Varför behövs ett nätverk?

Detta ingår bl.a. i medlemskapet:

Syftet med ett nätverk är att samla relevanta aktörer inom
området Material i kontakt med dricksvatten såsom material- och produkttillverkare, branschföreningar, vattendistributörer, myndigheter och forskare. Nätverket riktar
sig både till tillverkare och användare av materialen.
Medlemmar i nätverket får tillgång till aktuell information om lagstiftning, regelverk, forskning samt materialoch produktutveckling. Nätverket håller tät kontakt med
europeiska forskningsinstitut och myndigheter, bland
annat den så kallade 4 MS-gruppen som driver arbetet
med materialgodkännande på europanivå.
Vi erbjuder medlemmar möjligheten att årligen träffas genom seminarier. Nätverket lyfter medlemmarnas
frågeställningar och behov inom material i kontakt med
dricksvatten.

•

Kompetens
Exempel på områden Swerea KIMAB har erfarenhet av är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Metalliska material
Legeringsutveckling och provning
Polymera material
Relining
Skadefallsutredningar för distributionsrör
Bedömning av urlakning
Korrosionsskydd
Påverkan av plaströr vid desinficering

•

•
•
•

Tillgång till ett nätverk för utbyte av erfarenhet och
för en naturlig kontaktyta med berörda inom området.
Tillgång till nätverkets hemsida, där det bl.a. finns aktuell
information om lagstiftning, regelverk, forskning samt
material- och produktutveckling.
Minst ett seminarium per år med erfarenhetsutbyte
och presentation av aktuella forskningsresultat.
Informell och lättillgänglig kontaktväg för Swerea
KIMAB:s tjänster.
En struktur för att söka forskningsprojekt, nationella
eller europeiska.

Nätverket har medlemmar från Sverige, Norge och
Finland och vid startseminariet, i januari 2013, deltog
representanter från ett tjugotal medlemsföretag. Boverket, Kemikalieinspektionen, Byggvarubedömningen och
projekt Orwell presenterade sitt arbete med material i
kontakt med dricksvatten.
Avgift för medlemskap är 8 500 kr/år*.
*Avgiften avser medlemskap för ett företag (2016),
för branschorganisationer eller myndigheter diskuteras
avgiften individuellt.

Anmälan
Vill ni anmäla ert intresse för medlemskap i nätverket eller
ha ytterligare information om dess verksamhet kontakta:

Medlemskap
Nätverket administreras av Swerea KIMAB och vänder
sig till företag och organisationer verskamma inom områden som rör material i kontakt med dricksvatten. Det
kan vara material- och produkttillverkare, men även andra
aktörer inom detta område, exempelvis vattendistributörer, myndigheter och forskare.

Dinko Lukes, dinko.lukes@swerea.se, 08-440 48 14
Olivier Rod, olivier.rod@swerea.se, 08–440 48 39

Nätverk för material
i kontakt med dricksvatten
Box 7047, 164 07 Kista
Tel 08-440 48 00
kimab@swerea.se
www.swereakimab.se

