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Utställare:

Välkommen till VA Tour Sweden 2017  
– Sveriges heltäckande mässa för VA-branschen!
Den största gruppen leverantörer till Sveriges VA-infrastruktur ger sig åter igen ut på turné, den här gången 
från norr till söder. Fyra orter, fyra mässor! Skellefteå, Stockholm, Göteborg och Malmö – vilken ort passar dig 
bäst att besöka?

VA-Tour Sweden är ett måste för dig som jobbar med VA för kommun, är entreprenör, konsult eller grossist. Här har du 
möjlighet att träffa Sveriges ledande VA-leverantörer och se de bästa och senaste produkterna och lösningarna. Allt du 
behöver se finns samlat under ett tak: rörkopplingar, ventiler, pumpar, brunnar, markavloppssystem, dräneringssystem, 
flödesregulatorer, gatugods, utrustning för rörinspektion och mycket mer.

Missa inte heller våra kompetenshöjande seminarier som ger inspiration och kunskap. Vi bjuder på frukost och lunch och 
det är kostnadsfritt att besöka oss! Registrera dig idag på www.vatour.se

 Väl mött på en ort nära dig!

Skellefteå 
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2 februari 

Malmömässan



Tema ”Hur bygger vi framtidens VA-system – Sveriges viktigaste infrastruktur?”

SKELLEFTEÅ 24 JANUARI
09:00 & 13:00 Infrakulvert – en ny innovativ lösning för all underjordisk infrastruktur
10:00 & 13:30 Nya VA-ledningar och samarbete i fokus när Östra Länken i Luleå får ny infrastruktur för den växande staden 
11:00 & 14:00 Brandposter och ”lås och bomföreskrifterna” - konsekvenser och erfarenheter från Järfälla kommun

STOCKHOLM 26 JANUARI
09:00 & 13:00 Infrakulvert – en ny innovativ lösning för all underjordisk infrastruktur
10:00 & 13:30 Nya VA-ledningar och samarbete i fokus när Östra Länken i Luleå får ny infrastruktur för den växande staden 
11:00 Gemensam plattform för utveckling av framtida va-ledningar
14:00 Brandposter och ”lås och bomföreskrifterna” - konsekvenser och erfarenheter från Järfälla kommun 

GÖTEBORG 31 JANUARI
09:00 & 13:00 Infrakulvert – en ny innovativ lösning för all underjordisk infrastruktur
10:00 & 13:30 Nya VA-ledningar och samarbete i fokus när Östra Länken i Luleå får ny infrastruktur för den växande staden 
11.00 & 14:00 Konsekvent arbeta med tillskottsvatten – lyckas vi?

MALMÖ 2 FEBRUARI
09:00 & 13:00 Infrakulvert – en ny innovativ lösning för all underjordisk infrastruktur
10:00 & 13:30 Nya VA-ledningar och samarbete i fokus när Östra Länken i Luleå får ny infrastruktur för den växande staden 
11.00 & 14:00 Konsekvent arbeta med tillskottsvatten – lyckas vi? 

MER OM SEMINARIERNA

Infrakulvert – en ny innovativ lösning för all underjordisk infrastruktur 
Case study om en ny infrastrukturlösning framtagen för en helt ny stadsdel, Vallastaden, i Linköping. 
Detta är ett unikt projekt med ett system som skapar nya möjligheter genom att el, fiber, fjärrvärme, 
avlopp, vatten och sopsug finns samlat i samma kulvert.  
Presenteras av: Gunnar Rydin, Tekniska verken 

Nya VA-ledningar och samarbete i fokus när Östra Länken i Luleå får ny infrastruktur för den växande staden  
Samarbetet mellan projektets parter är ett framgångskoncept. Här presenteras hur man löste Luleås samhällsliv under 
den långa byggtiden när stora trafikstörningar med uppgrävda gator och avspärrade områden delade 
Luleå. Resultatet blev nya trafiklösningar med gång- och cykeltrafik och vackra platser för rekreation.  
Presenteras av: Ola Engström, projektchef NCC

Konsekvent arbeta med tillskottsvatten – lyckas vi? 
Borås Energi & Miljö har i ett par år arbetat med en konsekvent metodik för att minska belastningen av  tillskottsvatten på 
spillvattennät. Arbetet ställer stora krav på engagemang samt personella och ekonomiska resurser, 
men är arbetet lyckosamt? Föredraget kommer beröra arbetssätt, uppföljning, framgångsfaktorer 
och fallgropar samt ett försök till utvärdering. 
Presenteras av: Joakim Ekberg, Borås Energi & Miljö

Brandposter och ”lås och bomföreskrifterna” – konsekvenser och erfarenheter från Järfälla kommun 
Järfälla kommun hade länge problem med entreprenörer m.fl. som otillbörligen tog vatten från brandposter.  
Att tappa vatten från brandposter kan orsaka allt från tryckfall hos fastigheterna i närområdet till 
föroreningar och missfärgning av vattnet. Presentationen handlar om hur Järfälla kommun kom till 
det läge de har idag med 9 strategiskt placerade vattenkiosker och låsta brandposter och möjlighet 
för entreprenörer att teckna abonnemang för att få tillgång till vattenkioskerna. 
Presenteras av: Crister Bäckström, VA-chef Järfälla Kommun

Gemensam plattform för utveckling av framtida va-ledningar 
Idag saknas det en plattform för utveckla framtidens produkt där ledningsägare kan skjuta in vår kompetens om att äga 
och underhålla ledningsnätet, det är inte anläggningspriset som är det viktigaste det är hela cykelkostnaden till förnyelse 
som sker som är den viktigaste parametern. 4S som representant för de stora VA-huvudmännen i Sverige och Norge är 
idag en mycket kompetent organisation som bedriver mängder av fördjupningsprojekt/forskning i olika områden som 
rör ledningsnätet för dricksvattenrör eller självfallsrör. Denna samlade kompetens som 4S skaffar sig inom olika områden 
måste komma ut till tillverkarna och i deras utvecklingsarbete för framtida produkter, idag saknas en 
gemensam plattform för detta. 
Presenteras av: Kenth Olsson, 4S Ledningsnät, Stockholm Vatten

SEMINARIEPROGRAM VA TOUR SWEDEN 2017
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Programmet kan komma att ändras. Se www.vatour.se för den senaste versionen.
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Registrera ditt besök idag
Mässbesök, seminarier, frukost och lunch är kostnadsfritt, men vi ber att du registrerar ditt besök i förväg.  
På så vis sparar du också tid vid entrén till mässan. Gå in på www.vatour.se och klicka på knappen  
BESÖKARREGISTRERING. 
Ange om du vill ha frukost eller lunch och eventuella allergier. Om du  
blivit inbjuden av en representant från något av våra utställande  
företag glöm inte att knappa in koden du fått av honom/henne.

Öppettider
8.30-16.00
Frukost serveras 8.30-10.00
Lunch serveras 12.00-14.00

Välkommen till VA Tour Sweden 2017

www.scandichotels.se www.kistamassan.se www.hotel11.se www.malmomassan.se


