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Cactus Eye.
Ett öppet driftsystem.
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Cactus Eye är inget vanligt driftsystem. Med mer än 70
kommunikationsprotokoll kan Cactus Eye kommunicera med de
Ta steget! flesta PLCer som finns på marknaden.
Utöver att kunna kommunicera med olika typer av PLCer, har
Cactus Eye även stöd för att enkelt integrera in data från andra
externa system. Vad sägs om labb data direkt in i driftdatat. Energidata för
uppföljning på förbrukning.Väderdata för att styra i förbyggande syfte.
Data från fler och fler käller blir allt mer tillgängliga. Ni som verksamhet ska
enkelt kunna dra nytta av all data ta beslut utifrån informationen som hämtas in.
Cactus Eye skapar insikt så att du lättare kan ta rätt beslut.
Ett 30-tal kommuner har redan valt Cactus Eye som överordnat driftsystem
för deras VA-anläggningar. Kontakta oss i dag för en egen demo.
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LEDARE

Vi behöver höja kunskapen
och stärka beredskapen
temat i årets sista nummer är säkerhet. Kan man ha ett temanummer
om säkerhet utan att samtidigt äventyra den? Bidrar vi kanske mest till
säkerheten i VA-branschen genom att inte prata om den, än mindre skriva
om den i vår fackpress? Det är några av de frågeställningar vi har brottats
med. Vår förvissning är att vi har hittat en bra balans mellan öppenhet
och riskmedvetenhet.
Vår bransch är både van vid och medveten om hot, risker och säkerhetsfrågor. Det som ändrat sig är inom vilka områden säkerhet faktiskt har
blivit en viktig fråga. Hot och risker från och mot den vardagliga verksamheten är vi vana vid: rörbrott, kolibakterier, bräddningar, PFAS, kadmium,
bristande underhåll, låg kapacitet – listan kan göras lång.
Men enligt till exempel MSB – Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap – så är det en påtagligt allvarligare situation nu jämfört med
tidigare. Hoten mot en vital samhällsfunktion som dricksvattenförsörjningen kan komma från individer, organisationer eller kanske till och med
främmande makter. Hoten kan vara avsiktliga, brottsliga och i syfte att
skada. Även vår bransch kan komma att behöva öka sitt säkerhetsmedvetande och skydda verksamheten på nya och ibland kanske ovana och
obekväma sätt. Det finns intressanta exempel på detta i tidningen.

» I den här frågan tror vi att
samverkan är nyckeln. En
alltför liten VA-organisation
kommer att ha svårt med
kompetens och kapacitet
på det här området. «

Till de yttre hoten kommer känsligheten och sårbarheten i de mer och
mer komplicerade och krävande it-baserade system vi använder. De
hjälper oss förstås att bli mer effektiva eller att styra driften på ett bättre
och säkrare sätt. Samtidigt är de också system som kan störas, hackas
eller tas över. Syftet kan vara oskyldigt eller illvilligt – men problem
kan det bli.
Vi på Svenskt Vatten behöver höja våra kunskaper och beredskap
när det gäller säkerhet, inte minst allt det som kommer av den
snabba digitaliseringen av samhället och vår bransch. Under 2018
kommer digitaliseringen att vara i fokus både i vårt interna arbete
och i relation till medlemsorganisationerna. Även i den här frågan
tror vi att samverkan är nyckeln. En alltför liten va-organisation
kommer att ha svårt med kompetens och kapacitet även på det här
området. Initialt behöver vi undersöka hur nuläget är vilket behov
våra medlemmar har inom det här området.
I slutändan handlar det förstås om vilket samhälle vi vill ha. Öppet och
demokratiskt där medborgarna – och den granskande makten i from av
media – har insyn och inflytande. Men heller inte bli naiv eller godtrogen
och låta mörka krafter äventyra en grundpelare i samhället – vattenförsörjningen. ❧

Anna Linusson
vd Svenskt Vatten
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Svenskt Vatten är branschorganisationen för vattentjänstföretagen
i Sverige. Vår vision är: ”Friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och
tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster”.

SÄKERHETSKLASS

»Vi själva är den
största risken «
Det är vi människor som är den största risken. Därför ser vi till att säkerhetsklassa
alla medarbetare som har någon anknytning till dricksvatten. Det känns som
en bra och naturlig åtgärd.
TEXT » URSULA FORNER FOTO » NSVA

det berättar ulf thysell, VD på NSVA

(Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) med
säte i Helsingborg. Under året har de, som ett led
i sitt säkerhetsarbete, påbörjat ett arbete med att
säkerhetsklassa vissa medarbetare, som arbetar på
en säkerhetsklassad tjänst.
– Det spelar ju ingen roll om vi har alla våra
anläggningar inom lås och bom om vi som arbetar
med frågorna inte är medvetna om konsekvenserna
av våra handlingar, förklarar han vidare.
Att säkerhetsklassa medarbetare är ett omfattande projekt som leds av säkerhetschef Anders
Mårtensson. Prövningen grundar sig på personlig
kännedom, som man skaffar sig genom en intervju,
samt uppgifter som framgår av betyg, intyg och
referenser. Därefter sker en registerkontroll hos
SÄPO.

– Det är Länsstyrelsen som bedömer vad som är civila
skyddsobjekt, förklarar Ulf. Dessa är betydligt bättre
bevakade och där råder till exempel fotoförbud.
Under senare år har NSVA satsat mycket på
ökad säkerhet och har höjt beredskapen vid de
större anläggningarna. Hoten mot VA-verksamheten
finns inom en rad olika områden, allt från bristande
vattenkvalitet, problem i ledningsnätet, sabotage
mot anläggningar och styrsystem eller intrång i
IT-register. Trots det återkommer Ulf till den mänskliga faktorn och vikten av att utbilda och informera
alla medarbetare och göra dem medvetna om de
risker som finns i yrket.
– I slutändan handlar det om oss människor och
vårt beteende. Vi kan inte skydda oss från oss själva.
Men jag är trygg med att vi här på NSVA har god
koll på situationen. ❧

Säkerhetsklassa
medarbetare!

Kan uppfattas kränkande
I samband med intervjun ställs en rad ingående
frågor som bland annat handlar om umgänge,
utbildning, tidigare verksamhet, ekonomi, utlandsresor, fritidsintressen, drog- och alkoholvanor och
liknande. För att klara säkerhetsprövningen måste
medarbetaren dessutom vara svensk medborgare.,
– Vissa upplever intervjun som integritetskränkande och besvärlig, berättar Anders. Dessutom kan
man uppfatta det diskriminerande att man måste
vara svensk medborgare. Men jag brukar lyfta fram
att det fina med att ha ett jobb som är så viktigt att
man måste prövas för det.
– Du jobbar med det som är viktigt!
Civila skyddsobjekt
Ulf Thysell betonar att säkerhetsprövningen av
medarbetarna bara är en del av det pågående säkerhetsarbetet. Nu hoppas han på att några av NSVAs
större vattenverk ska klassas som civila skyddsobjekt.
Då skulle det bli uppenbart för både anställda och
omgivningen att vattenförsörjningen är en viktig
fråga för medborgarna och därmed för rikets säkerhet.

Ulf Thysell som inleder säkerhetsdagen under temat ”Hot och möjligheter i en föränderlig värld”.
Drygt 60 medarbetare från NSVA lyssnade bland annat till polisen, som berättade om hur brotten
och brottslingarna har förändrats under de senaste åren. Militären, som berättade om hot och
återuppbyggnad av det civila försvaret.
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INBROTT OCH SKADEGÖRELSE

Var fjärde dag inträffar
någon form av skadegörelse …
Alla kommuner har ansvaret för att varje mandatperiod göra
en Risk- och Sårbarhetsanalys (RSA). Nästa steg är att Länsstyrelserna gör en regional RSA med underlag från kommunerna.
Dricksvatten uppmärksammades som ett eget område först
2013 i flertalet läns RSAer.
TEXT » MARIE LOUISE AARÖE FOTO » ULRIKA VENDELBO

– I vårt arbete måste vi alltid utgå från lagstiftningen
och vad den innebär, säger Christina Nordensten,
rådgivare på Livsmedelsverket. Vi måste ta höjd
för behovet av en stärkt beredskap och särskilt ta
hänsyn till att skydda vattnet. Samhället är helt
beroende av att dricksvattenförsörjningen fungerar.
Det finns idag en lagstiftning som reglerar skyddet
mot skadegörelse och sabotage, LIVSFS 2008:13,
”Åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse
riktad mot dricksvattenanläggningar”. Den måste
dricksvattenproducenterna förhålla sig till.
Bra bild saknas
I dagsläget finns det ingen organisation eller
myndighet som har en övergripande bild över
samtliga faktiska händelser, såsom stora läckor,
farliga godsolyckor, vattenburen smitta, skadegörelse,
sabotage, översvämningspåverkan, elavbrott som
några exempel.
– Vi har lobbat för att dricksvatten ska uppmärksammas i RSA-arbetet som ett eget område i
de regionala RSAerna. Det syntes också i 2013 års
RSAer. En annan viktig fråga är hur dricksvattenfrågan hanteras inom kommunerna. Vi vet att det är
mycket som händer som aldrig kommer till kännedom. Utan en övergripande bild av vad som händer
och kan hända är det svårt för en enskild kommun
att planera för det skydd som kan behövas.
Frekventa händelser
Både 1995 och 2005 frågade Livsmedelsverket
dricksvattenproducenterna om vad som händer vid
anläggningarna. Det går därför att anta att var fjärde
till var femte dag inträffar något i form av skadegörelse, inbrott och annan åverkan.
6
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INBROTT OCH SKADEGÖRELSE

»

Det är viktigt att föra logg på vad som händer
för att kunna upptäcka ett eventuellt mönster.

