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Varje miljö kräver sin unika lösning när man förnyar
rörsystem. Med 30 års forskning, utveckling och erfarenhet
befinner sig Aarsleff i fronten med den senaste tekniken
och med innovativa, hållbara material. Våra lösningar
innebär minimal inverkan på miljön, god ekonomi och lång
livslängd. Allt detta har gjort Aarsleff branschledande.

www.aarsleffpipe.se
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LEDARE

Jakten på farliga
ämnen måste fortsätta
det saknas en säker siffra över antalet kemiska ämnen på EU-marknaden,
men bara i Sverige finns cirka 84 000 kemiska produkter som innehåller
ungefär 15 000 kemiska ämnen. Mycket få är helt förbjudna – långt fler har
negativa effekter på människor och miljö. För att vår vision om friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och människors tillgång till långsiktigt hållbara
vattentjänster ska kunna realiseras måste Sverige och EU göra mycket mer
för att befria kretsloppen för vatten och näringsämnen från de ämnen som är
farliga. Fokus behöver vara på att förhindra att de överhuvudtaget sprids, det
vill säga kontroll vid källan.
Eftersom kemiska ämnen omfattas av EU:s fria rörlighet för varor, tjänster och
människor så är det främst genom EU som vi på Svenskt Vatten kan påverka
lagstiftningen. Vi vill att EU ska koordinera sina kemikalielagar med de krav
på vattenkvalitet i hav, sjöar, vattendrag och dricksvattentäkter som finns. En
självklarhet kan tyckas. Man kan inte skydda vattenkvaliteten om producenter,
handel och konsumenter tillåts göra hur de vill. Det behövs krafttag på EUnivå och vi är aktiva i detta genom vår europeiska organisation EurEau.

84 000
kemiska produkter finns det
på den svenska marknaden.

15 000
kemiska ämnen ingår i de
kemiska produkterna.

Här hemma i Sverige kan vi påverka tillämpningen och den frivilliga utfasningen av farliga ämnen. De kommunala VA-organisationerna gör ett viktigt
arbete, exempelvis Revaq-reningsverken, men behöver draghjälp från både
kommunernas och statens miljötillsyn. Vi på Svenskt Vatten arbetar till
sammans med Svanen miljömärkning och handeln för hållbara konsument
produkter utan farliga ämnen.
Tyvärr tycks tendensen för närvarande vara att göra Sveriges nationella
regler om skydd mot kemiska ämnen svagare, trots den nyligen inträffade
PFAS-skandalen. Vår uppfattning är att detta är oacceptabelt – skyddet
behöver stärkas. Nu kommer ansvaret att ligga i ännu större utsträckning på varje kommun. Den lokala politiken skulle behöva göra sig
mer hörd i frågor som gäller vattenskydd – trots allt dricker i genomsnitt 90 procent av deras väljare kommunalt vatten under hela livet.
Vi och våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, bidrar
starkt till bättre användning av kemikalier i samhället, trots svagt regelverk. Vi har tillsammans gjort uppströmsarbetet till ett känt begrepp,
vilket vi ska vara stolta över. Det började på avloppssidan men det här
förebyggande miljöarbetet vinner nu terräng även inom dricksvatten
skyddet. Tankesättet slår också rot inom EU genom vårt arbete inom
EurEau. Vi ska fortsätta att vara pådrivande, men det behövs skarpare nationellt regelverk i Sverige och bättre samordning på EU-nivå. Svenskt Vatten är
aktivt på båda fronterna. ❧

Anna Linusson
vd Svenskt Vatten
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Svenskt Vatten är branschorganisationen för vattentjänstföretagen
i Sverige. Vår vision är: ”Friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och
tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster”.

Foto: Mikael Svensson

Vi tar ansvar
för vattnets väg

NCC:s vision är att förnya branschen och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.
Därför erbjuder vi ett brett nordiskt kunnande med olika åtgärder genom hela
vattnets kretslopp – från dagvattenhantering, VA-ledningar och schaktfritt
ledningsbyggande till rening och återbördande av vattnet till naturen. Genom att
samla alla kompetenser under ett tak underlättar vi för dig som kund. Vi fungerar
som samtalspartner från tidig planering till drift och underhåll.
Moderna schaktfria metoder
En stor del av Sveriges ledningsnät byggdes på 1950 – 1970talen och har ett omfattande behov av förnyelse och utbyggnad.
Står du inför en upprustning eller utbyggnad, hjälper vi dig
gärna att hitta en komplett lösning. Till exempel kan våra
moderna, schaktfria tekniker, även kallat No Dig, ge dig många
fördelar jämfört med att gräva. En av de främsta är att klimatbelastningen minskar med upp till 90 procent. Teknikerna är
dessutom snabba, resurs- och kostnadseffektiva samt minimerar
störningar vilket brukar vara uppskattat, inte minst i våra
tätorter.

Smidig VA-process
Dricksvatten och avloppsvattenrening är idag en avancerad
processindustri som måste fungera dygnet runt, året om.
Många av dagens anläggningar byggdes i mitten av förra
seklet och behöver uppgraderas och moderniseras samtidigt som det ställs nya krav på vattenrening. NCC har
lång erfarenhet på området och specialistkompetens i hela
kedjan. Vi vet hur man bygger effektivt samt hur processer
och utrustning ska designas för bästa reningsmetod och
driftsäkerhet. Det gör oss till en unik aktör. Genom att
arbeta i samverkan eller partnering, skapar vi förutsättningar för en hållbar och smidig VA-process.

Kopplar du in oss i ett tidigt skede får du de mest kostnadseffektiva
lösningarna. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Läs mer på ncc.se/no-dig
och ncc.se/va-process

VATTENRESAN

Vattenresans senaste stopp – från
Umeå via Malmö till Karlskrona
Vattenresan med Mattias Klum är en resa genom Sveriges 21 län för att aktualisera
den viktiga vattenfrågan, såväl lokalt som nationellt. Under ett år kommer Mattias att
dokumentera vattnets olika uttryck under fyra årstider. Tanken är att vi genom hans
ögon får möta vattnets världar i sjöar, åar och älvar – från norr till söder.
TEXT » SOFIA LERINGE FOTO » SOFIA LERINGE OCH JOHAN SJÖDIN

V

attenresan är nu igång och Mattias
Klum har hunnit med att besöka fyra
städer och därmed fyra län: Sundsvall
i Västernorrland (läs mer i nr 5 2016),
Umeå i Västerbotten, Malmö i Skåne och
Karlskrona i Blekinge län.
Vid resans slut samlar vi höjdpunkterna i
en bok, dels för att visa upp våra unika vatten
miljöer, dels för att lyfta fram värdet av rent,
friskt vatten.

UMEÅ

Fokus på samverkan
Veckan före jul var det dags för Vattenresans besök i
Umeå. Vakin arrangerade tillsammans med Svenskt
Vatten ett samtal kring viktiga vattenfrågor med
fokus på Umeåregionen.
Lokala politiker, tjänstemän, intresseföreningar,
forskare och företag bjöds in att delta tillsammans
med vattenambassadören Mattias Klum.
– Vi vill öka kunskapen och medvetenheten
om vattenfrågorna och påbörja ett samtal med
olika intressegrupper om hur vi alla kan arbeta till
sammans med de här viktiga frågorna. Med Mattias
Klum på plats får vi också det globala perspektivet
och möjlighet att lyfta blicken, sa Tomas Blomqvist,
vd vid Vakin.
Till Vakins lokaler på Ön kom runt 45 personer
för att tillsammans diskutera klimatförändringar,
samhällsomvandlingar och ett åldrande vatten- och
avloppssystem.
– Att hantera utmaningarna var och en på sitt
håll är omöjligt. Vi som dagligen arbetar med vatten
frågorna menar därför att det krävs stärkt samverkan
på lokal, regional och nationell nivå tvärs över dis
cipliner och funktioner. Denna typ av rundabords
samtal är ett sätt att hitta nya samarbetsvägar, sa
Tomas Blomqvist.

I Umeå bjöd man in politiker, tjänstemän,
intresseföreningar, forskare och företagare till
ett samtal om viktiga vattenfrågor, ett samtal
där även Mattias Klum medverkade.
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SAGT OM VATTENRESAN

MALMÖ

Firande av tvåårsdag och invigning
Dagvattentur runt husknuten, invigning av ett vatten
spel som en del av VA Syds pedagogiska verksam
het samt inte minst firandet av Kretseums tvåårsdag
stod på agendan då Vattenresan och Mattias Klum
besökte Malmö.
Vattenresans tredje anhalt var Kretseum – krets
lopps- och kunskapscentrum i Malmö. Kretseum
är egentligen benämningen på hela VA Syds peda
gogiska verksamhet som består av Kretseumhuset,
Hyllie dagvattenpark och studiebesök på vattenverk.
Efter en intressant dagvattentur utanför och runt
omkring Kretseumhuset samtalade Carina Svensson,
förbundsordförande på VA Syd och Mattias Klum
om olika vattenutmaningar och sitt engagemang för
vatten och miljöfrågor.

Sedan var det dags för invigning av den nya pedago
giska stationen i Kretseumhuset, där Mattias Klum och
Carina Svensson knöt band i stället för att klippa band.
Med detta ville man lyfta fram det goda samarbetet och
möjligheten att knyta nya värdefulla kontakter. Syftet
med den nya pedagogiska stationen, ett spel som går
ut på att sortera bort det som inte hör hemma i våra
vatten, är att uppmärksamma onödig nedskräpning av
haven och hur enkelt det egentligen är att göra rätt.
– Människor fattar inte rätt beslut bara för att de
har rätt information. Vi måste också tala till hjärtat,
sa Amanda Haux, pedagog på Kretseum.
– Vi har tillräckligt med fakta och kunskap om
miljöförändringar och tillståndet i världen för att
navigera in i en säkrare värld, sa Mattias Klum.

