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FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA
FÖR VATTENSEKTORN

Vattenvisionen är framtagen av en rad aktörer i den svenska vattensektorn med ambitionen att få till stånd hållbara vattentjänster
i Sverige och att bidra till hållbar vatten- och avloppsförsörjning i
andra länder.
Vattenvisionen ska vara vägledande för finansiering av svensk
forskning och innovation inom vatten- och avloppsförsörjning.
den ska dessutom fungera som avstamp för långsiktig samverkan inom vattensektorn mellan näringsliv, universitet, högskolor,
forskningsinstitut, myndigheter, kommunala VA-organisationer
och andra aktörer i innovationssystemet för hållbara vattentjänster.

VISIONEN

”Svensk forskning, innovation och samverkan mellan vattensektorns aktörer skapar uthålliga och globalt konkurrenskraftiga
vattentjänster, produkter och systemlösningar för god hälsa och
miljö i Sverige och världen.”

VATTEN
VISIONEN

Vattenvisionen i fullt format (72 sidor)
finns som pdf-fil och i pappersform.

www.svensktvatten.se
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SAMMANFATTNING

SAMMANFATTNING

Produktionen i vattensektorn kan beskrivas
med två kretslopp. Till
höger ett kretslopp av
vatten där det ingår dels
avloppsreningsverk som
är en miljövårdsindustri,
dels vattenverk som är
en livsmedelsindustri.
Till vänster ett kretslopp
av växtnäring mellan stad
och land. Mellan staden
och avloppsreningsverket
utbyts energiresurser.
Vattensektorn hanterar
också nederbörd som blir
dagvatten när den landar
på hårdgjorda ytor, samt
enskilda anläggningar
för vatten- och avloppsförsörjning. Vattnet i
naturen påverkas av allt
som sker i samhället.
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globalt. Försörjning med dricksvatten och
sanitet hör till de allra största utmaningarna
globalt. Tillgången till säkert dricksvatten är
starkt begränsad i stora delar av världen, bland
annat i många av de största städerna.
Även Sverige står inför stora utmaningar
på vattenområdet. Cirka hälften av landets
sjöar och vattendrag klarar inte kraven för god
vattenstatus; många av dem är vattentäkter.
Grundvatten förorenas och överexploateras.
Övergödning är ett mycket stort problem i
sjöar och hav. Klimatförändringar förväntas ge
ökad och intensivare nederbörd, ökad risk för
översvämningar och förorening av vattentäkter.
Takten på förnyelsen av ledningsnäten måste
öka. Det ständigt växande antalet kemikalier
i samhället ställer nya krav på vattenverk och
avloppsreningsverk. Vattenfrågorna måste på ett
bättre sätt än i dag komma in tidigt och ständigt
finnas med i den fysiska samhällsplaneringen.

nYCKeLResURs FÖR HÅLLBaRHet

Sverige har mycket gott internationellt renommé
när det gäller hållbara lösningar på vattenområdet. Men svenska lösningar och system för
vattenförsörjning och sanitet för olika förutsättningar kan i ännu större utsträckning än i
dag bli internationella förebilder. De svenska
företagen kan stärka sin konkurrenskraft och
dra allt större nytta av den forsknings- och
innovationskompetens som kommer att byggas
upp med stöd av Vattenvisionen.

Vatten är en förutsättning för välfärd, och dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Fungerande
VA-försörjning är nödvändig för hela samhällsbyggandet. Vattensektorn levererar social och
ekonomisk hållbarhet – och bidrar till ekologisk
hållbarhet. Den bidrar till att det går att fiska och
bada, och till att städer går att bo i.
Men rent vatten är ingen självklarhet. Inte
nu och inte i framtiden, varken i Sverige eller

eXPoRtMÖJLiGHeteR

Vattenverk

Energi
(bioags, el, värme)

Växtnäring

Avloppsverk

Dagvatten

Vatten- och avloppsförsörjningen kan bidra till
minskad klimatpåverkan dels genom egna
minskade utsläpp av växthusgaser, dels genom
effektivare resurshantering. Avloppsreningsverken kan utvecklas till produktionsanläggningar
för återvinning av vatten, energi och växtnäring.

UTMANINGAR OCH
INNOVATIONSOMRÅDEN

Effektiv användning av el och kemikalier.
Produktion och distribution av dricks vatten
står för drygt 40 procent av VA-sektorns
elanvändning, och det är el för distributionen
som dominerar. Vattenläckor gör att mycket
vatten pumpas i onödan. Det behöver utvecklas
innovativa lösningar för att minska förlusterna
i dricksvattennätet, till exempel effektivare
läcksökningsmetoder och -utrustning.
Det behövs mer kunskap om optimal
förvaltning av energi- och materialflöden och
kemikalieanvändning på avloppsreningsverk.
Energianvändningen kan optimeras genom
nya instrument för till exempel flödesmätning.
Processutrustning som pumpar och luftningsutrustning behöver utvecklas och utvärderas.
Kväverening är en energikrävande process som
i dag behöver både luftning och energirikt organiskt material (kolkälla). Det är viktigt att utveckla
mer energieffektiva kvävereningsprocesser.
Produktion och användning av biogas. Avloppsslammet kan användas för biogasproduktion.
För att producera mer biogas och använda
gasen bättre kan avloppssystemen integreras
med avfallshantering, fjärrvärme och kollektivtrafik. Biogas från renings verken kan på ett
effektivt sätt användas som fordonsbränsle.
Matavfall kan tillföras avloppssystemet för
ökad produktion av biogas.
Det behövs beslutsstöd och metoder för
optimerad produktion av biogas som gör att
rötkammare kan användas för att producera
mer biogas genom tillförsel av mer externt
organiskt material – utan suboptimering i form
av till exempel sämre slamkvalitet, försämrad
näringsåterföring eller ökad användning av
högvärdiga energislag för kvävereningen.
Kolkälla som används för kvävereningen kan
också användas för att producera biogas eller
direkt som drivmedel.

Återvinning av växtnäring och andra ämnen.
En stor del av reningsverkens elanvändning
går i dag åt till att i reningsprocessen överföra
växtnäring i form av ammoniumkväve till atmosfärisk kvävgas. Samtidigt använder gödselindustrin energi för att binda atmosfäriskt kväve
till konstgödsel. Metoder för resurseffektiv
återvinning av kväve behöver utvecklas.
Svenska reningsverk avskiljer mer än
95 procent av den fosfor som kommer in med
avloppsvattnet. I dag används bara cirka
25 procent av slammet på åkermark. Det behöver
utvecklas olika sätt att öka nyttiggörandet
av fosfor, bland annat effektivare uppströmsarbete för ett renare slam. Även nya metoder för
utvinning av fosfor ur slam och avloppsvatten
behöver utvecklas.
Källsorterande avloppssystem kan bidra till
ökad återvinning av växtnäring. Sorterande
avloppslösningar kan också kombineras med
system för resurseffektiv hantering av matavfall, och med framställning av fasta koncentrerade gödselmedel som ammoniumnitrat
via till exempel partiell nitrifikation och
mikrobiella bränsleceller.
Möjligheterna att återvinna andra ämnen
ur avloppsvatten bör också utvecklas, till exempel
återvinning av biopolymerer.
Återvinning av vatten. I ett internationellt
perspektiv är det mycket viktigt att kunna återanvända vatten för bevattning, till exempel behandlat avloppsvatten eller gråvatten från bad,
disk och tvätt. För att behandlat avloppsvatten
ska kunna användas behöver det utvecklas metoder för mycket långt gående avloppsrening.
Regn- och dagvatten som resurs. Nederbörden
i sig är en vattenresurs som kan användas för
olika ändamål, särskilt i torra regioner. Även i
områden med god tillgång till vatten kan regnvatten användas för exempelvis brandsläckning,
bevattning, biltvätt, spolning av gator, toalettspolning och kylning av byggnader. För detta
behöver det utvecklas kunskap om teknik och
utrustning för exempelvis lagring och eventuell
rening av vattnet.
Dagvattensystemen i städerna ska ta till
vara nederbörden som en resurs som kan bidra
till mer attraktiva städer genom olika gröna och
blå strukturer.

