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- Vi på Värmdö kommun har haft problem 
med utslitna serviser och grundvatten 
som läcker in i spillvattenledningarna, 
vilket skapar alldeles för stort tryck på 
reningsverket. Historiskt sett har vi 
framför allt prioriterat huvudledningar. De 
är nu i bra skick och nu är det 
servisernas och brunnarnas tur. För att 
hålla nere kostnaderna och minska flödet 
har vi valt att ta ett helhetsgrepp och 
förnya alla brunnar och serviser i 
området. Vi skapar en komplett lösning. 

Daniel Persson,  
enhetschef på Värmdö kommun

Efterfrågan på servisrenoveringar ökar och 
allt fler ledningsägare har ett behov av att 
ta ett helhetsgrepp genom att renovera 
huvudledningar, servisledningar och 
brunnar samtidigt. Med hjälp av schaktfri 
ledningsförnyelse med skräddarsydda flexibla 
foder är det möjligt att förnya utslitna ledningar 
på ett tids- och kostnadseffektivt sätt utan 
att gräva, ofta på bara några dagar. Läs mer 
om vinsterna med schaktfri servisrenovering 
genom installation av hattprofiler och ta del av 
kundprojekt, inspiration och tips.

- Relining är en oerhört effektiv metod. Vi 
har tidigare varit med om andra projekt som 
har tagit flera år att slutföra. De boende fick 
stå ut med störande oljud, svårigheter med 
framkomlighet, damm och smuts, vilket ledde till 
klagomål och missnöje. Den här gången kunde 
vi undvika klagomål och renoveringarna har 
varit mycket tidseffektiva.  
 
Annelie Svensson, VA-ingenjör på Kungälvs 
kommun

Utmaning - akuta översvämningar  
Många kommuner har stora problem med 
utslitna huvudledningar och servisledningar 
i stora delar av kommunens områden, som 
många gånger drabbas av översvämningar till 
följd av stora inläckage. Läget blir mer och mer 
akut för varje dag som går. Snabba, effektiva 
och långsiktigt hållbara lösningar behövs 
och allt fler väljer schaktfri ledningsförnyelse 
med flexibla foder för att förnya utslitna 
servisledningar. 

Lösning - servisrenovering med hattprofiler               
Det är inte ovanligt att ledningarna i ett område 
är i så pass dåligt skick att den bästa lösningen 
är att ta ett helhetsgrepp, att proaktivt 
kvalitetssäkra för framtiden istället för att 
endast åtgärda det allra mest akuta. Genom att 
renovera huvudledningar, servisledningar och 
brunnar kan ett område med stora brister, på 
bara några få dagar, förvandlas till ett område 
med helt nya ledningar.

Resultat - stora vinster för invånarna och 
ledningsägare
Flödesmätningar av tillskottsvatten i spillvat-
tenledningarna före och efter ledningsreno-
veringen visar hur effektivt det är att åtgärda 
huvudledningar, serviser och brunnar samtidigt. 
Flexibla foder erbjuder en hållbar lösning ur 
alla perspektiv - tekniskt, ekonomiskt, kvalita-
tivt och miljömässigt. Tredjepartstester visar 
att Aarsleffs flexibla foder har en förväntad 
livslängd på 100 år. 

- Den största vinsten är att man nu efteråt kan 
släppa allt och känna sig trygg med att
området är helt renoverat och att man inte 
kommer att behöva tänka mer på det under en 
lång tid framöver.

Magnus Lidberg, VA-ingenjör på Kungälvs 
kommun

SÅ KAN LEDNINGSÄGARE KOMMA  
TILLRÄTTA MED ÖVERSVÄMNINGAR 
OCH INLÄCKAGE 
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"HATTMAKAREN"

Zayda Sanchez, samordningsansvarig för 
servisrenoveringar på Aarsleff, berättar om 
Hattmakaren.

Vad är Hattmakaren för något?  

- Hattmakaren är Aarsleffs nya, unika och 
kompletta enhet för servisrenoveringar. Vi har 
ytterligare en sådan enhet sedan tidigare. 
Namnet syftar på det hattliknande flexibla fodret 
som används för att förnya servisledningar. 
 
Varför behövs Hattmakaren?  

- De senaste åren har efterfrågan på 
servisrenoveringar ökat markant i Sverige. 
Hattmakaren är en komplett enhet utrustad med 
allt som krävs för att förnya servisledningar, en 
rullande fabrik som ökar effektiviteten och 
kapaciteten. Vi kan göra långa serviser på upp 
till 16 meter vid bra förhållanden och vi räknar nu 
med att kunna möta en tilltagande efterfrågan på 
ett bra sätt. 

