny metod för

eringar som behövs i denna typ av företag.

Svenska Väg till JCC där Rune fortsätter

ledningsförnyelse.

som platschef. Mest handlar det om bygg-,

SIAB ger Rune mandat att gå vidare med

berg-, betong- och va-jobb.

Koncernledningen

1994 - 1996

i

1998 är det premiär för förnyelse av
- Eftersom jag fick med stabila medarbetare

trycksatta ledningar med U-linermetoden,

Rune bestämmer sig för att lämna SIAB

som ville framåt och var beredda att jobba

och ett antal projekt genomförs i Norge.

utvecklingen tillsammans med maskin-

VA-Teknik, men erbjuds istället att ta över

hårt lyckades vi visa fördelarna med relining.

ingenjören Leif Palm. Nu är bollen i rullning,

verksamheten. Det handlar om stora pengar

Efter ett år som gifta köper Rune och Kerstin

och tillsammans med Jaan Aalders och Ivan

och familjen Johanssons ekonomi ansträngs

Det var många och långa resor runt i Sverige

ännu en installationsutrustning. Rune utses

Odenslanda, Odenslund, och startar den

Mandich utvecklas metoden U-liner.

till bristningsgränsen.

för att få tag i lämpliga reliningsarbeten.

till ”Årets entreprenör” av Företagarna i

Samtidigt skulle ekonomin hänga med, det

Kronobergs län.

totalrenovering som blivit ett livsprojekt
som fortfarande pågår. Att spela fotboll är

På

hemmaplan

Rune

Rune kontaktar sina tidigare anställda och

fortfarande ett stort intresse och nu heter

tillsammans med maskiningenjören Leif

frågar om de är intresserade av att jobba i

klubben Växjö Norra.

Palm

som

det nya bolaget. En av dem som tackar ja är

behövs. I maj 1990 är det premiär för

Börje Karlsson, som idag är en av delägarna

Äldsta dottern Frida föds och Rune bygger

U-Liner i Sverige - platsen är Alstermo och

i SVATEK AB.

en sandlåda i kolossalformat!

objektet en 225 mm spillvattenledning,

den

konstruerar

installationsutrustning

För att möta den ökande efterfrågan byggs

var tufft vid denna tid.
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2003 - 2004
Stockholm

Vatten

ger

Scandinavia

VA-Teknik förtroendet att ansvara för en

2005

2007 - 2014

2015

2018

2019

Göteborgs hamn väljer U-Liner för att ge

Verksamheten fortsätter att växa och

Verksamheten fortsätter att utvecklas,

Svatek och Svapipe passerar för första

SVATEK AB fyller 25 och firar jubileet med

sina vattenledningar nytt liv.

passerar år 2009 45 miljoner. Kristoffer

verkstaden flyttas till större lokaler på

gången den magiska omsättningsgränsen

pompa och ståt. Rune är fortfarande still

Björn börjar på Scandinavia VA-Teknik. Han

Minkvägen i Växjö.

100 miljoner. Personalstyrkan är över 30

going strong, även om frisyren förändrats

personer och Scandinavia VA-Teknik byter

något under årens gång.

större områdesrenovering med U-Liner i
Årsta. Kallt var det, men resultatet blev bra

Orsaken till uppdraget var att 1000 meter

och kunden nöjd.

vattenledningar i gjutjärn var undermåliga.

är numera också delägare.
Omsättningen närmar sig nu 70 miljoner. För

officiellt namn till SVATEK AB.

Vattenledningen var belägen på den del av

SVATEK AB etablerar sig i Göteborg och

att tillgodose behovet av ledningsunderhåll

Bilden visar Lennart Fredriksson som just

hamnplan som har hög intensitet. I närheten

kompletterar samtidigt produktsortimentet

startar vi SVAPIPE AB som har högkvarter

Nya medarbetare som är ” hungriga” anställs

familj, mina medarbetare, våra beställare,

påbörjat indragningen av U-linern.

lastas och lossas containrar kontinuerligt

med Primus Line - en flexibel slang som

i Mölnlycke. Christoffer Johansson leder

och vi tar nya marknadsandelar. Under

leverantörer och underentreprenörer.

med hjälp av Skandinaviens tre största

levereras i långa längder och klarar snäva böjar.

verksamheten och utses till VD.

detta året börjar våra gemensamma tankar

Utan er hade denna resan inte varit möjlig.

att utvecklas gällande självfallsledningar

Dock är detta bara början - det stora

Lennart har numera en central roll på

kranar. Konventionell omläggning genom

verkstaden och lagret i Växjö.

schaktning var därför otänkbart.