»Deltagarna var mycket
nöjda, responsen har varit
otroligt positiv. Majoriteten
vill delta i liknande arrangemang framöver och vill gärna
fortsätta att träffas och utbyta
erfarenheter och diskutera
strategiska frågor.«
Anna-Lena Fomin, kund- och
kommunikationschef, Vakin

»Vattenresan är ett
utmärkt tillfälle att belysa
de utmaningar vi står inför
såväl lokalt som nationellt.
Mattias Klums kunskap och
internationella skimmer
fungerar som en dörröppnare
till möten över politiska och
organisatoriska gränser. Ett
steg mot en gemensam
förändringsresa.«
Tomas Blomqvist, vd Vakin

Utanför Kretseumhuset finns Hyllie Vattenpark som är
öppen sommartid. Här finns ett antal experimentella vattenstationer, där barn och vuxna kan lära sig mer om vatten.

VA Syds förbundsordförande Carina Svensson och
Mattias Klum invigde det nya vattenspelet genom att
knyta band.

KARLSKRONA

Klimatförändringar med lokal anknytning
Hur påverkas vi i Blekinge av klimatförändringar
som långvarig torka, skyfall och stigande havsnivåer?
Det var frågor som man ville passa på att lyfta i
samband med Vattenresans besök i Karlskrona i
Blekinge.
På Marinmuseum i Karlskrona samlades ett
hundratal personer för att lyssna på Sten Bergström,
professor och tidigare forskningschef på SMHI, som
talade om hur Blekinge påverkas av klimatföränd
ringar som långvarig torka, skyfall och stigande havs
nivåer.
– Man måste ta höjd för klimatförändringar
och havsnivåhöjningar. Avståndet till havet är inte
så viktigt som man kanske kan tro. Det är höjden på
havet man ska titta på, sa han.
Efter föreläsningen modererade Karlskronas
tillförordnade VA-chef Kenneth Johansson ett samtal
mellan Sten Bergström och Mattias Klum, där
besökarna också fick utrymme att ställa frågor.

»Vi fick möjlighet att lyfta det
faktum att Blekinge kommer
att påverkas av framtidens
klimatförändringar med
fokus på hur vi nu påbörjar
vårt anpassningsarbete.»
Kenneth Johansson, vattenstrateg
och t.f. VA-chef, Karlskrona

»Vattenresans stopp i Malmö
på Kretseums kretslopp och
kunskapscentrum var mycket
uppskattat. Att lyfta viktiga
och aktuella frågor kring
dagvatten och kunskapsspridning i samband med
Kretseum två års jubileum,
med Mattias Klum som talesperson, var inspirerande och
en bra energiboost för fortsatt
uppströmsarbete.«
Kretseum/VA SYD, Malmö

På Marinmuseum i Karlskrona kunde ett hundratal personer lyssna på ett samtal mellan Sten Bergström (i mitten)
och Mattias Klum. Kenneth Johansson (t.v.) var moderator.
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HÅLLBARHETSINDEX

Hållbarhetsindex 2016
2016 års hållbarhetsindexundersökning är nu genomförd och avrapporterad.
Resultatet kan användas som verktyg hos deltagande kommuner – och den
nationella analysen som underlag i debatten om långsiktigt hållbart VA.
TEXT » MAGNUS MONTELIUS, EXPERT PÅ MANAGEMENTFRÅGOR, SVENSKT VATTEN

i december publicerades resultatet från tredje
årets hållbarhetsindexundersökning. 141 kommu
ner deltog i 2016 års undersökning. Det innebär att
antalet deltagande kommuner har ökat stadigt sedan
starten. Hållbarhetsindex ger överblick över den
kommunala VA-verksamhetens utmaningar och ger
de kommunala VA-organisationerna ett verktyg att
analysera och förbättra sin verksamhet.

FAKTA OM HÅLLBARHETSINDEX

Hållbarhetsindex utgår från 14 parametrar. Under varje parameter ligger
i sin tur ett antal frågor som kan sägas
utgöra indata i undersökningen.
Frågorna ger upphov till ett färgindex
grönt (bra), gult (bör förbättras) eller
rött (måste åtgärdas) och parametrarna
värderas utifrån samma färgindex
genom en sammanvägning av underliggande frågor.

»Det är viktigt att vi som
bransch själva beskriver
tillståndet i VA-Sverige.«

Samverkan stärker kapaciteten
Även i år har Svenskt Vatten sammanställt en
nationell analys av resultatet (Resultatrapport för
hållbarhetsindex 2016) som finns tillgänglig på
www.svensktvatten.se. Eftersom fler kommuner del
tagit i år har vi haft ett mer omfattande material att
arbeta med och kunnat dra mer detaljerade slutsatser.
Precis som tidigare år kan vi konstatera att vattenoch avloppstjänster har god status i dag, men det
krävs ökade strategiska åtgärder och investeringar
för att trygga framtidens VA. Vi ser också att små
kommuner står inför större utmaningar än övriga,
och att samverkan i olika former stärker kapaciteten
att ta sig an de utmaningar de kommunala vattenoch avloppstjänsterna står inför.

Hållbarhetsindex är en undersökning i
Svenskt Vattens statistikverktyg VASS.
97 kommuner deltog 2014, 124 kommuner 2015 och 141 kommuner 2016.
På Svenskt Vattens webbplats finns mer
information om verktyget.

Magnus Montelius, Svenskt Vatten

Hälsomässigt säkert vatten
Vattenkvalitet
Leveranssäkerhet
VA-planering
Klimatanpassning och
översvämningssäkerhet
Nöjda brukare
Kommunikation
Hushållning med ändliga resurser
Hushållning med energi
Miljökrav
Vattentillgång
VA-anläggningens status
Driftstabilitet
Personalresurser och kompetens
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Diagrammet visar resultatet för de 141 kommuner
som deltog i 2016 års hållbarhetsindexundersökning
– för de 14 parametrar som ingår i undersökningen.
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Vi adresserar problemen
Varför lyfter vi fram svårigheter som våra medlem
mar står inför? Det fyller två funktioner. Dels är
det en återkoppling som VA-organisationerna kan
använda i sitt eget utvecklingsarbete. Dels handlar
det om vikten av att delta i den offentliga debatten.
Olika aktörer gör i dag anspråk på att sätta bilden av
kommunernas vatten- och avloppstjänster och gör så
utifrån sina utgångspunkter. Därför är det viktigt att
vi som bransch – Svenskt Vatten och våra medlem
mar – själva beskriver tillståndet i VA-Sverige. Det
är vi som känner situationen bäst, och det är vår
uppgift att adressera problemen.
Därför kommer ni att få höra mer om hållbar
hetsindex under året. Både i form av tips på hur
deltagande kommuner kan använda verktyget i sin
utveckling, och som faktaunderlag i debatten när
vi argumenterar för långsiktigt hållbara vatten- och
avloppstjänster. ❧

Hög driftsäkerhet vid Östersunds kommuns VA-enhet
med Dymatic mobila länspump modell Autoprime
Stor vattenläcka i Östersund 28 maj 2016! Rörbrott på huvudvattenledningen
DN 300 från Minnesgärde vattenverk till Östersunds centralort.
Larmet kom 28/5 kl 21.30. Akut vattenläcka!
Inget dricksvatten i centrala Östersund.
Rörbrott och skada på DN 300 PEH-ledning.

Tack vare att Östersunds kommun VA-enhet hade
tillgång till egen Dymatic Autoprime EY150M dieseldriven länspump, samt en effektiv och kraftfull
arbetsinsats av personalen vid VA-enheten under
kvällen och natten kunde skadan repareras och
vattnet släpptes på igen till centralorten söndagen
29 maj 2016 klockan 04.00.
För mer info kontakta:

Detta akuta rörbrott och denna allvarliga incident
belyser värdet av hur viktigt det är för en kommun
och en stad att ha de rätta ”pumpmusklerna” vilka
snabbt kan sättas in när larmet går om akuta
vattenläckor, havererade avloppsledningar och
breddande avloppspumpstationer.
Dymatic mobila läns-avloppspumpar modell
AutoPrime ger er de ”rätta pumpmusklerna”
och trygghet för er VA-enhet.

Dymatic AutoPrime modell EY 150M. Yanmar diesel.
Pumpkapacitet Q max 450 m³/h. H max 36 mvp/ 3,6 bar.
Självsugande ner till 8,6 mvp.

Överallt där vatten skall pumpas – Dymatic Pumpar
Svarvarvägen 20, 132 38 Saltsjö-Boo • Tel 08-715 02 70 • Fax 08-715 58 59 • E-post info@dymatic.se
Dymatic Östersund.indd 1

17-01-26 09.10.07

Överallt där vatten skall pumpas- Dymatic länspumpar
Dymatic dränkbara el-länspumpar och självsugande
motorlänspumpar i utförande Bensin-, diesel- eller
elmotorer.
Pumpkapacitet från 220 L/min upp till 92.000 L/min.
Erbjuder oslagbara egenskaper och fördelar vid alla
typer av pumpuppdrag.

Vid länspumpning/barriärpumpning, starkt förorenat
vatten – översvämmade markytor.
Vid länspumpning, översvämmade garage, källare och
fastigheter.
Vid stödpumpning och skydd av livsviktiga samhällsfunktioner och infrastruktur.

Dymatic TRASH 100B 4-takt bensin.
Länspumpning översvämning. RTJ SÄRF, Svenljunga.

Dymatic TITAN Vortex läns-slampumpar. El-230 V
Länspumpning översvämning, Hultsfred.

För mer info kontakta:

Överallt där vatten skall pumpas – Dymatic Pumpar
Svarvarvägen 20, 132 38 Saltsjö-Boo • Tel 08-715 02 70 • Fax 08-715 58 59 • E-post info@dymatic.se
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FULSPOLNINGSKAMPANJEN

SVENSKT VATTENS KAMPANJ

Sluta fulspola!
Varje dag slängs 4 miljoner snusprillor i svenska toaletter.
Det är vår vanligaste ”fulspolning” och innebär 1,4 miljarder
snusprillor per år, eller 1 100 ton snus. Det är lätt att förstå
att det sättet att använda våra toaletter innebär en
påfrestning på reningsverken och naturen.
TEXT » SOFIA LERINGE ILLUSTRATIONER » SOJAFILM

i sverige har de flesta tillgång till såväl toalett
som ett bra avloppssystem, till skillnad från de nära
2,5 miljarder människor i världen som helt saknar
det. Däremot missköter vi våra system genom att
spola ner helt fel saker. Därför gick Svenskt Vatten
ut med en kampanj i samband med FN:s internatio
nella världstoalettdag 19 november 2016 för att upp
märksamma hur vi i Sverige använder våra toaletter
och avlopp. Till grund för beteendet som kampanjen
satte fokus på ligger en undersökning bland snusare
som Svenskt Vatten genomförde vid projektets start.

