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Sammanfattning 
Uppdraget som gavs av Brimer VA Produktion AB i Osby var att ”föra 
fram deras nya vattenledningssystem i ljuset”, göra en FEM-beräkning på 
en detalj i systemet och ta fram en ekonomisk samt teknisk jämförelse mot 
det traditionella vattenledningssystemet. Bästa lösningen på uppgiften var 
att visualisera vattenledningssystemet med hjälp av animerade filmer. Detta 
med tanke på att visualisering har ingått till stor del i utbildningen Virtuell 
Produktutveckling & Design. 
 
Program som använts är I-deas™ och 3D Studio Max™. FEM-beräkningen 
gjordes i I-deas™. Här gjordes även modelleringen av alla detaljer. Dessa 
exporterades från I-deas™ till 3D Studio Max™. En presentation med hela 
slutresultatet (animeringar, teknisk och ekonomisk jämförelse) gjordes 
också i programmet Microsoft Producer™.  
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Förord 
Vårt examensarbete har utförts på avdelningen för Maskinteknik vid 
sektionen för Teknik under våren 2004. Arbetet bestod av att visualisera ett 
nytt vattenledningssystem, göra en FEM-beräkning på en ventiladapter och 
ta fram tekniska samt ekonomiska jämförelser mot det traditionella 
vattenledningssystemet åt företaget Brimer VA Produktion AB i Osby.  
 
 
Vi vill härmed tacka alla inblandade i Brimer VA Produktion samt Osby 
Kommun. Ett speciellt tack vill vi ge till:   
 
 
Thomas Sjöberg Brimer VA Produktion AB 
Stefan Sjöberg  Brimer VA Produktion AB 
Anders Nilsson 3GIS / Brimer VA Produktion AB 
Ansel Berghuvud  Blekinge Tekniska Högskola  
Mats Walter  Blekinge Tekniska Högskola 
Anders Cronholm Blekinge Tekniska Högskola 
 
 
Dessa personer har givit oss bra rådgivning och stöttat oss så att vi har 
kunnat genomföra examensarbetet på ett bra sätt. 
 
 
 Martin Larsson  
 Martin Lamme
 Jonas Tidäng 
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1. Inledning 
Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Vattnet transporteras i nedgrävda 
vattenledningar, därmed kan man säga att vattendistribueringssystemen 
fungerar som världens största livsmedelsförpackning. På många håll är 
dock dessa ledningar undermåliga. Det visas framför allt genom att  
15-20 % av vattnet som pumpas upp i ledningarna läcker ut innan det 
kommer fram till kund. P.g.a. detta har Brimer VA Produktion AB tagit 
fram ett nytt system där vår uppgift var att lyfta fram detta system för 
kunder och andra intressenter. Om detta arbete kan läsas och ses i denna 
rapport. 

1.1 Företagshistorik 
Brimer startades 1990 som ett schaktningsföretag under ett annat namn. 
Innan dess hade den så kallade Brimarkventilen utvecklats som ett 
sidoprojekt av Thomas Sjöberg. Under 1992 förlades de första ventilerna 
bland annat hos Brimer i Osby. 

1.1.1 Idén 
Idén till den första ventilen kom då Thomas Sjöberg träffade Osby kommun 
som tyckte det var för dålig kvalitet på dåtidens markförlagda ventiler. 
Thomas lät framställa en prototyp för vad som senare skulle kallas 
BRIMARK B1 och dess upplyftningsverktyg. 

1.1.2 Utvecklingen 
Thomas tog kontakt med ett stort plastföretag och ett handelsföretag. 
Tillsammans kom de fram till vilka material som skulle användas. En 
marknadsundersökning gjordes och ett antal ventiler såldes på prov, för att 
väcka intresse. Thomas fortsatte att utveckla ventilen. I slutet av 90-talet 
tog försäljningen fart och flera kommuner började sätta BRIMARK 
ventilen. Senare tillkom vad som skulle kallas B2000, större brunnar i PE-
plast med ventiler färdigmonterade invändigt. Detta vidareutvecklades och 
flera nya lösningar tillkom. 
 
Under 1999 började en ny produkt, som skulle visa sig ännu mer 
revolutionerande än tidigare, sakta att utvecklas. Riktlinjerna togs fram för 
hur nästa generations servisventil skulle se ut, B2.  
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År 2000 var de första ventilerna färdiga. Detta år patenterades även B2 
ventilen och började säljas till ett antal svenska kommuner som test. År 
2000 föddes även tanken att samförlägga vattenledningar samt kanalisering 
för kommunikation, kabel-tv m.m. i samma rörgrav och brunnar. 
Detta för att få samförläggningsfördelar och lägre investeringskostnader. 
Denna idé skulle senare komma att kallas “BRIBAND”. 
 
År 2001 tillkom fler produkter, bl.a. System V2 och V10. Under 2002 
uppstod ytterligare en ny idé då en innovatör sökte sig till BRIMER. För 
närvarande utreds huruvida en vidareutveckling på detta kan patenteras. Nu 
år 2004 står Brimers första anläggning med kombinerat vattensystem och 
rör för kommunikation, BRIBAND, färdig i hemmakommunen. BRIBAND 
patentsöktes september 2003. Idag innehar Brimer ett flertal patent inom 
VA. 

1.2 Presentation Blekinge Tekniska Högskola 
Blekinge Tekniska Högskola grundades 1989. På skolan finns några av 
landets främsta utbildningar samt forskare inom IT-ämnen. Den har en 
central roll i regionen. Skolan har tre campus: Karlskrona, Ronneby och 
Karlshamn. BTH har en av Sveriges tydligaste profiler inom IT och Hållbar 
utveckling av samhälle och näringsliv. 59 % av studenterna studerar inom 
huvudämnet Teknik. 
 
Korta fakta om BTH: 

 
• ca 40 program. 
• ca 250 fristående kurser. 
• 15 magisterprogram. 
• 5000 studenter. 
• 3200 helårsstudenter. 
• rekryterar 50 % av sina studenter utanför Blekinges gränser. 
• 33 professorer, av vilka 6 stycken är kvinnor. 
• 90 lärare med doktorsexamen. 
• 80 forskarstudenter inom teknik. 
• 30 forskarstudenter inom övriga ämnen. 
• 11 forskarutbildningsprogram. 
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• ca 480 anställda. 
 
[10] 
 

1.3 Uppgiftsformulering 
Uppgiften var att ”föra fram Brimer VA Produktion AB:s nya 
vattenledningssystem i ljuset”, göra en FEM-beräkning på en detalj i 
systemet och ta fram en ekonomisk samt teknisk jämförelse mot det 
traditionella vattenledningssystemet. Målet med arbetet var att skapa ett 
presentationsmaterial som Brimer kunde använda i marknadsföringssyfte. 
Den enda begränsningen på arbetet, vad gäller omfattning, var den 
maximala tid som kunde läggas ned då examensarbetet var på 10 p. 
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1.4 Metodbeskrivning 
Eftersom detta examensarbete är ett visualiseringsarbete har det varit svårt 
att tillämpa några mallar att följa. Allt har lagts upp utifrån de kunskaper 
som inhämtats från tidigare kurser i Produktutveckling, vad gäller 
problemställning o dyl. till arbetet. En tidsplan (se figur 1, 2, bilaga 3) 
skapades bl.a. för att strukturera upp arbetsuppgifterna. Därefter bestämdes 
hur slutresultatet skulle se ut, vilka delar/funktioner hos produkten som 
skulle visas och vilken mjukvara som skulle användas. Detta gjordes med 
hjälp av brainstorming. 
Vidare har underlag sökts gällande tekniska och ekonomiska jämförelser i 
böcker och Internet. Information har även sökts, på Internet och i böcker, 
gällande modellering och animering i 3D Studio Max™. 