Foto Norrköping Vatten

För att visionen ska uppnås måste forskning,
innovation och samverkan styras in på de mest
angelägna spåren. Därför har vattensektorn
tagit fram en forsknings- och innovationsagenda som listar FoI-behoven i sammanlagt
cirka 60 punkter. FoI-behoven är grupperade
under sektorns huvuduppgifter: säker dricksvattenförsörjning, klimat- och miljöanpassade
dagvattenlösningar samt klimat- och resurseffektiva avloppssystem. Agendan pekar också
på behov av samordning och samverkan och
sätter upp mål för åren 2020 och 2050.
Vattenvisionen ska vara vägledande för
finansiering av svensk forskning och innovation inom vatten- och avloppsförsörjning (VA).
Den ska också ligga till grund för långsiktig
samverkan inom vattensektorn. Den har tagits
fram i en öppen process mellan företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut, myndigheter, vattentjänstleverantörer och andra
organisationer – under ledning av branschorganisationen Svenskt Vatten.

Läcksökningsutrustning
under utveckling.

Foto Thomas Henrikson
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Samhällets vattenhantering har olika möjligheter att bidra till minskad klimat- och
miljöpåverkan. El och kemikalier kan användas effektivare, värme återvinnas, biogasproduktionen öka, den producerade gasen användas bättre, och växtnäring och vatten tas till vara.

Återvinningen av växt
näring behöver öka.

Foto Borås Energi och
Miljö AB

Svensk forskning, innovation och samverkan mellan vattensektorns
aktörer ska skapa uthålliga och globalt konkurrenskraftiga vatten
tjänster, produkter och systemlösningar för god hälsa och miljö i
Sverige och i världen.

RESURSEFFEKTIV
VATTENHANTERING

Biogas ska användas
resurseffektivt.

Foto Anna Grevlind

VISION FÖR VATTENSEKTORN

Öppna dagvattenlös
ningar bidrar till rikare
stadsmiljö.
VATTENVISIONEN
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SAMMANFATTNING

EN VÄLFUNGERANDE VÄRDEKEDJA

Foto Magnus Bäckström

Bra avloppsrening är en
förutsättning för välfärd.

Foto Maria Hübinette

Avloppsvatten kan
desinfekteras med
UV-ljus.

Små avloppssystem
behöver utvecklas.

Den kommunala avloppsreningen är en
miljövårdsindustri baserad på bioteknik,
informationsteknik och nanoteknik. Avloppssystemen ska trots förändrat klimat minska
utsläppen så att grundvattnet inte påverkas
negativt, och så att målet om god ekologisk och
kemisk status uppnås i hav, sjöar och vattendrag.

UTMANINGAR

För att minska belastningen på recipienterna
och gynna åter vinning av växtnäring krävs det
att oönskade ämnen inte kommer in i avloppssystemen; det gäller både dagvatten och annat
avloppsvatten. Dagvatten leds ofta orenat till
närmaste vattendrag. Det behöver utvecklas
reningsteknik dels för dagvatten, dels för
avloppsvatten som bräddar ut i recipienten.
Kunskapen är fortfarande låg när det gäller dagvattnets innehåll och hur det varierar, och det är
osäkert hur effektiva olika reningsmetoder är.
Processerna på avloppsreningsverken
behöver utvecklas för att möta ökade reningskrav som förväntas komma för närsalter,
patogener och kemiska ämnen som till exempel
läkemedelsrester och hormonstörande ämnen.
Även små tillskott av undermåligt renat
avloppsvatten kan bidra till smittspridning.
Därför är det viktigt att tekniken utvecklas
även för enskilda avlopp och gemensamhetsanläggningar. Globalt är det en mycket stor
utmaning att många människor helt saknar
tillgång till fungerande sanitetslösningar och
avloppssystem.

INNOVATIONSOMRÅDEN

För miljöeffektiva avloppssystem finns det
behov av forskning och innovation när det
gäller ny och effektivare reningsteknik, bland
annat kostnadseffektiva reningsmetoder för
både gamla och nya kemiska föroreningar,
desinfektionsmetoder för avlopps vatten och
hygieniseringsmetoder för slam, processer
för energieffektiv kväverening, innovativa
styrstrategier för optimal funktion hos nya
processlösningar och bättre integration mellan
processdesign och reglerteknik, samt nya
sensorer och metoder för datakvalitet.
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Det behöver utvecklas teknik och åtgärder för
minskad klimatpåverkan från reningsverken
via lustgas- och metanemissioner i reningsoch biogasprocessen samt vid användning av
biogasen.
För de globala behoven behövs det systemlösningar för olika områden, allt från enkla
urinsorterande torrtoaletter till mer konventionella avloppssystem. För svenska förhållanden
behövs det lokala lösningar för större flexibilitet
i VA-systemet samt paket lösningar som kan
rekommenderas för mindre reningsverk.
För dagvatten behövs det forskning och
innovation när det gäller kostnadseffektiv
minskning av dagvattenföroreningar. Befintliga
och nya reningsmetoder behöver utvecklas och
utvärderas med tanke på långtidsfunktion, drift
och underhåll. Det behövs också mer avancerad processrening för de mest förorenade
dagvattenflödena, och nanoteknik för specifika
föroreningar. Modellerings verktyg behöver utvecklas för uppskattning av reningseffekterna.
Förståelsen för dagvattnets kvalitet och variationer behöver fördjupas.

FÖRVÄNTADE EFFEKTER

Till förväntade effekter om Vattenvisionen
genomförs hör att Sverige har bästa tänkbara
avloppslösningar för både täta städer och
gles bebyggelse. Det är självklart med god
resurshushållning och låga utsläpp. Allt avloppsvatten hanteras utan risk för smittspridning och negativ påverkan på miljön. Svenska
företag erbjuder avloppslösningar för olika
förutsättningar i både Sverige och andra länder.
Det finns strategier och styrmedel för
uppströmsarbete för att minska föroreningarna
i både spillvatten och dagvatten. Det finns verktyg för att prioritera vilka dagvattenflöden som
ska renas, och det finns tekniska lösningar för
dagvattenrening, lösningar som är anpassade
efter dagvattnets karaktär och de mottagande
vattnens känslighet. Gröna och blå strukturer i
städerna fungerar som reningsanläggningar
för vissa föroreningar. Det finns kunskap om
hur öppna dagvattenlösningar ska dimensioneras baserat på flöden och fördröjning.