Vilka vinster medför schaktfri servisrenovering? 
 
- Servisrenoveringar med flexibla foder gör 
det möjligt att renovera utslitna ledningar 
utan att gator och tomtmark behöver grävas 
upp. Installationstiden förkortas vilket minskar 
kostnader, störningar och koldioxidutsläpp. Vi är 
ensamma i Sverige om att klara så stor kvantitet 
och så många olika utmaningar med vår unika 

lösning.
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Steg 1 - identifiera behov 
Innan ett projekt startar gör vi en ordentlig 
förundersökning och statusbedömning. 
I leveransen får kommunen tillgång till 
dokumentation från förundersökningen som 
sedan lagras i en gemensam digital databas. 
Baserat på resultatet från förundersökningen 
rekommenderar vi sedan åtgärder. Vi vill hela 
tiden ligga i framkant och är ständigt på jakt 
efter den bästa lösningen för våra kunders 
behov. 
 
Steg 2 - skräddarsydd lösning  
Vi tillverkar och impregnerar det flexibla fodret 
i våra rullande fabriker, Hattexpressen och 
Hattmakaren. Fodret tillverkas i samma form 
som en hatt och kallas därför för hattprofil 
eller övergångprofil. Under installationen 
vrängs hattprofilerna in i servisledningen via 
huvudledningen. Brättet på hatten sluter tätt vid 
servisanslutningspunkten och toppen på hatten 
bildar ett nytt rör i servisledningen, oftast fram 
till kommunal förbindelsepunkt 
 
-  Med tiden har vi insett att lite mer krut i det 
första steget ger snabb återbäring. I och med 
statusbedömningen får vi ofta information om 
anslutande ledningar och skador som vi inte 
ens visste fanns, vilket skapar stora vinster i 
längden. Efter en genomgång av resultatet från 
förundersökningen kan vi på ett bra sätt fatta 
beslut om åtgärder.Vi har kommit så pass långt 
i vårt samarbete att vi säger vad vi vill uppnå 
så rekommenderar Aarsleff den bästa lösningen 
utifrån våra önskemål. 
 
Daniel Persson,  
enhetschef på Värmdö kommun

Steg 3 - hållbart resultat       
En kollapsad servisledning måste grävas upp 
för att åtgärdas, men med hattprofiler kan vi 
åtgärda ledningarna på ett effektivt sätt innan 
läget blir akut. Tack vare avancerad teknik 
och en digital uppföljningsprocess från start 
till slut kan ledningsägaren lättare hålla koll, 
följa upp och vidta proaktiva åtgärder. Det 
minskar störningar och medför stora tids-, 
kostnadsbesparingar. En servis tar endast 
några timmar att åtgärda och sedan är den som 
ny igen. 
 
 
GENOMFÖRANDE 
 
1. Den platstillverkade hattprofilen monteras på 
ett Aarsleff-patenterat verktyg och installeras 
under övervakning när den dras i genom 
huvudledningen till den aktuella servisen.  
 
2. När verktyget är på plats, pressas brättet fast 
vid anslutningen medan förlängningen vrängs in 
i servisen.  
 
3. Därefter härdas hattprofilen och 
installationsverktyget dras tillbaka.

GUIDE: SCHAKTFRI  
SERVISRENOVERING I TRE STEG 
ctetur adipiscing

Om Aarsleff
Aarsleff Sverige består av Aarsleff Ground Engineering, Aarsleff Pipe Technologies, Anker och Centrumpile. Bolagen har ca 
300 anställda med kontor etablerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Halmstad. De samlade verksamheterna 
har framgång i respektive område och stor utvecklingspotential i att ytterligare tillvarata synergieffekter. Aarsleff är experter 
inom verksamhetsområdena marina konstruktioner, spårarbeten, grundläggning, schaktfri ledningsförnyelse i mark och 
relining i fastigheter. Specialistkompetens är en nyckelfaktor som även omfattar egen tillverkning vid högeffektiva anläggnin-
gar av betongpålar och flexibla foder. Aarsleffs egen tillverkning säkerställer materialleveranser av högsta kvalitet till egen 
entreprenadverksamhet. 

KONTAKTA OSS FÖR RÅDGIVNING! 
 
Emil Lundmark  
Marknads- & försäljningschef  
070-941 34 47  
emil.lundmark@aarsleff.se

Lång hattprofil från huvudledning
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