Snusprillan som exempel
Med förhoppning om att påverka vårt tankesätt
kring detta, lyfte Svenskt Vatten alltså fram snus
prillan som ett exempel på något som många snusare
varje dag mot bättre vetande spolar ner i toaletten.
– Om man inser att det är dåligt att slänga snus
i toaletten så kanske man också tänker till lite extra
hur man använder toaletten och sitt avlopp innan
man tömmer färg, mediciner, spolar ner tamponger,
tops, våtservetter, strumpbyxor eller andra saker
som inte hör hemma i toaletten. Framför allt vill vi
få fram att snus och allt annat skräp som spolas ner
orsakar stopp i ledningsnät, pumpar och renings
verk, säger Kristina Melander, Svenskt Vattens pro
jektledare för kampanjen.
– Även om man inte är snusare själv kanske man
ändå kan relatera till detta. Nästan en femtedel av
svenska snusare har någon gång bråkat med sin
partner på grund av var de slängt sitt snus.
Engagemang i sociala medier
Världstoalettdagen och ”fulspolningen” av snuset fick
stor uppmärksamhet och ledde till många tidnings
artiklar och stort engagemang i sociala medier där en
video med Edward Bloom delades friskt.
– Vi spred våra budskap om att sluta ”fulspola” via
en så kallad influencer, det vill säga en känd persons
egna kanaler i sociala medier, vilket för oss var ett
helt nytt sätt att nå ut till fler och kanske framför
allt till dem som vi vanligtvis inte når, säger Kristina
Melander.
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FULSPOLNINGSKAMPANJEN

» 1 100 ton
snus ”fulspolas” varje år!

INTERNATIONELLA VÄRLDSTOALETTDAGEN

Koppling till den egna orten
Många använde #slutafulspola på Facebook och
Instagram och gjorde egna inlägg med koppling till
sin egen stad eller kommun. Ett vanligt inlägg var
till exempel hur många snusprillor som dagligen
spolades ner i just den egna orten, staden eller
kommunen.
– Snuset, som exempel, berör väldigt många
starkt och på ett djupare plan. Många känner någon
som snusar. I sociala medier fick vi en bra spridning
genom att någon taggade någon annan som snusar
och som i sin tur taggade ytterligare någon annan
som snusade, och så var spridningen igång, säger
Kristina Melander.
– Syftet med kampanjen var inte att säga att folk
ska sluta snusa, utan att informera och förklara vilka
följderna blir om man slänger snus i toaletten. Enligt
den undersökning som Svenskt Vatten nyligen gjort
visar resultatet att mer än hälften inte vet om att det
är skadligt för miljön att spola ner snus i toaletten. ❧

Under internationella världstoalettdagen uppmärksammas sanitetsproblem
runt om i världen med fokus på att en tredjedel av världens befolkning helt
saknar tillgång till toalett. Många har inte ens ett torrdass utan får uträtta sina
behov utomhus. Detta får följdverkningar som stor risk för smittspridning och
allvarliga sjukdomar.

VARFÖR FÅR MAN INTE SLÄNGA SNUS I TOALETTEN?

Det är skadligt för miljön att slänga snus i toaletten. Det kan tillsammans med
annat skräp leda till att ledningar och pumpstationer täpps igen eller stannar,
och därmed orsaka att orenat avloppsvatten måste släppas ut i våra vatten
eller förstöra reningen av avloppsvattnet och därmed bidra till mer föroreningar. Sedan innehåller snus kadmium vilket gör att det finns en risk för förhöjda kadmiumhalter i naturen. Kadmium är ett grundämne och tungmetall
som dessvärre finns naturligt i låga halter i miljön, men alla åtgärder vi kan
bidra med för att undvika att mer kadmium släpps ut i naturen är bra. Det
kadmium som nedspolat snus på sikt för med sig ut i naturen ökar risken att
värdena höjs på ett sätt som varken är bra för oss människor eller för naturen.
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TVÅ JURISTER

Dubbelt så bra
med två jurister
För första gången i Svenskt Vattens historia finns det
två jurister. I och med det kan medlemmarna förvänta
sig både rådgivning och juridiskt påverkansarbete. Det
är viktigt att vi kan ha tid med både och, säger Clara
Lindgren som är den nya juristen hos Svenskt Vatten.

som många medlemmar säkert märkt har

Svenskt Vattens juridiska
radarpar Clara Lindgren
och Gilbert Nordenswan
ska klara både rådgivning
och påverkansarbete.

den juridiska rådgivningen varit stängd under
större delen av 2016. Den främsta anledningen är
att Gilbert Nordenswan, som hittills arbetat som
ensam jurist på Svenskt Vatten, utsetts till expert i
klimatanpassningsutredningen, strategiskt påver
kansarbete som i den utredningen kan ha stor
betydelse för VA-branschen. Samtidigt har många
medlemmar saknat möjligheten till rådgivning. I
november anställdes därför Clara Lindgren, och
nu i mars månad kommer man återigen att kunna
boka tid för att få svar på juridiska frågor.

Hur kommer ert samarbete att se ut, kommer
ni att fokusera på olika saker och frågor?
Gilbert: Tanken är att vi ska arbeta med ungefär
samma uppgifter. Vi kommer båda att hålla i kur
ser och svara på frågor till exempel. Men med tiden
kommer det säkert att bli naturligt att vi specialise
rar oss på lite olika saker utifrån våra respektive
styrkor och kompetenser.
Kul att rådgivningen kommer igång igen –
berätta mera!
Clara: Ja, vi har hört att många medlemmar har
saknat att kunna höra av sig till oss när de fastnat
i något juridiskt problem ute i kommunen. Precis
som tidigare är det bara kommunala medlemmar
som kommer att kunna boka tid för rådgivning. Det
som är nytt är att Svenskt Vatten beslutat att börja
ta betalt per rådgivningstimme. Det är fråga om ett
självkostnadspris, och kostnaden kommer att ligga
lite lägre än vad en extern jurist hade debiterat.
Vad kommer man att kunna
få hjälp med via rådgivningen?
Gilbert: Om man har en juridisk fråga som ingen i
den egna VA-organisationen kan svara på kan man
gå in på Svenskt Vattens webbplats och boka in en
tid för rådgivning. I samband med det får man ge en
kort beskrivning av problemet, och sedan ringer jag
eller Clara upp.
Clara: Vi har också uppdaterat avsnittet om juridik
på webbplatsen så att man ska kunna hitta fler svar
på sina frågor där. Vår ambition är att kontinuerligt
lägga upp nya rättsfall och fler frågor och svar.
Kommer ni att kunna erbjuda något annat än
rådgivning för dem som behöver mer hjälp?
Gilbert: Absolut! Vi kan skräddarsy en hel- eller
halvdag och åka ut till kommunen. Antingen om
man behöver en grundkurs i vattentjänstlagen eller
om det finns en massa frågor som man vill ha svar
på eller diskutera. Det är bara att höra av sig så löser
vi det. Men vi kommer fortfarande inte att kunna
företräda kommuner eller VA-organisationen i dom
stol. Det skulle ta alltför mycket av den tid som vi
också behöver lägga på andra medlemmars frågor.

FOTO » SOFIA LERINGE
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Clara: Jag och Gilbert kommer såklart att fortsätta
att hålla i kursen om vattentjänst
lagen, och i samband med
den är det uppskattat
om deltagarna ställer
FRÅGA
VA-JURISTEN
frågor. Sedan kom
Utöver de nyheter som
mer vi att hänga
presenteras i artikeln här
runt på lite olika
intill finns från och med det
konferenser och på
här numret av tidningen även
Vattenstämman. Så
spalten ”Fråga VA-juristen”
om man ser oss där
(sidan 36). Frågor mejlas
till redaktionen.
får man också gärna
passa på att fråga.
Vi ses! ❧

LÅT INTE TID OCH
PENGAR RINNA IVÄG
SSG UTVECKLAR STANDARDER för alla delar i ditt underhållseller investeringsprojekt. Från projektering, upphandling och
utförande till kontroll, underhåll och säkerhet. Att följa ett
beprövat standardiserat arbetssätt sänker både kostnader, sparar
tid och höjer kvaliteten i projektet.
Utveckling av ssg standarder sker i samarbete med industrin.
Våra gemensamma kommittéer och arbetsgrupper effektiviserar
för kunder över hela världen.
SE FILMEN OM HUR SSG STANDARDER EFFEKTIVISERAR
DITT PROJEKT PÅ WWW.SSG.SE/STANDARDER
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BETONGSKADOR I VATTENVERK

Betong i
vattenverk har
livslängd på 50 år
Betong är det vanligaste byggmaterialet i svenska
vattenverk, i bland annat bassänger och vattentorn.
Materialet ger stabila konstruktioner som kan stå i
hundra år. Men i ett vattenverk kan både betongen och
den inbyggda armeringen skadas mycket tidigare än så.
Goda exempel på reparationsmetoder står högt i kurs.
TEXT » BIRGITTA JOHANSSON

räkna med att vattenverkets bäst före-datum pas
seras efter 50 år, säger Mikael Jacobsson, RISE CBI
Betonginstitutet. Han har skrivit en SVU-rappport
om betongskador i vattenverk efter besök i sju större
svenska vattenverk.
– I flera fall var konstruktionerna i vattenverken
i ganska dåligt skick, säger han. De flesta har redan
nått sin beräknade livslängd. Betongskador utvecklas
mycket långsamt och det saknas ofta underhållsstra
tegier. Man lever i villfarelsen att allt är bra trots att
läget kan vara rätt allvarligt. Åtskilliga reparationer
utförs på felaktigt sätt, och många av de metoder
som används kan göra saken värre.
Det är viktigt att de som har hand om bygg
naderna på ett vattenverk blir medvetna om vilka
material och metoder man bör använda vid repara
tion av betongkonstruktioner.
– Därför föreslår jag att Svenskt Vatten och
RISE CBI Betonginstitutet gemensamt utvecklar en
utbildning som belyser betongskador och betong
reparation. En sådan utbildning ska bygga på kunskap
och därför behövs det mer forskning i ämnet, säger
Mikael Jacobsson.

