Dricksvatten
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Ök ad säkerhet och kurser
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Dricksvatten
–
PEs experter arbetar dagligen med frågor som handlar om vattenrening.
Vi har gjort fler än 300 uppdrag inom dricksvatten. Vi erbjuder strategisk
rådgivning och sammansatta tjänster inom infrastruktur för kommuner.
Om PE
PE är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom teknik och
arkitektur. Vi grundades 2006 och är noterade på Nasdaq Stockholm. Som samhällsbyggare skapar vi innovativa och hållbara
lösningar som formar utvecklingen av städer, infrastruktur och
industri. Vi finns representerade i hela landet och har över tusen
medarbetare. Vi erbjuder opartiska lösningar för ökad vattensäkerhet, som lösningar på kvalitetsproblem och pilotförsök, och
har ett brett kursutbud inom dricksvatten.
Dricksvatten
På PE arbetar vi med ytvatten, grundvatten och havsvatten
för att skapa mervärden för vattenverk. Våra specialister har
lång erfarenhet inom de flesta typer av vatten med goda
resultat från projekt. Vi arbetar dagligen med utredning,
projektering och renovering av vattenverk.Genom att förmedla vår kunskap kan vi hjälpa er till en så säker och effektiv
lösning som möjligt.

Jag är jättenöjd med vattenkvaliteten
efter renoveringen av vårt vattenverk.
Efter renoveringen blev det både säkrare och lägre kostnader.

Tjänster inom dricksvatten:
•
Besiktning av vattenverk
•
Problemlösning befintlig process
•
Ny rening vid kvalitetsproblem
•
Ökad desinfektion på nätet
•
Rening av t ex järn, mangan, turbiditet och humus
•
Besiktning, utredning vattentorn och reservoarer
•
Driftkostnadsbesparingar ytvattenverk
•
MBA-analyser (Mikrobiologisk BarriärAnalys)
•
Avsaltning av havsvatten
•
Pilotförsök
•
Pilotförsök med membran
•
Vattenrening att hyra 10-1000 m3/h
•
Utredning
•
Förfrågningsunderlag
•
Anbudsutvärdering
•
Ombyggnation/nybyggnation av vattenverk
•
Allmän rådgivning
•
Driftstöd
•
Problemlösning
•
Driftinstruktioner
•
Egenkontrollprogram
•
Stöd vid kemi- och bakterieproblem
•
Second opinion
•
Bakteriemätning på 30 minuter, BQ-metoden enligt
SVU 2017-08
•
Stort kursprogram

vA-chef Tierp i samband med ett dricksvattenprojekt

Kontakta oss
Michael Ohlsson är en oberoende kemist med bakgrund som
kemikaliesäkerhetsrådgivare. Michael är även huvudförfattare av
Sveriges kommuners och landstings bok: Badhus - strategiska
frågor och ställningstaganden (2015).

Michael Ohlsson
Sektionschef Vatten
michael.ohlsson@pe.se
+46 70-318 48 47
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Lösningar på kvalitetsproblem
–
Många vattenverk har idag problem med järn, mangan, humus, turbiditet eller bakterier.
Delvis som en följd av klimatförändringarna är detta ett växande problem. Det finns
kostnadseffektiva beprövade lösningar och vi kan hjälpa er hitta den mest optimala
för ert verk.
Järn, mangan, humus och ytterligare barriärer
Problem med järn, mangan, humus och turbiditet leder till
oönskad lukt, smak och färg och exempelvis till utfällningar i rör
och på porslin. Genom att vara medveten om dessa problem
som delvis ökar på grund av växthuseffekten kan förebyggande
åtgärder utföras i tid. Det finns idag många olika typer av lösningar för dessa problem och med vår erfarenhet kan vi hjälpa
er att hitta den optimala lösningen för ert verk.
Fördelaktig teknik
Det är svårt att minimera humus (färgtal) effektivt utan
membranteknik. Rätt teknik kan samtidigt i ett enda steg lösa
problem med järn, mangan, humus, turbiditet och mikroorganismer. En mycket fin mikrobiologiskbarriär erhålls på köpet.
För flera decennier sedan var membranteknik dyr teknik.
Dagens membran är kostnadseffektiva och tar lite plats vilket
innebär att de i många fall kan placeras för att betjäna ett
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befintligt vattenverk. Tekniken är komplex och utbudet på marknaden är stort. Erfarenhet och mycket
goda kunskaper i kemi krävs samt förståelse för
tekniken.
Vi kan guida er för förslag för ert vattenverk problemlösning, utredning, projektering eller en
second opinion.

