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Tre kommuner. 
200 VA-anläggningar. 
En uppkoppling. 
Datakommunikationen avgörande 
för samhällskritisk verksamhet  



KUNDCASE

Uppkoppling som täcker  
behoven för mer än 200  
VA-anläggningar i 3 kommuner

 
MittSverige Vatten & Avfall producerar och distribuerar dricksvatten till drygt 120 000 
människor i Sundsvalls, Timrås och Nordanstigs kommuner. De är det gemensamma 
bolaget för VA-samverkan över kommungränserna och ansvarar för drift och underhåll 
av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i kommunerna. 

Övervakning och mätdata 
för 200 anläggningar

Niklas Knutar är process- och utvecklingsansvarig inom 
automation på MittSverige Vatten & Avfall. Det innebär 
att han har ansvar för de olika styr- och SCADA-system 
som säkerställer att övervakning av anläggningarna 
fungerar och att viktiga mätdata samlas in och behand-
las. Ansvaret omfattar även själva processnätverken – 
det vill säga, kommunikationen mot de olika stationer-
na. Niklas berättar:

– Vi har mellan 400 och 500 anläggningar som är ut-
spridda över ett stort område, vilket innebär att flera av 
dem befinner sig långt ifrån oss. Därför är det särskilt 
viktigt att kommunikationen fungerar. Alla anläggning-
ar är inte uppkopplade men idag har vi omkring 200 
abonnemang som är anslutna till ett SCADA-system. På 
så sätt får vi bland annat ut larm på sms och tillgång till 
olika mätvärden i realtid, som vi kan ändra genom att 
exempelvis starta och stoppa pumpar genom att styra 
dem på distans. 

Täckningen räckte inte till

Då Niklas kom i kontakt med Net1 hade MittSverige 
Vatten & Avfall en anläggning som var placerad på en 
plats där det visserligen fanns mobiltäckning, men som 
fungerade väldigt dåligt. Mobilnätet som användes var 
Edge, ett slags mellanting mellan 2G- och 3G-nätet, 
men uppkopplingen var så pass långsam att det i prak-
tiken inte fungerade för de behov MittSverige hade – 
trots att det alltså fanns täckning. 
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– Det här var redan 2007 och vi hade redan gjort en 
del egen research på egen hand om vilka alternativ som 
fanns, men även fått löpande information från Net1 och 
vi visste vi de hade vunnit licensen för 450 MHz-ban-
det. Samarbetet löste vårt dilemma eftersom de kunde 
täcka all de behov vi hade ifråga om övervakning och 
kommunikation, konstaterar Niklas. 

Mindre tekniskt strul med industriroutrar

Till en början köpte MittSverige Vatten själva in hård-
varan som användes för uppkopplingen. På den tiden 
användes konsumentroutrar, men efterhand kom man 
till insikt om att det inte var en optimal lösning. Niklas, 
igen:

– Vi började använda industriroutrar när vi insåg att 
vi med jämna mellanrum blev tvungna att skicka ut tek-
niker bara för att starta om en router. Industriroutrarna 
är utformade efter de miljöer som de ska användas i, 
och även om de i vårt fall ofta sitter rätt skyddade i av-
loppspumpstationer och tryckstegringar, är det betyd-
ligt lättare att något går fel med en konsumentrouter. 
Vi har ju stationer utplacerade i ett så stort område att 
teknikerna ibland behövde åka väldigt långt för att åt-
gärda ett sånt fel – och det blev på tok för kostsamt och 
ineffektivt. 

Net1:s kunskap – den stora 
vinsten i samarbetet

Trots att täckningen initialt var det som MittSverige 
Vatten & Avfall var ute efter har samarbetet utvecklats 
över tid. Helt andra värden har kommit att bli viktigare 
med åren. Niklas avslutar:

– Samarbetet med supportavdelningen har utvecklats 
väldigt väl genom åren och vi får alltid snabb återkopp-
ling på de eventuella frågor vi har. Den verkligt stora 
vinsten i det här samarbetet är kunskapsutbytet. De 
förstår vår verksamhet och vi vet att vi snabbt kan få 
hjälp i de lägen vi behöver det.

Full täckning 
för rent vatten.
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Har du frågor och funderingar kring att välja rätt uppkoppling?  
Vi på Net1 hjälper företag i alla storlekar, i hela Sverige att välja rätt uppkoppling. 
Våra företagskunder spänner från Vattenfall till mindre kommuner.  
Läs mer om Net1s erbjudande på www.net1.se/foretag/

Net1 Företag

0774 - 42 42 43

net1.se/foretag