Målet att utveckla hållbara vattensystem
ska nås genom bland annat tydliga krav från
myndigheterna, samverkan mellan kommunala
VA-organisationer i innovationsupphandling,
stärkt internationellt samarbete, fler test- och
demonstrationsanläggningar samt högkvalitativ
forskning och utveckling från universitet,
högskolor och institut – med utökad medverkan
från näringslivet och minskat avstånd mellan
forskning och industri.
Sverige har internationellt ledande forskare
inom vatten- och avloppsförsörjning. Genom
Svenskt Vattens satsningar på högskoleprogram
(kluster) har det etablerats samverkan mellan
forskning, VA-organisationer och näringsliv och
skapats internationella nätverk. En annan viktig
plattform är Nationellt nätverk för dricksvatten
under ledning av Livsmedelsverket.
Branschorganisationen Varim samlar entreprenörer, konsulter och produktleverantörer
inom svensk vattenrening. Sverige har innovativa
företag med FoU-verksamhet nationellt, och
svenska aktörer kan ta fram lösningar som blir
framgångsrika exportprodukter och skapar
många nya arbetstillfällen i Sverige. I dag
exporteras svenskt vattenkunnande för cirka
6 miljarder kronor per år, och tillväxtpotentialen är mycket stor. Vi har också
stora investeringsbehov i vårt eget land. För
att svenska företag ska bli trovärdiga i sin
marknadsföring mot andra länder måste
de kunna visa att problemen är lösta på
hemmaplan.
Behov
Utmaningar
Krav
Lansering/export
implementering

VA-branschen kan tänka långsiktigt eftersom man
inte har några kortsiktiga ekonomiska vinstkrav,
och VA-organisationerna är inte konkurrenter.
Därför kan satsningar riktade mot VA-branschen
få starkare genomslag än i andra branscher. Med
tanke på det långsiktiga perspektivet är det
mycket viktigt att skapa en innovationskultur
där man ser nya möjligheter. Myndigheterna
har en viktig innovationsdrivande roll. De
kan skapa tryck på förändring genom tydliga
krav och effektiva styrmedel. Det är viktigt
att de som ska ta fram innovationer sedan får
tillräckligt mycket tid att göra det. De kommunala VA-organisationerna som upphandlande
enheter har nytta av att samverka i både innovationsvänliga upphandlingar och genom att
initiera upphandling av innovationer.
Fler, större och mer kvalificerade test- och
demonstrationsanläggningar behöver byggas
för demonstration av nya lösningar. Anläggningarna ska vara öppna för samtliga aktörer
som vill forska, utveckla och demonstrera
enskilda komponenter eller mer sammansatta
system. Sjöstadsverket i Stockholm är ett exempel på att gemensamma offentliga och privata
satsningar kan ge lyckat resultat.
Vattenplanering med avrinningsområden som
bas gör att det behövs ökad samverkan och kompetens hos planerare, VA-tjänstemän, miljöhandläggare och politiker i kommuner och regioner.
Det behövs en långsiktig plattform för
samverkan mellan vatten sektorns alla aktörer
och för samverkan med internationella
forskningsprogram.

krav från myndigheter
och brukare är drivkrafter i värdekedjan.

Hammarby Sjöstadsverk
skulle kunna vidareutvecklas till Europas
centre of Excellence
inom vattenreningsteknik.

Fol/U

Riksdag
Regering
Myndigheter

Brukare/
samhälle

Akademi

Demonstration

Koncept

VAorganisationer/
kommuner

Företag

Institut
Förfining av
produkt
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ÅtGÄRdeR i vÄRdeKedJan

Foto Thomas Henrikson

Foto Thomas Henrikson

Allt avloppsvatten ska hanteras utan risk för smittspridning och negativ
påverkan på miljön. Det behövs både uppströmsarbete och bättre renings
teknik. Genom mindre utsläpp av växthusgaserna lustgas och metan ska
avloppssystemen också minska sin klimatpåverkan.

I vattensektorns värdekedja samverkar VAorganisationer, akademi, institut,
företag och myndigheter. Drivkrafter som får kedjan att röra sig är krav från
myndigheter och brukare, VAorganisationernas effektivisering och företagens
möjligheter att sälja produkter och tjänster i Sverige och andra länder.

Foto Lars-Gunnar Lindfors

MILJÖEFFEKTIVA
AVLOPPSSYSTEM

Test

I vattensektorns värdekedja
samverkar olika aktörer för
utveckling av hållbara vattensystem och vattentjänster.
”kedjan” kan ses som en cirkel
med tät återkoppling mellan
de olika delarna. Vattenvisonen
ger tips på vad som krävs för en
långsiktigt innovativ och aktiv
värdekedja.
VATTENVISIONEN
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SAMMANFATTNING

Foto Alexander Keucken

Skyddet av vattentäkter
måste stärkas.

Membranteknik testas
på svenska vattenverk.

KLIMATANPASSAD
VATTENHANTERING

Alla ska ha tillgång till långsiktigt säkert dricksvatten av hög kvalitet och i till
räcklig mängd genom att tjänster och produkter utvecklas för att klara högre
krav på råvattenskydd och beredning när klimatet förändras, genom effektivare
förnyelse av dricksvattennätet och genom större medvetenhet i samhället om
vattnets långsiktiga värde.

Städernas vattensystem måste klimatanpassas för att minimera risken för
översvämningar och förorenade vattentäkter. Avloppssystemen ska trots
förändrat klimat minska sina utsläpp av orenat avloppsvatten.

riskbedömning av föroreningskällor, mätmetoder för kemiska och mikrobiologiska
risk markörer, kemiska och mikrobiologiska
barriärer, reduktion av naturligt organiskt
material, paketlösningar för mindre vattenverk, resurseffektiv rening och distribution,
samt konstgjord infiltration. 3) Effektiv och säker
leverans av dricksvatten: optimerad förnyelse av
ledningsnät, hälsoeffekter av ledningsmaterial,
samt markörer för bedömning av dricksvattenkvalitet. 4) Säkert vatten i enskilda brunnar.

UtManinGaR

FÖRvÄntade eFFeKteR

Råvattnets kvalitet påverkas starkt av klimatförändringar. Ökad nederbörd leder till ökade
avloppsflöden och därmed ökad transport och
utsläpp till vattentäkterna av dels mikrobiologiska och kemiska föroreningar, dels organiskt
material från skogs- och jordbruksmark. Risken
ökar också för översvämning av stadsmiljö och
industriområden, vilket också innebär risker
för vattentäkter. Vid ökad vattenföring stiger
grundvattennivåerna så att den omättade
zonen i marken minskar och därmed markens
reningsförmåga, något som kan leda till att
grundvattnet förorenas.
I dag är vi sårbara eftersom beredningsprocessen i vattenverken i regel inte är anpassad
för att klara större utsläpp av mikrobiologiska
och kemiska föroreningar, något som kan få
stora konsekvenser för människors hälsa.
Andra hälsorisker är material som kommer
i kontakt med dricksvattnet under produktion och distribution, samt dåligt underhållna
ledningsnät och bristfälliga fastighetsinstallationer.