Mikrobiologisk BarriärAnalys
–
Svenskt Vatten rekommenderar alla vattenproducenter att genomföra en MBA.
Detta för att personal och ledning ska få en uppfattning om hur det egentligen
står till med vattenkvaliteten och för att försöka lokalisera var förändringar
kan göras.
Som ett komplement till kontroller och insatser som företas på
svenska vattenverk är det lämpligt att arbeta med förbyggande
riskanalyser för att åstadkomma en säker vattenproduktion.
Sverige har sedan år 2010 haft mer än 50 000 personer insjuknade på grund av dricksvattenburen smitta på grund av virus,
bakterier eller parasiter.
MBA-analysen visar
•
Om avskiljning och inaktivering fungerar tillfredställande
Identifierar och förebygger risken för att konsumenten
drabbas av infektioner eller smitta
•
Urskiljer de mest kritiska barriärerna som bör upprätthållas
•
Visar hur stor risken är för konsumenten
•
Vilka mikrobiologiska barriärer som är kritiska
•
Effekten av nedsatt drift
•
Effekten av förändringar av råvattnet eller i
reningsprocessen

Resultatet blir
Resultatet blir en skriftlig rapport med ett förslag på handlingsplan. Förhoppningsvis blir resultatet en fingervisning och en
kunskapshöjare så att eventuella brister blir lättare att identifiera
och värdera.
Vi följer Svenskt Vattens metodik vid genomförande. Vi är oberoende, har erfarenhet av mer än 300 dricksvattenuppdrag och har
arbetat med barriärteknik som membranteknik sedan 1989.
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Besiktning vattenverk
–
Vi besiktigar ert vattenverk och presenterar, vid önskemål, ett förslag på
handlingsplan och ombyggnation med kostnader. Vi följer vägledningen från
Svenskt Vatten ”Periodisk besiktning av vattenverk” (2017).
Besiktning
Besiktningen avser hela kedjan från råvatten till tappkran hos
slutkonsument. Det innebär en rundvandring och fysisk granskning av hela anläggningen. Syftet är att du ska få en konkret
anpassad handlingsplan.

Resultatet
Du får en lättläst summering av de viktigaste iakttagelserna under den periodiska besiktnin- gen, förlag på
förbättringar i form av en handlingssplan samt förslag på
ombyggnation med kostnader vid önskemål.

Besiktningen utförs av konsult med erfarenhet från mer än 100
dricksvattenprojekt. Vi har erfarenhet av ny teknik för klimatanpassning, kris- och beredskapsplanering, reservvattenfrågor,
underhållsfrågor, processteknik och strategisk planering.

För intresseanmälan skicka dina kontaktuppgifter samt
namn på vattenverk till oss för vidare planering.

Vårt erbjudande
Vi erbjuder en omfattande genomgång av hela försörjningssystemet från vattentäkt till slutkund omfattande vattentäkt,
vattenverk och distribu- tionssystem. Besiktningen kan utföras
på olika nivåer efter överenskommelse och tar ca 1-3 dagar per
vattenverk beroende på komplexitet och storlek.
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Bräckt eller salt vatten
–
Bevattningsförbud, sjunkande grundvattennivåer och ytvattentäkter
som blir allt mer brunifierade är exempel på problem som kommuner
handskas med idag.
Att använda en salt- eller brackvattenkälla som råvattentäkt
kan för många kommuner vara den optimala lösningen för att
uppfylla samtliga framtida kvalitetskrav och erhålla en tillräcklig
vattenmängd för att försörja en växande ort eller undvika
vattenbrist.
Membranteknik med omvänd osmos eller nanofilter avsaltar
vattnet och med korrekt anpassad för- och efterbehandling
erhålls ett dricksvatten som uppfyller nuvarande och
framtida kvalitetskrav samt smakar gott. Men det finns en uppsjö av olika nanomembran och RO-membran med olika prestanda ur ett energi-, vattenkvalitets- och livslängdsperspektiv