50 år
är den livslängd man kan
räkna med för betongkonstruktioner i vattenverk.

Rapport från Svenskt Vatten Utveckling
BETONGSKADOR I VATTENVERK,
RAPPORT 2016-18.

Rapporten visar bilder på typiska betong
skador, hur de kan uppstå och var man
kan hitta dem.
www.svensktvatten.se

LÄS
MER!

FOTO » MIKAEL ULLÉN
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BETONGSKADOR I VATTENVERK

Viktigt hålla ögonen öppna
Vi har frågat vattenverken i Västerås, Stockholm
och Göteborg hur de hanterar problematiken med
betongskador.
I Västerås byggdes första delen av Hässlö vatten
verk under tidigt 1950-tal, med tillbyggnad under
1970-talet. Göran Vikergård är avdelningschef
hos Mälarenergi, som anlitar en expert för att göra
besiktningar av vattenverkets anläggningar med
jämna mellanrum. Man har åtgärdat en hel del
redan.
– Vi har hittat rostfläckar och kalkinlagringar i
bassängerna, säger Göran Vikergård. Ett tag använde
vi järnklorid som fällningsmedel och då blev
pH-värdet lägre. Det tog hårt på betongen som blev
porig. I början av 1980-talet bytte vi slamskrapor
i bassängerna och gjorde samtidigt en betongreno
vering. De senaste fem åren har vi impregnerat bass
ängerna för att inte vatten ska tränga in i betongen.
Vi har också bytt snabbfilterbottnar och då samtidigt
renoverat ytskiktet.
– Vattentornet har vi renoverat efter problem
med korrosionssprängning, säger han. Vi fick blästra,

FOTO » MIKAEL JACOBSSON

byta armering, lägga på ny betong och måla. I
reservoarerna får en robot göra besiktningarna.
Det är viktigt att hålla ögonen öppna.
Vad fungerar på sikt?
Ulf Eriksson, utvecklingsingenjör hos Stockholm
Vatten, arbetar med vattenverken Lovö och Nors
borg. I Stockholm är man på gång att lägga upp ett
program för systematisk inventering av betongskador
samt en renoverings- och underhållsplan. Men man
har redan nu sett skador på många äldre anlägg
ningsdelar, och i några fall har man också hunnit
undersöka omfattningen i detalj. Det gäller till
exempel den äldre snabbfilterhallen på Lovöverket.
– Bjälklaget under snabbfiltren har allvarliga
skador som äventyrar hållfastheten. Bjälklaget är
samtidigt tak över renvattenbassängerna. Här har
vi med hjälp av en konsult tagit ut borrkärnor
och genomfört en ordentlig undersökning. Det
är uppenbart att vi måste påbörja en omfattande
renovering av byggnaden ganska snart, säger Ulf
Eriksson.
– SVU-rapporten tar upp skadetyper, säger han.
Det vi framför allt måste lära oss på vattenverken nu
är hur vi ska reparera. I dag finns det många olika
entreprenörer som säljer olika metoder och produk
ter för lagning. Men vad är bra och vad fungerar på
lång sikt? Vi måste lära oss att göra riktiga upphand
lingar och förstå vilka metoder som är bra.
Djungel av metoder
Maria Wikström är enhetschef på Alelyckans vatten
verk i Göteborg. Hon har arbetat med betongprojekt
i flera år, bland annat med renovering av kolfilter
på Alelyckan. Hon håller med om att vatten
verken behöver bli bättre på tillståndsbedömning av
betongen och att det är svårt att hitta bra metoder
för betongreparationer.
– Vi provar och försöker ta oss fram i djungeln
av metoder på marknaden. Vi är restriktiva med
kemikaliehantering i våra anläggningar, så även om
vi blir rekommenderade att använda olika kemikalier
för att fästa ihop trasig betong eller fästa in armering
så kan vi inte välja det.
Maria Wikström tycker att SVU-rapporten ger
bra överblick över skadetyper.
– Men nu vill vi också få tips på bra exempel.
Vilka material och metoder fungerar för olika typer
av skador? Vi behöver rekommendationer, och det
är säkert bra att få in olika aktörer i branschen för
att till exempel utforma en utbildning om betong
skador. ❧

»Det är viktigt att hålla
ögonen öppna.«
Göran Vikergård, Mälarenergi

»Vi måste lära oss att
upphandla reparationer.«
Ulf Eriksson, Stockholm Vatten

»Nu vill vi få tips på
bra exempel.«
Maria Wikström,
Göteborg kretslopp och vatten

Putsen lossnade från insidan av en långsamfilterbassäng
i Norsborgsverket i Stockholm (överst).
FOTO » ROBERT JÖNSSON

Bjälklaget under ett snabbfilter i Lovöverket hade
omfattande armeringskorrosion (nere till höger).
Svenskt Vatten nr 1 2017
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NÄTVERK

Nätverk för vd:ar i flerägda organisationer
Svenskt Vatten har bildat ett nätverk för vd:ar i flerägda
VA-organisationer. I förlängningen kommer det att komma
alla medlemmar till nytta.
TEXT » MAGNUS MONTELIUS, SVENSKT VATTEN

när svenskt vatten inhämtade medlemmarnas

synpunkter vid utarbetandet av verksamhetsstrategin
framkom ett tydligt mönster: behoven hos medlems
organisationerna och deras förväntningar på sin
branschorganisation gick alltmer isär. Det var
uppenbart att fler initiativ behövde utformas riktade
till VA-organisationer av olika storlek och i olika
faser av sin utveckling.
För mindre organisationer behövs konkret
rådgivning i specifika frågor som görs lättillgänglig
genom till exempel webben. Här finns exempelvis
VA-chefens verktygslåda. En annan medlemskategori
med andra behov är det ökande antalet flerägda
VA-organisationer.
svenskt vatten har i flera år tryckt på behovet
av samverkan i olika former och behovet av starkare
VA-organisationer. Genom forskningsstudier finan
sierade av Svenskt Vatten Utveckling, seminarier och
särskilda analyser utifrån hållbarhetsindex har vi lyft
och diskuterat frågan. När starkare organisationer

bildas genom samverkan måste nya utmaningar
adresseras, både på grund av strukturen med fler
ägarkommuner och därför att nya strategiska frågor
väcks på grund av de satsningar som en starkare
organisation möjliggör.
I syfte att stötta dessa organisationer bildade
Svenskt Vatten för ett drygt år sedan ett nätverk
för vd:ar i flerägda bolag och kommunalförbund
(organisationer med fler än en ägarkommun).
Medlemmarna i nätverket inkluderar både orga
nisationer som ansvarar för hela VA-verksamheten
och bolag/kommunalförbund som svarar för enbart
dricksvattenproduktion respektive avloppsrening.
Nätverket är öppet för alla former av flerägda
VA-organisationer: bolag, kommunalförbund och
gemensam nämnd. Gruppen ses två gånger per år
och har hittills haft tre möten. Frågor som disku
terats är till exempel investeringar, belåning och
styrning i flerägda bolag. I dagsläget är 16 vd:ar
medlemmar, och vi hoppas växa ytterligare.
i förlängningen kommer nätverkets verksam

het att komma alla Svenskt Vattens medlemmar till
gagn. Dels finns ett forum redo när nya samverkande
organisationer bildas, dels genererar och dokumen
terar nätverket viktiga erfarenheter som sedan kan
hjälpa nybildade eller planerade samverkansorgani
sationer. Även VA-organisationer som bedriver VA i
egen regi kommer på olika sätt att kunna dra nytta
av dessa kunskaper. ❧

VARFÖR BEHÖVS DET ETT NÄTVERK FÖR FLERÄGDA VA-ORGANISATIONER?
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Marianne Erlandsson, vd VästVatten AB

Mattias Leijon, förvaltningschef Laholmsbuktens VA

Margareta Björksund-Tuominen, vd Vatten & Miljö i Väst AB

»Det är speciellt att leda en organisation där
det ingår mer än en kommun eftersom alla
har olika förutsättningar. Det stärker att träffa
kollegor och inse att de brottas med samma
saker som jag. På sikt borde våra samlade
erfarenheter kunna användas för att påverka
bland annat lagstiftning.«

»På nätverksträffarna får jag bra jämförelsetal
som jag kan använda i dialog med nämnd
och styrelser. Jag kan relatera vår egen
verksamhet till hur branschkollegor
resonerar och lyckas. Nätverket bidrar till att
utveckla hela vattentjänstbranschen i Sverige
eftersom vi är öppna och delar med oss.«

»Det är speciellt att leda en organisation med
mer än en kommun eftersom de olika ägarna
inte alltid har samma mål. Det uppstår nya
frågeställningar och det finns inte alltid
givna svar. I nätverket kan jag hitta stöd och
dialog med andra. Jag har fått nya kontakter
och idéer att ta med hem.«

Svenskt Vatten nr 1 2017

VASS VATTENVERK

Premiär för VASS Vattenverk
Undersökningen VASS Vattenverk har genomförts av Svenskt
Vatten för första gången, med god svarsfrekvens. Drygt 390
vattenverk som förser 6,3 miljoner brukare med dricksvatten
har svarat på mer än 90 procent av frågorna.
Syftet med undersökningen är att medlemmarna ska kunna
jämföra sig med andra kommuner ända ner på anläggningsnivå och på det viset utveckla sin verksamhet. Undersökningen
visar att ytterst få vattenverk har problem med driftstörningar.
De flesta vattenverk har också klart godkänd kapacitet i sin
produktion och råvattentillgång. Men en fjärdedel har en
utnyttjandegrad på över 90 procent när det gäller beredningen. Det betyder att marginalerna är små för att kunna
utöka vattenproduktionen om det behövs.
– Beredningskapaciteten går att åtgärda genom att bygga
ut vattenverken, men det kommer att kräva stora investeringar,
säger Gisela Holm som är dricksvattenexpert hos Svenskt Vatten.
För de 10 procent av verken som utnyttjar över 90 procent av
råvattentillgången skulle det gå att öka kapaciteten genom nya
vattendomar eller tillgång till nya vattentäkter.
Sju av tio huvudvattentäkter har vattenskyddsområden, men
hälften av dem är inrättade innan det infördes nya krav enligt
miljöbalken. Det innebär att det saknas vattenskyddsområden
för många huvudvattentäkter och att skyddet kan vara otillräckligt även i ett befintligt vattenskyddsområde.