Foto Thomas Henrikson

innovationsoMRÅden

Många enskilda brunnar
har otjänligt vatten.
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För dricksvattenförsörjning har vattensektorn
identifierat behov av forskning och innovation
inom fyra områden. 1) Riskanalys och ekonomiska bedömningar: vattnets värde, verktyg
för konflikthantering, verktyg för riskanalys,
IT-säkerhet och krisberedskap, samt saneringsteknik och skydd för vattentäkter. 2) Effektiv och
säker dricksvattenproduktion: kvalitetssystem
för dricksvatten, bedömning av hälsoeffekter,

Förväntade effekter om Vattenvisionen genomförs är att risk analysverktyg för både större och
mindre vattentjänstföretag används i enlighet
med riktlinjer i Världshälsoorganisationens
Water Safety Plans. Riskanalyser omfattar även
åtgärder för att förhindra smittspridning till
djur.
Det finns snabba och effektiva metoder
för att spåra specifika kemiska och mikrobiologiska föroreningskällor, metoder som kan
användas både i förebyggande syfte och vid
kris. Det finns kunskap och tekniska lösningar
för att karakterisera organiskt material och för
att säkert och effektivt bereda dricksvatten av
råvatten med ökade halter av naturligt organiskt material. Sverige bidrar till ökad kunskap
globalt när det gäller modellering av patogener
i vattentäkter, vattenverk och ledningsnät.
On line-sensorteknik för detektion av mikrobiologiska föroreningar är ett starkt svenskt
forskningsområde där vi sprider kunskap och
teknik på den globala arenan.
Distributionsnäten förnyas på ett hållbart
sätt, baserat på både hälsomässiga och ekonomiska principer. Metoderna har kommersialiserats och anpassats till de behov som finns
nationellt och internationellt. Testmetoder
används för att bedöma hälsoeffekterna av
material i kontakt med dricksvatten.
Det finns paketlösningar och standardmodeller som kan rekommenderas för mindre
vattenverk både nationellt och internationellt,
med den anpassning som kan behövas för att de
ska vara användbara även i andra länder.

Klimatpåverkan förväntas ge mer nederbörd
och stigande vattennivåer. Det ger högre
inflöden till avloppssystemen och därmed
försämrad reningsfunktion och ökad risk
för utsläpp av orenat avloppsvatten, så kallad
bräddning. I täta städer leds dagvattnet ofta
tillsammans med annat avloppsvatten i kombinerade ledningssystem till reningsverk där det
belastar processen, särskilt vid kraftig nederbörd. Genom att utveckla system som i större
utsträckning håller dagvattnet på markytan
– gröna och blå strukturer – kan belastningen
på avloppsledningsnätet minska. Dagvatten ska
i största möjliga utsträckning infiltreras eller
ledas bort via rör eller ytliga vattenvägar.

UtManinGaR

Samhället, ledningsnät, pumpstationer och
reningsverk ska ses som en helhet. Det behövs
långsiktigt arbete för att minska mängden
vatten till ledningsnätet, både dagvatten och
in läckande vatten av olika ursprung. Det
behövs också åtgärder för att behandla avloppsvatten som faktiskt bräddar ut i recipienten.
Dagvattensystemet måste utformas för att
omhänderta mer intensiv och ökad nederbörd. Det är viktigt att sätta in dagvattnet
och översvämningsproblematiken i ett större
stadsplaneringsperspektiv för att på ett tidigt
stadium skapa utrymme för lösningar som
minskar mängden dagvatten till reningsverken. Det kan vara fördröjningsytor, magasin
och dammar. Frågan måste lösas med nya
arbetsmetoder och strategier över de traditionella avdelningsgränserna i kommunerna och
över kommungränserna.
Gröna och blå strukturer i städerna kan
också rena dagvattnet och dessutom bli en
tillgång i stadsmiljön. Men det är fortfarande
oklart hur sådana system bör utformas och
drivas för att både kunna rena dagvattnet
och hantera det vid intensiva nederbördstillfällen. Exempelvis finns det risk för att
dagvattenanläggningar som har utformats för
vatten rening kan bli föroreningskällor om ett
intensivt regn kommer eller om anläggningarna drivs på fel sätt.

innovationsoMRÅden

För att klimatanpassa samhällets vattenhantering behövs det forskning och innovation
dels för att hålla staden torr, dels för att minska
belastningen på reningsverken. Bland de
identifierade innovationsområdena finns
systemlösningar för fördröjning och minskning
av dagvattenflöden, dimensionering av klimatanpassade reningsanläggningar, klimat- och
avrinningsmodeller för urbana förhållanden,
strategier och beslutsstöd för gröna och blå stråk,
tidiga förvarningssystem för översvämningar,
samt teknik och styrning av ledningssystemet
för att utnyttja volymerna effektivare.
Det behöver utvecklas flexibla styr- och övervakningssystem som bland annat kan användas
för att öka integrationen i driften av avloppssystemet som helhet. Det behövs också avancerade modeller för avloppssystemets processer
och hydraulik. Bättre kapacitetsutnyttjande av
befintliga system blir avgörande när högre flöden
och högre belastning från fler anslutna ska renas
på oförändrad yta. Ett annat innovationsområde
är metoder för att lokalisera, kvantifiera och
minska tillskottsvatten och bräddningar.

Foto Anna Grevlind

Det kommer att krävas stora investeringar för
att skapa bättre säkerhet i dricksvattenförsörjningen. Vattentäkterna behöver skyddas
bättre och vattenplaneringen måste inkluderas
tidigt i samhällsplaneringen. Vattenverkens
beredningsprocesser måste fungera även i ett
förändrat klimat. Utsläppen av avloppsvatten i
vattentäkter kan minskas genom mer hållbar
dagvatten hantering, effektivare avloppsrening
och åtgärder på ledningsnätet för att minska
utsläppen av orenat avloppsvatten.

kubkanal för dagvatten
i Malmö.

Foto Godecke Blecken

Foto Thomas Henrikson

Vattenburna sjukdomsutbrott ska förhindras.

SÄKER DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING

Fördröjningsmagasin
i Växjö.

Foto Lars-Erik Widarsson

Foto Thomas Henrikson

SAMMANFATTNING

FÖRvÄntade eFFeKteR

Till förväntade effekter om Vattenvisionen
genomförs hör att ledningsnät, samhälle och
reningsverk ses som en helhet. Det ger en stark
och klimatsäker infrastruktur kring vatten i
staden. Belastningen på reningsverken minskar,
och därmed risken för översvämningar och
utsläpp av orenat avloppsvatten.
Samhällets vattenhantering blir en integrerad del i hållbar stadsplanering där man
tar hänsyn till påverkan på lokala recipienter,
översvämningsrisk och resursåtgång. Det
finns strategier för att arbeta med klimatanpassning av den byggda miljön. Alla aktörer
inom samhällsbyggandet samverkar för
långsiktig utveckling mot samhällen som
tål intensivare nederbörd samtidigt som
negativ miljöpåverkan minskar. Stadsmiljön
genomsyras av mångfunktionella gröna och
blå strukturer som är viktiga beståndsdelar i
klimatanpassningen. De bidrar till attraktiv
stadsmiljö med hög biologisk mångfald.

