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Ø Grundades 1984 med säte i Huddinge (Sthlm)

Ø Försäljning av kamera utrustningar för rörinspektion i fastighet
och mark samt industri liksom rapportprogramvaror

Ø Försäljning av utrustningar för läck- & lokalisering

Ø Konsult inom läcksökning

Ø Utbildar i läcksökning på Svenskt Vatten (c:a 8 kurser/år)

Ø Ingår i arbetsgruppen  i STVF & STLK samt nya P93

Ø Medförfattare till Publikation Svenskt Vatten P107 "Läcksökning ..."

Ø Support, Service & Konsultation

HAMAFO Teknik AB



HAMAFO Teknik AB



Sveriges Auktoriserade
Rörinspektörer

Ø Sveriges TV-inspektionsföretags Förening bildades år 1989, i syfte
att tillvarata medlemmarnas intressen inom områden som berör
ekonomi, juridik, teknik och marknadsföring vad avser
rörinspektion.

Ø 2003 upphörde STVF som egen förening och blev en intressegrupp
inom SSTT.

Ø Föreningen STVF utbildar och auktoriserar rörinspektörer för att
säkerställa kvalitet vid utförande och redovisning av rörinspektion
med kamerateknik



Sveriges Auktoriserade
Rörinspektörer

Ø 290 stycken auktoriserade
rörinspektörer

Ø 125 stycken medlemsföretag
med auktoriserad operatör

Ø 11 stycken leverantörs-/
konsultföretag



Sveriges Auktoriserade
Rörinspektörer

Ø Verksamheten i STVF drivs av en arbetsgrupp;
– Christer Holmberg Botkyrka kommun
– Peter Nyby HAMAFO Teknik AB
– Niklas Ceder Nyköping Vatten
– Göran Nilsson Svensk Röranalys
– Martin Broed Celestia AB
– Hans-Åke Mähler Vakin
– Edor Boström Averode Consulting AB



Sveriges Auktoriserade
Rörinspektörer

Ø STVFs kansli
– Ansvarar för arbetsgruppens möten och protokoll
– Medlemsinformation
– Hemsida
– Administration av utbildning och auktorisation
– Arrangemang av Teknikträffen (årsmöte)

(arbetsgruppen ansvarar för programinnehållet)



Sveriges Auktoriserade
Rörinspektörer

Ø 2019
– Starta upp arbete att förnya P93 (fotomanualen)

tillsammans med Svenskt Vatten
– Starta upp arbete att förnya T25:2012 (rörinspektion i

fastigheter)
– Pågår arbete att kunna läsa in rörinspektioner i

fastighetsägares underhållssystem/databas
– Administration av utbildning och auktorisation
– Arrangemang av Teknikkongressen

(arbetsgruppen ansvarar för programinnehållet)



STLK – Svensk Teknik LäckageKontroll

Ø Svenska teknikföreningen för operatörer inom läckagekontroll.
Ø Förening bildades år 2018, i syfte att kunna erbjuda en samlad

erfarenhet och kunskap för SSTT’s medlemmar bland ledningsägare
och utövare av läckagekontroll.

Ø Vara en samlad kunskapsbank för all ny teknik i beräkningar och
metoder som kan vara till nytta inom vårt verksamhetsområde.

Ø Många ledningsägare saknar idag resurser och kompetens för att ha
kontroll över sina förluster på vattenrörnäten

Ø Säkra och höja kompetensen både för beställare och utövare av
läckage- kontroll vill vi även kunna erbjuda utbildning med
auktorisation inom branschen för läckagekontroll/
läckagelokalisering



Potentiella medlemmar
Ø 294 stycken Kommuner

Ø 125 stycken medlemsföretag

Ø 5 stycken leverantörs /
konsultföretag

STLK – Svensk Teknik LäckageKontroll



Ø Verksamheten i STLK drivs av en arbetsgrupp
– Matz Malmgren HAMAFO Teknik AB
– Tommy Ekblad Kretslopp och vatten (Göteborg)
– Anna Åhr Norrvatten
– Peter Nyby STVF
– Peter Rydegård Stockholm Vatten och Avlopp
– Peter Hoppstadius VAKIN
– Lennie Ringdell VA Syd
– Jacob Kesselberg Vretmaskin

STLK – Svensk Teknik LäckageKontroll



Ø STLKs kansli
– Ansvarar för arbetsgruppens möten och protokoll
– Medlemsinformation
– Hemsida
– Administration av utbildning och auktorisation
– Arrangemang av Teknikkongressen

(arbetsgruppen ansvarar för programinnehållet)

STLK – Svensk Teknik LäckageKontroll



Ø 2019
– Besluta om namn och logotype (klart)
– Starta upp arbete att ta fram utbildning ”Planering och

genomförande av läckagekontroll i vattennät” tillsammans med
Svenskt vatten. Uppgraderingsprov vart 5:e år

– Besluta om förkunskaper för att deltaga, teori och praktik.
– Behörigheten som ges efter avlagt prov ger en auktorisation.
– Utveckla Teknikbanan (läcksökningsområde) i Norsborg
– Arrangemang av Teknikträffen 2020

(arbetsgruppen ansvarar för programinnehållet)

STLK – Svensk Teknik LäckageKontroll



Tack för visat intresse!

Peter Nyby