År

2014

utser

SSTT

Primus

Line-

- Jag vill med rikta ett STORT TACK till min

I och med att SVAPIPE bildas så blir

och vi bestämmer att vi ska satsa på ett

behovet av vår teknik kommer bara att öka

installationen i Grums till årets främsta

koncernen

formpassat rör som kallas Rauliner.

och jag gratulerar alla som får förmånen att

Uppdraget krävde mycket detaljplanering

schaktfria projekt. Scandinavia VA-Teknik

täcker nu både ledningsförnyelse och

och minuters noggrannhet, för att

sluter ett större avtal i Stockholmsregionen

ledningsunderhåll av va-ledningar.

uppfylla tidsplanen.

med SKL.

mera

komplett

och

vi

jobba inom denna sektor.
Under detta år så får Rune en mera
renodlad VD-roll.

- När man får jobba med härliga människor
växer hungern som entreprenör.
Står bara hälsan bi ser jag fram emot många
år tillsammans.
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SVAPIPE TAR NYA
MARKNADSANDELAR
Framgångarna på underhållsmarknaden bara fortsätter för Svapipe.
Följande kommuner finns numera på kundlistan. Och fler kommer ...

MILJÖASPEKTER
PÅ FÖRNYELSE BLIR
ALLT VIKTIGARE
Projektnamn

Nysättra

Projektnummer

305975

Projektplats

Norrtälje , Sweden

luft- / vattenspolning

Ystads kommun

ledningsinventering

Simrishamns kommun

ledningsinventering

Svenljunga kommun

ledningsinventering

Nacka Vatten & Avfall

ledningsinventering

Karlstads kommun

ledningsinventering

Totalt utsläpp ton CO2e per kategori

200

Schakt

Ystads kommun

Schaktfritt

100

Klimatavtryck

Det här sättet att tänka har Klimatavtryck
även nått politikerna, som allt mer

Allt oftare publiceras forskningsresultat som jämför skillnaden i
ton CO e för detta projekt
ton CO e för detta projekt
291
51
fokuserar på olika sätt att straffbeskatta
åtgärder
och arbetssätt som
miljöpåverkan
hos
schaktfritt ledningsbyggande med traditionell
utsläppsbesparing med den schaktfria
MaterialTransport av
Schakt,
Produktion
82%
ArbetsTransport av Transport
av
påverkar
Någon tydlig trendmetoden
att välja utförande och
schaktning. En färsk studie gjord i finska Lahti visar
att den
och rörAvfall största
arbets- miljön
packning &negativt.
& Transport
maskiner
rör
avfall
produktion
maskiner
överyta
av massor
ton CO2e sparat med den schaktfria
Schakt
4,509.41
,222.11
,608.16
,743.16
32,123.86
,949.58som
111,683.90
139,872.51 utsläpp har vi 240
metoder
minimerar
dock svårt
att se.
skillnaden beror på att schaktfritt tar betydligt
kortare
tid, vilket
metoden för detta projekt
Schaktfritt 37,929.21
,643.71
6,720.94
2,024.57
,142.01
1,424.37
,040.41
2,003.39
påverkar både buller och utsläpp.
2

2

Total utsläpp ton CO2e per projekt

Intresseorganisationer som SSTT och BOS är också med på

350

300

miljötåget. För att underlätta beslutsfattandet har t ex företag som

Den finska studien visar också att förbrukningen av naturresurser
var
250
Schakt
7-13 gånger mindre när schaktfri teknik användes.

Schaktfritt

Aarsleff (se nedan) och NCC utvecklat digitala kalkylverktyg.