Skolgård med plats för
vatten i Malmö.
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SAMMANFATTNING

Foto Alexander Keucken

Skyddet av vattentäkter
måste stärkas.

Membranteknik testas
på svenska vattenverk.

KLIMATANPASSAD
VATTENHANTERING

Alla ska ha tillgång till långsiktigt säkert dricksvatten av hög kvalitet och i till
räcklig mängd genom att tjänster och produkter utvecklas för att klara högre
krav på råvattenskydd och beredning när klimatet förändras, genom effektivare
förnyelse av dricksvattennätet och genom större medvetenhet i samhället om
vattnets långsiktiga värde.

Städernas vattensystem måste klimatanpassas för att minimera risken för
översvämningar och förorenade vattentäkter. Avloppssystemen ska trots
förändrat klimat minska sina utsläpp av orenat avloppsvatten.

riskbedömning av föroreningskällor, mätmetoder för kemiska och mikrobiologiska
risk markörer, kemiska och mikrobiologiska
barriärer, reduktion av naturligt organiskt
material, paketlösningar för mindre vattenverk, resurseffektiv rening och distribution,
samt konstgjord infiltration. 3) Effektiv och säker
leverans av dricksvatten: optimerad förnyelse av
ledningsnät, hälsoeffekter av ledningsmaterial,
samt markörer för bedömning av dricksvattenkvalitet. 4) Säkert vatten i enskilda brunnar.

UtManinGaR

FÖRvÄntade eFFeKteR

Råvattnets kvalitet påverkas starkt av klimatförändringar. Ökad nederbörd leder till ökade
avloppsflöden och därmed ökad transport och
utsläpp till vattentäkterna av dels mikrobiologiska och kemiska föroreningar, dels organiskt
material från skogs- och jordbruksmark. Risken
ökar också för översvämning av stadsmiljö och
industriområden, vilket också innebär risker
för vattentäkter. Vid ökad vattenföring stiger
grundvattennivåerna så att den omättade
zonen i marken minskar och därmed markens
reningsförmåga, något som kan leda till att
grundvattnet förorenas.
I dag är vi sårbara eftersom beredningsprocessen i vattenverken i regel inte är anpassad
för att klara större utsläpp av mikrobiologiska
och kemiska föroreningar, något som kan få
stora konsekvenser för människors hälsa.
Andra hälsorisker är material som kommer
i kontakt med dricksvattnet under produktion och distribution, samt dåligt underhållna
ledningsnät och bristfälliga fastighetsinstallationer.

Foto Thomas Henrikson

innovationsoMRÅden

Många enskilda brunnar
har otjänligt vatten.
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För dricksvattenförsörjning har vattensektorn
identifierat behov av forskning och innovation
inom fyra områden. 1) Riskanalys och ekonomiska bedömningar: vattnets värde, verktyg
för konflikthantering, verktyg för riskanalys,
IT-säkerhet och krisberedskap, samt saneringsteknik och skydd för vattentäkter. 2) Effektiv och
säker dricksvattenproduktion: kvalitetssystem
för dricksvatten, bedömning av hälsoeffekter,
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mindre vattentjänstföretag används i enlighet
med riktlinjer i Världshälsoorganisationens
Water Safety Plans. Riskanalyser omfattar även
åtgärder för att förhindra smittspridning till
djur.
Det finns snabba och effektiva metoder
för att spåra specifika kemiska och mikrobiologiska föroreningskällor, metoder som kan
användas både i förebyggande syfte och vid
kris. Det finns kunskap och tekniska lösningar
för att karakterisera organiskt material och för
att säkert och effektivt bereda dricksvatten av
råvatten med ökade halter av naturligt organiskt material. Sverige bidrar till ökad kunskap
globalt när det gäller modellering av patogener
i vattentäkter, vattenverk och ledningsnät.
On line-sensorteknik för detektion av mikrobiologiska föroreningar är ett starkt svenskt
forskningsområde där vi sprider kunskap och
teknik på den globala arenan.
Distributionsnäten förnyas på ett hållbart
sätt, baserat på både hälsomässiga och ekonomiska principer. Metoderna har kommersialiserats och anpassats till de behov som finns
nationellt och internationellt. Testmetoder
används för att bedöma hälsoeffekterna av
material i kontakt med dricksvatten.
Det finns paketlösningar och standardmodeller som kan rekommenderas för mindre
vattenverk både nationellt och internationellt,
med den anpassning som kan behövas för att de
ska vara användbara även i andra länder.

Klimatpåverkan förväntas ge mer nederbörd
och stigande vattennivåer. Det ger högre
inflöden till avloppssystemen och därmed
försämrad reningsfunktion och ökad risk
för utsläpp av orenat avloppsvatten, så kallad
bräddning. I täta städer leds dagvattnet ofta
tillsammans med annat avloppsvatten i kombinerade ledningssystem till reningsverk där det
belastar processen, särskilt vid kraftig nederbörd. Genom att utveckla system som i större
utsträckning håller dagvattnet på markytan
– gröna och blå strukturer – kan belastningen
på avloppsledningsnätet minska. Dagvatten ska
i största möjliga utsträckning infiltreras eller
ledas bort via rör eller ytliga vattenvägar.

UtManinGaR

Samhället, ledningsnät, pumpstationer och
reningsverk ska ses som en helhet. Det behövs
långsiktigt arbete för att minska mängden
vatten till ledningsnätet, både dagvatten och
in läckande vatten av olika ursprung. Det
behövs också åtgärder för att behandla avloppsvatten som faktiskt bräddar ut i recipienten.
Dagvattensystemet måste utformas för att
omhänderta mer intensiv och ökad nederbörd. Det är viktigt att sätta in dagvattnet
och översvämningsproblematiken i ett större
stadsplaneringsperspektiv för att på ett tidigt
stadium skapa utrymme för lösningar som
minskar mängden dagvatten till reningsverken. Det kan vara fördröjningsytor, magasin
och dammar. Frågan måste lösas med nya
arbetsmetoder och strategier över de traditionella avdelningsgränserna i kommunerna och
över kommungränserna.
Gröna och blå strukturer i städerna kan
också rena dagvattnet och dessutom bli en
tillgång i stadsmiljön. Men det är fortfarande
oklart hur sådana system bör utformas och
drivas för att både kunna rena dagvattnet
och hantera det vid intensiva nederbördstillfällen. Exempelvis finns det risk för att
dagvattenanläggningar som har utformats för
vatten rening kan bli föroreningskällor om ett
intensivt regn kommer eller om anläggningarna drivs på fel sätt.

innovationsoMRÅden

För att klimatanpassa samhällets vattenhantering behövs det forskning och innovation
dels för att hålla staden torr, dels för att minska
belastningen på reningsverken. Bland de
identifierade innovationsområdena finns
systemlösningar för fördröjning och minskning
av dagvattenflöden, dimensionering av klimatanpassade reningsanläggningar, klimat- och
avrinningsmodeller för urbana förhållanden,
strategier och beslutsstöd för gröna och blå stråk,
tidiga förvarningssystem för översvämningar,
samt teknik och styrning av ledningssystemet
för att utnyttja volymerna effektivare.
Det behöver utvecklas flexibla styr- och övervakningssystem som bland annat kan användas
för att öka integrationen i driften av avloppssystemet som helhet. Det behövs också avancerade modeller för avloppssystemets processer
och hydraulik. Bättre kapacitetsutnyttjande av
befintliga system blir avgörande när högre flöden
och högre belastning från fler anslutna ska renas
på oförändrad yta. Ett annat innovationsområde
är metoder för att lokalisera, kvantifiera och
minska tillskottsvatten och bräddningar.