Sannolikt finns ett stort mörkertal. Frågan är om
kommunerna själva vet vad som händer inom sitt
dricksvattenområde?
Händelserna som noterades delades upp i kategorierna; skadegörelse, inbrott och inbrottsförsök.
Ren skadegörelse utgjorde 40 %. De mest utsatta
delarna i produktionsledet är vattenverk, högreservoarer och tryckstegring-/pumpstationer. Inbrott och
åverkan i servicebyggnader som verkstäder, garage
och förråd är också förhållandevis vanliga.
Rapportering för kunskap
– Det är viktigt att föra logg på vad som händer
och rapportera till polisen och länsstyrelsen för
att kunna upptäcka ett eventuellt mönster, säger
Christina Nordensten. Man kan då fånga signaler
som bör hanteras och som man kan gå vidare med.
I dag finns ingen lag som tvingar till att rapportera
händelser.
Slutsatsen är att anläggningar för dricksvatten
varit i förhållandevis hög grad utsatta för inbrott och
skadegörelse. Undersökningarna är relativt gamla,
men det finns sannolikt anledning att fortsätta
arbetet med att se över sin säkerhet, inte minst mot
bakgrund av LIVSFS 2008:13. ❧

Christina Nordensten arbetar på råds- och beredskapsavdelningen i teamet för Beredskap och försörjning, och har
arbetat med krisberedskapsfrågor inom området i 25 år.
Christinas funktion är som projektledare för uppdrag och
projekt inom området och också som ledare för VAKA, den
nationella vattenkatastrofgruppen.
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IT-SÄKERHET

Säkra samhällsviktiga tjänster
– Det är viktigt att öka kompetensen inom IT-säkerhet eftersom säkerhetsriskerna ökar
i takt med att samhället blir allt mer beroende av informationsteknik och datorer. I maj
2018 kommer NIS-direktivet med fokus på IT-säkerhet att träda i kraft.
Det berättar Christina Forslund statsinspektör, livsmedelskontroll på Livsmedelsverket.
TEXT » MARIE LOUISE AARÖE FOTO » ULRIKA VENDELBOM

» NIS-direktiv
med fokus på
IT-säkerhet. «

Säkerhetsluckor kan utnyttjas av hackers och vi
kan drabbas av datavirus, förklarar hon vidare. Alla
producenter som tillhandahåller dricksvatten måste
ständigt arbeta med IT-säkerhet. Viktiga tjänster i
vårt samhälle måste byggas upp kring säkerhet. El
är exempelvis mycket viktigt. Får vi ett elavbrott så
fungerar ingenting.

över samhällsviktiga tjänster inom de sektorer som
omfattas av NIS-direktivet. Dit hör energi, transport, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur,
hälso- och sjukvård, digital infrastruktur samt
leverans och distribution av dricksvatten.
NIS direktivet kommer att tillämpas inom EU
från den 10 maj 2018

Snart träder NIS-direktivet i kraft
NIS direktivet är ett EU direktiv om åtgärder
för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem. Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har fått
regeringens uppdrag att ta fram en förteckning

Kommunal kontroll
Det finns en mängd olika verksamheter att kartlägga
för att säkerställa och skydda anläggningar. Det
har genom åren tagits fram både vägledningar och
föreskrifter till hjälp för att uppfylla de önskemål
som finns.
– Det är de kommunala kontrollmyndigheterna
(oftast miljökontoren) som har kontroll på vattnet
och ska följa de föreskrifter som finns, berättar
Christina Forslund, Vår uppgift är att ta fram föreskrifter och råd och det är vi som har hand om lagen
och samordnar kontrollprojekten.
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:13)
om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse
riktad mot dricksvattenanläggningar ställer krav på
livsmedelsföretag som bedriver verksamhet vid större
kommunalägda vattenverk och distributionsanläggningar. De ska skydda dricksvattenkvaliteten genom
ett flertal åtgärder som kan sammanfattas med; att
förebygga och upptäcka sabotage eller skadegörelse
samt avhjälpa det som har hänt för att skydda
vattenkonsumenterna.
Kokningsrekommendationer inträffar
När konsumenter uppmanas att koka dricksvattnet
kan det bero på att man vid analys av dricksvattnet
påvisat bakterier. Kokningsrekommendationer är
dock inte ett mått på dåligt dricksvatten eftersom
hälften av rekommendationerna sker i förebyggande
syfte i samband med åtgärder på ledningsnätet,
säger Christina Forslund. Det finns dock siffror som
tydligt visar på underrapportering från kontrollmyndigheterna och det är ett problem. Den mindre
vanliga orsaken är dricksvattenburna utbrott då
konsumenter blir akut magsjuka av dricksvattnet. ❧
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SEKRETESS

TEXT » URSULA FORNER

VAD ÄR HEMLIGT OCH VAD ÄR INTE?
Vatten och avlopp är centrala frågor i ett lands infrastruktur. De
måste därför skyddas från sabotage och påverkan så långt som det
är möjligt. Många yrkeskategorier är beroende av att veta var vattenverk, ledningar och tryckstegringsstationer ligger och hur de hänger
samman. Det är därför av yttersta vikt att information hanteras på
ett korrekt och säkert sätt.

Mycket material som används under planerings- och byggfasen är alltså
inte offentlig handling. Men eftersom de ofta delas av många personer,
finns hela tiden risken att det hamnar på fel ställen hos fel personer.
Under den tiden är det vanligt att man skriver på en sekretessförbindelse och lovar att handlingarna inte ska komma i orätta händer.
Den som lämnar ut sekretessbelagt material begår alltså en brottslig
handling.

Men hur ser regelverket egentligen ut? Vilken information ska lämnas
ut och vilken är hemlig? Utgångspunkten är att VA-verksamheten har
att rätta sig efter precis samma regelverk som samhället i stort.

Nytt fokus
Om materialet sedan berörs av §15 i Offentlighets- och sekretesslagstiftningen och bedöms som kvalificerad hemlig information träder ett
nytt regelverk in. Då handlar det om säkerhets- och skyddslagstiftningen.
Personer som hanterar den typen av information kan säkerhetsklassas,
för att garantera att de är lämpliga att hantera hemlig, eller kvalificerat
hemlig, information.
Publikation 106 som togs fram av Svenskt Vatten 2012 handlar
om informationssäkerhet ur ett brett perspektiv. Där enades branschen
första gången om hur man ska tolka frågor kring skyddsvärd information. NIS-direktivet, med fokus på IT-säkerhet, är ett EU-direktiv som
kommer att träda i kraft i maj 2018.

Arbetsmaterial inte offentligt!
I grunden för all offentlig verksamhet finns offentlighetsprincipen som
skyddas av grundlagen. Lagen säger att alla allmänna handlingar som
inte är sekretessbelagda är offentliga. Det finns dock möjlighet att
sekretessbelägga information som man anser inte skall vara offentlig.
Viktigt i det här sammanhanget är att skilja på inkomna och
upprättade handlingar. Upprättade handlingarna är arbetsmaterial
som upprättas under tiden man arbetar. Så länge någon arbetar med
materialet är det inte offentligt.

Stort ansvar ovan backen?

Då bör installationen under backen vara problemfri. Flowtite GRP-rör har unika produktegenskaper som bidrar
till långsiktiga och hållbara projekt för vatten och avlopp, stora som små.

Amiantit Norway AS • Box 2059 · N-3202 Sandefjord · Telefon: +47 99 11 35 00 · info-no@amiantit.eu · www.amiantit.eu

Ett företag i

koncernen
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BGA 2017

Nya riktlinjer
höjer säkerheten
I december är det dags för nya biogasanvisningar, BGA 2017. De innehåller
några viktiga nyheter som Ben Bock, chef för säkerhet- och teknikverksamheten
på Energigas Sverige, gärna vill slå ett slag för.
TEXT » URSULA FORNER FOTO » SOFIE LOGARDT

»Vi arbetar ständigt
med att förbättra
säkerheten, både i
stort och i smått.«
Ben Bock, Energigas Sverige

10
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För det första handlar det om att Boverket övertar
ansvaret för uppförandet av nya rötkammare.
Tidigare har ansvaret legat hos Arbetsmiljöverket,
som föreskrivande myndighet för trycksatta
anordningar, men genom de nya föreskrifterna (AFS
2017:3) om användning och kontroll överlämnas
alltså ansvaret till Boverket.
– Det är ett beslut som underlättar betydligt för
branschen, säger Ben Bock. Boverket ställer krav på
att byggnadsverk såsom rötkammare ska tillverkas
enligt europeisk Eurocode vilket resulterar i tydligare
krav på tillverkarens ansvar för utformning och
egenkontroll.
MSB får ansvaret för biogasledningar
ut från biogasanläggningar
För det andra undantar de nya föreskrifterna från
Arbetsmiljöverket även utförande och kontroll av
gasledningar ut från biogasanläggningen. Även
här övergår det föreskrivande ansvaret från två
myndigheter till en, då MSB får hela ansvaret, vilket
välkomnas av branschen.