Membranteknik är fördelaktigt
Membranteknik är numera kostnadseffektiv, tar liten plats och
kan automatiseras. Genom att komplettera eller ersätta befintlig
dricksvattenproduktion från yt- eller grundvatten med en salt
eller bräckt råvattenkälla bidrar man även till att bevara befintligt
yt- och grundvatten.
Vi har arbetat med membranteknik sedan 1989 och med 300
vattenprojekt. Vi kan därför stötta er med utredning och projektering så att vattentillgången säkras på ett kostnadseffektivs sätt.
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Pilotförsök 0,1-10 m3/h
–
Genom att genomföra pilotförsök på ert vattenverk kan flera intressanta
fördelar erhållas:
•
•
•
•

•
•

•
•
•
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Kvitto på att mål för en ny process kan nås
Avskiljningsgrad på problemämnen studeras
(t ex humus, Fe, Mn, turbiditet, fluorid, pesticider, PFAS)
Stabiliteten kan utvärderas. Olika alternativa driftförhållanden kan testas
Mindre piloter kan stresstestas vid t ex maximalt flöde,
minimal spolning. Värdefullt inför nybyggnation eller
renovering av vattenverk
Möjlighet att identifiera, säkerställa hur driftkostnader
kan minimeras
Möjlighet att genom försök få en bra grund för
systemuppbyggnad av den metod man väljer (flux,
tid mellan tvättar, ev. förbehandling), dvs ett väl
fungerande system
Möjlighet att identifiera eventuella svagheter
Möjlighet att objektivt utvärdera olika
företags produkter
Möjlighet att testa före du köper
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Vi har möjlighet att erbjuda piloter för exempelvis:
•
•
•
•
•

Test av kostnadseffektiva enklare filter för rening
av järn, mangan och turbiditet
Test av ultrafilter
Test av nanofilter
Test av omvänd osmosteknik
Test av ny teknik som kappilär ultraeller nanofiltration

Pilotförsöket kan genomföras i skala
0-200 l/h
0,2-1m3/h
1-10 m3/h

Fullskaleförsök 10-1000 m3/h
–
Större piloter liknar verkligheten mer än små piloter. Nu kan flöden på
upp till 1000 m3/h testas och utvärderas. Genom att genomföra fullskaleförsök på ert vattenverk kan en rad intressanta fördelar erhållas:
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Stöd för befintlig process med t ex svårigheter att
klara krav på järn, mangan och humus
Avskiljningsgrad på problemämnen kan studeras
(t ex humus, Fe, Mn, turbiditet, fluorid, pesticider,
PFAS)
Stabiliteten kan utvärderas
Möjlighet att identifiera driftkostnader innan köp
Möjlighet att lära känna olika tekniker från olika
leverantörer
Möjlighet att genom försök få en bra grund för systemuppbyggnad av den metod man väljer (flux, tid
mellan tvättar, ev. förbehandling), dvs ett väl
fungerande system
Möjlighet att identifiera eventuella svagheter
Möjlighet att objektivt utvärdera olika
leverantörers produkter
Möjlighet att testa noga före köp

Vi har möjlighet att erbjuda piloter för exempelvis:
•
•
•
•

Test av kostnadseffektiva filter för rening av järn,
mangan, turbiditet
Test av ultrafilter
Test av nanofilter
Test av omvänd osmosteknik