Foto Anna Grevlind

Det kommer att krävas stora investeringar för
att skapa bättre säkerhet i dricksvattenförsörjningen. Vattentäkterna behöver skyddas
bättre och vattenplaneringen måste inkluderas
tidigt i samhällsplaneringen. Vattenverkens
beredningsprocesser måste fungera även i ett
förändrat klimat. Utsläppen av avloppsvatten i
vattentäkter kan minskas genom mer hållbar
dagvatten hantering, effektivare avloppsrening
och åtgärder på ledningsnätet för att minska
utsläppen av orenat avloppsvatten.
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SAMMANFATTNING

FÖRvÄntade eFFeKteR

Till förväntade effekter om Vattenvisionen
genomförs hör att ledningsnät, samhälle och
reningsverk ses som en helhet. Det ger en stark
och klimatsäker infrastruktur kring vatten i
staden. Belastningen på reningsverken minskar,
och därmed risken för översvämningar och
utsläpp av orenat avloppsvatten.
Samhällets vattenhantering blir en integrerad del i hållbar stadsplanering där man
tar hänsyn till påverkan på lokala recipienter,
översvämningsrisk och resursåtgång. Det
finns strategier för att arbeta med klimatanpassning av den byggda miljön. Alla aktörer
inom samhällsbyggandet samverkar för
långsiktig utveckling mot samhällen som
tål intensivare nederbörd samtidigt som
negativ miljöpåverkan minskar. Stadsmiljön
genomsyras av mångfunktionella gröna och
blå strukturer som är viktiga beståndsdelar i
klimatanpassningen. De bidrar till attraktiv
stadsmiljö med hög biologisk mångfald.
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vatten i Malmö.
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SAMMANFATTNING

SAMMANFATTNING

EN VÄLFUNGERANDE VÄRDEKEDJA

Foto Magnus Bäckström

Bra avloppsrening är en
förutsättning för välfärd.

Foto Maria Hübinette

Avloppsvatten kan
desinfekteras med
UV-ljus.

Små avloppssystem
behöver utvecklas.

Den kommunala avloppsreningen är en
miljövårdsindustri baserad på bioteknik,
informationsteknik och nanoteknik. Avloppssystemen ska trots förändrat klimat minska
utsläppen så att grundvattnet inte påverkas
negativt, och så att målet om god ekologisk och
kemisk status uppnås i hav, sjöar och vattendrag.

UTMANINGAR

För att minska belastningen på recipienterna
och gynna åter vinning av växtnäring krävs det
att oönskade ämnen inte kommer in i avloppssystemen; det gäller både dagvatten och annat
avloppsvatten. Dagvatten leds ofta orenat till
närmaste vattendrag. Det behöver utvecklas
reningsteknik dels för dagvatten, dels för
avloppsvatten som bräddar ut i recipienten.
Kunskapen är fortfarande låg när det gäller dagvattnets innehåll och hur det varierar, och det är
osäkert hur effektiva olika reningsmetoder är.
Processerna på avloppsreningsverken
behöver utvecklas för att möta ökade reningskrav som förväntas komma för närsalter,
patogener och kemiska ämnen som till exempel
läkemedelsrester och hormonstörande ämnen.
Även små tillskott av undermåligt renat
avloppsvatten kan bidra till smittspridning.
Därför är det viktigt att tekniken utvecklas
även för enskilda avlopp och gemensamhetsanläggningar. Globalt är det en mycket stor
utmaning att många människor helt saknar
tillgång till fungerande sanitetslösningar och
avloppssystem.

INNOVATIONSOMRÅDEN

För miljöeffektiva avloppssystem finns det
behov av forskning och innovation när det
gäller ny och effektivare reningsteknik, bland
annat kostnadseffektiva reningsmetoder för
både gamla och nya kemiska föroreningar,
desinfektionsmetoder för avlopps vatten och
hygieniseringsmetoder för slam, processer
för energieffektiv kväverening, innovativa
styrstrategier för optimal funktion hos nya
processlösningar och bättre integration mellan
processdesign och reglerteknik, samt nya
sensorer och metoder för datakvalitet.
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Det behöver utvecklas teknik och åtgärder för
minskad klimatpåverkan från reningsverken
via lustgas- och metanemissioner i reningsoch biogasprocessen samt vid användning av
biogasen.
För de globala behoven behövs det systemlösningar för olika områden, allt från enkla
urinsorterande torrtoaletter till mer konventionella avloppssystem. För svenska förhållanden
behövs det lokala lösningar för större flexibilitet
i VA-systemet samt paket lösningar som kan
rekommenderas för mindre reningsverk.
För dagvatten behövs det forskning och
innovation när det gäller kostnadseffektiv
minskning av dagvattenföroreningar. Befintliga
och nya reningsmetoder behöver utvecklas och
utvärderas med tanke på långtidsfunktion, drift
och underhåll. Det behövs också mer avancerad processrening för de mest förorenade
dagvattenflödena, och nanoteknik för specifika
föroreningar. Modellerings verktyg behöver utvecklas för uppskattning av reningseffekterna.
Förståelsen för dagvattnets kvalitet och variationer behöver fördjupas.

FÖRVÄNTADE EFFEKTER

Till förväntade effekter om Vattenvisionen
genomförs hör att Sverige har bästa tänkbara
avloppslösningar för både täta städer och
gles bebyggelse. Det är självklart med god
resurshushållning och låga utsläpp. Allt avloppsvatten hanteras utan risk för smittspridning och negativ påverkan på miljön. Svenska
företag erbjuder avloppslösningar för olika
förutsättningar i både Sverige och andra länder.
Det finns strategier och styrmedel för
uppströmsarbete för att minska föroreningarna
i både spillvatten och dagvatten. Det finns verktyg för att prioritera vilka dagvattenflöden som
ska renas, och det finns tekniska lösningar för
dagvattenrening, lösningar som är anpassade
efter dagvattnets karaktär och de mottagande
vattnens känslighet. Gröna och blå strukturer i
städerna fungerar som reningsanläggningar
för vissa föroreningar. Det finns kunskap om
hur öppna dagvattenlösningar ska dimensioneras baserat på flöden och fördröjning.