– Vi vill naturligtvis ha så enkel och tydlig lagstiftning som möjligt. Det underlättar för biogasproducenterna att följa kraven och att göra rätt.
Ben konstaterar att biogas än så länge utgör en
ganska liten andel av den samlade svenska energimixen. För att denna miljövänliga produkt ska ges
möjlighet att fortsätta växa är det viktigt med enkla
och tydliga säkerhetskrav i lagstiftningen.
Uppmärksamma incidenter
Den tredje frågan Ben Bock vill aktualisera handlar
om att alla som producerar biogas verkligen ska
rapportera in incidenter till Energigas Sverige.
– Vi arbetar ständigt med att förbättra säkerheten, både i stort och i smått. Därför uppmanar vi
alla att rapportera incidenter så att vi blir medvetna
om dem och kan återföra erfarenheterna tillbaka till
biogasproducenterna innan incidenterna utvecklas
till olyckor. Det finns en enkel rapportmall att ladda
ner gratis på vår webbplats.
BGA 2017 ersätter den tidigare utgåvan från
2012 och publiceras i december.
– Beställ den då på energigas.se, uppmanar
Ben Bock avslutningsvis. ❧

BIOGAS

Medvind för svensk
biogas – trots snålblåst
Sveriges biogasproduktion ökade med fyra procent under år 2016, jämfört med året
innan. Trots denna medvind finns oroande tecken. Biogasens samtliga miljönyttor
måste värderas bättre för att främja den investeringsvilja som finns på marknaden.
TEXT » URSULA FORNER

Energimyndighetens statistik – som tagits fram
av Energigas Sverige i nära samarbete med Avfall
Sverige, Lantbrukarnas Riksförbund och Svenskt
Vatten – visar att biogasproduktionen nu överstiger
två terawattimmar under år 2016. Totalt producerades 2 018 GWh, vilket är en ökning med fyra
procent jämfört med året innan.
– Det är glädjande siffror som visar att svensk
biogasproduktion ändå har viss medvind, trots
hård konkurrens senaste året. Att vi nu får tydliga
politiska signaler om biogasens viktiga roll inger
hopp för framtiden. Nu krävs fortsatt fokus på att ta
fram en långsiktig strategi där biogasens alla nyttor
värderas. Regeringens aviserade biogasutredning är
en viktig del i det arbetet, säger Maria Malmkvist,
VD på Energigas Sverige.
Avloppsvatten viktig resurs
Totalt finns 279 anläggningar som producerar
biogas. Hälften av dessa anläggningar är avloppsreningsverk som producerar 35 procent (709 GWh)
av all biogas.
– De kommunala reningsverken omvandlar vårt
avloppsvatten till värdefulla resurser som renat vatten,
biogas och gödningsmedel. Biogasanvändningen

måste främjas om vi ska få en fungerande lokal
cirkulär ekonomi som minskar vår miljöpåverkan.
Regeringen behöver därför snarast fatta beslut gällande
fosforförordningen med återföringsmål för fosfor och
kväve samt ett regelverk för säkra och hållbara kretslopp, säger Anna Linusson, VD på Svenskt Vatten.
Närmare hälften av all biogas produceras i så
kallade samrötningsanläggningar som använder en
mix av olika råvaror, som matavfall, gödsel och avfall
från livsmedelsindustrin. Denna produktion, som
finns i 34 anläggningar, ökade med 9 procent och
uppgick till totalt 944 GWh under år 2016.

35%

av biogasen produceras
av avloppsreningsverk.

Miljöengagemang
– Medborgaren är, genom insamling av matavfall, en
Antal
biogasanläggningar
viktig länk i den svenska
biogasproduktionen.
Det äri Sverige 2016
ett viktigt miljöengagemang som måste1 tas tillvara!
Krav på ökad insamling av matavfall 6gör att det
också måste finnas ökad avsättning
Avloppsreningsverk
34 för biogasen. Det
förutsätter likvärdiga konkurrensförhållanden mellan
Deponier
svenskproducerad biogas och den som importeras,
41
Gårdsanläggningar
säger Weine Wiqvist, VD på Avfall Sverige. 139
Samrötningsanläggningar
Biogas produceras också vid ett antal industrier
som använder restprodukter, samt över 40 mindre
Industrianläggningar
58
gårdsanläggningar som främst använder
gödsel. ❧
Förgasningsanläggningar
Källa: Energigas Sverige

Antal biogasanläggningar i Sverige 2016

Fördelning av biogasproduktion per anläggningstyp 2016
2% 1%

1

6
34

Avloppsreningsverk
Deponier

41

139

Gårdsanläggningar
Samrötningsanläggningar
Industrianläggningar
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Förgasningsanläggningar
Källa: Energigas Sverige

Fördelning av biogasproduktion per anläggningstyp 2016
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6%

9%

Samrötningsanläggningar

6%

Samrötningsanläggningar
Avloppsreningsverk
47%

35%

Deponier
Industrianläggningar
Gårdsanläggningar
Förgasningsanläggningar
Källa: Energigas Sverige
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NÖDVATTEN

Ny guide för
nödvatten leder rätt
Många kommuner saknar tillräcklig beredskap för att hantera allvarliga dricksvattenstörningar. Livsmedelsverket har därför tagit fram en guide för planering av nödvattenförsörjning. Den kommer att presenteras på 14 orter i Sverige. Guiden fungerar som en
vägledning för att tänka till och kunna göra rätt. Förutsättningarna ser olika ut i Sverige,
därför är denna guide just en vägledning för att hitta rätt.
TEXT » MARIE LOUISE AARÖE FOTO » PETER JAKOBSSON

» Guiden är en
vägledning för
att hitta rätt. «

Arbetet har letts av Christina Nordensten på
Livsmedelsverket tillsammans med Per-Anders
Bergman, förvaltningschef i Karlstad kommun.
MSB har bidragit med pengar till projektet. Arbetet
inleddes som ett metodstöd med lagen om extraordinär händelse som grund. Jurister har varit med i
projektet för att guiden och vägledningen ska utgå
från de lagar och förordningar som finns.
Kan göras bättre
Det är en svår uppgift att tillhandahålla nödvatten
till många människor. Ytterst är det varje kommuns
ansvar, men ett samarbete med vattentjänsterna
måste till. Kommunerna måste också ha en stor
kunskap om de olika behoven för att kunna göra rätt
prioriteringar.

LINDA NORDGREN ÄR
KRISKOMMUNIKATÖR I MALMÖ STAD

– Vi har under vecka 42 haft en informationskampanj för
att höja Malmöbornas hemberedskap. Det är MSB som
har initierat konceptet krisberedskapsveckan för att bland
annat göra medborgarna medvetna om det egna ansvaret
i en krissituation. Det är omöjligt för en kommun ”att fixa
allt”, därför har invånarna ett viktigt eget ansvar. Det gäller
så klart även vid vattenkriser.
– Behovet att samverka är stort, både i Malmö stad
med VA SYD samt även med andra kringliggande kommuner. Logistiken måste fungera och även kommunikationen
för att inte skapa en kris i krisen, säger Linda Nordgren.
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Under de senaste åren har Livsmedelsverket genomfört ett 30-tal nödvattenövningar. Utifrån dessa
kan konstateras att nödvattenplanering är svårt och
man har också upptäckt hur lång tid det tar att få ut
nödvatten. Många har planerat, många är förberedda
men alla kunde ha gjort bättre.
Lagstiftningen är grunden
Det finns många lagstiftningar som berörs men två
lagar har prioriterats; LAV (Lagen om allmänna
vattentjänster) som handlar om verksamhetsområden och den normala lagstiftningen där hushållen
prioriteras samt hälsa och miljö. LEH (Lagen om
extraordinära händelser) där extraordinära händelser
ingår och berör geografiska områden och där kommunerna ska göra en Risk- och Sårbarhets Analys,
RSA.

FREDRIK RYBERG ÄR
DRIFTTEKNIKER PÅ VA
I KUNGSBACKA

– Vi gjorde en nödvattenplan för tio
år sedan, ett statiskt dokument som
vi håller på att uppdatera då det
är mycket som har hänt under de
senaste åren. Nyligen genomförde
vi en Risk och Sårbarhets Analys,
RSA. Den måste i framtiden hållas
levande och får inte bli en ny bokhyllevärmare. Vi känner ändå att vi nu är
på banan, säger Fredrik Ryberg.

