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GROUPRelining

• Skapar nya rör i gamla rör

• Etablerad teknik för rör i fastighet och
rör vid låga temperaturer i gata

• Typiskt används en kompositstrumpa
som blåses upp och härdas på plats i det
gamla röret

• Mängden rivning/grävning begränsas -> 
kostnadsbesparingen blir normalt
väldigt hög
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HWQs kommersialisering av innovationer  

1. Identifiera rör som saknar en lösning för relining.  I allmänhet från 
en kundförfrågan

2. Identifiera moderna material som kan medge en lösning samt 
identifera bra, flexibla leverantörer av material och för test/design

3. Utveckla materialen tillsammans med underleverantörer och 
kunder.  Skapa ensamrätter och exklusivitetsavtal

4. Säkra IP

5. Se till att alla involverade partners får del av det skapade värdet

6. Fokusera inte på kostnader (till en början)
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Fjärrvärmerör
Industriella rör
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Nätverk för relining av fjärrvärmerör

Test och design

Material Finansiering

Kunder
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Kevlarstrumpa
Testcontainer
Pilotprojekt

Diskussioner med kund

Tidslinje

2010-2011 20152012 2013 2014

Kolfiber
Produktionskedja etablerad
Nya pilotprojekt
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Lanserad produkt

• Epoxy med hög prestanda+kolfiber

• Produkt för rördiametrar från 50mm och uppåt -> 
800mm inga problem

• Kan designas för valfritt tryck (nuvarande design 16 
Bar)

• Motstår blöta temperaturer upp till 140C -> Nya 
versioner under utveckling med ännu högre tålighet

• Levereras nyckelfärdig till entreprenad, installation 
~48tim ->kommer minska till ~24 tim

Kolfiber

Glasfilt



GROUPVad är bra?

Problem med stort kundvärde och stor marknad

-Ett bra problem gör det lättare att få ihop konsortium

Samarbeten med andra ägarledda bolag

-Mycket snabba beslutsvägar och bra riskvilja

Djup kunskap snabbt

-Världsledande kompetens utan att behöva bygga sin egen organisation

Vad kan bli bättre?

”Feature creep” från mogna kunder/ ovana vid adoption av nya innovationer

-Förväntar sig komplett lösning även fast problemen är enorma 

Längre tidsåtgång än förväntat

-Inte ens experter vet vad som händer om det man gör är tillräckligt nytt och oprövat

Risk för projektets fortlevnad om relationer i nätverket försämras

-Därför viktigt med tydlighet (och gärna så lite överlapp i kompetens som möjligt)
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Tack!

Kontakt:

johan.persson@hwq.se