Målet att utveckla hållbara vattensystem
ska nås genom bland annat tydliga krav från
myndigheterna, samverkan mellan kommunala
VA-organisationer i innovationsupphandling,
stärkt internationellt samarbete, fler test- och
demonstrationsanläggningar samt högkvalitativ
forskning och utveckling från universitet,
högskolor och institut – med utökad medverkan
från näringslivet och minskat avstånd mellan
forskning och industri.
Sverige har internationellt ledande forskare
inom vatten- och avloppsförsörjning. Genom
Svenskt Vattens satsningar på högskoleprogram
(kluster) har det etablerats samverkan mellan
forskning, VA-organisationer och näringsliv och
skapats internationella nätverk. En annan viktig
plattform är Nationellt nätverk för dricksvatten
under ledning av Livsmedelsverket.
Branschorganisationen Varim samlar entreprenörer, konsulter och produktleverantörer
inom svensk vattenrening. Sverige har innovativa
företag med FoU-verksamhet nationellt, och
svenska aktörer kan ta fram lösningar som blir
framgångsrika exportprodukter och skapar
många nya arbetstillfällen i Sverige. I dag
exporteras svenskt vattenkunnande för cirka
6 miljarder kronor per år, och tillväxtpotentialen är mycket stor. Vi har också
stora investeringsbehov i vårt eget land. För
att svenska företag ska bli trovärdiga i sin
marknadsföring mot andra länder måste
de kunna visa att problemen är lösta på
hemmaplan.
Behov
Utmaningar
Krav
Lansering/export
implementering

VA-branschen kan tänka långsiktigt eftersom man
inte har några kortsiktiga ekonomiska vinstkrav,
och VA-organisationerna är inte konkurrenter.
Därför kan satsningar riktade mot VA-branschen
få starkare genomslag än i andra branscher. Med
tanke på det långsiktiga perspektivet är det
mycket viktigt att skapa en innovationskultur
där man ser nya möjligheter. Myndigheterna
har en viktig innovationsdrivande roll. De
kan skapa tryck på förändring genom tydliga
krav och effektiva styrmedel. Det är viktigt
att de som ska ta fram innovationer sedan får
tillräckligt mycket tid att göra det. De kommunala VA-organisationerna som upphandlande
enheter har nytta av att samverka i både innovationsvänliga upphandlingar och genom att
initiera upphandling av innovationer.
Fler, större och mer kvalificerade test- och
demonstrationsanläggningar behöver byggas
för demonstration av nya lösningar. Anläggningarna ska vara öppna för samtliga aktörer
som vill forska, utveckla och demonstrera
enskilda komponenter eller mer sammansatta
system. Sjöstadsverket i Stockholm är ett exempel på att gemensamma offentliga och privata
satsningar kan ge lyckat resultat.
Vattenplanering med avrinningsområden som
bas gör att det behövs ökad samverkan och kompetens hos planerare, VA-tjänstemän, miljöhandläggare och politiker i kommuner och regioner.
Det behövs en långsiktig plattform för
samverkan mellan vatten sektorns alla aktörer
och för samverkan med internationella
forskningsprogram.

krav från myndigheter
och brukare är drivkrafter i värdekedjan.

Hammarby Sjöstadsverk
skulle kunna vidareutvecklas till Europas
centre of Excellence
inom vattenreningsteknik.
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ÅtGÄRdeR i vÄRdeKedJan

Foto Thomas Henrikson

Foto Thomas Henrikson

Allt avloppsvatten ska hanteras utan risk för smittspridning och negativ
påverkan på miljön. Det behövs både uppströmsarbete och bättre renings
teknik. Genom mindre utsläpp av växthusgaserna lustgas och metan ska
avloppssystemen också minska sin klimatpåverkan.

I vattensektorns värdekedja samverkar VAorganisationer, akademi, institut,
företag och myndigheter. Drivkrafter som får kedjan att röra sig är krav från
myndigheter och brukare, VAorganisationernas effektivisering och företagens
möjligheter att sälja produkter och tjänster i Sverige och andra länder.

Foto Lars-Gunnar Lindfors

MILJÖEFFEKTIVA
AVLOPPSSYSTEM

Test

I vattensektorns värdekedja
samverkar olika aktörer för
utveckling av hållbara vattensystem och vattentjänster.
”kedjan” kan ses som en cirkel
med tät återkoppling mellan
de olika delarna. Vattenvisonen
ger tips på vad som krävs för en
långsiktigt innovativ och aktiv
värdekedja.
VATTENVISIONEN
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Produktionen i vattensektorn kan beskrivas
med två kretslopp. Till
höger ett kretslopp av
vatten där det ingår dels
avloppsreningsverk som
är en miljövårdsindustri,
dels vattenverk som är
en livsmedelsindustri.
Till vänster ett kretslopp
av växtnäring mellan stad
och land. Mellan staden
och avloppsreningsverket
utbyts energiresurser.
Vattensektorn hanterar
också nederbörd som blir
dagvatten när den landar
på hårdgjorda ytor, samt
enskilda anläggningar
för vatten- och avloppsförsörjning. Vattnet i
naturen påverkas av allt
som sker i samhället.

2
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globalt. Försörjning med dricksvatten och
sanitet hör till de allra största utmaningarna
globalt. Tillgången till säkert dricksvatten är
starkt begränsad i stora delar av världen, bland
annat i många av de största städerna.
Även Sverige står inför stora utmaningar
på vattenområdet. Cirka hälften av landets
sjöar och vattendrag klarar inte kraven för god
vattenstatus; många av dem är vattentäkter.
Grundvatten förorenas och överexploateras.
Övergödning är ett mycket stort problem i
sjöar och hav. Klimatförändringar förväntas ge
ökad och intensivare nederbörd, ökad risk för
översvämningar och förorening av vattentäkter.
Takten på förnyelsen av ledningsnäten måste
öka. Det ständigt växande antalet kemikalier
i samhället ställer nya krav på vattenverk och
avloppsreningsverk. Vattenfrågorna måste på ett
bättre sätt än i dag komma in tidigt och ständigt
finnas med i den fysiska samhällsplaneringen.

nYCKeLResURs FÖR HÅLLBaRHet

Sverige har mycket gott internationellt renommé
när det gäller hållbara lösningar på vattenområdet. Men svenska lösningar och system för
vattenförsörjning och sanitet för olika förutsättningar kan i ännu större utsträckning än i
dag bli internationella förebilder. De svenska
företagen kan stärka sin konkurrenskraft och
dra allt större nytta av den forsknings- och
innovationskompetens som kommer att byggas
upp med stöd av Vattenvisionen.

Vatten är en förutsättning för välfärd, och dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Fungerande
VA-försörjning är nödvändig för hela samhällsbyggandet. Vattensektorn levererar social och
ekonomisk hållbarhet – och bidrar till ekologisk
hållbarhet. Den bidrar till att det går att fiska och
bada, och till att städer går att bo i.
Men rent vatten är ingen självklarhet. Inte
nu och inte i framtiden, varken i Sverige eller

eXPoRtMÖJLiGHeteR

Vattenverk

Energi
(bioags, el, värme)

Växtnäring

Avloppsverk

Dagvatten

Vatten- och avloppsförsörjningen kan bidra till
minskad klimatpåverkan dels genom egna
minskade utsläpp av växthusgaser, dels genom
effektivare resurshantering. Avloppsreningsverken kan utvecklas till produktionsanläggningar
för återvinning av vatten, energi och växtnäring.