NORRVATTEN 2026

Norrvatten säkrar
dricksvattnet för
framtida generationer
Då prioriteringar kan innebära konflikter är det
mycket viktigt att man pratar med varandra. Privata
näringslivsaktörer vill gärna veta om de är prioriterade och i så fall när? Det handlar om att inventera
för kortsiktiga lösningar och långsiktiga. Därför är
det viktigt med dialogen och kommunicera till de
som inte kommer att prioriteras vid en nödsituation.
Det är också viktigt att meddela hur mycket
vatten som kommer att kunna distribueras. Många
företag är helt och hållet beroende av processvatten,
de är då inte behjälpliga med ”en hink vatten”.
Vissa företag kan hävda att de är avtalskunder. Här
kommer juridiken in som är viktig att ha kontroll på
och den viktiga dialogen är grunden.
Tillgängliga resurser
Nödvattenplanens innehåll är en angelägen fråga.
Hur mycket personal kan man på kort varsel få
fram? Det behövs två personer på varje tankbil varav
en som måste ha C-körkort. Här kan det vara en idé
att upparbeta kontakt med privata aktörer som på
kort varsel kan ställa upp.
Nödvattenguiden ger stöd med metodik och
faktaunderlag, information och underlag som
behöver tas fram, samt ett stöd för överväganden
och prioriteringar. Guiden lyfter också behovet av
ett uppdrag från den politiska ledningen. Arbetet
kräver att strategiska beslut fattas om övergripande
prioriteringar. ❧

Hur ska Norrvatten säkra den framtida dricksvatten
försörjningen för den snabbt växande befolkningen?
Den frågan har stötts och blötts av såväl politiker som
medarbetare i ett och ett halvt år. Svaret presenteras
nu i den strategiska planen Norrvatten 2026.
TEXT » JOHAN KRÜGER FOTO » RIKKARD HÄGGBOM

Norrvatten är ett kommunalförbund som samägs av 14 medlemskommuner i norra Storstockholm. Förbundet förser cirka 600 000
personer med dricksvatten. Befolkningen i regionen har fördubblats
sedan 70-talet och trenden håller i sig. Kring år 2050 passerar man en
miljon användare enligt prognosen.
Utgångspunkten i Norrvattens strategiarbete var att blicka tio år
fram i tiden, och att mejsla fram en tydlig bild av var Norrvatten ska
befinna sig år 2026. Huvudfokus låg på leveranssäkerhet, kvalitet
och miljö, men den strategiska planen omfattar även områden som
kompetens, forskning och utveckling, och eventuell utvidgning av
verksamheten.
– Vi har en del stora och spännande
utmaningar framför oss, berättar Johanna
Lindgren, Norrvattens VD. Vi klarar oss
med vårt befintliga vattenverk i drygt
tio år till, därefter krävs ett nytt vattenverk med större kapacitet. Det kommer
handla om en långsiktig investering där
vi tar höjd för en säkrad vattenförsörjning ända fram till millennieskiftet.
Men utmaningarna är inte enbart
kopplade till kapacitet. Norrvatten ser också
ett behov av att förbättra skyddet mot både mikrobiologiska och
kemiska föroreningar.
– Föreskrifterna inom dricksvattenområdet är relativt vagt utformade. Det finns stora utrymmen för respektive dricksvattenproducent
att definiera hur rent ett rent dricksvatten ska vara. I vårt fall är
tillgången till råvatten inget problem, däremot ser vi att kvaliteten i
Mälaren förändras. Och det måste vi kunna bemöta, säger Johanna
Lindgren.
Johanna Lindgren berättar att det varit en lång och intressant resa
att ta fram den strategiska planen, och hon menar att själva processen
varit avgörande för resultatet. Planarbetet delades in olika avsnitt.
Varje avsnitt bereddes av en politisk styrgrupp och beslutades var för
sig på styrelsemötena.
– För mig var det en förutsättning att vår styrelse tog en aktiv roll
i arbetet för att säkerställa att vi har en gemensam och väl förankrad
målbild. Vi var också tydliga med att arbetet skulle få ta tid, vi ville
inte skynda fram något resultat. Det handlar trots allt om att ta ansvar
för framtida generationers behov. ❧
Svenskt Vatten nr 6 2017
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Räddning vässad för
specifika situationer
Räddningstjänsten har en viktig funktion i samhället och får allt oftare ställa upp utifrån
allt fler och nya situationer. Hur klarar man alla olika situationer som man ställs inför?
Vi frågar Emma Abrahamsson som tidigare varit räddningschef och i dag arbetar som
konsult med både Livsmedelsverket och MSB.
TEXT OCH FOTO » MARIE LOUISE AARÖE

» Tre dagar
utan el, utan
vatten och med
tomma hyllor
i affärerna. «
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– Alla räddningstjänster i landet har samma grundutbildning, därefter har de olika räddningstjänsterna
specialkunskaper utifrån de behov som finns i
kommunen eller länet.
– Det sker förändringar med vårt klimat som
påverkar samhället med olika samhällsstörningar.
Extremhändelser får alltid stora rubriker i
tidningarna och vi blir ständigt påminda, men i
vardagen är vi inte alltid så medvetna, säger Emma
Abrahamsson.
Tidsvinster genom samordning
Räddningstjänsten har också uppdraget att bereda
plats för exempelvis ambulanspersonal som inte
har de verktyg som räddningstjänsten har i form av
kläder och utrustning som kan behövas för att ta sig
fram.

– Det är en svaghet att inte samordningen är bättre.
Här finns det en utvecklingspotential för att både
vinna tid och utnyttja resurserna på bästa sätt. I
vissa fall måste i dag ambulanspersonalen vänta in
räddningstjänsten för att kunna hämta en sjuk eller
skadad i oländig terräng eller till sjöss.
Det är exempelvis bara räddningstjänsten som
har material och utrustning som båtar för att rädda
människor i sjönöd oavsett om det är vid en sjö eller
handlar om en större översvämning.
– Det är därför otroligt viktigt med samverkan
mellan aktörerna och det är viktigt att vi använder
samma begrepp, säger Emma Abrahamsson. Det
finns ett behov att utveckla det aktörsgemensamma
arbetet och då minska risken för feltolkningar
som kan innebära att man inte får samma bild av
nödläget.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Händelser som sker i dag blir alltmer komplexa. Därför
måste också alla vara mer vässade och det finns inte tid för
missförstånd.
Större medvetenhet
– Man tränar på olika områden utifrån ofta återkommande händelser beroende på var man befinner sig i
Sverige, säger Emma Abrahamsson. Räddningstjänster
som finns vid våra stora hamnar tränar på specifika
händelser som kan inträffa där. I Höganäs i Skåne är man
tränad på att rädda människor vid vandringsleder, klätterväggar och ras som kräver sin specialkunskap.
MSB genomförde en krisberedskapsvecka i maj på en
mängd olika platser i Sverige. Syftet var att öka privatpersoners beredskap inför samhällskriser. Välinformerade
och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har MSB startat Krisberedskapsveckan,
som är en årligen återkommande kampanj i samarbete
med bland annat kommuner, frivilligorganisationer och
länsstyrelser.
Någon gång händer det. Frågan är när? Sverige är ett
modernt land men då också sårbart. Krisberedskapsveckan
handlade om att kunna hantera tre dagar utan el, utan
vatten och med tomma hyllor i affärerna. Allt för att öka
medvetenheten om det egna ansvaret. ❧

»Extremhändelser får
alltid stora rubriker i
tidningarna och vi blir
ständigt påminda, men
i vardagen är vi inte
alltid så medvetna.«
Emma Abrahamsson

KZ vattenkiosk och slamkiosk

Tar kontroll över vattenförsäljning och mäter externt slam

- Valfria flöden upp till 30 liter per sekund
- Fjärrstyrning/dubbelriktad kommunikation

- KZ vattenkiosk finns för befintliga byggnader
som till exempel tryckstegringsstationer
- Kan integreras med kommunens debiteringssystem

- Finns för solcelldrift
- Som brunn eller färdig byggnad

Kontakta oss gärna för ytterligare information!

www.kzhandels.se · info@kzhandels.se · Tel: +46 300 54 16 10 · Fax: +46 300 54 38 05
KZ Handels AB · Box 10337 SE-434 24 KUNGSBACKA

KZ
HANDELS
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PERSONPORTRÄTT STEFAN JOHNSSON

Stefan Johnsson:

» Vi är hemliga kring
säkerhetsfrågorna men
öppna och hjälpsamma
mot varandra! «
För fem år sedan startade Stefan Johnssons nya liv
på Sydvatten. Visserligen hade han redan arbetat
där som produktionschef i många år, men nu lämnade han den rollen för att istället axla ansvaret
som säkerhets- och kvalitetschef.
TEXT » URSULA FORNER FOTO » ÅSA SILLER

– Det var en helt ny roll, berättar han. Men ledningen, med
VD Jörgen Johansson i spetsen, insåg att Sydvatten hade vuxit
ur sin gamla organisation och att någon nytt måste göras. När
jag fick frågan om jag vill ägna mig åt säkerhetsfrågor på heltid
såg jag det som en stor utmaning. Eftersom det kändes så
viktigt tvekade jag inte.
Medvetenheten ökade
Under lång tid hade säkerhetsfrågorna tagit allt större plats på
agendan, samtidigt som ansvaret vilat på flera händer på olika
avdelningar, situationen kändes allt mer ohållbar. I samhället
ökade intresset för säkerhetsrelaterade problem. Det handlade
inte bara om säkerhet på vattnets kvalitet och redundans i
ledningsnäten, utan även om informationssäkerhet, till exempel frågor om utelämnande av handlingar och sekretess.
– Inom hela VA-Sverige tror jag att vi uppmärksammat
det förändrade klimatet, berättar Stefan. Gemensamt med
Norrvatten kunde vi bidra till att Svenskt Vatten 2012 tog
fram Publikation 106 som handlar om informationssäkerhet
ur ett brett perspektiv.