1.5 Funktionsbeskrivning 

1.5.1 Konventionellt system 
Ett konventionellt vattendistribueringssystem ser oftast ut som följande: En 
huvudledning går längs en gata, där en sidoledning leder in till ett 
bostadsområde. Från sidoledningen går sen en mindre ledning in till varje 
hus (Se fig. 1). Detta kan ju tyckas vara ett bra sätt att distribuera vatten. 
Men, den stora nackdelen med det här systemet är att vid varje knutpunkt 
där en ny ledning tar vid, sitter en ventil. Det är nämligen ventilerna som är 
detta systemets svagaste länk. Ventilen ligger helt oskyddad nere i jorden. 
Från ventilen går ett s.k. garnityr upp till markytan, där man kan stänga av 
eller sätta på vattentillförseln. Detta garnityr går ofta sönder när man väl 
ska använda den då den har angripits av jordens olika baser och syror. 
Dessa baser och syror angriper även ventilen, som börjar läcka. För att 
åtgärda den läckande ventilen eller det avbrutna garnityret måste en 
grävmaskin användas för att gräva upp objektet i fråga.  
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Fig. 1. Konventionellt system 

1.5.2 Nytt system 
Briband är ett nytt koncept från företaget Brimer VA Produktion AB (Se 
fig. 2). Grundidén är att samla alla kritiska punkter på ett enda ställe och 
göra detta lättåtkomligt. Mitt på sidoledningen i bostadsområdet sitter det 
en brunn (se fig. 3) där man har samlat alla (upp till 6) ventiler (se fig. 4) 
som behövs till området. Från brunnen löper ledningarna direkt in till 
respektive hus. Eftersom ventilerna sitter i en skyddande brunn, utsätts inte 
ventilerna för jordens nedbrytande miljö. Brunnen medger även enkel 
service och reparation då man kan klättra ner i brunnen. Man behöver 
således aldrig gräva för att utföra något arbete. Andra funktioner kan vara 
fjärravläsning av vatten och el via bredband, kanalisering av olika slag 
såsom bredband och tele samt larm. 
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          Fig. 2. Briband              Fig. 3. Brunn 
 
 

 

 
Fig. 4. Insidan av en brunn 
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1.6 Vatten 
Vatten är en av våra viktigaste näringskällor. Detta livsmedel är något som 
vi i synnerhet ska värna om. Nedan följer några intressanta fakta om 
Sveriges vattenanvändning. 

1.6.1 Historik 
Varför ville man ta in vatten i tätorten? Från början var anledningen att 
kunna släcka bränder. I Stockholm och Göteborg hade man stora problem 
under mitten av 1800-talet då svåra koleraepidemier bröt ut. Man inledde 
då ett samarbete mellan de stora städerna för att kunna bygga upp ett 
vattenledningsnät som skulle förse befolkningen med färskt dricksvatten för 
att slippa fler svåra epidemier. Detta resulterade i en konstant ökning av 
vattenanvändningen fram till år 1970 då ökningen avstannade. 
 
Detta löste problemen med att kunna släcka bränder och få dricksvatten till 
invånarna. Istället uppstod ett miljöproblem. Det avloppsvatten som kom 
från t.ex. tvättstugor och badrum i hushållen, leddes direkt ut i närmaste 
vattendrag. P.g.a. detta blev det problem i vattendragen kring tätorterna, i 
form av syrebrist, lukt och hälsofarliga bakterier. Det gick så långt att man 
var tvungen att ställa in Riddarfjärdssimningen i Stockholm i slutet av 
1930-talet, på grund av de stora hälsoriskerna för de tävlande. Man var 
tvungen att börja bygga avloppsreningsverk. Till en början, under 1930-
talet, använde man sig av mekanisk rening, vilket innebar att man kunde bli 
av med större föroreningar. Senare, under 1950-talet, infördes biologisk 
rening för att kunna reducera organiskt material i avloppsvattnet. För att 
minska fosforhalten och övergödningen infördes på 1970-talet kemisk 
rening av avloppsvattnet. Under senare tid har de avloppsreningsverk, som 
ligger nära kuster, byggts ut för att kunna minska kvävehalten i vattnet. 
Från början byggdes avloppsledningar för att kunna dränera staden och 
skydda byggnader från fukt och mögel. Initialt leddes regnvattnet bort i 
rännstenen tillsammans med avfall och sanitärt spillvatten som 
producerades, dock i små mängder. Gustav Vasa bestämde i mitten av 
1500-talet att alla fastighetsägare i Stockholm skulle ha en vattentunna på 
200 liter uppställd på tomtgränsen mot gatan. När sedan lukten blev allt för 
påfrestande gavs en signal och då tömde alla sina tunnor med början 
uppströms. Då flyttades det smutsiga vattnet till omgivande vattenområden. 
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Eftersom man hade sett till, att alla var försedda med vatten, var man nu 
tvungen att bygga ut avloppsledningsnätet. I dessa ledningar rann det 
sanitärt spillvatten, regnvatten och dräneringsvatten direkt ut i närmaste 
vattendrag. Man byggde under den första halvan av 1900-talet ledningar 
speciellt avsedda för att föra vattnet till ett avloppsreningsverk. Idén med 
att ha alla sorters vatten i en ledning användes fram till mitten av 1950-
talet, men efter detta har man framför allt använt sig av två ledningar, s.k. 
duplikatsystem. Den ena ledningen används för regnvatten och den andra 
för spillvatten. Man har byggt om många av de kombinerade ledningarna 
till duplikat men ca 20-25 procent av landets tätortsareal har alltjämt ett 
kombinerat system. Oftast är det de centrala delarna av städerna som har 
detta kvar.  