Pilotförsöket kan genomföras i skala
10-100 m3/h
1000-1000 m3/h

Det här är perfekt. Av järnet och turbiditeten finns inte längre ett spår.
Drifttekniker vid fullskaleförsök ultrafilter, Österbotten Finland
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Kurser dricksvatten 2020
–
PEs experter arbetar dagligen med frågor som handlar om vattenrening.
Genom att fömedla vår kunskap kan vi hjälpa er till en så säker och effektiv lösning som möjligt. Inom vattenverk erbjuder vi utbildningar både på
plats och digitalt enligt önskemål.
Dricksvattenhygien för nätpersonal
Vi ger dig en grundkurs i dricksvattenhygien, med förståelse för
hoten och smittvägarna. Du får även lära dig om strategier för
att genomföra åtgärder vid vattenverket så att konsumenterna
får ett hälsosamt och rent dricksvatten. Inga specifika förkunskaper krävs, du kan vara nyanställd eller ha lång erfarenhet.
Innehåll
•
Vilka är de farligaste mikroorganismerna?
•
Vilka är de största utbrotten ?
•
Grundläggande mikrobiologi
•
Hygien vid arbeten på vattenverk
•
Mer om klorering, klorering på nätet
•
Vilka är smittvägarna?
•
Strategier för att minimera risker som rutiner, zoner, skyddsutrustning
•
Viktigt att tänka på vid ledningsarbeten
•
Mer om reservoarer och vattentorn
•
Krav på brunnar och övervakning av brunnar
•
Aktuell lagstiftning, egenkontrollprogram, provtagning
Omfattning: Halvdag-heldag. Egna frågeställningar kan
prioriteras.

Dricksvattenhygien för personal på verket
Vi ger dig en grundkurs i dricksvattenhygien, med förståelse för
hoten och smittvägarna. Du får även lära dig om strategier för
att genomföra åtgärder på vattenverket så att konsumenterna
får ett hälsosamt och rent dricksvatten. Utbildningen riktar sig
till dig som arbetar som drift- tekniker, processingenjör, VA-chef
eller arbetar med dricksvattenfrågor på något annat sätt.
Innehåll
•
Vilka är de farligaste mikroorganismerna?
•
Vilka är de största utbrotten i världen?
•
Grundläggande mikrobiologi
•
Strategier för att minimera risker som rutiner, zoner, skyddsutrustning
•
Vilka är smittvägarna?
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•
•
•

Provtagning
Aktuell lagstiftning
Egenkontrollprogram

Omfattning: Halvdag-Heldag. Egna frågeställningar kan
prioriteras.

Membranteknik för vattenverk
Utbildningen syftar till att ge dig grundläggande kunskap
gällande möjligheter med membrantek- nik för svenska förhållanden. Du får också kunskap om olika membran och skillnader
mellan de olika membrantyperna. För att du ska få ut så mycket
som möjligt av utbildningen bör du ha viss erfarenhet från
vattenverk. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som
drifttekniker, processingenjör, VA-chef eller arbetar med miljö på
vattenverk.
Innehåll
•
Grunderna i membranteknik
•
Möjligheter med modern membranteknik
•
Anti-scaling
•
Förbehandling
•
Tre alternativa membran för humusämnen
•
Skillnader i byggyta med olika membran för humus
•
Membran för varierande turbiditet i råvattnet
•
Membran för hög salthalt, klorider, fluorider, pesticider,
hårdhet
•
Investerings- och driftkostnader med olika membran
•
Pilotförsök
Omfattning: Heldag. Kursen kan även även genomföras som
projekt på ditt vattenverk. Egna frågeställningar kan prioriteras.
Kom med förslag på ämne/ämnen samt en vattenanalysIs.

Sandfiltrering
Vi ger dig en ordentlig grundkurs i sandfiltrering för vattenverk.
Sandfiltret har en central betydelse för de flesta vattenverk men
vad sker egentligen i sandfil- tret, vilka hot och möjligheter
finns? Genom kursen får du kunskaper om hur ditt vattenverk

