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DET HÄR ÄR  
VA TOUR SWEDEN

Mässan som täcker in hela landet från söder till norr med de  
främsta leverantörerna till Sveriges största infrastrukturnät



VA TOUR SWEDEN!
VA Tour Sweden är Sveriges största turnerande VA-mässa som som genom åren har 
attraherat flera tusen besökare.
De främsta leverantörerna till Sveriges vatteninfra, vilket är landets största infrastrukturnät, reser runt hela 
Sverige för att visa de senaste nyheterna och de nyaste produkterna inom VA. Genom utställning och 
seminarier får besökare på Touren ökad kompetens och en möjlighet att ta del av den senaste utvecklingen. 
Producenterna investerar varje år stora summor pengar i forskning och utveckling av nya produkter och VA 
Tour Sweden gör det möjligt för kunderna att kunna ta del av den här kompetensen, samtidigt som de kan få 
livedemonstrationer av produkterna.

VA TOUR SWEDEN  arrangeras av branschföreningen VVS-Fabrikanternas Råd och mässföretaget BraMässor.

FRÅN NORR TILL SÖDER
VA Tour Sweden täcker in hela Sverige med sina 
turnéer. Från Piteå till Malmö och med stopp i 
exempelvis Stockholm, Göteborg och Jönköping  
finns det alltid en VA Tour Sweden nära. 

Mässorna arrangerades för första gången våren 2015 och blev en stor 
succé redan under den första turnén. Konceptet att åka ut i landet och 
träffa kunder och andra intressenter har varit väldigt framgångsrikt. 
Sedan starten har VA Tour Sweden stärkt sin position som Nordens 
ledande turnerande VA-mässa och har lockat tusentals engagerade 
fackbesökare från hela Sverige. 

Syftet med Touren är att leverantörerna åker ut i landet och träffar sina 
kunder i stället för att kunderna måste komma till leverantörerna om 
de vill se de senaste nyheterna. VA Touren gör det enkelt att komma 
och titta på produkter som ofta är för stora och tunga för att tas med 
på de mindre, lokala utställningarna.

Välkommen till 

VA TOUR SWEDEN 2015  
Malmö, Göteborg, Stockholm, Umeå

VA TOUR SWEDEN 2017  
Skellefteå, Stockholm, Göteborg, Malmö

VA TOUR SWEDEN 2019  
Piteå, Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping

VA TOUR SWEDEN 2021  
Umeå, Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping



KONCEPT OCH UPPLÄGG
VA Tour Sweden är en fackmässa och turné genom 
landet med flera en-dagarsstopp i olika städer. Touren 
består av både utställning och seminarier. Det är 
kostnadsfritt för fackbesökarna att delta och man bjuds 
även på frukost, kaffe och lunch under dagen. För 
många besökare är detta ett heldagsevenemang där 
hela dagen går till att besöka utställningen och lyssna 
på seminarier. 

MÅLGRUPP
VA Tour Sweden är en fackmässa som riktar sig 
främst till besökarmålgrupper inom kommuner, 
konsultbolag, entreprenörer, grossister etc. men även 
övriga branschpersoner som har ett intresse av VA, 
miljö, process, renhållning, RoD m.m.

UTVECKLAT SEMINARIEPROGRAM
Förutom den viktiga utställningen erbjuder VA 
Tour Sweden ett gediget och väl genomarbetat 
seminarieprogram som belyser de allra senaste 
nyheterna och trenderna inom VA-branschen. 
Åhörarna kan få lärdom om ny teknik och nya 
lösningar genom fallstudier och real life-exempel. 
Paneldebatter, inspirationsföreläsningar och politiska 
forum är en del av programmet. Tidigare teman 
har bl.a. varit ”Hur bygger vi framtidens VA-system 
– Sveriges viktigaste infrastruktur” och ”Framtidens 
smarta VA-system – digitalisering, optimering och 
hållbarhet”. 

UTSTÄLLARE
Företagen som ställer ut på VA Tour Sweden är alla 
medlemmar i VVS-Fabrikanternas Råd. Produkter 
som ställs ut är alla produkter för markförlagd VA 
som exempelvis pumpar, rör- och rörsystem, tankar, 
gatugods, brunnar, avlopps- och dräneringssystem, 
vattenregulatorer, digitaliseringslösningar, utrustning 
för rörinspektion, mätinstrument, ventiler, kopplingar 
och mycket mer.



För mer information om VA Tour Sweden, vänligen kontakta:
Anders Mårtensson 

VD, VVS-Fabrikanternas Råd 
anders@vvsfabrikanterna.se

Björn Delin 
VD, BraMässor 

bjorn.delin@bramassor.se

Anna Weilemar 
Projektledare, VA Tour Sweden 
anna.weilemar@bramassor.se
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