1.6.2 Vattenadministration 
I Sverige ägs vatten- och avloppshanteringsanläggningarna (vattenverk, 
ledningar och avloppsreningsverk) av kommunerna. Kommunerna driver 
även dessa anläggningar. Under de senaste åren har dock vissa kommuner 
använt sig av driftentreprenad från privata företag och man tror på en trend 
där fler kommuner kommer att göra samma sak. 
De olika svenska vatten- och avloppsverksamheterna sysselsätter ungefär 
6000 personer. Under de senaste åren har stora rationaliseringar och 
automatiseringar ägt rum, vilket betyder att det för cirka 10 år sedan var 
10 000 anställda inom branschen. Av de 6000 personer som nu är anställda 
så jobbar cirka 2000 som tekniker vid vattenverk och avloppsreningsverk, 
2000 med ledningsnät samt de resterande 2000 på kontor som t.ex. 
ingenjörer, ekonomer m.m. 
Det primära syftet med dagens vattensystem är att förse hushåll och 
industrier med rent och fräscht dricksvatten. Sekundärt skall man ta hand 
om allt avloppsvatten, vilket innebär att man ska återföra det till naturen på 
bästa sätt, utan att skada hälsa och miljö. Sist, men inte minst, skall man 
jobba för att ha en så låg resursanvändning som möjligt och för att de olika 
näringsämnena, som finns i vårt avloppsvatten, skall återföras till jord- samt 
skogsbruket. Det är denna uppgift som sysselsätter de flesta VA-verk. Man 
vill ha ett kretslopp för näringsämnen motsvarande vattnets kretslopp. I 
avloppsreningsverken avskiljs näringsämnena som slam. En debatt som 
pågår, är den om de långsiktiga riskerna vid användning av slam för 
gödsling av jordbruksmark. 
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1.6.3 Dricksvatten 
I Sverige finns ca 2000 vattenverk för den kommunala dricksvatten-
försörjningen. 10 procent av dessa verk använder ytvatten som källa och de 
flesta av dessa är stora, som försörjer ca 51 procent av befolkningen. I 7 
procent av verken använder man ytvatten, som efter detta får bilda 
konstgjort grundvatten i naturliga former, exempelvis grusåsar, som ett led i 
processen. De verk som använder denna process underhåller 23 procent av 
befolkningen. Resterande vattenverk är grundvattenbaserade och försörjer 
då resterande 26 procent av befolkningen. I Sverige finns nästan 8 miljoner 
användare. Detta motsvarar 90 procent av befolkningen. Produktionen i 
vattenverken uppgår till ca 330 liter vatten per person och dygn. Man 
använder ca 200 liter i hushållet och resterande används till verkens egen 
förbrukning, industrier och för allmän service m.m. Man räknar även med 
läckage i ledningssystemen i denna siffra. Läckaget uppgår i genomsnitt till 
15-20 procent av den producerade volymen. Vattenanvändningen per 
hushåll och dygn fördelas så här: 10 liter för dryck och mat, 40 liter för 
WC-spolning, 40 liter för disk, 30 liter för tvätt, 70 liter för personlig 
hygien och 10 liter för övrigt. 
Man klassar dricksvatten som livsmedel och därmed drivs vattenverken 
som livsmedelsindustrier. Dricksvatten kan produceras till en bra kvalitet 
från både grund- och ytvatten. Ytvatten är lite varmare samt har mer 
oönskat organiskt material och bakterier, än grundvatten. För att förse hela 
landet med vatten finns inte tillräckligt med grundvatten, varför man måste 
använda även ytvatten. Det går dock, att av ytvatten framställa grundvatten. 
I detta konstgjorda grundvatten får man då fram fördelarna i naturligt 
grundvatten.  
 
I större delen av landet finns det så pass stora vattenresurser, att man inte 
behöver spara ur den synvinkeln. Dessutom återförs vattnet i kretsloppet. 
Reningen i avloppsverken blir effektivare om det kommer en mindre 
mängd vatten, vilket också är energibesparande. Detta sker genom att 
vatten värms upp i husen. När man sedan spolar bort vattnet så följer 
värmen med vattnet ut. Det finns dock en nackdel med att spara på vatten. 
Eftersom ledningarna har en stor diameter för att klara försörjningen av 
brandvatten, kan det vatten som når förbrukarna ha befunnit sig länge i 
ledningarna. Ökad risk för bakteriell tillväxt samt korrosion från 
ledningarna försämrar vattnets kvalitet med tiden. I snitt använder varje 
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person bara 10 liter vatten per dygn för mat och dryck. Detta betyder att det 
teoretiskt vore en bra tanke att bygga ett nytt nät som endast är till för 
livsmedelsvatten och använda det nuvarande nätet till annat nyttjande, t.ex. 
tvättvatten. Priset för att bygga ett helt nytt nät är dock stor och förutom 
detta skulle det förmodligen ge en kvalitetssänkning av dricksvattnet p.g.a. 
den stora risken att olika vatten skulle blandas. [11] 
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2. Genomförande 
Nedan följer en noggrannare beskrivning av hur arbetet har lagts upp och 
genomförts. 

2.1 Inledning 
Arbetet började med ett studiebesök på Brimer VA Produktion AB i Osby. 
Där diskuterades vilka krav Brimer själva hade och vad de önskade få ut av 
arbetet. Det enda riktiga kravet var en pressrelease som de kan använda till 
publicering i facktidskrifter. Man önskade även en ekonomisk och teknisk 
jämförelse mellan det konventionella systemet och Brimers system. Utöver 
det gavs projektet tämligen fria händer. Samma dag gjordes även en resa till 
Loshult där Osby kommun var i full gång med att lägga ned det första 
systemet i ett verkligt område. 
 
Därefter diskuterades med den dåvarande handledare Mats Walter, vad han 
tyckte skulle ingå i arbetet för att det skulle få benämnas examensarbete. 
Eftersom Brimers projekt är ganska nytt och man endast har hittat fördelar 
med systemet är det svårt att tillämpa någon slags produktutveckling. I 
nuläget ser man heller inte några speciella förbättringsmöjligheter. Därför 
bestämdes i samråd med Walter att det skulle bli ett rent 
visualiseringsarbete, med tillägg för Brimers krav och önskemål. 

2.2 Upplägg 
När all information kommit fram över vad intressenterna ville ha ut av 
arbetet, diskuterades det m h a brainstorming hur arbetet skulle läggas upp. 
Här framkom även vilka olika scenarier och tillämpningar som skulle 
användas. Nu diskuterades även med den nya handledaren Ansel 
Berghuvud för att få lite olika idéer och synpunkter på upplägg. En tidsplan 
skapades sedan för att få struktur på arbetsuppgifterna och att de skulle bli 
klara i tid. 

2.3 Modellering 
Detaljer med specifika måttangivelser modellerades i I-deas™ då detta 
program lämpar sig för strukturer av sådan art. 
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Frihandsstrukturer såsom omgivning m.m. modellerades dock i 3D Studio 
Max™. Vissa objekt som hör till omgivningen kunde även hämtas från en 
webbsida där man gratis kan ladda ner olika modeller och strukturer: 
http://www.3dcafe.com.  

2.4 FEM-beräkning 
Ett önskemål från företaget var att få en beräkning på den delen i systemet 
som kallas för adapter (se fig. 5, 6 och 7), för att få en uppfattning om var 
de största spänningarna finns. I adaptern sitter ventilen (se fig. 8 och 9) fast. 
Genom ventilen passerar vatten under ett tryck på 3-6 bar. Detta tryck 
kommer att ge upphov till spänningar och förskjutningar i adaptern. 
Analytiska beräkningar är svåra att utföra på adaptern då den har 
invecklade former. Därmed valdes I-DEAS™ som program för att få fram 
spänningarna. En exakt kopia av adaptern modellerades i I-DEAS™. Inga 
förenklingar av modellen gjordes till en början för att få ett resultat som så 
nära som möjligt stämmer överens med verkligheten. För att simulera 
ventilen modellerades ett rör, som sitter fast i adaptern där ventilen skall 
sitta. Trycket från denna kommer då att föras över till adaptern. 
Materialparametrarna för POM-plast fördes in i modellen. Adaptern låstes 
fast i världen på samma ställen som den är låst i verkligheten när den sitter i 
brunnen. Ett tryck på 6 bar lades även på i form av ett inre övertryck längs 
med röret i adaptern. Elementnätet bestämdes och modellen löstes. 
Spänningarna som framkom var mycket låga (9 MPa), vilket också 
misstänktes, eftersom Brimer har gjort fysiska test där tryck ända upp till 
30 bar användes utan att kunna upptäcka några läckage och skador på 
adaptern. De maximala spänningarna hamnar dessutom i en skarp anvisning 
(Se fig. 10 och även figur 1 och 2, bilaga 2), vilket gör att man inte riktigt 
kan lita på resultatet. Man kan tänka sig att skapa ett noggrannare 
elementnät just i dessa punkter, men eftersom målet endast var att ta fram 
var de största spänningarna fanns, avsattes ingen tid till detta. P.g.a. den 
skarpa anvisningen kan man också misstänka att resultatet skulle öka till 
oändligheten. Det bästa hade då varit att modellera en radie på just de 
ställen där spänningarna blir höga. Den maximala utböjningen blev ca 0,02 
mm och återfinns högst upp på adaptern i kupan (se figur 3, bilaga 2). 
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           Fig. 5. Adapter              Fig. 6. Adapter 
 
 

 
Fig. 7. Adapter 

 
 

                              
                 Fig. 8. Ventil                       Fig. 9. Ventil 
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Fig. 10. Största spänningarna i adaptern 

2.5 Animering 
När världen var färdig, och alla detaljer som modellerats i I-deas™ hade 
exporterats till 3D Studio Max™, skapades animationer. P.g.a. 
begränsningar vad gäller rättigheter och utrymme på skolan var det svårt att 
hantera den stora datamängd som var resultat efter rendering. Därför 
renderades det på så sätt att varje ”frame” (bildruta) blev en fil i formatet 
targa. Med detta sätt kunde en så hög kvalitet som möjligt erhållas utan att 
få för stora enskilda filer. ”Targa”-filerna konverterades sedan till filmer 
(avi-format). Under Brainstormingen hade det lagts upp hur de olika 
scenerna skulle se ut. Animeringarna ingår sedan som delar av det 
slutgiltiga presentationsmaterialet för produkten. 

