
The future of drainage.

Att förändra
en värld ...





BEHOVET AV
AVVATTNING FÖRÄNDRAS
-både globalt och i Sverige

ACO har identifierat tre viktiga faktorer som påverkar vårt synsätt på hur vi skall ta 

oss an utmaningen att hantera ytvatten nu och i framtiden; urbanisering, klimat-

förändringar och befintlig infrastruktur under mark.

Vi ser ofta hur det bildas vattensamlingar på gator, parkeringsytor och större 

vägar som orsakar stora skador och äventyrar säkerheten. I samband med 

våra städer växer så minskar den naturliga infiltrationen samtidigt som be-

fintliga dagvattensystem ofta inte har kapacitet att ta hand om de större 

vattenmassorna. Även klimatet har förändrats. Regnintensiteten ökar och 

enligt aktuella prognoser kommer nederbörden att öka med upp till 20 

% i vissa delar av Sverige fram till 2100. 

Naturligt är även de ökande kraven på att rena vatten innan det släpps ut 

i naturen igen. Allt för att klara de självklara, en hållbar miljö. 

Infrastrukturen under mark som ska ta emot vattnet är ofta underdimensio-

nerat och klarar inte de stora flöden som klimatförändringar och urbanisering 

fört med sig. Dyra ombyggnader brukar framhållas som enda lösningen. 

Det finns alternativ!
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URBANISERING
Ökning av hårdgjorda ytor vilket ökar kraven 
på att leda bort vatten.

För 200 år sedan bodde 90 procent av Sveriges befolkning på 
landet. Idag är det nästan tvärt om, 85 procent av oss bor i 
tätorter. 

Sedan 1930-talet då lika många bodde på landsbygden som 

tätorten har belastningen på våra avvattningssystem ökat kon-

tinuerligt. I stora delar av våra städer har belastningen blivit så 

pass stor med översvämningar som följd. 

VI uppskattar att i landsbyggsmiljö infiltreras mer än 50% av ne-

derbörden direkt och ungefär 10% blir ytvatten som skall tas om 

hand. I stadsmiljö har vi ofta den omvända situationen där över 

50% blir ytvatten som skall hanteras av våra avvattningssystem.

Även om vi i Sverige bygger våra städer med stora grönområden 

som hjälper till med infiltration så växer våra tätorter fortare och 

fortare. Vi på ACO ser ett behov som växer och försöker hålla täta 

dialoger med kommuner och följa utvecklingen via statistiska 

institut, så som SCB. 

Städerna i hela världen har i stort sett samma urbanisering som 

i Sverige och vi kan med vår erfarenhet hjälpa till med att stävja 

det växande avvattningsproblemet. Som ledande tillverkare av 

avvattningssystem i världen så har ACO ett stort insamlat material 

som hjälper till vid projektering av nya områden.
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KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Mera frekventa och extrema väderföreteelser.

Vårt klimat förändras i allt fortare takt. Vi ser extrema väder-
företeelser som påverkar oss människor och våra städer.

Enligt ny statistik baserad på rapporter från olika klimatinsti-

tut kommer vårt klimat förändras de kommande 100 åren. 

Regnintensiteten har ökat och enligt aktuella prognoser kommer 

nederbörden att öka med upp till 20 % i vissa delar av Sverige 

mellan 2075–2100. Med denna fakta som grund kan vi börja 

dimensionera våra avvattningssystem så vi enkelt kan bygga ut 

i takt med behovet ökar.

>20 %

-5–5 %

>-30 %

Norden

Sydeuropa

Afrika
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Under 60-talet började Sveriges förorter och storstäder växa 
med bl.a. miljonprogrammet. 

I takt med våra storstäder och tätorter började växa ökade 

kravet på våra avloppsnät. De befintliga systemen klarade inte 

den ökade belastningen med översvämningar som följd. Detta 

problem ser vi även idag i våra städer. Stora vattenmassor 

samlas vid viadukter som inte är dimensionerade för det ökade 

trycket på våra system. 