UTMANINGAR OCH
INNOVATIONSOMRÅDEN

Effektiv användning av el och kemikalier.
Produktion och distribution av dricks vatten
står för drygt 40 procent av VA-sektorns
elanvändning, och det är el för distributionen
som dominerar. Vattenläckor gör att mycket
vatten pumpas i onödan. Det behöver utvecklas
innovativa lösningar för att minska förlusterna
i dricksvattennätet, till exempel effektivare
läcksökningsmetoder och -utrustning.
Det behövs mer kunskap om optimal
förvaltning av energi- och materialflöden och
kemikalieanvändning på avloppsreningsverk.
Energianvändningen kan optimeras genom
nya instrument för till exempel flödesmätning.
Processutrustning som pumpar och luftningsutrustning behöver utvecklas och utvärderas.
Kväverening är en energikrävande process som
i dag behöver både luftning och energirikt organiskt material (kolkälla). Det är viktigt att utveckla
mer energieffektiva kvävereningsprocesser.
Produktion och användning av biogas. Avloppsslammet kan användas för biogasproduktion.
För att producera mer biogas och använda
gasen bättre kan avloppssystemen integreras
med avfallshantering, fjärrvärme och kollektivtrafik. Biogas från renings verken kan på ett
effektivt sätt användas som fordonsbränsle.
Matavfall kan tillföras avloppssystemet för
ökad produktion av biogas.
Det behövs beslutsstöd och metoder för
optimerad produktion av biogas som gör att
rötkammare kan användas för att producera
mer biogas genom tillförsel av mer externt
organiskt material – utan suboptimering i form
av till exempel sämre slamkvalitet, försämrad
näringsåterföring eller ökad användning av
högvärdiga energislag för kvävereningen.
Kolkälla som används för kvävereningen kan
också användas för att producera biogas eller
direkt som drivmedel.

Återvinning av växtnäring och andra ämnen.
En stor del av reningsverkens elanvändning
går i dag åt till att i reningsprocessen överföra
växtnäring i form av ammoniumkväve till atmosfärisk kvävgas. Samtidigt använder gödselindustrin energi för att binda atmosfäriskt kväve
till konstgödsel. Metoder för resurseffektiv
återvinning av kväve behöver utvecklas.
Svenska reningsverk avskiljer mer än
95 procent av den fosfor som kommer in med
avloppsvattnet. I dag används bara cirka
25 procent av slammet på åkermark. Det behöver
utvecklas olika sätt att öka nyttiggörandet
av fosfor, bland annat effektivare uppströmsarbete för ett renare slam. Även nya metoder för
utvinning av fosfor ur slam och avloppsvatten
behöver utvecklas.
Källsorterande avloppssystem kan bidra till
ökad återvinning av växtnäring. Sorterande
avloppslösningar kan också kombineras med
system för resurseffektiv hantering av matavfall, och med framställning av fasta koncentrerade gödselmedel som ammoniumnitrat
via till exempel partiell nitrifikation och
mikrobiella bränsleceller.
Möjligheterna att återvinna andra ämnen
ur avloppsvatten bör också utvecklas, till exempel
återvinning av biopolymerer.
Återvinning av vatten. I ett internationellt
perspektiv är det mycket viktigt att kunna återanvända vatten för bevattning, till exempel behandlat avloppsvatten eller gråvatten från bad,
disk och tvätt. För att behandlat avloppsvatten
ska kunna användas behöver det utvecklas metoder för mycket långt gående avloppsrening.
Regn- och dagvatten som resurs. Nederbörden
i sig är en vattenresurs som kan användas för
olika ändamål, särskilt i torra regioner. Även i
områden med god tillgång till vatten kan regnvatten användas för exempelvis brandsläckning,
bevattning, biltvätt, spolning av gator, toalettspolning och kylning av byggnader. För detta
behöver det utvecklas kunskap om teknik och
utrustning för exempelvis lagring och eventuell
rening av vattnet.
Dagvattensystemen i städerna ska ta till
vara nederbörden som en resurs som kan bidra
till mer attraktiva städer genom olika gröna och
blå strukturer.

Foto Norrköping Vatten

För att visionen ska uppnås måste forskning,
innovation och samverkan styras in på de mest
angelägna spåren. Därför har vattensektorn
tagit fram en forsknings- och innovationsagenda som listar FoI-behoven i sammanlagt
cirka 60 punkter. FoI-behoven är grupperade
under sektorns huvuduppgifter: säker dricksvattenförsörjning, klimat- och miljöanpassade
dagvattenlösningar samt klimat- och resurseffektiva avloppssystem. Agendan pekar också
på behov av samordning och samverkan och
sätter upp mål för åren 2020 och 2050.
Vattenvisionen ska vara vägledande för
finansiering av svensk forskning och innovation inom vatten- och avloppsförsörjning (VA).
Den ska också ligga till grund för långsiktig
samverkan inom vattensektorn. Den har tagits
fram i en öppen process mellan företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut, myndigheter, vattentjänstleverantörer och andra
organisationer – under ledning av branschorganisationen Svenskt Vatten.

Läcksökningsutrustning
under utveckling.

Foto Thomas Henrikson
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Samhällets vattenhantering har olika möjligheter att bidra till minskad klimat- och
miljöpåverkan. El och kemikalier kan användas effektivare, värme återvinnas, biogasproduktionen öka, den producerade gasen användas bättre, och växtnäring och vatten tas till vara.

Återvinningen av växt
näring behöver öka.

Foto Borås Energi och
Miljö AB

Svensk forskning, innovation och samverkan mellan vattensektorns
aktörer ska skapa uthålliga och globalt konkurrenskraftiga vatten
tjänster, produkter och systemlösningar för god hälsa och miljö i
Sverige och i världen.

RESURSEFFEKTIV
VATTENHANTERING

Biogas ska användas
resurseffektivt.

Foto Anna Grevlind

VISION FÖR VATTENSEKTORN

Öppna dagvattenlös
ningar bidrar till rikare
stadsmiljö.
VATTENVISIONEN
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FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA
FÖR VATTENSEKTORN

Vattenvisionen är framtagen av en rad aktörer i den svenska vattensektorn med ambitionen att få till stånd hållbara vattentjänster
i Sverige och att bidra till hållbar vatten- och avloppsförsörjning i
andra länder.
Vattenvisionen ska vara vägledande för finansiering av svensk
forskning och innovation inom vatten- och avloppsförsörjning.
den ska dessutom fungera som avstamp för långsiktig samverkan inom vattensektorn mellan näringsliv, universitet, högskolor,
forskningsinstitut, myndigheter, kommunala VA-organisationer
och andra aktörer i innovationssystemet för hållbara vattentjänster.

VISIONEN

”Svensk forskning, innovation och samverkan mellan vattensektorns aktörer skapar uthålliga och globalt konkurrenskraftiga
vattentjänster, produkter och systemlösningar för god hälsa och
miljö i Sverige och världen.”

VATTEN
VISIONEN

Vattenvisionen i fullt format (72 sidor)
finns som pdf-fil och i pappersform.

www.svensktvatten.se
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