2.5.1 Scen 1: Under vatten 
Den första scenen skulle vara ett intro av något slag, där känslan av vatten 
och företaget skulle presenteras. En scen under vatten skapades. För att 
skapa känslan av att vara under vatten så användes en funktion i 3D studio 
som kallas för ”fog”. Ett rör modellerades också och från röret skulle det 
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komma bubblor vilket åstadkoms med en partikelfunktion. Växter som 
skulle föreställa sjögräs lades in i scenen. För att simulera den speciella 
brytningen av ljuset i vattnet så skapades ett ljus med ett filter framför som 
skapar en illusion av just denna brytning. Brimers logga placerades sedan 
på en box som hade fått ett trämaterial. En animation skapades, där boxen 
först sjunker mot botten och sedan rör sig mot kameran, för att därefter 
lägga sig på botten (Se fig. 11).  

 
Fig. 11 

2.5.2 Scen 2: Flyby över området 
Nästa scen skulle visa hur bostadsområdet skulle se ut där 
Bribandsystemets olika fördelar skulle visualiseras. Det visades lättast 
genom att låta en kamera cirkulera över området. För att skapa en värld till 
bostadsområdet så ritades en så kallad ”heightmap”, i programmet Adobe 
Photoshop™, som sedan togs in i 3D Studio Max™ för att skapa de olika 
höjdskillnaderna i världen. En sjö modellerades med hjälp av ett plan. På 
detta plan lades ett material med olika ”noise” inställningar och parametrar 
för att skapa vågorna och speglingen i vattnet. Det bestämdes att kameran 
skulle ha sin utgångspunkt över vattnet. Färdiga husmodeller lades in och 
ett brunnslock skapades. Kamerans rörelser bestämdes och filmen 
renderades (Se fig. 12). 
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Fig. 12 

2.5.3 Scen 3: Jämförelse under jord 
Scen 3 skulle visa det konventionella systemets sätt att dra ledningarna 
under marken kontra Brimers nya system. Detta gjordes genom att visa två 
uppsättningar av området i genomskärning ovanifrån på samma bild. Det 
konventionella systemets ledningar drogs upp i det ena området, och det 
nya systemet drogs upp i det andra området. För att visa systemets 
uppbyggnad drogs rörledningarna successivt in i kameravyn. På så sätt 
alstrades en illusion av rörläggning. Detta visar skillnaderna på hur 
ledningarna är dragna, samt var de kritiska punkterna återfinns i det 
konventionella systemet (Se fig. 13). 
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Fig. 13 

2.5.4. Scen 4: Sprängning av brunn 
Denna scen skulle visa hur brunnen och ett exempel på ingående delar (för 
fyra ventiler) kan se ut. Brunnen ses från sidan varefter samtliga ingående 
animeras att flyga ut och placera sig utanför brunnen. Därefter sker en 
inzoomning av varje enskild del. På detta sätt kan man få en snabb 
överblick av de delar som kan ingå i en Briband-brunn (Se fig. 14). 
 

 
Fig. 14 
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2.5.5 Scen 5: Ventilbyte under tryck 
Som titeln antyder är det en komplett visualisering av ett ventilbyte. Man 
klättrar ned i brunnen, tar med sig verktygen, sätter på förlängningsröret 
och byter ventil. Brunnen och dess ingående delar hade sedan tidigare 
modellerats i I-DEAS och de togs nu in i samma värld som användes vid 
scen 2. Ett ljus sattes i brunnen för att man skulle kunna se något och för att 
skapa skuggor. Kameran i världen fick simulera rörelsen av jourhavande 
som klättrar ner i brunnen. 
Animeringar gjordes sedan där verktygen förs ner i brunnen. När ventilen 
ska avlägsnas från adaptern så gjordes materialet på förlängningsröret 
genomskinligt för att lättare uppfatta vad som händer. För att åstadkomma 
en stigning av vattennivån i förlängningsröret, skapades en cylinder som 
fick växa på höjden under animationen. När vattennivån kommit upp till en 
viss höjd börjar det rinna ut ur avvattningsröret. Ett partikelsystem som 
kallas för ”snow” lades i höjd med detta rör. Till detta partikelsystem knöts 
sedan en ”gravity control”, för att vattnet skall uppträda verkligt med 
tyngdkraft. En så kallad ”UDeflector” knöts även till partikelsystemet, för 
att få vattnet att strömma i röret och inte åka utanför. Ett material lades på 
vattnet och även ”motion blur” för att bli av med ”kantigheten” på 
partikelsystemet. Ventilen sätts sedan tillbaka och bytet är utfört. 
Här får man en mycket tydlig syn på hur ett ventilbyte går till och hur 
snabbt det faktiskt går (Se fig. 15). 
 

 
Fig. 15 
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2.5.6 Scen 6: Läckagelarm 
För att visa hur larmsystemet fungerar, animerades en läcka i en brunn. 
Samma brunn användes som i föregående scen dock utan de olika 
verktygen. Återigen skapades ett partikelsystem, för att simulera läckan, på 
liknande sätt som innan. För att simulera att vattnet inte stiger lika fort i 
hela brunnen så skapades en cylinder där ”vertexpunkterna” på vissa ställen 
höjdes. Cylindern fördes sedan sakta uppåt under hela animationen tills 
vattennivån hade nått larmsensorn. För att skapa det blinkande larmet så 
lades ett material som skulle vara självlysande samtidigt som en ”spotlight” 
med rött sken placerades över larmet. Därefter lades en ”on/off controller” 
till det självlysande materialet och spotlighten, för att kunna bestämma när 
dessa skall lysa och inte lysa för att få ett blinkande sken. En scen skapades 
också med en mobiltelefon där olika medelanden lades på olika plan som 
fördes bakåt under animationen för att simulera att användaren läste 
meddelandena (Se fig. 16). 
 

 
Fig. 16 

2.5.7 Scen 7: Inbrottslarm 
Här skapades en kvällsscen där man skulle få intrycket av att dimma låg 
över området. Ett material föreställande stjärnhimmel skapades i Adobe 
Photoshop™, och lades sedan på hemisfären som bildar himmel i världen. 
Gatlysen modellerades längs med vägen och spotlights sattes på dessa. Till 
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spotlighterna lades ”Volume light” vilket skapar en illusion av att ljuset 
passerar genom dimma. Lampor sattes dessutom på några av husen för att 
skapa mer ljus. Även till dessa lades ”Volume light”. Kameran får sedan 
passera över området för att sedan stanna över brunnen. Brunnslocket tas 
bort och larmet börjar blinka som i föregående scen. På samma sätt skickas 
ett meddelande till en mobiltelefon (Se fig. 17). 
 