– Av de deltagande vattenverken har 80 procent gjort någon
form av riskanalys de senaste fem åren. Men 40 procent har
inte gjort en HACCP, den riskanalys som Livsmedelsverket förordar i dricksvattenföreskrifterna. Positivt är att nästan 90 procent av vattenverken tar lika många prover på råvattnet som
Svenskt Vatten rekommenderar. Det här gör vattenverken trots
att det inte finns tydliga formella krav från Livsmedelsverket på
den typen av provtagning, säger Gisela Holm.
Resultatrapport för VASS Vattenverk 2015 finns i en kort
version att ladda ner på www.svensktvatten.se.

FOTO » ADOBE STOCK

Det mest effektiva systemet för
slamförtjockning!
Trumförtjockaren Siljan RotoMaster/Slasken har funnits på marknaden sedan 1988; den första
maskinen är fortfarande i drift.
Kapacitet från 3-120 kbm slam/h.
Hela tiden innovativa förbättringar!
•

•



Siljan Allards AB 





 



•
•
•

Rostfri trumma som alternativ till filterduk; minskar
rengöringsbehovet avsevärt, ger längre livslängd
samt en ökad kapacitet.
Styrsystem för polymerdosering-Siljan Polysave.
Statiska mixers
Flockningsreaktorer
Pumpbuffertar
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PERSONPORTRÄTT LISELOTTE STÅLHANDSKE
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Liselotte Stålhandske:

» Jag vill stärka
varumärket
för att attrahera
medarbetare «
Hon gick från läkemedel till biogas, vidare till
vatten. Och hittade hem.
– Jag fastnade för vatten redan när jag började
jobba med biogas, säger Liselotte Stålhandske,
ny vd på Hässleholms Vatten.
TEXT » TORBJÖRN HALLGREN FOTO » LOTTA GYLLENSTEN

det var i fikarummet i Källby reningsverk i Lund

som yrkeslivet tog en ny vändning. Från Malmö i
söder, dit hon pendlat från Höör i flera års tid, till
Hässleholm i norr. Fram till den dagen hade Liselotte
Stålhandske inte sökt några externa jobb sedan hon
kom till VA Syd för drygt tio år sedan. Men jobb
annonsen i dagstidningen innehöll väldigt mycket
av det hon ville testa och gå vidare med.
– När jag bläddrade i tidningen såg jag att
Hässleholms Vatten sökte en ny vd. Det kändes som
mitt jobb direkt. Jag tänkte att då får jag jobba med
dricks- och avloppsvatten, med ledningsnätet och
med personal. Och jag får dessutom närmare till
hemmet, säger Liselotte Stålhandske, som nu är ny
vd på Hässleholms Vatten sedan november.
– Det är ett något mindre företag, och det känns
spännande att jobba inom ett bolag och inte inom
en förvaltning.
Hon skickade in sitt CV, ett CV som bland
annat innehåller mycket långt gångna universitets
studier inom kemiteknik – Liselotte Stålhandske var
på väg att doktorera – samt driftansvar för biogas
anläggningen i Kalmar. Och så senaste positionen
inom VA Syd: biträdande avdelningschef över
avloppsvatten i Malmö, Burlöv, Lund och Eslöv.
En chefsposition med hundra anställda.
Värdegrund ska ge konkurrenskraft
När vi besöker henne har hon varit vd i fem veckor.
Hon skapade tidigt ett Excelblad där hon bockar av
namnen på de anställda allteftersom. Hon har näm
ligen bestämt sig för att personligen träffa varenda en
av de 40 som jobbar på Hässleholms Vatten.
– Jag har tio års erfarenhet av kommunalförbund
och förvaltning, men bara fem veckor av bolags
formen, så några direkta slutsatser kan jag inte dra
än om fördelarna med att driva VA i bolagsform.
– Men både kommunalförbund och bolagsform
har en fördel genom möjligheten att kunna stärka
det egna varumärket och profilera sig, vilket gör det
lättare att attrahera medarbetare med hög kompetens
inom miljö och vatten.
Det är något hon vill jobba med. Hon vill lyfta
fram bolagets värdegrund och på så sätt göra bolaget
mer konkurrenskraftigt. Men också kommunicera
med invånarna, och till exempel göra dem medvetna
om vad det innebär att spola ner tops eller hälla ut
läkemedel i avloppsvattnet. Sin bakgrund inom den
delen av VA tänker hon dra nytta av.
– Vattnet i våra sjöar måste vara rent och måste
säkras för framtiden, säger hon som en övergripande
vision för branschen.
– Myndigheterna behöver samverka mer över
gränserna eftersom vatten följer fysikens lagar och
inte administrativa regioner. Det är också viktigt
att det är lika villkor och vägledning som gäller för
vattenfrågorna oavsett i vilken del av Sverige man
befinner sig.
➤
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PERSONPORTRÄTT LISELOTTE STÅLHANDSKE

Liselotte Stålhandske
Ålder: 44 år

» VA är en fantastisk bransch.
Vi konkurrerar inte utan
hjälper varandra. «

Bor: Villa i Höör

Fritidsintressen: Ridning,
löpning och orientering
på hobbynivå

Familj: Make och två döttrar

Fem snabba frågor
Favoritplats?
Ingen särskild. ”Att vara
tillsammans med min man
och mina barn är viktigare.”
Vin eller vatten?
Vatten. Och på fest – champagne.
Bok just nu?
The Heroes of Olympus. ”Jag
gillar genren Unga vuxna och
läser helst på engelska.”
Koppling till Hässleholm?
Svärföräldrarna bor i Bjärnum.
Favorit-app i telefonen?
Equipe Online
(tävlingsresultat för hästar)

VA-taxan får höjas varje år
En viktig och avgörande del när Liselotte Stålhandske
bestämde sig för att söka jobbet var den politiska
inställningen till VA i Hässleholms kommun. Det
visade sig snabbt att den stämde överens med hennes
egen. I Hässleholm finns en tioårsplan och en fast
ställd VA-taxa som ska få lov att höjas varje år för att
möta kommande krav och öka investeringstakten.
Inga illusioner om att vatten ska vara så billigt som
möjligt. Dessutom har bolaget en kompetent orga
nisation, som är kostnadsmedveten och resultat
medveten.
Med sig från VA Syd har Liselotte en del idéer,
till exempel längre målstyrning som hon under
stryker ska komma från verksamheten. VA Syd
lyckades också vända trenden från att ha ett lågt
antal ansökningar till vakanta tjänster till att bli en
attraktiv arbetsgivare, en nog så viktig erfarenhet att
ha som högsta chef med personalansvar.
20
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Hon hoppas kunna hålla god kontakt med nätverket
och arbetskamrater från sin förra arbetsgivare.
– VA är en fantastisk bransch. Alla delar med sig
av sin kunskap eftersom vi inte konkurrerar. ”Det
här misstaget gjorde vi, gör inte om det.” Man delar
bra och dåliga erfarenheter och är glad att hjälpa
varandra.
År 2012 blev hon invald i Svenskt Vattens
avloppskommitté (VAK) som initierar, driver och
bevakar miljö- och avloppsfrågor. I dag är hon ord
förande där, och det vill hon fortsätta med. För trots
att det tar tid så är det tid som även Hässleholms
Vatten får nytta av.
– Den information, alla regeringsuppdrag och
alla utredningar jag får från VAK är jätteviktig
kunskap, så den tid jag lägger på det är en fördel
för Hässleholms Vatten.
Hon sitter också i koncernledningsgruppen i
Hässleholm, där alla vd:ar för kommunens bolag
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sitter. De har samma utmaningar som Hässleholms
Vatten och med dem går det också att byta kunskaper.
Ridning inspirerar ledarskapet
Förutom sin gedigna bakgrund inom vatten
branschen har hon också en annan bakgrund som
hjälper henne: ridningen. Och från den världen
hämtar hon inspiration för sitt ledarskap.
– Jag tror alla hästtjejer och hästkillar vet att du
måste vara tydlig och konsekvent. Du måste hantera
situationen här och nu, säger hon.
– Jag märker på min dotter, 14 år, hur hon i
stallet kliver fram och berättar för alla vad de ska
göra. ”Du gör det och du gör det.” Och hon är en
mjuk tjej annars, men i stallet måste man vara rak
och tydlig, det blir farligt annars. Man har ansvar
och man blir tuff. Det tar jag med mig därifrån.
Dessutom ger fritidssysslan henne något som är
väldigt viktigt för att orka med vardagen: avstress
ning. Det gör att hon släpper jobbet när det är klart
för dagen.
– Jag rider fem, sex dagar i veckan. När jag
kommer hem och sitter upp på hästryggen, då är det
hundra procent fokusering på det. Då kan jag inte
tänka på jobbet. Det är otroligt nyttigt, och man
bränner stress.

Det nya jobbet har också en annan oväntad fördel.
Hon känner sig piggare sedan hon bytte väderstreck
och bilväg på morgonen. Hon bor i Höör, som ligger
mitt i Skåne, och pendlade tidigare till Malmö på en
110-väg. Numera kör hon åt nordost på en 80-väg
till Hässleholm. Hon brukar vara på plats på jobbet
runt klockan 06:40.
– Trafiken är lugnare åt det här hållet i Skåne. Det
gör att jag kommer fram mer avslappnad. Dessutom
tar jag ibland tåget, för man ska leva som man lär.

» Man måste vara rak och tydlig.
Det tar jag med mig från
ridningen. «
Både stora projekt och daglig drift
När Liselotte Stålhandske får lyfta fram en enda
viktig utmaning inom vatten väljer hon något som
hon själv just nu har blivit utvald för att lösa –
förmågan att ha flera bollar i luften.
– Vi måste bygga organisationer med kapacitet
att genomföra stora projekt samtidigt som den
dagliga driften ska fungera. ❧

Stort ansvar ovan backen?