16

Svenskt Vatten nr 6 2017

➤

PERSONPORTRÄTT STEFAN JOHNSSON

Stefan Johnsson
Ålder: 52 år

Familj: Gift, ett barn
Bor: Ystad

Bakgrund: Civilingenjör
Väg- och Vattenbyggnad

Som person: Lugn och trygg
Kör: Audi

Lyssnar gärna på: Jazz, gärna
Jan Lundgren och Diana Krall
Salt eller sött: Salt

Väcker nyfikenhet: Det som sker i
omvärlden, är historieintresserad
och sätter gärna in detta i en
samtidskontext

Viktigt på agendan: Säkerhet och
trygghet i en skakig omvärld
Ser fram mot: Lever gärna i nuet
men ser också fram emot nya
utmaningar. Privat ser jag fram
emot att resa, särskilt i Europa.
Särskilt intresse för Balkan.
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PERSONPORTRÄTT STEFAN JOHNSSON

– Det var de första gemensamma riktlinjerna i
frågan. Nu enades branschen om hur vi skulle tolka
frågor kring skyddsvärd information. Vi har egna
rutiner baserade på den publikation för, till exempel,
vilka ritningar man kan lämna ut och vilka som är
sekretessbelagda och många liknande frågor.
Effektiv avdelning
När Stefan Johnsson nu firar femårsjubileum som
säkerhetschef har hans avdelning utvecklats och vuxit
till nio personer. Nya människor, med säkerhet på
agendan, har rekryterats till uppgifter som tidigare
egentligen inte fanns. Kraven på kvalitet och säkerhet
kommer från många olika håll. EU:s medlemsländer
har enats om ett direktiv som innehåller minimikrav
på dricksvattenkvaliteten och som finns införlivade i
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.
Dessutom finns föreskrifter om åtgärder mot
sabotaget och skadegörelser.
– På ett sätt kan man säga att uppgiften var
lättare förr, innan vi hade identifierat så många

säkerhetsrisker, säger Stefan med ett leende. Men det
är naturligtvis en chimär. Nu har vi betydligt bättre
koll på processerna än tidigare.
Mycket i VA-branschen styrs idag automatiskt
av avancerade styrsystem. De innebär en högre
sårbarhet om systemen kommer i orätta händer eller
går ner av någon anledning, men också en betydligt
ökad säkerhet när de fungerar som det är tänkt.
Planera för det värsta
För Stefan handlar säkerhetsarbete i mångt och
mycket om planering, planering och åter planering.
Att vara förberedd och ta höjd för det som kan
hända. Att utifrån olika scenarier bedöma riskerna
och värdera dem. Hur stora risker vågar vi ta, vilka
värden kan vi eventuellt riskera, men vad får absolut
inte hända?
– Det gäller att hela tiden försöka ligga steget
före. Att upptäcka hotet innan det drabbat oss. När
det gäller vattenkvalitet kan det nästan ses som en
stor utmaning. Det gäller att inte reagera sent på

» Det gäller att hela tiden försöka
ligga steget före. Att upptäcka
hotet innan det drabbat oss. «
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SYDVATTEN AB
Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar
dricksvatten till 900 000 invånare i västra Skåne. Bolaget
bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter.
Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Genom
samarbetet i Sydvatten kan de 16 delägarkommunerna
garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en
säker, hållbar och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning.
Delägarkommunerna är: Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg,
Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö,
Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Vellinge och Ängelholm. Företaget leds av en styrelse som består av representanter från delägarkommunerna. Styrelsens ordförande
är Håkan Fäldt (M), Malmö.

varningar om exempelvis kemiska risker för vattentäkterna, utan helst ligga steget före och veta hur
riskerna ser ut och ha en plan för det.
Förändrad omvärld
De senaste fem åren har mycket hänt som påverkat
säkerhetsarbetet i Sverige på nationell nivå. Den
politiska omvärlden har förändrats och de yttre hoten
mot nationen förstärkts. Klimatförändringarna märks
tydligt med häftigare och kraftigare regn, som i sin
tur påverkar vattentäkter. Samtidigt har fler diskutabla hanteringar av dataregister och hemlighetsstämplat material inom statliga myndigheter diskuterats i
massmedia. En verklighet som även avspeglar sig i
vardagen på Sydvatten.
– Det så klart att omgivningen lämnar avtryck
och påverkar hur vi arbetar här, säger Stefan. Nu,
med facit på handen, kan vi säga att det beslut vi
fattade för fem år sedan är alldeles rätt.
Men Stefan är noga med att betona att branschen
i sin helhet har höjt medvetenheten om risker och hot
betydligt under senare tid. I Svenskt Vattens regi sker
mycket utbildning och många organisationer har höjt
medvetenheten och vidareutbildar sina medarbetare.
Stor redan från början
– En viktig anledning till att Sydvatten kunnat ta ett
så stort och samlat grepp kring säkerhetsfrågorna är
att vi redan från början var en stor organisation. Vi
ägs av 16 kommuner som arbetar gemensamt för att
höja säkerhetskraven.
Stefan betonar att han är ödmjuk inför det
omfattande spektrum av säkerhetsfrågor som
VA-organisationerna står inför idag och att det
ställer krav på en kritisk massa för organisationerna
ska kunna svara upp mot dessa utmaningar.

För viktig för att tala om?
En viktig fråga i sammanhanget är naturligtvis om
man överhuvudtaget ska tala om risker och säkerhet,
eller om frågan är för känslig att beröra. Är det bättre
att tiga och verka i det tysta?
– Jag tycker absolut att man måste tala om risker
och vad vi gör för att möta dem. Men man får göra
det på ett klokt sätt, betonar han.
– Vi har ett fantastiskt bra samarbete kollegor
emellan. Vi är hemliga kring säkerhetsfrågorna,
men öppna och hjälpsamma mot varandra. Alla står
vi inför samma utmaningar och det känns bra att
kunna lyfta dom med likasinnade. ❧

UPPGIFTER SOM VILAR PÅ SÄKERHETSOCH KVALITETSAVDELNINGEN;
•
•
•
•
•
•

krisplaner och krisövningar
informationssäkerhet
hantering av GDPR och NIS-direktivet etc.
säkerhetsklassning
SUA-upphandlingar
risk och såbarhetsanalyser
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VIRTUELL VA-KOMPETENS

Virtuell VA får VINNOVA pengar
– ”Virtuell VA-kompetens i Norr” har beviljats ett förnyat bidrag från
VINNOVA och det är naturligtvis jätteroligt. Nu kan vi fortsätta utveckla
tekniska och virtuella lösningar för att säkerställa en fungerande vattenoch avloppsverksamhet i Västerbotten.
TEXT » URSULA FORNER FOTO » VAKIN
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VIRTUELL VA-KOMPETENS

Samarbete med Skövde
Även den här gången samarbetar Vakin med högskolan i Skövde, som ansvarar för utveckling av mjukvaran och integrationen med glasögonen. Ytterligare
en samarbetspartner är Stiftelsen Adopticum som
är specialister på optisk mätteknik och har hög
kompetens inom visualisering, optimering och

Förändrat beteende
Men det räcker inte med att vi har tekniska lösningar, om inte människorna är mogna att förändra
sitt beteende och ta till sig ny teknik och nya
processer, förtydligar Ingrid. Därför måste vi satsa
på kompetensutveckling och lära oss samarbeta över
gränserna. ❧
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» Nu kan vi fortsätta
utveckla tekniska och
virtuella lösningar
för att säkerställa en
fungerande vatten- och
avloppsverksamhet. «

E

digitalisering. De hjälper främst till med skanning
av reningsverket.
– Vi ser framför oss att kunna driva utvecklingen
med hjälp av tekniska innovationer, förklarar Ingrid
Undén-Lindehell. Att exempelvis kunna koppla upp
sig mot en expert genom en inbyggd kamera i ett
par glasögon och få instruktioner parallellt som man
arbetar. Det är ju möjligt i andra sammanhang. I
Volvos fabriker i Skövde använder man expertkompetens som finns i Tyskland.
En annan viktig inspirationskälla är glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman, som arbetar med
att utveckla vård på distans via tekniska lösningar.
En undersökning kan till exempel ske av en specialist
i Umeå fast patienten befinner sig i Storuman.

UA

Det berättar Vakins projektägare HR-chef Ingrid
Undén-Lindehell. Pengarna ska användas för att
utveckla nya verktyg med tillgång till förstärkt (AR)
och virtuell (VR) verklighet, som underlättar driftsoch underhållsarbetet inom VA-verksamheten.
Projektledare är Anna Dietrich.
Projektet sträcker sig från september 2017
till juni 2019. Reningsverket i Vindeln ska bli en
utvecklingsmiljö för att skapa en 3D-modell och
utveckla ett IT-stödsystem med syfte att systematisera och digitalisera ronderingar av processanläggningar. Vidare ska Vakin skapa en utbildningsmodul
som underlättar kompetensöverföringen inom
VA-verksamheten och på så sätt säkra kompetens för
framtiden.
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MYGGPROBLEM

Biologiskt
bekämpningsmedel
mot myggplågan
– Vi hade så otroligt mycket fjädermygg i reningsverket i Hofors, så det var
ett uttalat arbetsmiljöproblem. Det gick knappast att vara inne i anläggningen.
Det berättar Hans Simonsson, sektionschef på Gästrike Vatten AB.
Myggproblemet hade eskalerat under ett antal år för att till slut bli olidligt.
TEXT » URSULA FORNER
FOTO » ADOBE STOCK/MYGGA
HOFORS ARV/ÖVRIGA

Mikael Lundberg, drifttekniker på
Gästrike Vatten AB, använder skyddsutrustning vid dosering av Vectobac
efter luftningen på Hofors ARV.

