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SSTT är en skandinavisk branschorganisation som arbetar för en positiv och hållbar samhällsutveckling 
kring anläggning, underhåll och förnyelse av ett våra viktigaste försörjningssystem – ledningsnäten.
SSTT är öppen för alla som arbetar med schaktfria metoder, som kommuner, ledningsägare, konsulter, 
entreprenörer, leverantörer med flera. 

Vi har mycket att göra

• Samhällen och regioner växer, nybyggnation av ledningsnät krävs
• Åldrande ledningar kräver planerat underhåll och förnyelse
• Planeten, internationella miljöåtaganden och satta miljömål kräver klimatsmarta tekniska
 lösningar med minimal miljöpåverkan                                  
• Omfattande investeringar kräver ekonomiska och klimatsmarta lösningar

SSTT har i flera decennier arbetat för att lyfta schaktfria tekniker som svar på dessa utmaningar

• Vi sprider kunnande och erfarenheter om schaktfria metoder
• Vi är uppdaterade avseende aktuella miljö- och hållbarhetskrav
• Vi främjar och medverkar i forsknings- och utvecklingsprojekt
• Vi arbetar för att kvalitetssäkra schaktfria metoder och tekniker
• Vi samlar och delar med oss av gemensamma erfarenheter 
• Vi samarbetar med närliggande organisationer, nationellt och internationellt
• Vi arbetar ständigt för ”mer innehåll och nytta” för våra medlemmar 
• Via SSTT´s nyhetsbrev håller man sig uppdaterad kring teknikutveckling och aktuella projekt 

SSTT –  Scandinavian Society for Trenchless Technology

 – Vårt viktigaste uppdrag är att inhämta och sprida kunskap, peka 
på samhällsekonomiska och miljömässiga vinster och väcka intresse för 
hållbara schaktfria metoder och teknik.

Mats Rostö, ordförande SSTT”



 – Nu tar vi nästa steg för att locka med fler medlemmar och 
ledningsägare, de som drar in den verkligt stora nyttan av NoDig, schaktfria 
metoder. 

Borghild T Folkedal, vice ordförande SSTT”

Som medlem får du tillgång till:

• Teknisk och miljökunnig expertis
• Kunskap om olika schaktfria tekniker, och metodval m.m.
• Uppdaterad kunskap angående miljöpåverkan och aktuella miljökrav m.m.
• Många års erfarenheter av schaktfria metoder i olika projekt
• Stöd vid arbete med investeringar och ekonomiska kalkyler
• Vunnen kunskap i aktuella nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt
• Tillgång till aktuella tematräffar, kurser, utbildningar och studiebesök
• Tillgång till den senaste globala teknikutvecklingen
• Vårt öppna medlemsforum för samtal, diskussion och utbyte av erfarenheter    



Låt oss komma i kontakt med dig så kan vi tillsammans göra större skillnad 
för dagens och morgondagens samhälle!

www.sstt.se

kontakt@sstt.se