 
Fig. 17 

2.6 VRML 
VRML-filerna har skapats, i första hand, för användning på Brimers 
hemsida. De visar i en enklare form hur ett ventilbyte kan gå till samt en 
ihopkoppling av verktygen, dock med avsaknad av förlängningsrör. Detta 
är mer för eventuella kunder att förstå principen hur ett ventilbyte går till. 
Ett litet mervärde är också att kunden får klicka själv för att ta upp ventilen 
(Se fig. 18 och 19). 
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    Fig. 18             Fig. 19 

2.7  Teknisk & ekonomisk jämförelse 
Till den tekniska jämförelsen söktes material på Internet samt på 
högskolebiblioteket, utöver den muntliga information som tillhandahållits 
av Brimer VA Produktion AB. Det fanns gott om information vad gäller 
material och dess egenskaper. 
 
Den ekonomiska jämförelsen medgav komplikationer, då uppgifterna 
baseras på muntliga intervjuer. Dessa intervjuer gav siffror på kostnader för 
de olika systemen. Kontakt togs med VA-chefen Kenneth Johansson i 
Karlskrona för att få reda på kostnaden för nödvändig jourpersonal. VA-
chefen nämnde då lite allmänt om vattenledningssystemet i Karlskrona 
kommun. [9] Här togs också kontakt med Brimer och Paul Holmquist, 
projekterings-ingenjör på gatukontoret i Osby kommun, angående 
prisskillnaden mellan att lägga ner det konventionella systemet och 
Briband-systemet. [15] Punkter som skiljer sig mellan de två olika 
systemen och där man kan tjäna pengar ekonomiskt sattes upp. För att visa 
den ekonomiska fördel som Briband-systemet utgör räknades på tre av 
punkterna grovt. Detta för att intressenter ska se de stora fördelarna utan att 
gå in på för mycket siffror.  
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2.8 Presentation 
Slutresultatet har samlats i en presentation som skapats i Microsoft 
Producer™. Det är ett fristående tilläggsprogram till Microsoft 
PowerPoint™. Med Microsoft Producer™ kan man göra en mer interaktiv 
presentation innehållande fler olika medier än vad som är möjligt med 
Microsoft PowerPoint™. Alla filmer samlades i presentationen och slides 
skapades i Microsoft PowerPoint™ som antingen kommenterar den 
aktuella filmen eller visar information om produkten/företaget. 
(Se slutgiltig presentation, bilaga 4) 

2.9 Pressrelease 
Ett av de krav som Brimer ställde var att skriva en pressrelease som 
företaget kunde skicka in till olika tidskrifter. Den har utformats som en 
sammanfattning av systemet, där syftet har varit att skapa ett intresse för 
detsamma.  
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3. Teknisk jämförelse 
Dagens konventionella vattenventiler är gjorda i mässing samt, i viss mån, 
segjärn. De detaljer som används i Brimers nya vattenledningssystem är 
tillverkade i acetalplast (POM-plast). Här följer kort information om 
acetalplast, mässing, segjärn samt en jämförelse mellan Brimers system och 
det konventionella systemet. 

3.1 Acetalplast 
Acetalplast är baserad på polymeren polyoximetylen, POM. Plast av POM 
kallas förutom POM även oximetylenplast eller formaldehydplast. 
Acetalplast har en mycket bra kombination av styvhet, 
utmattningshållfasthet och seghet. Dessutom har materialet bra 
förslitnings– och friktionsegenskaper. Det kan beroende på krav på 
livslängd användas vid temperaturer upp till mellan +85°C och +105°C. 
POM-plast har liten vattenupptagningsförmåga och är därmed också ett 
dimensionsstabilt material. 

 
Materialet är dock känsligt för slagpåverkan, speciellt då man använder 
tjockare gods. En annan nackdel är att det är mindre lämpat för 
konstruktioner där det finns skarpa hörn och andra brottanvisningar. Dessa 
nackdelar är dock inte av någon större betydelse i detta fall med 
vattenledningssystemet från Brimer.  

3.1.1 Lackering 
Lackering eller målning av ytor har dekorativa, skyddande eller andra 
funktionella uppgifter. Normalt lackeras plastdetaljerna i samband med att 
de tillverkas. Om man sedan ska förbättringslackera i efterhand fordras 
specialistkunskaper och därför bör detta undvikas om man inte är en van 
lackerare. 
 
Tidigare ansågs det onödigt att lackera plastdetaljer. Nu är det dock vanligt 
att man lackerar plastytor för att dessa skall klara av förutbestämda krav 
och önskemål vad gäller t.ex. väderbeständighet. Ännu ett användningssätt 
av lack är som anpassningsskikt mellan olika material av plast, som skall 
sitta intill varandra. Vid lackering är det mycket viktigt att välja rätt sorts 
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lack. Hänsyn måste då tas till de material som skall lackeras. En av 
anledningarna till att det är viktigt att välja rätt lack är att det finns risk för 
att lösningsmedlet i färgen kan orsaka deformering och/eller 
sprickbildning. Något man måste vara uppmärksam på är att lackering kan 
försämra plastens slaghållfasthet. Därför krävs det alltså 
specialistkunskaper även när man lackerar nytillverkade plastdetaljer. 
Dessutom är det, innan man lackerar, också mycket viktigt att se till att 
ytorna rengörs noggrant. Man måste även preparera de ytor som skall 
lackeras. Detta gäller speciellt t.ex. acetalplast (POM). Detaljer av 
acetalplast är i regel svåra att lackera utan föregående nämnda 
ytpreparering.  

3.1.2 Mekanisk bearbetning 
Detta är en, i de flesta fall, billig och enkel tillverkning av plastdetaljer. 
Mekanisk bearbetning kan utföras med olika metoder. I en metod kan man 
utgå från ett materialstycke och sedan bearbeta detta stycke mekaniskt. 
Denna metod används t ex för tillverkning av prototypdetaljer. Med en 
annan metod kan man tillverka en detalj i två steg. Det första steget innebär 
någon form av grundbearbetning, t.ex. formsprutning, medan det andra 
steget utgörs av mekanisk efterbearbetning. När man bearbetar plast 
mekaniskt måste man tänka på att materialets elasticitetsmodul i 
bearbetningspunkten inte bara påverkas av temperaturen i materialet, vilket 
det gör i metall, utan det påverkas också av den hastighet materialet 
deformeras under bearbetningen. Detta innebär att E-modulen kan vid 
bearbetning vara olika i bearbetningspunkten och i det omgivande 
materialet. Ett relativt mjukt material kan därmed bli hårt och sprött precis 
där verktyget arbetar. Det gäller alltså att vara noggrann vid bearbetningen. 
De flesta plaster kan bearbetas mekaniskt. Särskilt vanliga plaster i 
sammanhanget är bl.a. acetalplast (POM) som är aktuellt i fallet med 
Brimers ventil och ventiladapter. Då en detalj ska bearbetas mekaniskt 
måste man tänka på hur råämnet som man skall utgå ifrån tillverkats. Om 
detaljen är formsprutad måste man se upp. Formsprutning resulterar 
nämligen i inbyggda mekaniska spänningar. Om man t.ex. fräser bort en 
del av ytan kommer spänningsbilden att resultera i att detaljen slår sig. 
Enda sättet på vilket man mekaniskt får bearbeta en formsprutad 
utgångsdetalj är därför symmetriskt. För att komma ifrån problemet kan 
man annars välja en utgångsdetalj som tillverkats på annat sätt.  
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Vad man med detta resonemang kommit fram till är att två lika detaljer 
som tillverkats genom dels mekanisk bearbetning, dels formsprutning med 
tiden kan uppvisa olika egenskaper. Därför bör man vara försiktig då man 
först tillverkat en prototyp på mekanisk väg och därefter skall tillverka 
serieprodukterna genom formsprutning.  

