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Villaägare Hans Vestlund - Torö, Nynäshamn

Avlagringar på kakel och rör är en effekt av vatten med höga halter järn och mangan.

Torö, Nynäshamn

Hans Vestlund är 56 år och har en egen byggfirma som 
han drivit sedan 2013. Han bor i en villa på ön Torö, strax 
utanför Nynäshamn, söder om Stockholm men har även 
en lägenhet i Skarpnäck. Han har sedan flytten hit 2002 
haft problem med dåligt vatten och situationen ser ut 
på samma sätt för många av hans grannar på ön.

Hans dricksvatten kommer från en egenborrad brunn, 
men dessvärre är kvalitén inte vad han skulle önska. 
Vattnet har en gulaktig färg, och varken smakar eller 
luktar speciellt bra. Han har tidigare skickat vattnet på 
analys där de uppmärksammat höga värden av järn och 

mangan vilket ger vattnet dess gula färg. Förutom rent 
smakmässiga svagheter har vattnet orsakat avlagringar 
i dusch och badrum samt missfärgningar på glas, porslin 
och textiler som tvättats.

Jag har testat flera olika lösningar för att få bättring 
på situationen såsom kolfilter och sandfilter men 
dessa har haft begräsningar med vad de klarar av 
att rena samt krävt omständligt underhåll. Under 
perioder har jag köpt vatten på flaska på grund av 
brunnsvattnets smak.

Situation

Brunnsvatten med höga 
halter av järn och mangan

Hans Vestlund
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Lösning
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Bringing circularity & sustainability
 to water treatment

När Hans fick höra att Per och Anders från CE 
Vattenteknik hade börjat installera en produkt som 
kunde vara lösningen på hans problem väcktes genast 
intresset. Per installerade SWTs produkt Fors M i Hans 
källare och den har sedan sommaren 2021 förädlat det 
gula brunnsvattnet till friskt, kristallklart vatten.

Allt har fungerat över förväntan, jag trodde att 
det skulle vara en inkörningsperiod men det har 
fungerat klockrent från första början.

Hans system Fors M använder sig av SWTs patenterade 
teknik kapacitiv avjonisering vilket innebär att en 
svag elektrisk spänning används för att attrahera 
föroreningar i vattnet. En fördel med tekniken är att den 
har en väldigt bred reningsprofil och tar bort många fler 
olika typer av föroreningar jämfört med andra lösningar.

Hans är väldigt nöjd med lösningen då den täcker alla 
familjens behov i dagsläget men han funderar på att 
uppgradera till ett större system, Fors L, som har en 
ännu större kapacitet och som är bättre anpassad för 
sommaren då huset ofta fylls av ett tiotal vänner och 
familj. 

HANS VESTLUND OM NYA LÖSNINGEN 

“Frun är supernöjd och 
det blev en vattenafton 
istället för vin”

Hans brunnsvatten före samt efter reningen med Fors.

Vita textilier som tvättats med det gamla respektive 
nya vattnet.