Då bör installationen under backen vara problemfri. Flowtite GRP-rör har unika produktegenskaper som bidrar
till långsiktiga och hållbara projekt för vatten och avlopp, stora som små.
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Fakta om
dagvatten
TEXT » SOFIA LERINGE FOTO » LAUREN ELLIS
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Ända sedan mänskligheten började bygga hus har hanteringen av dagvatten
varit en uppgift att lösa. För att inte vattnet i form av nederbörd ska rinna ner
från taket och hamna på fel plats, till exempel bilda en stor vattenpöl utanför
ingången, har det på ett eller annat vis krävts någon form av avledning.
Regn och smältvatten
med föroreningar

Dagvatten – en framtidsfråga

Stigande vattennivåer försvårar
avvattning via självfall

Stort behov av
uppströmsarbete

Risk för översvämning
från två håll

Dagvattenfrågan är viktig
i samhällsplaneringen

Dagvatten är regn och smältvatten som rinner
ner från tak, väggar, gator, parkeringar och andra
hårda ytor och som leds bort och återförs till sjöar,
hav och andra vattendrag. Att leda bort dagvatten är en viktig uppgift eftersom det förhindrar
översvämningar. Dagvattnet kan innehålla för
oreningar från till exempel luften, trafiken eller
för höga halter av partiklar, sand och grus från
marken som löses upp genom kraftiga skyfall. Allt
detta förs sedan vidare till närmaste vattendrag.

En grundläggande förutsättning för samhällens
avvattning är att dagvattnet med självfall kan
rinna ner mot närmaste sjö, hav eller vattendrag.
En konsekvens av klimatförändringen är stigande
vattennivåer. När vattennivån i exempelvis en närliggande sjö höjs, förändras förutsättningarna för
avvattningen att med självfall kunna rinna ner, och
risken för översvämningar ökar vilket kan drabba
bebyggelsen runt omkring.

Kraftiga skyfall är en annan konsekvens av klimatförändringar. Samhällen kommer i framtiden allt
oftare att drabbas av extrema regn under sommarhalvåret, vilket snabbt ger upphov till stora vattenmassor som måste avledas. Det finns också en viss
risk för ändrat regnmönster med mer nederbörd
även under vinterhalvåret. Då är avdunstningen
liten och växternas upptagningsförmåga av vatten
är låg, vilket orsakar mer vatten även vintertid.
Långvariga regn kan också göra att marken blir
mättad, vilket också orsakar större vattenflöden
än normalt.

En långsiktigt hållbar plan för att klara dagvattenhanteringen är ett sätt att möta klimatutmaningen
och minska utsläpp av förorenat dagvatten. En
hållbar dagvattenhantering efterliknar naturens
sätt att hantera nederbörd, från att den första regndroppen träffar marken tills den sista når fram till
vattendraget. Det kan till exempel innebära gröna
tak, infiltration på gräsytor, gårdsytor och parkeringsplatser, eller mer öppna system med dammar
och diken med växter som renar vattnet.

Svårigheter att rena dagvatten från föroreningar
som förekommer i låga halter gör behovet av
uppströmsarbete stort. Det handlar om att identifiera varifrån dessa ämnen kommer och undvika
användning av dem, till exempel genom restriktioner i en materialvalspolicy för fordon, anläggningsytor eller byggmaterial.

Om dagvattenfrågan finns med redan i ett tidigt
skede vid planering av nybyggnation kan man
skapa hög säkerhet mot skador vid översvämningar samt också minska utsläppen av dagvattenföroreningar. Då kan man:
• Fastställa säker höjdsättning för byggnader i
relation till omgivande gator och mark
• Skapa möjligheter för fördröjning och infiltration av dagvatten, vilket minskar utsläppen till
sjöar, hav och vattendrag
• Reservera markytor, så kallade översvämningsytor, för att kunna hantera stora regnmängder i
samband med kraftiga skyfall
• Skapa grönare samhällen som ger ökad trivsel
och bättre skydd mot värmeböljor
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» Håll farliga

ämnen utanför
VA-kretsloppen! «
Kemikalier är viktiga i dagens samhälle. Men farliga
ämnen ska hållas utanför de två VA-kretsloppen: det som
blir råvatten till vattenverk och det som blir mat efter
gödsling med avloppsslam. Alla måste ta sitt ansvar.
Lagstiftning och frivilligt uppströmsarbete finns på plats.
TEXT » ANNA BISTHER FOTO » ADOBE STOCK
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» 400

D

e svenska VA-organisationerna
ansvarar för att över åtta miljoner
människor har daglig tillgång
till rent dricksvatten. Detta livs
viktiga vatten rör sig i ett kon
stant kretslopp mellan människa
och miljö, och påverkas av att vi nu lever i det som
kallas för kemikaliesamhället.
Kemikalier är väsentliga och nödvändiga för
dagens samhällen, och den globala produktionen av
kemikalier har stigit brant sedan 1950-talet – från
7 till 400 miljoner ton per år. EU har 100 000 olika
kemikalier registrerade, varav 15 000 används i
Sverige. Men det är också bra att veta att en tredjedel
av dessa används i enbart en enda kemisk produkt,
och att bara 155 ämnen finns i fler än 500 produkter.
En bråkdel av ämnena är riskbedömda med tanke på
människors hälsa och långsiktiga effekter på miljön,
och än färre är tillräckligt analyserade för att än så
länge kunna förbjudas.
Även om det är viktigt att inte per automatik
betrakta kemiska ämnen som farliga så finns
det välgrundade farhågor om att människor och
miljö nu exponeras för farliga ämnen på ett sätt
som på sikt kan bli förödande. Förr kunde farliga
ämnen handla om försåtligt nedgrävda gifttunnor
och ökända ämnen som PCB och DDT. I dag är
användningen av kemikalier mer komplex och mer
krävande att hantera – inte minst för VA-organisa
tioner.
Svenskt Vatten menar att alla i samhället måste
ta sin del av ansvaret för de kemikalier som kan
skada människor och miljö. Det gäller såväl svenska
politiker och EU-parlamentariker som myndigheter,
kommuner och företag – och inte minst handeln
som via hushållens konsumtion mer eller mindre
omedvetet står för utsläppen av en stor andel av de
kemikalier som hamnar i vattenmiljöer.

»Mycket fungerar
ändå som det är tänkt
med Reach.«
Anders Finnson, Svenskt Vatten
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Lagstiftning finns
Men det finns både svensk och europeisk lagstiftning
som är till för att reglera användningen av farliga
ämnen och kemikalier.
– De viktigaste lagarna för vår del finns på två
områden, säger Anders Finnson, miljöexpert hos
Svensk Vatten. Det är dels vad som är tillåtet att
sätta på marknaden enligt EU:s kemikalielagar,
dels hur mycket som får finnas i vattenmiljön enligt
vattendirektivet. De två delarna måste hänga ihop,
där kvalitetskraven enligt vattendirektivet blir som
ett slags facit i uppströmsarbetet.

miljoner ton kemikalier
tillverkas i världen varje år.

En av de viktigaste lagarna är EU:s kemikalieförord
ning Reach som nu går in på sitt tionde år och han
terar registrering, utvärdering och tillståndsprövning
av kemiska ämnen som släpps ut på EU-marknaden.
Förordningen begränsar användning av endast ett
60-tal ämnen, men har även en kandidatlista med
ämnen som bedöms som särskilt farliga. De är cancer
framkallande, skadar arvsmassan och är hormon
störande, de är långlivade, ansamlas i miljön och är
giftiga, och kan därför komma att omfattas av till
ståndsprövning innan de får säljas eller användas.
Men Reach och EU:s kemikaliepolitik kritiseras
för senfärdighet av både miljöorganisationer och
forskare. Nyligen skrev fem svenska professorer en
debattartikel i Svenska Dagbladet med rubriken
”EU vågar inte ta strid mot farliga kemikalier”.
– Ja, det går trögt, särskilt tillståndsprövningen,
och med tillsynen som är olika i olika länder. Om
vi hade riktigt bra tillsyn skulle mycket hända med
den lagstiftning vi har, och Sverige ligger bra till med
Kemikalieinspektionens tillsynsarbete, säger Anders
Finnson.
Han tycker ändå att det finns mycket som fung
erar som det är tänkt med Reach, och ett riktigt bra
EU-beslut togs strax före jul. Beslutet innebär förbud
mot en hel grupp med flera hundra miljöfarliga
ämnen som är baserade på fluor. Förbudet träder i
kraft om tre år och gäller ämnet PFOA (som tillhör
gruppen PFAS) och ämnen som kan omvandlas till
PFOA. Ämnena kan finnas i bland annat impreg
nerade textiler, spolglans till diskmaskiner, smörgås
papper, skidvalla eller bilvax.
Lokalt uppströmsarbete
Ett svenskt initiativ är Revaqcertifieringen av
avloppsreningsverk. Revaqs fokus är uppströms
arbete och säkra kretslopp av näringsämnen och
mull, och innebär att verksamheter och industrier
som är anslutna till avloppsreningsverk inte får
släppa ut 2 500 oönskade ämnen som finns på
Kemikalieinspektionens PRIO-lista (och från 2019
även på den så kallade SIN-listan; se nedan) eftersom
de då riskerar att föras vidare in i vattnets kretslopp.
– Det är nu bara enstaka ämnen kvar på listan
att ta hand om. Det är en fantastisk miljöinsats med
lokalt uppströmsarbete som avloppsreningsverken
har utfört i samarbete med anslutna industrier,
miljöförvaltningar och andra aktörer för att fasa ut
och få bort oönskade ämnen, säger Anders Finnson.
Med tanke på alla kemikalier och ämnen som
ändå används och förekommer i allt från äpplen till
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industrier, så är frågan hur man bäst kommer åt det
som man vet eller misstänker fortfarande kan skada
både människor och miljö. Hårdare tag mot miljö
brott?
– Självklart ska myndigheterna arbeta med bra
tillsyn och jaga den lilla andel som begår lagbrott,
men på sikt behöver vi i större utsträckning jobba
progressivt så att företag frivilligt fasar ut farliga
ämnen, säger Anders Finnson som också driver på
för striktare kemikalielagstiftning och uppströms
arbete inom EU tillsammans med kollegorna i
EurEau.
SIN-listan för substitution
Vid det internationella kemikaliesekretariatet Chem
Sec är en av kärnfrågorna just att fasa ut farliga
ämnen i arbetet för giftfri miljö. ChemSec, som både
verkar nationellt och på EU-nivå, företräder fyra
svenska miljöorganisationer och tar bland annat fram
det som kallas för SIN-listan (Substitute It Now).
SIN-listan är ett användbart verktyg för företag som
redan i dag vill byta ut farliga kemikalier mot bättre
alternativ i sin produktion, kemikalier som troligen
kommer att fasas ut inom EU i framtiden.