3.1.3 Efterkrympning 
När en termoplast, som t.ex. acetalplast, efterkrymper, menas det med att 
detaljen krymper efter att den formats i tillverkningen. Krympningen kan 
man se som en fortsättning av den krympning som sker under 
formningsprocessen (formkrympning). Efterkrympningens storlek beror 
framför allt av värmeförhållanden under och efter formningen, vilket 
material som bearbetas samt detaljens geometri. En leveranskontroll av 
detaljen måste på grund av formkrympningen utföras under samma 
förutsättningar som motsvarar dess bruksförhållanden. Om detta inte görs 
kan detaljen krympa mer efter kontrollen beroende på temperatur. [1] 

3.2 Mässing 
Mässing är en legering mellan koppar och främst zink. Mässing kan även 
innehålla små mängder av tungmetallen bly. Legeringen har bra hållfasthet 
och hög korrosionshärdighet. Trots det är mässing inte lämpligt som 
material för ventiler. Då ventilerna ligger nedgrävda nöter syrorna och 
baserna som finns i jorden på mässingen. Nötningen sker i större grad på 
metall än plast och därmed håller plasten längre. [2]  
 
Mässing har också ifrågasatts på grund av att de flesta mässingslegeringar 
innehåller ungefär två till tre procent bly. Blyets funktion är att underlätta 
maskinbearbetningen. En hel del arbete har dock utförts på senare tid för att 
undersöka möjligheterna att sänka blyhalten i mässing, utan att 
formbarhetsegenskaperna blir försämrade. [4] 

Mässingens hållfasthet ökar med ökande tillsats av zink. 
Hållfasthetsökningen är ett skäl till att man använder mässing istället för 
koppar. Det finns dock andra anledningar än hållfastheten att välja mässing 
med olika zinkhalt, nämligen korrosionshärdigheten och i viss mån 
formbarheten. Formbarheten är mycket bra i hela intervallet, men har ett 
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svagt maximum vid 30-35 % zink. Då zink är billigare än koppar minskar 
också metallkostnaden med ökande zinkhalt. [2] Många mässingssorter 
levereras i form av plåt, band, stång, tråd och rör. Vissa legeringar är 
lämpliga för strängpressning, gjutning eller smidning. Mässing kan inte 
härdas, men mjukglödgning efter kallbearbetning förekommer t.ex. för att 
öka beständigheten mot spänningskorrosion. [3] 

3.3 Segjärn 
Ett annat material som konventionella vattenventiler kan vara gjorda av är 
segjärn. Dess olika hållfasthetsklasser uppnås direkt när man gjuter det, 
genom att man styr den kemiska sammansättningen. Olika kombinationer 
av hög hårdhet, seghet, utmattningshållfasthet och slitstyrka kan erhållas 
genom olika värmebehandlingsprocesser. Andra bra egenskaper för segjärn 
kan vara bra glidegenskaper, gjutegenskaper och skärbarhet. [5] 

3.4 Miljöaspekter 
Metallen som ligger i jorden utsöndrar med tiden olika ämnen som inte är 
bra för miljön. Dessutom har koppar, zink och bly höga FKF-värden. FKF 
står för framtida kontamineringsfaktorn. Detta är den samlade mängden av 
en metall i samhället dividerad med den naturliga mängden i en viss del av 
miljön. Detta är ett grovt mått men är detta värde högt så bör man notera 
det. [6] Med plaster har du inte denna utsöndring i lika hög grad. Och när 
allt är placerat i brunnen är utsöndringen i det närmaste icke existerande.  
  
Med Brimers system behöver du inte gräva med grävmaskin vid reparation 
eller service. 
Briband gör att ventilerna är väldigt lätta att komma åt för service eller 
reparation. I de konventionella systemen behöver man gräva upp runt 
ventilen för att kunna reparera eller byta. Genom att behöva göra detta varje 
gång ett fel har uppstått medger det stora kostnader och miljöutsläpp från 
grävmaskinerna. Det kan t.o.m. behöva läggas ny asfalt beroende på var 
ventilen låg. Det innebär även en stor skaderisk för personal som befinner 
sig i gropen eller runt maskinerna när utgrävningen sker. Med Briband kan 
du minimera riskerna eftersom all service och underhåll utförs utan några 
större maskiner. Detta leder till en förbättrad arbetsmiljö. 
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Då vatten skall transporteras genom ett vattensystem krävs energi. Om 
läckagen minskar i systemen minskas behovet av mängden energi vid 
pumpningen vilket är ännu en nytta miljömässigt. [7] 

3.5 Funktionsjämförelse 
Den nya sortens vattenledningssystem har många fördelar gentemot det 
gamla konventionella systemet. 
 
Man kan byta ventilen under tryck, eftersom den inte är fastsatt med några 
bultar eller skruvar, utan endast med det uppbyggda trycket runt ventilen. 
Ventilen kan p.g.a. det lyftas upp med bara ett simpelt verktyg som fästs 
ovanpå ventilen. När ventilen är uppdragen börjar vattnet att fyllas upp. 
Därför behöver man förlänga röret som ventilen suttit i med ett annat rör 
utrustad med en slang på sidan som vattnet kan rinna igenom ner i t ex en 
hink. När ventilen ska sättas tillbaka är det bara att föra ner den igen i röret, 
och ta hand om överflödigt vatten som runnit ut. Den största fördelen med 
detta är att man kan ha vattnet på hela tiden. I det konventionella systemet 
måste man stänga av vattnet och när det inte finns något tryck i rören kan 
bakterier, på olika sätt, samlas i vattnet. Det finns även avlagringar av olika 
slag i rören som, vid en tryckminskning, kan hamna i vattnet. Därför måste 
man rensa rören efteråt genom att spola en massa vatten genom dem. Med 
Briband finns inte denna utgift och kunderna behöver inte oroa sig för att 
inte ha något vatten. Dessutom behöver man inte klorera vattnet i den 
omfattningen, som du kanske hade varit tvungen till i det konventionella 
systemet. 
 
Man behöver som tidigare nämnts inte gräva med det nya systemet och en 
man kan enkelt utföra arbetet på ungefär tio minuter. Det som behövs är en 
specialtillverkad verktygssats. 
 
Brunnarna kan även användas till bredband, fjärrvärme och telekablar etc. 
Kommunerna kan på detta sätt hyra ut kanalisering (Se fig. 20) på olika 
plan i brunnen till företag och får då på sikt tillbaka investerade pengar. En 
direkt fördel av det här är att man får bättre ordning på kablar och ledningar 
i jorden, eftersom man samlar allt på ett ställe fast i olika höjd. 
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Fig. 20. Hål för kanalisering 

 
Med detta nya system är det lättare att upptäcka en läcka. Eftersom man har 
möjligheten att placera vattenmätare i brunnen kan man ha full kontroll på 
hur mycket vatten som pumpas in till ett område och sedan jämföra det 
med hur mycket vatten som hushållen konsumerar. Om dessa siffror inte 
stämmer överens har man en läcka någonstans, och eftersom vattenmätarna 
är placerade innan varje hushåll kan man enkelt lokalisera var läckan är 
någonstans. Denna funktion kan spara stora pengar för kommunen. 
 