INFRASTRUKTUR
Begränsningar i avloppsnäten.

För att framtidssäkra våra avvattningssystem så är det viktigt att följa 

utvecklingen globalt och lokalt. ACO projekterar system över hela värl-

den och vår globala kunskap inom avvattningssystem är till stor fördel 

när vi hjälper till att dimensionera system som är flexibla och kan växa 

tillsammans med våra städer.

Underdimensionerat ledningsnät.
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ALLT HÄNGER IHOP
Utnyttja naturen och dimensionera därefter.

Ett väldimensionerat avvattningssystem tar hänsyn till flera 

faktorer. Hur stor är infiltrationen? Hur ser befintligt system ut? 

Hur ser infrastrukturen ut i framtiden? Hur påverkar klimatför-

ändringarna?

För att inte riskera att systemen kollapsar under kraftig ne-

derbörd så är det viktigt att byggherrar, arkitekter, projektörer, 

kommunerna, andra myndigheter, entreprenörer och leverantö-

rer diskuterar utmaningarna tillsammans och försöka samla in 

så mycket information som möjligt. 

Resultatet blir ett system där allt hänger ihop.

Vi på ACO sammanfattar detta i en systemkedja där pusselbitarna är Collect, Clean, Hold och Release.

Collect är steget där vattnet kommer 

in i ACO’s system. Avvattning kan an-

vändas som enskild applikation eller 

som en del i ett större system. Under 

Collect ingår exempelvis brunnar och 

rännor.

Clean är processen att ta bort miljö-

farliga ämnen från vattnet innan det 

släpps vidare i avloppssystem eller re-

cipient. Under Clean ingår exempel-

vis slamavskiljare och oljeavskiljare.

Hold tar hand om stora vattenflöden 

som uppstår vid kraftig nederbörd, så 

inte övriga system belastas mer än 

vad de är anpassade för. Under Hold 

ingår exempelvis fördröjningsmagasin, 

bakvattenskydd och spärrbrunnar.

Release reglerar flödet från exem-

pelvis fördröjningsmagasin, så inte 

grundvatten, vattendrag, befintligt 

ledningsnät eller övriga system blir 

för hårt belastade. Under release in-

går exempelvis flödesreglering och 

pumpstationer.
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ACO erbjuder innovativa systemlösningar inom exempelvis 

avvattning, avskiljning, rening, vattentranport, fördröjningsma-

gasinering, infiltration, bakvattenskydd, haveriskydd, flödesreg-

lering och vattenlyft.

Vanligt förekommande användningsområden är parkerings-

platser, flygplatser, bensinstationer, terminaler, köpcentrum, 

gågator, vägar, hamnar, oljedepåer m.m.

ACO SYSTEM CHAIN
Systemlösningar i olika miljöer
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BÖRJA BAKIFRÅN
Det finns en tradition att alltid börja projektet från vilket typ av avvattning som 

kunden önskar såsom punktavvattning eller linjeavvattning. Detta kan medföra 

att kapaciteten i det färdiga systemet blir underdimensionerad.

Tänk tvärtom
Vår rekommendation är att tänka omvänt. Börja med att se över befintligt 

system och projektera utifrån dess möjligheter och begränsningar. Granska 

flödesschemat och börja tänk i nya banor. Slutresultatet blir ett effektivare och 

hållbarare system. Både för kostnaderna och miljön.

11ACO NORDIC AB  |  2016



Information och 
vidareutbildning

Vi kan tillhandahålla information 

och utbildning genom seminarier 

och workshops med praktisk 

tillämpning av våra system, pro-

dukter och helhetslösningar.

Planering och 
optimering

Vi kan hjälpa till att planera och 

optimera ditt avvattningssystem 

genom dimensioneringsvägled-

ning och projekteringshjälp.

Råd för konstruktion 
och planering 

Vi kan genom vår support via 

länk eller ute på arbetsplatsen 

tillhandahålla hjälp med installa-

tion och driftsättning. 