Fjädermygg på
fångstplatta under
högsäsong 2016 i Hofors.
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– Vi hade myggor över allt och var oroliga att de
skulle ge upphov till allergiska reaktioner, fortsätter
Hans. Vi hade provat allt, från speciella fiskar i
vattnet till att täcka fönstren, men inget hjälpte.
Problemet var inte unikt för Hofors utan uppstår
på många reningsverk och Hans hade hört ryktas
om ett medel som man kunde tillsätta vattnet och
som kunde fungera. Han gav en av medarbetarna,
Richard Faber, i uppdrag att försöka lösa problemet.

Nytt medel i Kumla
Richard tog kontakt med Örebro. Där hade personal
på reningsverket haft tecken på allergi på huden och
inandningsbesvär till följd av fjädermyggorna. I tio
års tid hade man brottats med problemet, men nu
hade man testat ett biologiskt bekämpningsmedel
som heter Vectobac 12 AS och problemet var löst!
– De ser ut som en flytande jästlösning,
berättar Richard. Den angriper mygglarvernas
matsmältningssystem.
Behandlingen började i Hofors och efter ett
antal veckor var problemet löst. Produkten tillsätts i
avloppsvattnet vid fyra tillfällen enligt ett schema.
Fortsatte på Sweco
Rickard Faber började sedan arbeta på Sweco och
tog med sig de goda resultaten från Örebro och
Kumla.
– Produkten är godkänd i ett 10-tal länder inom
Europa, men är i dag inte tillåten i Sverige, berättar
han. Vi har utfört provningen med dispens från
KEMI och dispensen kommer att upphöras oktober
2018.
– Därefter är det tänkt att produktleverantören
ska ansöka om att få preparatet godkänt i Sverige av
Kemikalieinspektionen.
Godkänt i Sverige?
Richard vill nu uppmana andra reningsverk med
myggproblem att ta kontakt med Sweco för att få
hjälp innan dispensen löper ut, men också för att få
ett större beslutsunderlag till Kemikalieinspektionen.
– När det nu finns ett så bra preparat, som är
godkänt i många länder, hoppas vi verkligen få
använda det, betonar Hans Samuelsson. Nu kan vi
arbeta i reningsverket igen, utan risk för allergier. ❧

MYGGPROBLEM

Bakgrund
Örebro, Kumla, Hallsberg, Bengtsfors, Ödeshög kommuner samt Gästrike och Uppsala vatten har bekämpat fjädermygg vid ett antal mindre
avloppsreningsverk, med start 2007. Detta har skett genom dosering av
ett biologiskt bekämpningsmedel. Det finns tre rapporter, Sweco Rapport
med uppdragsnummer 1832453000, SVU Rapport Nr 2009-15, VA-Forsk
2006-25.
Bekämpningsmedlet
Produkten heter Vectobac 12 AS och är en biologisk larvicid. Den liknar
flytande jästlösning som är angriper mygglarvernas matsmältningssystem.
Den aktiva substansen kallas “BTI” (Bacillus thuringiensis subspecies
israelensis serotyp H-14, stam AM65-52).

Godkännande av Vectobac 12 AS i Sverige
Produkten är godkänd i ett 10-tal länder inom Europa, men är i dag inte
tillåten i Sverige. Vi har utfört provningen med dispens från KEMI och dispensen kommer att upphöra oktober 2018.
Hofors mellansed, vattentemp. (°C) mot myggtäthet (# mygg/m2*dygn)
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Effektivitet av Vectobac 12 AS
Resultaten som beskrivs i Sweco rapporten bekräftar tidigare forskningen
som gjordes vid Örebro Kommun 2007-2009 att biociden Vectobac 12AS
är ett effektivt medel för att bekämpa mygg vid reningsverk.
Myggtäthet reduceras i genomsnitt > 95–98 % och illustreras med graf
till höger.
Produkten tillsätts i avloppsvattnet vid fyra tillfällen enligt ett schema,
0,013 liter/m3 dygnsflöde (biobädd 0,026 liter/m3).
Kontroll och uppföljning har skett med hjälp av klistriga plattor. De
mygg som fastnat räknas en gång i veckan.

Resthalter och nedbrytningstid
Under tidigare SVU projekten tittades det även på om BTI kunde ackumuleras i mark eller sediment. Bedömningen blev att det inte kan förekomma någon omfattande ackumulering av den aktiva substansen i
miljön. Detta på grund av att halveringstiden är fyra månader under optimala förhållanden, men vid exponering för solljus, exempelvis på mark
eller vegetation, endast 3,8 timmar. Spridning av BTI för kontroll av fjädermygglarver sker endast i sedimenteringsbassänger i avloppsreningsverk och det är klart att ytterst små mängder av detta material riskerar att
komma ut i recipienten.

Temperatur

Fjädermygg är ett arbetsmiljöproblem. Studier på Kumla reningsverk
av ÖLL (Seldén, 2010), har visat att personal i reningsverk kan utveckla
allergi på hud och inandningsbesvär.
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Myggtäthet vid Hofors ARV under 2016 (vid dosering av Vectobac 12AS sattes vattentemperaturen till 6°C).
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VÄLJ ETT ROBUST VA-SYSTEM MED EN LIVSLÄNGD PÅ MINST 150 ÅR
Ökande urbanisering och klimatförändringar ställer allt högre krav på kapaciteten i våra
VA-system. Vår nya generation betongrör har ännu bättre hållfasthet – och dessutom har vi
minskat CO2-utsläppen med minst 30%.

LÄS MER PÅ GRÖNARÖR.SE
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VÄRLDSTOALETTDAGEN

Världstoalettdagen – olika
innebörd i olika delar av världen
Var tredje människa i världen saknar en toalett. Det är en fråga om liv och död. Den 19:e
november är det den Internationella Världstoalettdagen som, sedan 2014, är en officiell
FN-dag. Denna dag syftar till att uppmärksamma hur livsavgörande det är med toaletter.
TEXT » KRISTINA MELANDER ILLUSTRATION » LOUISE WINBLAD
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VÄRLDSTOALETTDAGEN

utan toaletter och rent vatten fastnar människor
i en ond cirkel av fattigdom och sjukdom. I världens
fattigaste samhällen där tillgången till toaletter ofta
är låg riskerar flickor och kvinnor att attackeras när
de tvingas att utföra sina behov utomhus. Varje dag
dör 900 barn av smutsigt vatten och diarrésjukdomar som skulle kunna förebyggas.

Tar inte till vara på det vi har
I Sverige har alla tillgång till både toaletter och rent
vatten. Däremot har vi problem med att ta till vara
på det vi har. Att ”fulspola” innebär att man spolar
ner något annat än kiss, bajs och toalettpapper i
toaletten. Förutom stopp i ledningar och pumpar,
samt översvämningar med efterföljande utsläpp av
orenat avloppsvatten till vattendrag, orsakar nedspolat hushållspapper och våtservetter också en stor
mängd avfall som måste rensas bort från galler och
ledningar i avloppsreningsverken och köras bort för
förbränning. Totalt rensas ca 1 kg skräp per person
och år bort från avloppsreningsverken i Sverige
Slut på toalettpapper
En situation som ligger bakom många fulspolningar
är att toalettpappret är slut. Oftast löser vi situationen genom att ”fultorka” oss med hushållspapper
som sedan spolas ned i toaletten, det visar en undersökning som YouGov har genomfört på uppdrag av
Svenskt Vatten. Var tredje svensk känner inte till att
hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten, där
det riskerar att orsaka stopp och översvämningar.
– Att hushållspapper är den vanligaste fulspolningen var förväntat men undersökningen visar att en
stor del av svenskarna inte känner till att hushållspapper och våtservetter inte ska spolas ned i toaletterna,
berättar Kristina Melander på Svenskt Vatten.
Undersökningen visar att sju av tio spolar ned
det de fultorkar sig med. Kvinnors näst vanligaste
fultorkning är pappersnäsdukar medan männens är
att rengöra sig med vatten. Svensken fultorkar sig i
genomsnitt två gånger i månaden. ❧

TOALETTVETT
FULSPOLA – Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än
kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.
FULTORKA – Att torka sig med någonting annat än toalettpapper
när detta är slut. Det är helt okej så länge som detta slängs bland
förbränningsbara sopor och inte spolas ned i toaletten.
SLUTA FULSPOLA – BÄSTA TIPSET:
Ha alltid en papperskorg på toaletten där hushållspapper, våtservetter och annat skräp kan slängas. Skräp ska alltid slängas bland förbränningsbara sopor.
DETTA FÅR MAN SLÄNGA I TOAN:
Allt som kommer inifrån kroppen – kiss, bajs och andra kroppsvätskor. Toalettpapper är också gjort för att spolas ned i toaletten. Hushållspapper och våtservetter däremot löses inte upp av vatten.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 13–16 oktober 2017
har sammanlagt 1012 intervjuer via internet genomförts med män
och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Vattenbyggnadsingenjörer

Besiktning och underhåll
av dricksvattenreservoarer.