Man kan även utrusta brunnen med ett larmsystem, både till brunnslocket 
och för vatten som läcker in i brunnen. När larmet går skickas ett 
meddelande till en mobiltelefon som berättar vad det är som har hänt. En 
jourhavande tjänsteman åker då ut och kontrollerar brunnen i fråga. 
 
En annan fördel är möjligheten att föra en videokamera genom vattenrören 
för att se efter eventuella sprickor eller om röret behöver rengöras. Varför 
detta är möjligt beror på den större diameter, som servisledningarna är 
bestyckade med och givetvis att det finns en brunn där man kan gå ner för 
att placera kameran. Rengöringen kan utföras som en tjänst för kunderna 
som bor i området. Man kan med andra ord få betalt från kunderna genom 
att sälja förebyggande service på ens eget vattensystem. 
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4. Ekonomisk jämförelse 
Nedan följer ett antal jämförelser som kan ses som potentiella punkter där, 
indirekt, en ekonomisk vinst är möjlig.  
 
Konventionellt 
Vattenledningssystem 
 

Brimers 
Vattenledningssystem 
 

+ Distribuera vatten 
 
Med det konventionella 
vattenledningssystemet går det 
mycket bra att distribuera vatten. 

+ Distribuera vatten 
 
Även med Brimers 
vattenledningssystemet går det 
mycket bra att distribuera vatten. 
 

+ Reglering av vattenflöde 
 
En annan bra detalj med det 
traditionella vattenledningssystemet 
är att man kan reglera vattenflödet. 
 

+ Reglering av vattenflöde 
 
Precis som med det traditionella 
vattenledningssystemet kan man 
reglera vattenflödet. 
 

- Läckande ventil 
 
Om en ventil skulle börja läcka i det 
traditionella systemet måste man 
gräva upp ventilen, vilket betyder att 
man måste ha en grävmaskin, lastbil 
och flera arbetare. Detta är 
tidskrävande och kostar mycket 
pengar. Dessutom måste man stänga 
av vattentillförseln för flera hushåll. 
 
 

+ Läckande ventil 
 
Om en ventil skulle börja läcka i 
Brimers system så behöver man inte 
gräva eftersom samtliga delar 
återfinns i brunnen. Det räcker att 
man åker ut med personbilen samt 
verktygssatsen och byter ventilen. 
Bytestiden är mycket kort. 
Dessutom kan man byta under tryck 
vilket betyder att man inte behöver 
stänga av vattentillförseln, annat än 
till det berörda hushållet.  
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- Garnityr 
 
Det är lätt att vrida av dessa vilket 
betyder att man ännu en gång måste 
gräva. 
 

+ Garnityr 
 
I detta system finns inget garnityr 
vilket gör att man inte kan vrida 
sönder något då man ska reglera 
flödet. Flödet kan även regleras 
steglöst genom att man byter till en 
ventil med mindre hål.  
 

- Hitta småläckor 
 

I det traditionella systemet är det 
svårt att hitta småläckor och detta 
bidrar till en stor överproduktion. 
 

+ Hitta småläckor 
 
I Brimers system kan man med 
jämna mellanrum sätta ner ventiler 
med inbyggda vattenmätare för att 
på detta sätt ha mer kontroll på den 
mängd vatten som används och den 
mängd som läcker ut. På detta sätt är 
det också lättare att lokalisera 
läckan.  
 

- Överproduktion 
  
I dagens traditionella 
vattenledningssystem produceras ca 
15-20 % mer vatten än vad som går 
åt p.g.a. alla diffusa vattenläckor. 
 

+ Överproduktion 
 
Då man kan få bort de flesta 
läckorna minskas överproduktionen 
betydligt till kanske bara några få 
procent. 
 

- ”Kritiska punkter” 
 
Det finns många ”kritiska punkter”, 
alltså ventilerna som är systemets 
svagaste punkt finns utspridda lite 
överallt. 
 
 
 
 

+ ”Kritiska punkter” 
 
De ”kritiska punkterna” samlas med 
Brimers system på endast ett fåtal 
ställen vilket därmed eliminerar 
svagheten i densamma eftersom de 
blir lättillgängliga.  
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- Spolning av system 
 
När man har stängt av 
vattentillförseln av olika skäl, varav 
följden blir att det inte varit tryck i 
rören, så måste man spola dessa för 
att rensa bort smuts och bakterier 
innan det kan användas. Ofta kräver 
det även klorering av vattnet. 

+ Spolning av system 
 
När man byter ventil med Brimers  
system kan man byta under tryck. 
Detta gör att man inte behöver spola 
rören efteråt eftersom det konstant 
är tryck i dem. 
 

 + Längre hållbarhet 
 
Enligt plastindustrin kan Brimers 
system beräknas ha en hållbarhet på 
minst 100 år medan det traditionella 
har en hållbarhet på max 50 år innan 
större reparationer krävs. 
 

 + Uthyrning av kanalisering 
 
Kommunen kan hyra ut kanalisering 
till t.ex. bredbandsföretag, 
teleföretag, elbolag m.m. och på så 
sätt få intäkter. På sikt kan man få 
tillbaka investerade pengar och 
finansiera ytterligare utbyggnad av 
infrastrukturen. 
 

 + Intäkter genom förebyggande 
underhåll 
 
Kommunen kan, mot betalning, 
spola ledningarna in till hushållen i 
förebyggande syfte, för att hålla rent 
i vattenledningarna. 
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 - Installationskostnad 

 
Det är en högre installationskostnad 
för Brimers vattenledningssystem än 
för det konventionella systemet. 

4.1 Ett ekonomiskt exempel 
En gata på ungefär 100 m för elva hus har tagits som exempel i en 
ekonomisk jämförelse mellan ett konventionellt system och Briband-
systemet för att lättare se kostnadsskillnaden.  
Följande siffror togs fram:  
Kostnaden per hus och år för gatan med vattenledningssystem med det 
konventionella systemet blir, med en avskrivningstid på 33 år, 1100 kr per 
fastighet och år. Med Brimers system blir kostnaden per fastighet och år 
samma redan vid 37 år. Vid en avskrivningstid på 50 år som man utan 
problem kan räkna med blir kostnaden 820 kr per fastighet och år. Enligt 
plastindustrin kan man sätta en avskrivningstid på 100 år. Med detta värde 
som avskrivningstid blir kostnaden 410 kr per hus och år. Se Bilaga 2 för 
beräkningar.  
 
Med Brimers system skapas dessutom intäkter i form av platsuthyrning av 
optisk fiber, förebyggande arbete m.m. 

4.2 Andra ex på ekonomiska fördelar med Briband 
• Bättre hållbarhet ger längre avskrivningstid 
• Samnedläggning ger lägre investeringskostnader 
• Låga underhållskostnader – ingen grävning 
• Möjlighet att sälja underhåll av servisledningar 
• Larm för snabb identifiering av läckor och intrång 
• Möjlighet till fjärravläsning av el- och vattenmätare 
• Uthyrning av kanalisering för kommunikation, ger intäkter 
• Systemets konstruktion och övervakning ger minimalt läckage 

 
Av dessa punkter har valts att ta tre exempel för att visa mer ingående de 
ekonomiska fördelarna. Som exempel har valts punkterna läckage, jour och 
Briband. 
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4.2.1 Läckage 
I Sverige har vi, enligt uppgift från Svenskt Vatten, ett läckage på 15-20 %. 
Detta medför en merkostnad på ca 90-140 kr per hushåll och år. För 
beräkningar se bilaga 2. 