– SIN-listan är särskilt intressant för VA-kollektivet,
säger Frida Hök, som är policyansvarig vid Chem
Sec. Det är bättre att rena uppströms och förbjuda
vid källan. Ute i vattenmiljön har du i princip ingen
kontroll på kemikalierna.
SIN-listan omfattar de cirka 150 ämnen som
Reach klassificerar som särskilt farliga och som finns
på kandidatlistan, men även ytterligare cirka 500
som ChemSec bedömer att de uppfyller kriterierna i
Reach för att vara särskilt farliga ämnen och därmed
viktiga att systematiskt fasa ut. Det är väl ändå för
hållandevis få ämnen?
– Skulle vi göra en önskelista skulle vi hamna på
flera tusen ämnen, säger Frida Hök med eftertryck.
Det här är ett sätt för oss att pusha lagstiftningen
och hjälpa företag att prioritera sitt utfasnings
område.
➤

»Det är bättre att
förbjuda vid källan.«
Frida Hök, ChemSec

Farliga ämnen ska hållas utanför de två VA-kretsloppen:
det som blir råvatten till vattenverken och det som blir
mat efter gödsling med avloppsslam. Uppströmsarbete
bedrivs i dag i båda kretsloppen.

Vattenverk

Energi
(biogas, el, värme)

Växtnäring

Dagvatten

Avloppsverk

ILLUSTRATION » PERTTI SALONEN
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»Materialtillverkaren
ska ta fram alternativ.«
Carl Enqvist, Skanska Sverige

»Producenterna vill inte
ha en positivlista.«
Gullvy Hedenberg, Svenskt Vatten

»Det saknas
CE-märkning för byggprodukter i kontakt
med dricksvatten.«
Bertil Jönsson, Boverket

28

Svenskt Vatten nr 1 2017

Nätverktyg för utfasning
ChemSec har även kontakt med investerare som
använder SIN-listan för att utvärdera finansiella
risker kopplade till framtida förbud. Det kan helt
enkelt bli olönsamt att fortsätta använda vissa ämnen
och därmed smartare att byta ut dem på ett tidigt
stadium.
För att underlätta utfasningen av oönskade
ämnen har ChemSec sedan tidigare webbportalen
Subsport (Substitution Support Portal). Under 2017
kommer ytterligare ett nätbaserat verktyg: ChemSec
Marketplace. Det beskrivs som ett Blocket för kemi
kalieanvändare och kemikalieproducenter, en slags
kontaktförmedling för att underlätta övergång till
hållbara alternativ.
– Men vi vill också se att Reach blir tuffare, säger
Frida Hök och beskriver hur ett kanadensiskt företag
i september fick EU-kommissionens tillstånd att
fortsätta använda giftiga blykromater i vägfärg trots
att det finns fullgoda alternativ.
Det tillståndet ledde till att svenska regeringen i
november beslutade att stämma EU-kommissionen.
Dels för att bly är ett av de giftigaste ämnen som
mänskligheten känner till, dels för att kommissionens
beslut snedvrider konkurrensen för ansvarsfulla
företag.
– Många företag väljer ändå att frivilligt jobba
med hållbarhetsfrågor. Hållbarhet är här för att
stanna. Företag som inte förstår marknadskraften i
det ligger lite efter, säger Frida Hök.
Miljökrav vid beställning
ChemSec samarbetar sedan många år med ett tiotal
stora, multinationella företag för att hitta konkreta
lösningar i kemikaliefrågor. Ett av dem är bygg
koncernen Skanska.
– Det har blivit mycket vanligare att beställaren
nu ställer miljökrav, säger Carl Enqvist, utvecklings
ledare för hållbar affärsutveckling vid Skanska Sverige.
Beställare i Sverige och andra nordiska länder är
kända för att ställa tuffa frågor. Det gäller att det
finns dialog och efterfrågan så att det blir naturligt
för materialtillverkaren att ta fram hållbara alternativ
som heller inte skiljer för mycket i pris.
Bolag som Skanska har kanske råd och möjlighet
att frivilligt fasa ut oönskade ämnen, men hur fung
erar det för till exempel en mindre VA-organisation
som står inför en byggnation?
– Det är klart att stora bolag har stora resurser
även om det inte ska vara en konkurrensfördel, säger
Carl Enqvist, men det finns i dag bra verktyg för
mindre aktörer att använda, som till exempel Basta
kriterierna.
Basta driver en av branschens största databaser
med giftfria byggprodukter. Där finns mer än
20 000 bygg- och anläggningsprodukter som klarar
hårt ställda miljökrav.
Skanska påbörjade en långsiktig strategi för att
fasa ut farliga kemikalier för femton år sedan, efter

Rhoca Gil-skandalen i Hallandsås, och verkar nu
arbeta mer proaktivt.
– Ja, vissa ämnen med vissa egenskaper kan
hamna på Reach kandidatlista, och det kan medföra
stora kostnader. Men den allt mer ökande efterfrågan
på alternativ till farliga kemikalier är lika viktig.
Fastighetsägare är intresserade av att framtidssäkra
sina fastigheter, säger Carl Enqvist.
Material i kontakt med dricksvatten
Lika intressant är det att framtidssäkra material som
kommer i kontakt med dricksvatten så att vattnet är
fritt från tungmetaller och andra oönskade ämnen
som kan påverka människors hälsa eller miljön.
Men i dag finns inga krav på material i kontakt med
dricksvatten, varken nationellt eller på EU-nivå –
förutom för bly.
Det system av regler som styr valet av material
i vattenverk och distributionsanläggningar är kom
plicerat, och flera olika myndigheter är inblandade.
Det finns i dag inte någon myndighet som är ansvarig
för att avgöra om ett visst material är lämpligt att
använda.
– Under transporten från vattenverket till konsu
menten finns det risk för att vattnet påverkas. Därför
krävs det i praktiken att materialet i alla produkter
som kommer i kontakt med vattnet inte påverkar
vattnets kvalitet negativt, säger Gullvy Hedenberg,
dricksvattenexpert hos Svenskt Vatten.
Positivlista på önskelistan
Svenskt Vatten har länge tryckt på Boverket som
närmast ansvarig myndighet för att få fram råd och
riktlinjer för att underlätta för dricksvattenprodu
centerna att välja material, inte minst med tanke på
att svenska kommuner står inför betydande nyinves
teringar när det gäller infrastruktur för dricksvatten.
– Från början ville vi ha en positivlista som pre
ciserar vilka ämnen som får ingå i material som ska
användas i kontakt med dricksvatten. Men den listan
blir inte av, och det beror på producenterna som
av konkurrensskäl inte vill ha en positivlista, säger
Gullvy Hedenberg med viss skärpa.
Svenskt Vatten kan i nuläget endast hänvisa till
de ackrediterade bolagen Kiwa i Sverige AB och
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB som
typgodkänner vissa material, men det är fortfarande
frivilligt. Är det bra att det är frivilligt?
– Det är bättre att man får europeiska krav
med gemensamma regler. Boverket är den svenska
myndighet som deltar i det pågående europeiska
arbetet om material i kontakt med dricksvatten,
säger Gullvy Hedenberg.
Trögt på EU-nivå
På Boverket arbetar Bertil Jönsson, expert på
vatten- och avloppsinstallationer. I januari deltog
han i ”European Roundtable on materials and pro
ducts in contact with drinking water” som samlar
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» 100 000
» 500 000
representanter för europeiska myndigheter, tillverkar
organisationer och forskare. Även VA-organisationernas
EurEau ingår i nätverket.
– Nätverket har funnits i två år och initierades
för att materialfrågan är viktig och för att det handlar
om väldigt många produkter, säger Bertil Jönsson.
På förra mötet var det en representant för en
tillverkarorganisation som menade att det rör sig
om minst 500 000 olika produkter.
Inom nätverket informerar tillverkarorganisatio
nerna om arbetet med godkännande av material i
kontakt med dricksvatten.
– Det finns ingen CE-märkning för bygg
produkter i kontakt med dricksvatten utan de
enskilda medlemsstaternas godkännandesystem
gäller fortfarande, säger Bertil Jönsson.
Tyskland, Frankrike, Nederländerna och
Storbritannien (4MS) arbetar för gemensamma
godkännanden för material i kontakt med dricks
vatten och tar också fram data för långtidsexpo
nering av olika material.
– I Sverige är det nu på gång en stor utredning
om byggregler, men det är inte säkert att den här
specifika frågan kommer att ingå. Det är upp till
utredaren.
Boverket fick i uppdrag av regeringen att utarbeta
en strategi för att förbättra samordningen av material
frågorna. Som en del av den kommer Boverket
under maj månad att lägga upp information om
nuvarande regler på sin webbplats, bland annat om
typgodkännande av material och produkter i kontakt
med dricksvatten.
Skärp skyddet av vattentäkterna!
Det är inte bara i själva distributionen av dricks
vattnet som farliga och oönskade ämnen måste över
vakas för att inte orsaka skador på människor och
miljö. Ett minst lika viktigt område är skyddet av
vattentäkterna.
– Enligt en rapport från SGU har fem miljoner
svenskar ett otillräckligt skydd av sina vattentäkter,
varav en miljon helt saknar skydd, säger Peter
Sörngård, miljöexpert på Svenskt Vatten.
Svenskt Vatten menar att spridning och utsläpp
av de allra farligaste kemiska ämnena, som

olika kemikalier finns
registrerade hos EU.
olika produkter innehåller
material i kontakt med dricksvatten.