200

150

291

100
50

51

90



80

Luft / vattenspolning av
dricksvattenledningar

Totalt utsläpp
ton CO2e per
installation

70

60



50

Ledningsinventering och
lokalisering av felkopplingar

40
30

20

LÄS MER PÅ SVAPIPE.SE

10
Schakt
Schaktfritt

#

Sensitivity: Internal

1
0,83
0,49

2
0,73
0,48

3
13,7
3,14

4
3,82
1,36

5
10,4
2,33

6
31,5
3,43

7
12,6
2,45

8
25,0
3,35

9
30,0
3,83

10
81,0
9,82

11
13,1
3,07

12
14,4
3,00

13
17,4
4,50

14
16,6
2,13

15
4,69
1,15

16
4,01
2,63

17
0,65
1,18

18
4,01
2,03

19
5,81
0,54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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SYSKONEN BRYTER
100-MILJONERSVALLEN!
Både Svatek och Svapipe utvecklas positivt och stabilt.
Även omsättningssiffrorna stiger - det innevarande
räkenskapsåret kommer bolagen tillsammans att
omsätta mer än 100 miljoner.

ledningsförnyelse. Vi ser också att nöjda kunder stannar kvar och

nyckelfärdig lösning kan göra det medan den som vill använda egen

I takt med att ledningsägarna börjar arbeta långsiktigt, kommer

återkommer. Allt fler har också upptäckt att ramavtal är ett sätt att

personal för kringarbeten alltid har det alternativet.

behovet av våra tjänster att öka.

Vi ser positivt på framtiden. Förnyelsebehovet är enormt, samtidigt

Vi tror också att allt fler kommer att välja metoder som inte innebär

förenkla inköpsprocessen - att slippa upphandling innebär att man får
mer gjort på kortare tid.

som allt fler inser fördelarna med förebyggande underhåll. Fortfarande

att man lappar och lagar, utan resulterar i en ledning som har samma

Att vi jobbar effektivt gör givetvis också att vi kan hålla en

är det ovanligt med långtidsplanering - man reparerar det som går

egenskaper och livslängd som en helt ny.

Det finns flera orsaker, där den växande marknaden är en av de

konkurrenskraftig prisnivå. Plus att vi är flexibla när det gäller

sönder akut och förnyar först när problemen återkommer för ofta på

viktigaste. Allt fler kommuner har fått upp ögonen för behovet av

samarbetet med våra kunder - den som vill ha totalavtal och köpa en

samma sträcka.
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DIGITALA HJÄLPMEDEL
FÖR BESLUT OM UNDERHÅLL OCH FÖRNYELSE
Det pratas mycket om hur effektiva landets VA-kontor
skulle kunna bli om digitala hjälpmedel användes i högre
grad. Men för ledningsunderhåll och ledningsförnyelse
är det faktiskt helt sant.

varje gång en fysisk åtgärd görs på ledningsnätet ska man ta chansen

Samma seriösa arbetssätt måste gälla händelser. Läckor, ledningsskador,

när en ny stadsdel byggs? Eller fritidshus permanentas? Var finns de

att kolla att databasens uppgifter stämmer.

kärvande ventiler, spolningar - allt måste dokumenteras. Det är först när

material som är viktigast att byta ut.

VA-teknikerna verkligen kan lita på databasen som det går att göra de
När Svapipe förbereder ett spoluppdrag inleder vi alltid med att

analyser som avslöjar nätets svaga och känsliga punkter.

Alltså - gärna digitalisering, men först en komplett och korrekt

kontrollera kartor och fakta om nät och knutpunkter. Vi hittar alltid

databas. Vill du veta mer - anmäl dig till höstens teknikdagar. Du hittar

avvikelser, och det gäller att se dessa som positiva - allt som korrigeras

Med ett korrekt underlag går det att göra underhålls- och

I grunden måste en korrekt, komplett och uppdaterad databas över

höjer kvaliteten på databasen. Sak samma när vi letar orsaker till oönskat

förnyelseplaner på riktigt. När lönar det sig bättre att renovera än att

ledningsnätet finnas. Här gäller det att utnyttja vardagssysslorna -

tillskottsvatten - allt vi hittar jämförs med databasen. Avvikelser korrigeras.

reparera? Vad går att samordna med andra förvaltningar? Vad händer

26
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inbjudan på va-utveckling.se

”
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Gärna digitalisering, men först
en komplett och korrekt databas

VI TÄNKER TA OSS TILL
KAPSTADEN! OCH HEM IGEN!
Friskvård och god arbetsmiljö är saker som alltid varit
viktiga för oss på Svatek. Det är ingen tillfällighet att
huvudkontoret finns i en röd stuga på landet istället för
i en kontorsbyggnad mitt i stan.