Annons kvartssida Amphi-tech

UTRÄKNING

650 000 kg rens/450 000 personer
= 1,4 kg per person/år (1 400 gram)
(VA SYD, Malmö)
1 000 000 kg rens/750 000 personer
= 1,3 kg per person/år
(Ryaverket, Göteborg)
779 000 kg rens/1 200 000 personer
= 0,64 kg per person/år
(SVOA, Stockholm)
Totalt: 2 429 000/2 400 000
– 1 kg per person och år
En hushållsrulle väger ca 140 gram.
1 000 gram/140 gram = 7 rullar per år.
Varje person är upphov till motsvarande
ca 7 hushållsrullar rens.

20

års erfarenhet
av dricksvattenhantering

År 2016
besiktigad
e vi
495 st
dricksvatte
nreservoarer

Din kompletta och stabila
samarbetspartner vid:
• Besiktning
• Utredning och konsultation
• Projektering och byggledning
• Rengöring
0582-68 68 90
www.amphi-tech.se
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NYA PROJEKT OCH REMISSVAR

NYA RAPPORTER OCH PROJEKT
Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget forsknings- och utvecklingsprogram om kommunal VA-teknik.
Här har vi samlat nya rapporter och projekt
som du även hittar på svensktvatten.se.
NYA SVU-PROJEKT

µ-pH2040
Sökande: Sofia Andersson,
Stockholm Vatten och Avfall AB
Beviljat belopp: 370 000 kr.
Total projektkostnad: 860 000 kr.
Projekttid: 2017-11-15 till 2019-12-31
Tillskottsvatten – Kvantifiering och
konsekvensanalys för reningsverk
och ledningsnät
Sökande: Cecilia Wennberg,
DHI Sverige AB
Beviljat belopp: 400 000 kr.
Total projektkostnad: 1 602 000 kr.
Projekttid: 2018-01-01 till 2018-12-31
Förnyelse med platshärdade
flexibla foder – erfarenheter och
framtida utveckling
Sökande: Kenth Olsson,
4S Ledningsnät
Beviljat belopp: 1 000 000 kr.
Total projektkostnad: 4 640 000 kr.
Projekttid: 2017-12-15 - 2019-11-30
Sätt att gå tillväga vid inskränkning
av verksamhetsområde
Sökande: Karin Carlsson,
WSP Sverige AB
Beviljat belopp: 142 500 kr.
Total projektkostnad: kr.
Projekttid: 2017-11-20 till 2018-06-30

REMISSVAR
Svenskt Vatten deltar som remissinstans
och skickar in ett 20-tal remissvar per år
till olika utredningar. Här har vi samlat de
senaste.
Klimatanpassningsutredningens
betänkande SOU 2017:42
Vem har ansvaret?
Sammanfattningsvis lämnar utredningen
flera förslag i rätt riktning men Svenskt
Vatten anser att det hade behövts mer
kraftfulla förslag. Problemen med översvämningar drabbar kommuner, företag
och privatpersoner och här behöver regeringen tydligt klargöra vad som behöver
göras, vem som ska göra det och hur det
ska finansieras. Klimatanpassning är ett
stort pussel med många aktörer och tyvärr
bidrar klimatanpassningsutredningen
endast med ett par pusselbitar.
Förslag ändrade bestämmelser
vattenmiljö och vattenkraft
Svenskt Vatten har förståelse för att regeringen måste införa EU:s ramdirektiv för
vatten och EU-domstolens s.k. Weserdom
i svensk lagstiftning, men är starkt kritiska
till flera av promemorians förslag om hur
detta ska gå till och till förslagens konsekvenser.
NV konsekvensanalys nationell
fosforförordning vs. KOM förslag
gödselprodukter
Svenskt Vatten anser, med stöd av utredningens slutsatser att det är helt nödvändigt att regeringen snarast går vidare och
under hösten 2017 fattar ett beslut gällande Fosforförordningen med återföringsmål för fosfor och kväve samt ett regelverk
med dragkraft för att säkra hållbara
kretslopp. Regeringen har haft Naturvårdsverkets förslag till mål och förordning för
beredning sedan hösten 2013. En fortsatt
långbänk är inte hållbart för den cirkulära
ekonomins utveckling i Sverige. Frånvaron
av beslut sedan 2013 har kraftigt försinkat,
fördröjt och förhindrat det svenska arbetet

med den cirkulära ekonomin av mull och
näringsämnen mellan stad och land.
Triklosan och andra konserverings
medel i kosmetiska produkter.
Kemikalieinspektionens rapport
från ett regeringsuppdrag
Svenskt Vattens tillstyrker Kemikalieinspektionens förslag till åtgärder gällande
begränsningar genom befintliga regelverk
på EU-nivå:
– Kemikalieinspektionen ska verka
för att ämnen med problematiska miljöeller hälsoegenskaper åtgärdas genom
Reach-förordningen där det pågår utvärderingar av vissa ämnen som misstänks ha
allvarliga miljö- eller hälsoegenskaper.
– Kemikalieinspektionen ska tillsammans med andra myndigheter verka för
att kosmetikaförordningens bilaga om
konserveringsmedel på nytt granskas
och vid behov revideras så att alla ämnen
är tillräckligt utvärderade och säkra att
använda.
Mikroplaster – Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om källor
till mikroplaster och förslag på åtgärder
för minskade utsläpp i Sverige
Svenskt Vatten bedömer att den kartläggning av potentiella källor som genomförts
inom ramen för regeringsuppdraget i
stora drag är heltäckande. Svenskt Vatten
anser samtidigt att det är mycket problematiskt att det idag inte finns data eller
ens uppskattningar på hur mycket de
stora potentiella källorna verkligen bidrar
med gällande mikroplaster till våra vatten.
Denna osäkerhet är viktig att beakta när åtgärder börjar diskuteras så att rätt åtgärder
verkligen kan genomföras på rätt ställen.
Svenskt Vatten avstyrker Naturvårdsverkets förslag till regeringen: Avsnitt 11.4.
Förslag till regeringen. Bemyndigande om
att ta fram en föreskrift om förebyggande
åtgärder för att minimera förekomsten
av metaller, organiska ämnen och andra
oönskade ämne, inklusive mikroplast i
inkommande avloppsvatten till avlopps
reningsverk (se avsnitt 10.1.6).

Begränsning av icke yrkesmässig
användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige. Kemikalieinspektionens
rapport från ett regeringsuppdrag
Svenskt Vatten är positivt till att Kemikalieinspektionen (KemI) vill begränsa den
privata användningen av kemiska växtskyddsmedel så att endast produkter med
mindre farliga egenskaper blir tillåtna
för denna kategori av användare. Det är
ett steg i rätt riktning mot ett samhälle
med färre skadliga kemikalier i omlopp
och mindre nedsmutsning av våra yt- och
grundvattentäkter. Vi är därför positiva till
den preliminära bedömningen att glyfosat, MCPA och tiakloprid inte kan klassas
som lågriskämnen och därmed inte ska
vara tillåtna för privat bruk. KemI:s preliminära bedömning är att även ättiksyra
hör till de ämnen som troligen inte kommer att bli godkända som ämnen med låg
risk inom EU. Här anser Svenskt Vatten att
även om så är fallet bör KemI arbeta för att
ättiksyra ska klassas som ett lågriskämne
inom EU, alternativt undersöka möjligheten att få ett undantag för försäljning för
privat bruk på den svenska marknaden.
Föreskrifter om hantering av brandfarlig vätska – för remiss 2017-09-15,
Handbok vätska 2017-05-21, Konsekvensutredning Hantering av brandfarliga vätskor 2017-09-01, Remissmissiv
Hantering av brf vätskor, Sändlista
Hantering av brandfarliga vätskor
Svenskt Vatten har inga synpunkter på
förslaget till reviderade föreskrifter.
Ändring av Kemikalieinspektionens
föreskrifter KIFS 2008:2
(kvicksilver & COD)
Svenskt Vatten tillstyrker:
– förslaget om att förlänga undantaget
för COD-analyser i ampuller med två år
– den gjorda konsekvensanalysen Svenskt
Vatten har tillsammans med VINNOVA genomfört en innovationsupphandling för att
försöka hitta alternativa metoder för analys
av COD. Slutsatsen är att det ännu inte finns
ersättningsmetoder som fungerar fullt ut.