4.2.2 Jour 
Enligt VA-chefen, Kenneth Johansson, i Karlskrona kommun, som bara har 
det konventionella systemet, har Karlskrona ständigt en rörmokare på jour. 
Denna ständiga jour kostar 3 000 kr per vecka. Skulle en större läcka 
inträffa utanför arbetstid ringer man in en grävmaskin förutom jourhavande 
rörmokare. Skulle det dock bara vara en liten läcka stänger man av vattnet 
för det specifika området och åtgärdar det nästa arbetsdag. Vid en läcka 
uppstår förutom de 3 000 kr för jour, även åtgärdskostnader på 10 000-
30 000 kr. Karlskrona Kommun har ca 30 läckor per år förutom det 
ständiga läckaget. [10] 
 
Jourkostnaden blir ungefär samma med Brimers system men med det nya 
systemet skulle den jourhavande rörmokaren lätt kunna laga läckan direkt 
på tio minuter och åtgärdskostnaden skulle bli betydligt mindre. 

4.2.3 Uthyrning av kanalisering 
Uthyrning av kanalisering i brunnarna varierar kraftigt beroende på den 
längd som företagen vill hyra.  
Enligt Ingrid Åhlén på AB Stokab, kan man ta en kostnad på mellan 3-7 kr 
per meter och kvartal för uthyrning av fiber beroende på längd. [8] 
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5. Pressrelease 
Nedan följer en pressrelease som har skrivits för Brimer att användas i 
kommersiellt syfte. Pressreleasen kommer att skickas till olika 
facktidskrifter. 
 
Briband – Nästa generation av vattendistribueringssystem 
 
Vatten är bland våra viktigaste näringskällor. Detta viktiga ”livsmedel” 
transporteras på många håll i gamla slitna vattenledningssystem av mässing 
eller gjutjärn. Med andra ord kan man säga ”Världens största 
livsmedelsförpackning är på vissa håll mycket dålig!” Frågan är om vi vill 
att denna livsnödvändiga vätska skall transporteras i dessa läckande och 
smutsiga system. 
 
Dagens traditionella vattensystem har två bra funktioner. Man kan dels 
distribuera vatten till hushållen samt reglera vattenflödet för dem. Två bra 
funktioner som man i alla år har haft som krav. Dock har systemen inte 
utvecklats nämnvärt samtidigt som systemen på många håll legat länge i 
marken och är i behov av utbyte. Detta p.g.a. de syror och baser som 
angripit systemet i jorden. 
 
Med bakgrund av detta har Brimer VA Produktion i Osby skapat ett nytt 
revolutionerande vattenledningssystem. Systemet testas just nu i Loshult, 
Osby.  
 
Generera intäkter 
 
Det nya vattenledningssystemet är till större delen av plast, vilket förlänger 
livslängden avsevärt. 
 
Istället för att ha många ventiler utspridda i jorden samlas de här i brunnar 
med två till sex ventiler i varje brunn. Med detta minskar man de kritiska 
punkterna, och i brunnarna är det dessutom ingen aggressiv jord runt 
ventilerna vilket minskar slitage. Fördelarna är många med detta nya 
system. En stor fördel är att detta system, om det används rätt, kan spara 
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pengar i längden p.g.a. sina tekniska fördelar samt möjligheten att generera 
intäkter. Ett sätt att generera intäkter är genom uthyrning av kanalisering 
för t.ex. bredband- och telekablar m.m. i brunnarna. 
 
Några av de tekniska fördelarna är att man slipper gräva vid ventilbyte, 
möjligheten att gå ner med kameror i vattenledningarna för att kontrollera 
dem invändigt. Läckor är lättare att upptäcka och man slipper även stänga 
av vattnet vid ett ventilbyte då detta kan ske under tryck. Man kan även 
utrusta brunnen med ett läckagelarm.  
 
Denna installation har ett något högre installationspris. Denna högre 
kostnad tjänar man dock in på de fördelar som medföljer såsom intäkter, 
längre hållbarhet samt att det har lägre servicekostnader.  
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Bilaga 1 – Ekonomiberäkningar 
 
Kostnad per hus och år 
 
I vårt exempel med det konventionella systemet: 
Enligt VA-chefen Hans Nilsson i Ronneby kommun räknar man i Ronneby 
med en avskrivningstid på 33 år. Denna avskrivningstid kan variera för 
olika kommuner men är för det mesta mellan 30 och 40 år. [14] 
Kostnad gata med konventionellt system: 400 000 kr 
Antal fastigheter i området: 11  
 

36360
11

400000
=  kr 

 

1100
33

36360
= kr 

 
Kostnad per hus och år är ca 1100 kr. 
 
I samma exempel med Briband-systemet: 
Enligt plastindustrin skulle man kunna sätta en avskrivningstid på upp till 
100 år. Redan vid 37 års avskrivning med Briband-systemet når man 
samma kostnad per fastighet och år som det konventionella systemet med 
en avskrivning på 33 år, vilket visas nedan.   
 
Kostnad gata med Briband-systemet: 450 000 kr 
 

40910
11

450000
= kr 

 

1100
37

40910
= kr 
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Vid en avskrivning på 50 år: 
 

40910
11

450000
= kr 

 

820
50

40910
= kr 

 
Kostnad per fastighet och år är ca 820 kr vid en avskrivningstid på 50 år. 
 
[13, 14] 
 
Kostnad Läckage 
 
Liter per person och dygn som används: 190 l 
Liter per hushåll och år som används: 2774004365190 =⋅⋅   
Kostnad per producerad m3: 2 kr 
 
Antal liter som måste produceras vid 15 % läckage per hushåll och år: 

32635385,0/277400 =  l 
Läckaget: 4895315,0326353 =⋅  l ≈  9,48 m3 
Kostnad läckaget: 80,9729,48 =⋅ kr 
 
Antal liter som måste produceras vid 20 % läckage per hushåll och år: 

3467508,0/277400 =  l 
Läckaget: 693502,0346750 =⋅  l =  3,69 m3 
Kostnad: 6,13823,69 =⋅ kr 
 
Detta handlar alltså om en merkostnad på ca 90-140 kr i snitt i Sverige per 
hushåll och år. 
 
[11, 12] 
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Bilaga 2 – FEM-bilder 
 

 
 

 
 
Figur 1

Största spänningen 
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Figur 2 

Största spänningen 
i närbild. 
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Figur 3 

Deformationen där det 
röda på skalan är 
maxdeformation och 
det blå är den minsta 
deformationen.   
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Bilaga 3 – Tidsplan 
 

Tidsplan - Beräknad tid

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Vecka

A
B
C
D
E
F

 
 
A= Teknisk jämförelse 
B= Ekonomisk jämförelse 
C= FEM-beräkningar 
D= Virtual Reality 
E= Projektrapport 
F= Förberedelse för redovisning 
 
Figur 1 
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Tidsplan - Verklig tid

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Vecka

A
B
C
D
E
F

 
 
A= Teknisk jämförelse 
B= Ekonomisk jämförelse 
C= FEM-beräkningar 
D= Virtual Reality 
E= Projektrapport 
F= Förberedelse för redovisning 
 
Figur 2 
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Bilaga 4 – CD 
Denna medföljande cd innehåller: 
 

- Slutgiltig presentation 
- Programvara som kan krävas för fullt utnyttjande av cd 
- Microsoft Producer Archive 
- Digital rapport i filformaten .pdf och .doc 
- 2 st VRML-filer 

 
 
Lägsta systemkrav: 
 
Intel Celeron 700 mhz 
128 mb RAM 
Ca 60 mb ledigt hårddiskutrymme 
Internet Explorer 
 
Rekommenderad upplösning: 
1024x768 
 
 
 
 
Om cd:n inte startar automatiskt: 
 
Öppna cd-mappen, dubbelklicka på Briband.htm 
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