kan skötas kostnadseffektivt och hur ni får ett renare vatten
kopplat till sandfiltretingen. Utbildningen riktar sig till dig som
arbetar som drift- tekniker, processingenjör, VA-chef eller arbetar
med dricksvattenfrågor på något annat sätt.
Innehåll
•
De vanligaste typerna av sandfilter, sandfilters historia
•
Sandfilters funktion
•
Sandfilter och avskiljning av mikroorganismer
•
Sandfilter och turbiditet
•
Hur djup blir avskiljningen och vad beror den på
•
Vanliga problem med sandfilter
•
Hur de vanligaste problemen åtgärdas
•
Skötsel av sandfilter
•
Hur man kontrollerar ett sandfilter traditionellt
•
Sandfilters dimensionering
•
Hur man kontrollerar ett sandfilter mer modernt
•
Vad flockning är, olika flockningsmedel, hur kontrolleras
flockningen
•
Vanliga problem med flockningskemikalier
•
Risker med flockningskemikalier
•
För och nackdelar med sand, sandens renhet
•
Hur sandfilter kan optimeras
•
Alternativa filtermedia i sandfilter. Alternativa filter till
sandfilter
•
Vilka är de farligaste mikroorganismerna och för vilka kan
sandfiltret skydda?
Omfattning: Heldag. Kursen kan även även genomföras som
projekt på ditt vattenverk. Egna frågeställningar kan prioriteras.

Snabb bakteriemätning (BQ-metoden) på vattenverk
Som Sveriges enda certifierade aktör erbjuder PE komplett
leverans, certifiering och implementering för vattenverk som vill
börja med BactiQuant, även känd som BQ-metoden.
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och att kontrollera och minimera bakterier har en central betydelse. Tills för några år sedan
var vi beroende av bakteriemetoder som innebar flera dygns
svarstid. Den tekniska utvecklingen sedan 2008 gör emellertid att vi har fått nya möjligheter. BactiQuant-metoden ger en
svarstid på cirka 30 minuter för totalhalten bakterier och beskrivs
i Svenskt Vattens rapport SVU 2017-08 som ett tidsbesparande
komplement.
Efter certifiering och implementering används BQ-metoden på
egen hand. Den sparar tid, ger ett renare vatten och en säkrare
vattenförsörjning.
Innehåll
•
Leverans av komplett utrustning för egen
mätning
•
Certifiering för utvalda deltagare
•
Vad är BQ-metoden?

•
•
•
•
•
•
•

Användning råvatten
Användning i vattenverk
Användning på nätet
Användning vid ledningsrenovering
Erfarenheter från andra användare
Viktiga praktiska moment
Uppföljning

Mycket bra utbildning. Jag har fått
väldigt användbara kunskaper
förmedlade. Tack!
Kursdeltagare Hallstahammar kommun

Säkrare kemikaliehantering för vattenverk
En utbildning för icke-kemister! Vi tar upp kemin från ett praktiskt vattenverksperspektiv. Utbildningen ger dig en grundläggande inblick i det kemiska området och den kräver inga
förkunskaper. Syftet är att ge dig som hanterar farliga kemikalier
i ditt dagliga arbete en stabil grund att stå på – för en säkrare
hantering. Vi vänder oss till dig som arbetar som drifttekniker,
processingenjör, VA-chef eller arbetar med miljö på vattenverk.
Innehåll
•
Vilka är de farliga kemikalierna i ett vattenverk?
•
Hur kan kemikaliemängderna minimeras? Det går!
•
Vilka är riskerna?
•
Kemikalieolyckor
•
Hur minimeras riskerna?
•
Säker lagring av kemikalier
•
Val av skyddsutrustning
•
Aktuell lagstiftning
Omfattning: Halvdag. Vid behov kan kursen
genomföras som ett projekt på ditt vattenverk.

Kursen Dricksvattenarbetskortet som gäller Finland genomförs
löpande i Finland efter förfrågan.
Kontakt
Michael Ohlsson
michael.ohlsson@pe.se
+46 70-318 48 47
Läs mer på pe.se/vattenrening
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PE är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur. Som samhällsbyggare
skapar vi innovativa och hållbara lösningar som formar utvecklingen av städer, infrastruktur och
industri. Vi finns representerade i hela landet och under 2019 omsatte vi drygt 1,3 miljarder kronor.
PE grundades 2006 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på pe.se.