Inspektion och 
service

Vi kan erbjuda servicetjänster 

som tillsyn, besiktningar, felsök-

ning och reparation genom ser-

vice- och skötselavtal med ACO 

Service.

utbildning: skötsel:  design: support: 

ACO BRYR SIG
Ett optimerat projekt med maximal livslängd.

Vi kan hjälpa dig i alla skeden i din process från början till slut är ACO med. Vi ger dig råd och support redan 

när du projekterar eller dimensionerar en lösning. Använd våra experter och vår kunskapsbank under såväl 

pågående installation som när uppdraget är färdigt. Däremellan tillhandahåller vi utbildning och ny kunskap.

Vi sammanfattar vårt erbjudande under Service chain; Train, Design, Support och Care.
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ACO SERVICE 
Ett heltäckande nätverk

Vi tillhandahåller tjänster som är anpassade efter systemens och 

användarens behov. Allt från installationsvägledning och driftsättning 

till löpande tillsyn, underhåll och besiktningar. Med vår hjälp kan 

ni långsiktigt öka förutsättningarna för hög prestanda, driftsäkerhet, 

sänka drift- och underhållskostnader. Beroende på verksamhet anpas-

sar vi tjänsterna för att skapa en säker och trygg tillvara för användare 

och ägare genom att minimera risk och oplanerade stopp.
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VÅR 
STYRKA?

Genom vår företagskultur 
skapas en passion hos 
våra medarbetare att alltid 
prestera på topp.

Vi uppmuntrar modigt 

agerande. Vi arbetar aktivts 

med vår arbetsmiljö och 

kultur för att stödja krea-

tivitet över alla kulturella 

barriärer. I vår filosofi är ett 

bakslag en möjlighet att bli 

ännu bättre.

VARFÖR 
FINNS VI?

Vår affärsidé är att skapa 
lösningar för morgonda-
gens miljöförhållanden.

Den globala klimatföränd-

ringen orsakar mer frekventa 

och extrema väderhändelser 

som torka och kraftiga regn. 

Vi utvecklar innovativa sys-

temlösningar för att ta hand 

om dessa händelser.

VART 
VILL VI?

När vi är där vi vill vara 
är vi världsledande inom 
avvattningsteknik.

Vi försöker alltid se mark-

naden genom våra kunders 

ögon. Vi strävar efter att 

vara nära våra kunder för att 

kunna leverara en optimal 

service och produkter och 

lösningar som passar kun-

dens utmaningar.

ACO VILL FÖRÄNDRA VÄRLDEN ...

Det är genom att vara Nära som vi kan lära 

oss om kundens behov och förstå problem-

ställningar som kunden brottas med. Det är 

centralt för oss att behärska byggbranschens 

språk, metoder, juridik och praxis för att kun-

na erbjuda bästa tänkbara lösning i rätt tid.

För att nå dit vi vill arbetar vi nära Myndighe-

ter som stiftar lagar och ställer krav. Vi arbetar 

rådgivande till Byggherrar och föreskrivande 

Konsulter. Vi arbetar direkt med Entreprenö-

rer och Installatörer för att säkerställa bästa 

tänkbara service och lösning. Grossisterna är 

våra nära partners och vi arbetar gemensamt 

för att maximera värdet och upplevelsen för 

Entreprenören och Installatören.
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Genom att vara Modiga och ständigt utmana oss själva försöker vi att hitta en den tekniskt bästa och 

mest prisvärda lösningen åt kunden. Vi ser olikheter som en tillgång och grundsten för att skapa det 

Kreativa forum som krävs för att överträffa kundens förväntningar. När det inte blir som vi tänkt är vi 

Lyhörda och lär oss för att bli bättre till nästa gång.

... OCH VARJE DAG KOMMER VI NÄRMARE

KREATIVALYHÖRDA

MODIGA

Detta är våra Värderingar:
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