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Innehåll

• Projektledarens perspektiv
• Kemikalieperspektivet

Hur då då?
• Projektledarrollen
• Vikten av en process
• Omvärldsbevakning
• Hur jobbar andra?

Processen
• Produkten
•
•
•
•
•
•

Bakgrund
Produkt
Förslag
Tillämpning
Framtida drift
Underlag/Certifikat

• Föreslaget projekt
• Anläggningsinformation
• Vattenförbrukning
• Leveransavbrott under
inkoppling
• Genomförande
• Kontrollprogram
• Ekonomi

Kemikalierna –
Stockholm Vattens materialgrupp för dricksvatten:
• Öka kunskapen inom bolaget
• Fastställa arbetsgången – När i projekten kommer materialfrågan in? Vem gör vad?
• Vilken information behövs? Vem tar fram den?
• Ta fram rutiner (vi utgår från Göteborgs)
• Fastställa ansvaret - vem tar det slutgiltiga beslutet?
• Vad betyder det att ett material är certifierat, typgodkänt eller
godkänt för dricksvatten. Enligt vilka kriterier?
• Vilka länders certifikat och godkännanden kan vi förlita oss på?
• Hur ”konservativa” ska vi vara? Vilken nivå vill vi lägga oss på?

Kemikalierna - exempel på en coating
Vi har fått följande från leverantören:
• SDB - som dock inte är fullständigt, 10 % saknas
• Dokument som intygar att materialet uppfyller DVGW
standard W270 samt själva rapporten testet
• Dokument som garanterar att kraven för KTW,
NSF/ANSI m fl standarder uppfylls
• Under sekretess - hela ingredienslistan inklusive
halter

Så här blev det
– genomgånget enligt SVOAs förslag till rutin
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Slutsatser
• Tydlig process som gör det enklare för nätägare att inta
ståndpunkt.

• Det måste finnas ett system som vi kan lita på, t ex
typgodkännande eller certifiering. Och det måste vara
transparent.
• Vi behöver veta vilka certifieringar vi bör kräva och vad
de betyder.