Under 2019 gör vi en rejäl intern friskvårdssatsning där syftet är

Team Rynkeby

att skapa och bibehålla en bättre livsstil. I praktiken betyder det

Svateks VD Rune Johansson har vid två tillfällen cyklat till Paris som

att hela personalen utrustats med stegräknare. Målet är att våra

deltagare i Team Rynkeby från Växjö. Vi stödjer det goda syftet, och

steg tillsammans ska ha tagit oss från Odenslanda i Småland till

som final och en viktig del i årets satsning kommer vi att ge ett rejält

Kapstaden i Sydafrika.

bidrag till Team Rynkeby.
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TEKNIKDAGARNA
ÅTERKOMMER I HÖST!
För två år sedan turnerade vi runt i landet och berättade om de möjligheter
som ny teknik ger. Vi hade gott om besökare, men alla fick inte chansen.
Därför kommer vi att packa resväskorna och genomföra en ny omgång
teknikdagar i höst.
Vill du vara säker på att få plats - anmäl dig direkt. Upplägget är likadant som förra gången
- du får lyssna på ett antal intressanta föreläsningar som berör alla som jobbar med VA och
får en bit mat. Nytt för i år är att vi klimatkompenserar din resa till arrangemanget.

MER INFORMATION OCH ANMÄLNINGSFORMULÄR
va-utveckling.se/teknikdagarna2019

Teknikdagarna 2019
Bli klimatsmart på

360 min.

SÅ HÄR SER TURNÉPLANEN UT
16 oktober Östersund		
7 november Stockholm		
13 november Ängelholm
14 november Kalmar		

OSD Kongress, Krondikesvägen 93
Mornington Hotel, Norrbyvägen 30, Bromma
Best Western Hotel Erikslund, Åstorpsvägen 15
Scandic Kalmar Väst, Dragonvägen 7

30
30

31

okt2019
2019
okt

okt 2019

Avsändare / returadress: Svatek AB, Odenslanda Odenslund, 355 94 Vederslöv

HENRIK SVENSSON
ON THE ROAD AGAIN

Sedan i våras är smålänningen Henrik Svensson försäljningsansvarig på Svatek. Efter att ha bott ett antal år i Stenungsund,
några mil norr om Göteborg, har han nu återvänt till hembygden
och bor numera i Vetlanda.

– Det blir extremt många mil i bilen, men det är det värt. Jag har inget
emot mässor och branschträffar, men det roligaste och viktigaste är
det enskilda mötet ute hos kunden.
– Svatek är en seriös och stabil leverantör, som har ett gott namn i

Henrik har jobbat med försäljning till företag, organisationer och

branschen. Potentialen för tjänsterna är stor, och därför ser jag fram

offentlig sektor i hela sitt liv. Efter att först ha sålt IT-lösningar började

emot att bidra till en rejäl tillväxt de närmaste åren.

han för sex år sedan att marknadsföra VA-tjänster, mest till kommuner.
Idag känner han marknaden och vet vad som krävs för att lyckas.

– Mycket av min fritid tillbringar jag hemma med familjen och
trädgården. Efter åren i Stenungsund uppskattar både jag och min

– Jag vet att ingenting överträffar det personliga mötet, säger Henrik.

sambo Britta lugnet på landsbygden. Och labradoren Åke älskar alla

Man lär känna varann och kan hjälpa kunden med små och stora frågor

dofter som naturen bjuder på. Mitt största fritidsintresse är golf men

i samband med ledningsförnyelse, planering och praktiska frågor. När

jag njuter lika gärna av stillheten på ett jaktpass, avslutar Henrik.

man jobbat i branschen så länge som jag har man mycket erfarenhet
och praktiska tips att dela med sig.

Svatext ges ut av Svatek AB och Svapipe AB.

Svapipe AB
Växthusvägen 5
435 33 Mölnlycke

031 - 72 56 142

info@svapipe.se

www.svapipe.se

Svatek AB
Odenslanda, Odenslund
355 94 Vederslöv

0470 - 730 130

info@svatek.se

www.svatek.se