Hitta dolda vattenläckor!
Med Sensistor XRS9012 Vätgasläcksökare
och lite spårgas minskar du risken för att gräva
eller bryta upp golv och väggar på fel ställe.
Enkel att använda - tryck på ON och börja.
INFICON AB
Westmansgatan 47F, 582 16 Linköping, tel 013-35 59 00
www.inficon.com www.sensistor.se
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• Snabb läcksökning
• Exakt läcklokalisering
• Beprövad teknik
• Robust, vattentålig (IP55)

Anmäl dig

VATTENSTÄMMAN 2018
HELSINGBORG 22–23 MAJ
Tema: VAtten – en VAlfråga 2018

svensktvatten.se/vattenstamman
Svenskt Vatten nr 5 2017
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Länsstyrelsen Skåne kranmärker hela verksamheten
och stoppar nu inköp av vatten i flaska.
– Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Länsstyrelsen Skåne arbetar
med att skydda och förvalta de dricksvattenresurser vi har, samtidigt som vi verkar för ett fossilbränslefritt Skåne. Det känns som
ett steg i rätt riktning att inte längre servera buteljerat vatten på
vår myndighet, säger landshövding Anneli Hulthén.
Länsstyrelsen Skåne har cirka 550 medarbetare och beslutet
omfattar all servering på Länsresidenset och på kontoren i
Malmö och Kristianstad.  
Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning av verksamheter som endast använder sig av kranvatten. Det betyder att
arbetsplatsen, liksom möten, externa konferenser och utbildningar är fria från flaskvatten.
– Att välja kranvatten i stället för flaskvatten är ett enkelt
sätt att bidra till en bättre miljö. Genom kranmärkningen tar
verksamheter ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att
också välja kranvatten, säger Eva Kristensson, avdelningschef på
VA SYD.
Kranmärkningen togs fram 2015 av Kretslopp och vatten, Göteborgs
Stad och sprids nu över hela landet via branschorganisationen
Svenskt Vatten. Källa: Kranmärkt.se

VILL DU BIDRA MED DIN KUNSKAP?
Vill du vara med och bidra med din kunskap och i utbyte ta del
av ett nätverk med kollegor från hela Sverige? Som del i en kommitté blir du ett stöd för Svenskt Vatten i att företräda och bidra
till utveckling av branschen.
Svenskt Vatten har kommittéer inom områdena dricksvatten, rörnät, avlopp, utbildning, utveckling, kommunikation och management. Om du vill delta, fyll i formuläret på Svenskt Vattens
hemsida och skicka in redan i dag. Vi kontaktar dig sedan inom
kort. I dagsläget finns inte behov av nya medlemmar i alla kommittéer, men vi vill gärna få intresserade till samtliga kommittéer
för framtida behov.
Fackkommittéerna ska vara ett stöd för Svenskt Vatten i att företräda och bidra till utveckling av branschen. Genom kommittémedlemmarnas erfarenhet, kompetens och förankring ska de
säkerställa att Svenskt Vatten arbetar med sina frågor på ett så
effektivt och framgångsrikt sätt som möjligt.
Vattentjänstrådet fungerar som ett rådgivande organ i strategiska och övergripande frågor. I rådet ingår ordföranden från
respektive kommitté samt vd. Från SVU-kommittén deltar en
ledamot. Kommitteerna är Avlopps, dricksvatten, kommunikation, management, rörnät, SVU, utbildning.
Är du intresserad och vill anmäla dig till en kommitté så gå in på
Svenskt Vattens hemsida www.svensktvatten.se

Brutet vatten
Marknadens minsta hörnmodell!
Radonett AirGap 60/5 – Pumpstationsmodell
Radonett Airgap uppfyller SS-EN 1717
kategori 5 och har mer än 40 miljoner
drifttimmar sedan 1994.

Radonett AirGap
+ invändig rostfri 3-faspump

NYHET!

skyddad mot aggresiv miljö
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mjukstängande magnetventil
kompletta aggregat
191

driftsäker och kort installationstid
frekvensstyrning som tillval
larm och torrkörningsskydd
tank i syrafast rostfritt stål Aisi 316

0

Minst 250 gånger billigare
En liter kranvatten kostar 250 gånger mindre än samma
mängd flaskvatten. Då har vi ändå räknat på det billigaste literpriset på flaskvatten, köpt i en vanlig matbutik. Kranvattnet är dessutom lokalproducerat och levereras direkt till din kran.

+
+
+
+
+
+
+

5
8,
41

Minst 300 gånger bättre för miljön
En liter kranvatten är 300 gånger bättre för miljön jämfört med samma mängd flaskvatten, som kräver transporter och tillverkning av vattenflaskor som orsakar
onödiga koldioxidutsläpp och avfall.

och läckande flottörer

5 olika modeller

119,44

4 öre per liter
I Sverige har vi gott, friskt och hälsosamt vatten direkt ur
kranen. För omkring 4 öre per liter får du ett av världens
bästa dricksvatten, och då ingår även hemleverans.

418,41

VATTENTÄTA SIFFOR

Hörnmodell!

+ styrning via givare och PLC
+ inga krånglande

38
0

* w w w.

Länsstyrelsen
Skåne blir
kranmärkt
– stoppar
flaskvatten

488,46

0248-107 00

www.radonett.se

info@radonett.se

KALENDARIUM

KALENDARIUM
För att se det senaste uppdaterade kalendariet gå in på svensktvatten.se och klicka på kurser och seminarier.
Saknar du någon kurs i kalendariet? Hör av dig till kursbokning@svensktvatten.se.
RÖRNÄT & KLIMAT
Kontrollant VA-ledningar
– kontroll av platsrörssvetsar
Kista 5–7 december 2017
Seminarium – Underhåll av VA-nät
samt fördjupning bräddning
Hässleholm 6 december 2017
Seminarium – Underhåll av VA-nät
samt fördjupning bräddning
Stockholm 7 december 2017
Arbete i slutna utrymmen – Grundkurs
Uppsala 7 december 2017
Fosfornätverk
Stockholm 19 december 2017
Rörnät Introduktion
Jönköping 6–8 februari 2018
Rörnät & Klimat 2018
Stockholm 13–14 mars 2018
Rörnät Diplom, v1
Kristianstad 9–13 april 2018

Dricksvattenteknik Diplomkurs, v1
Sigtuna 16–20 april 2018
Dricksvatten Hygien
Stockholm 25–26 april 2018

Svenskt Vattens kommunikations
konferens – Vatten, en Valfråga 2018
Stockholm 24–25 januari 2018

Dricksvattenteknik Introduktion
Linköping 15–17 maj 2018

EKONOMI

Vattenstämman med
Svenskt Vattens föreningsstämma
Helsingborg 22–23 maj 2018
Dricksvattenteknik Diplom, v2
Sigtuna 28 maj–1 juni 2018
Dricksvattenteknik Introduktion
Sigtuna 18–20 september 2018
Dricksvattenteknik Diplom, v1
Sigtuna 8–12 oktober 2018
Dricksvattenteknik Introduktion
Ort ej bestämd 23–25 oktober 2018
AVLOPP & MILJÖ

Rörnät Diplom, v2
Kristianstad 14–18 maj 2018

Nationella konferensen
Avlopp & Miljö 2018 (#NAM18)
Linköping 31 januari–1 februari 2018

Rörnät Introduktion
Örebro 2–4 oktober 2018

Avloppsteknik Diplomkurs, v1
Sigtuna 16–20 april 2018

DRICKSVATTEN

Avloppsteknik Indtroduktion
Halmstad 15–17 maj 2018

EurEau
Stockholm 24–26 januari 2018
Dricksvattenteknik Introduktion
Sigtuna 13–15 mars 2018
Drick Diplom, v1
Sigtuna 16–20 mars 2018
MBA enbart
Stockholm 11 april 2018
MBA + HACCP
Stockholm 11–12 april 2018

KOMMUNIKATION

Avloppsteknik Diplom, v2
Sigtuna 28 maj–1 juni 2018
Avloppsteknik Diplomkurs, v1
Sigtuna 8–12 oktober 2018

Seminarium – VA-investeringar
Stockholm 7 februari 2018
VA-ekonomi – Grundkurs
Göteborg 10–11 april 2018
VA-ekonomi – Fördjupning
Göteborg 12 april 2018
VA-taxa – Grundkurs
Stockholm 15–16 maj 2018
VA-taxa – Fördjupning
Stockholm 17 maj 2018
JURIDIK
Lagen om allmänna vattentjänster
– Grundkurs
Malmö 6–7 mars 2018
Lagen om allmänna vattentjänster
– Fördjupning
Malmö 8 mars 2018
Lagen om allmänna vattentjänster
– Grundkurs
Stockholm 24–25 april 2018
Lagen om allmänna vattentjänster –
Fördjupning och tillämpning
Stockholm 26 april 2018

Hållbarhet och samhällsansvar
för VA-branschen
Stockholm 10–11 oktober 2018
Reglerteknik och mikrobiologi
i avloppsreningsverk
Uppsala 16–18 oktober 2018

Annonsörer i detta nummer:
Cactus Utilities, Amiblu, KZ Handels, VA-guiden, S:t Eriks, Amphi-tech, Inficon, Svenskt Vatten, Radonett, Meag VA
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www.svensktvatten.se

VA-banken ger stöd för hela informationskedjan, från
arbetet i fält till digitalisering och planeringsarbete.
va-utveckling.se

30
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SETTING NEW STANDARDS
WWW.SSG.SE

.se
En enklare VArdag

Företag
Produkt

Omvärldsbevakning

Dokumentbibliotek

Erfarenhetsutbyte
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POSTTIDNING B

Svenskt Vatten
Box 14057, 167 14 Bromma

Är du redo att bidra till
smartare infrastruktur?
Då väljer du va-lösningar i betong.

När du väljer betong i va-lösningarna så bidrar du till en trygg och säker infrastruktur i samhället. Det är en hållbar lösning bestående av naturmaterialen sand, grus, kalksten och vatten
med en livslängd på mer än 150 år.

Våra elementbrunnar är prefabricerade specialobjekt som kundanpassas enligt önskemål. De är
kopplingspunkter i ledningssystemet som ser till att optimal funktion bibehålls. Gynnsammare
skötsel ur driftsynpunkt och god hydraulik är andra fördelar.

Vårt mål är att betong ska vara ett prioriterat material i alla våra kommuners materialvalspolicy. Det är smart både för dig som beställare och
för vår infrastruktur.

Kontakta Meag Va-system, en engagerad partner och branschens enda
specialist på va-lösningar i betong, så berättar vi mer om vinsterna med
att välja betong. www.meag.se

Välj
Betong!

