
EN DAG PÅ JOBBET
Magnus Kragerud,
rörnätstekniker och 
huvudmiljöombud inom Utility Solutions 



En dag på jobbet
med Magnus Kragerud 

Namn
Magnus Kragerud

Jobbar som
rörnätstekniker och huvud-
miljöombud inom Utility 
Solutions

Bor
i Vallentuna

Arbetat hos Solör 
sedan
sommaren 2021, men som 
rörnätstekniker i Sollentuna 
sedan 2016

Gillar mest med  
jobbet
Förutom trevliga kollegor så 
är det att arbetet är väldigt 
varierat.  



07.00
Arbetsdagen startar klockan 7 på 
kontoret i Sollentuna där jag och mina 
närmsta kollegor har morgonmöte över 
en kopp kaffe. Jag tillhör en grupp som 
arbetar med vattendriften i Norrort på 
uppdrag av de 14 kommuner som ingår 
i området från Stockholm city upp till 
Knivsta och Norrtälje. Utöver de i min 
grupp arbetar bland annat fler tekni-
ker som ansvarar för andra områden, 
arbetsledare och administratörer här. 

På morgonmötet går vi igenom vad som 
kommer att hända under dagen. Oftast 
har vi fått bokningar dagen innan kring 
vad vi ska göra, men ibland ändras pla-
neringen eller så dyker något akut upp 
som vi behöver prioritera först. 

13.00
Efter lunchen är jag med i ett möte i min roll som huvudmiljöombud. Detta är 
en roll som jag har haft i många år och som jag tycker är väldigt intressant. 
Uppdraget handlar om att vara med och driva frågor kring arbetsmiljön tillsam-
mans med övriga miljöombud och chefer. Jag går löpande utbildningar då det 
exempelvis sker uppdateringar i system som vi arbetar i. 

Vi som miljöombud arbetar bland annat med frågor kring standarder för ar-
betskläder eller viktig utrusning, så som första-förbands-kit i allas bilar. I vårt 
arbete utgår vi från säkerhetsaspekten och vilka behov vi har, för att se hur 
detta kan matchas. I min roll som huvudmiljöombud har jag mandat att stoppa 
ett arbete och jag anser att det är fara för arbetsmiljön. 

Jag har också tystnadsplikt så att alla ska känna sig trygga att komma och 
prata med mig om jobbet.
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08.00
Vi arbetar alltid två och två ut säker-
hetssynpunkt så efter mötet åker jag 
och en kollega till en ort nordöst om 
Stockholm. I kommunen pågår ett pla-
nerat underhåll där ledningar byts ut. 
Under tiden finns en provisorisk ledning 
bredvid som behöver spolas inför att 
den ska driftsättas. Då behövs det ett 
elverk för att driva en pump till spol-
ningen. Vårt uppdrag denna morgon är 
att fylla på diesel i elverket och se till så 
att allt ser OK ut.

Vi tar också vattenprov på tre olika ställ-
en längs med ledningen som vi sedan 
lämnar in till labbet på vattenverket i 
Järfälla. Vi har sedan svar på provet 
inom 24 timmar. I alla våra bilar finns 
alltid prov-kit med så att vi kan göra lö-
pande kontroller när vi är ute på arbete.

15.00
Efter mötet tar jag med mig grävmaski-
nen och åker ut med en kollega till en 
gymnasieskola i Täby. Vi har nyss bytt 
en lucka på en brunn och därför fixar vi 
i ordning ytan där vi grävt så att allt ser 
bra ut igen. 

Strax efter halv fyra droppar kollegor-
na in på kontoret. Vi summerar dagen 
tillsammans, rapporterar om något har 
hänt och jag kollar kalendern för att se 
vilka jobb som är planerade för mig i 
morgon. Planen är bland annat att åka 
och stänga en ventil i Järfälla inför ett 
kommande projekt. 

Det är bra att vara förberedd på vissa 
av jobben redan dagen innan, eftersom 
en del av dem blir planerade med kort 
varsel samma dag. Den ena dagen är 
verkligen inte den andra lik. 