växtskyddsmedel, olja, bensin och diesel samt större
avloppsutsläpp ska förbjudas nära vattenuttagen i
hela landet. Tidigare fanns det nationella regler för
skydd av vattentäkter, men i stället kommer nu ett
lagförslag där all riskbedömning och allt ansvar förs
ner på lokal nivå och där den centralt reglerade
tillståndsplikten fasas ut ur skyddszoner runt
vattentäkter.
– Vi är inte tillfreds med förslagen för man har
inte tagit kemikaliesamhället på allvar. Vi importerar
fler och fler kemikalier och klimatet blir varmare
med fler skadeinsekter som måste bekämpas. Skyddet
av vattentäkter måste bli skarpare och vi måste ha
centralt reglerade förbud eller tillståndsplikt i
primärzonen, säger Peter Sörngård.
Han menar att det även är brist på sårbarhets
analyser, och att utvecklingen går mot större behov
av samverkan och skyldighet att samverka, och
system där det går att få vatten från annat håll.
– Utbrottet av Cryptosporidium i Östersund
fick upp ögonen på många. Det finns förslag om att
inrätta ett dricksvattenråd på Livsmedelsverket, och
det är bra. Hoppas det blir operativt.
➤

2 500

»Man bör ta
kemikaliesamhället
på större allvar.«
Peter Sörngård, Svenskt Vatten

ämnen på PRIO-listan får inte släppas
ut från påkopplade industrier till Revaqcertifierade avloppsreningsverk.

FOTO » ADOBE STOCK

Svenskt Vatten nr 1 2017

29

REPORTAGE FARLIGA ÄMNEN I VA-KRETSLOPPEN

Peter Sörngård har tre raka förslag på vad som krävs
för den framtida vattenförsörjningen: inrätta vatten
skyddsområden för samtliga kommunala täkter, mer
samarbete mellan kommuner och så skärpning av
kemikaliekraven.

»Vi arbetar uppströms
för att säkra råvattnet.«
Bertil Johansson, Norrvatten

Uppströmsarbete för att säkra råvattnet
Norrvatten som försörjer en halv miljon människor
med dricksvatten ur östra Mälaren har påbörjat ett
aktivt uppströmsarbete för att minska miljöpåverkan
och säkra råvaran för framtida dricksvattenproduktion.
– Vi tar fram en strategisk plan där vi tittar
på kapacitetsbehovet i förhållande till klimat,

»5
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befolkningsutveckling och kvalitetsaspekter, säger
Bertil Johansson, chef för kvalitet och utveckling hos
Norrvatten.
I det arbetet ingår att identifiera, bedöma och
avvärja risker, och som stöd har man tagit fram en
datormodell för hur föroreningar sprids i vatten
täkten.
– Vi måste ha koll på var vi har de största
belastningarna. Vi har avlopp och dagvatten som
påverkar Mälaren, avloppsverk som kan brädda,
jordbruksmark och olyckor med transporter. Man
pratar mycket om resiliens i dag och jag tycker det är
glasklart, säger Bertil Johansson.

miljoner svenskar har
otillräckligt skyddade vattentäkter.

En förutsättning för uppströmsarbetet är att det sker
i nära samarbete med kommunerna som gränsar till
Mälaren. Att det finns ett engagemang är viktigt.
Vid Norrvatten planeras även för att bygga ut
vattenverket, och utreda införandet av ny renings
teknik.
– Investeringen i nya processteg är för att hantera
om det kommer ut något i Mälaren, och uppströms
arbetet är för att förhindra att det sker, säger Bertil
Johansson och beskriver tidsperspektivet som
Norrvatten arbetar efter: i första hand till 2060
men även hela vägen till sekelskiftet. ❧

Korrekt debitering
kräver noggrann
mätaravläsning
Mineral resistenta vattenmätare
Region Gotland, Sweden

Region Gotland löser problem med avlagringar i
vattenmätarna genom att byta ut deras mekaniska
vatten mätare med ultraljudsmätare som är
resistenta mot mineraler. Den höga noggrannheten
på de nya mätarna vill försäkra att det blir rätt
debiterat till kunderna ihop med att livslängden
är upp till 16 år, vilket genererar stora besparingar.
Dessutom är mätarna fjärravlästa vilket minskar
problemen med mätaravläsningen.
”Besparingen ligger i att alltid få korrekta avläsningar
som i sin tur möjliggör rätt debitering. Det gagnar
både oss och abonnenten. Att slippa byta mätare
redan efter tre år innebär givetvis också en
besparing.”
Enhetschef på Region Gotlands vattenenhet,
Susanne Bjergegaard Pettersson

kamstrup.com/gotland
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RIKSDAGSPARTIERNA OCH DRICKSVATTENSKYDDET

Hur vill riksdagspartierna
skydda dricksvattentäkterna?
”Vilken enskild politisk åtgärd på nationell nivå anser du vara viktigast
för att skydda landets dricksvattentäkter från att förorenas av kemiska ämnen?”
Vi ställde frågan till företrädare för alla riksdagspartierna. Sju av dem har svarat.
Alla har en roll i miljö- och jordbruksutskottet (MJU).

Matilda Ernkrans (S)

Emma Nohrén (MP)

Jens Holm (V)

Matilda Ernkrans (S), ordförande i MJU

Kristina Yngwe (C), vice ordförande i MJU

»Det behövs åtgärder för att klara kraven
i EU:s vattendirektiv. Men viktigast är att vi
från början inte tillåter användning av farliga
kemiska ämnen. EU:s kemikalielagstiftning
Reach behöver skärpas. Avloppsreningen
måste bli bättre. Viktiga dricksvattentäkter
behöver ges ett starkare lagligt skydd, och
kraftfulla åtgärder behövs för att skydda mot
effekter av förändrat klimat.«

»Förebyggande arbete, uppströmsarbete,
är viktigt för att förhindra utsläpp av kemiska
ämnen, som läkemedelsrester, eller för att
identifiera utsläpp vid källan och snabbt därpå
kunna vidta åtgärder innan större skada
orsakas. Detta behöver kompletteras med
uppgradering av reningsverken för att hantera
de föroreningar som annars skulle läcka ut.«

Emma Nohrén (MP),
suppleant i MJU och EU-nämnden

Gunilla Nordgren (M),
ledamot i MJU, suppleant i näringsutskottet

»Miljöpartiet värnar skyddet av vårt dricks
vatten, och det finns många nödvändiga
åtgärder. En särskilt viktig åtgärd är att fasa
ut användningen av mycket farliga ämnen
samt att minska användningen av miljö- och
hälsopåverkande kemikalier. Det åstadkommer
vi främst genom att stärka kemikalielag
stiftningen och genom att införa ekonomiska
styrmedel.«

»Vatten är vårt viktigaste livsmedel, och vi är
mycket känsliga för störningar i dricksvattenförsörjningen. Skyddet av vattentäkterna är
därför en mycket viktig samhällsfråga. Kanske
det allra viktigaste för att förhindra förorening
är att det finns ett tydligt och väl samordnat
myndighetsansvar – för att utpeka vattentäkter
och för att kontrollera att det inte finns risk för
utsläpp till vattentäkterna.«
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Gunilla Nordgren (M)

Jens Holm (V),
bland annat ledamot i MJU och EU-nämnden

Lars-Axel Nordell (KD), bland annat
ledamot i MJU och suppleant i EU-nämnden

»Vi behöver få bort skadliga ämnen redan i
konsumtionsledet. Regeringen borde verka
för begränsningar både i Sverige och på
EU-nivå av ämnen med negativ inverkan på
hormoner och reproduktion och som är cancer
framkallande och mutagena. Skyddet av våra
vattentäkter behöver stärkas för att förhindra
negativ påverkan av till exempel kemiska
bekämpningsmedel, PFAS och mikroplaster.«

»Det behövs ett ramverk för rättssäkert bildande av vattenskyddsområden med skälig
kompensation för markägare. Samtidigt
behövs det tydliga krav på kommunerna att vid
behov skydda sina dricksvattentäkter genom
inrättande av vattenskyddsområden. Vattenskyddsområden är det bästa sättet att skydda
dricksvattnet mot inträngande kemikalier.«

Lars Tysklind (L), bland annat
ledamot i MJU och suppleant i EU-nämnden

Lars Tysklind (L)

Kristina Yngwe (C)

»Liberalernas utgångspunkt är principen
att ’förorenaren betalar’. I linje med detta är
den viktigaste åtgärden att skärpa kemikalie
skatten och då prioritera utifrån risk. En grundförutsättning är en tydlig skärpning av EU:s
kemikalielagstiftning Reach.«
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Lars-Axel Nordell (KD)

Kommentar av Peter Sörngård, miljöexpert hos Svenskt Vatten:
»Det är glädjande att partierna har ett starkt engagemang
för kemikalieskyddet av dricksvatten och lyfter fram åtgärder
som skärpta regler, uppströmsarbete, frivillig utfasning,
ekonomiska styrmedel med mera. Lokalt riskanpassade och
moderniserade vattenskyddsområden är en bas som behöver
kompletteras med fler åtgärder, inte minst med centrala regler
mot de största farorna närmast dricksvattenuttagen. Så verkar
tyvärr inte utvecklingen bli. Det behövs tillsyn och löpande
anpassning till nya kunskaper om kemiska ämnen.«

Delta i utlottningen! Skicka ett mejl till pia.svardinger@svensktvatten.se senast den 3 april och skriv ner meningen i de gröna rutorna (fyra ord).
Kom ihåg att skriva din postadress i mejlet. Vi lottar ut trisslotter till två personer. Vinnare av trisslotter för korsordslösningen i nr 6 är Elizabeth Salomonsson, Köping,
och Kerstin Sjöström Bruce, Söderhamn. Rätt mening: Vattentaxorna måste höjas.
Svenskt Vatten nr 1 2017
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NOTISER

NYA RAPPORTER OCH PROJEKT
Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget forsknings- och utvecklingsprogram om kommunal VA-teknik.
Här har vi samlat nya rapporter och projekt
som du även hittar på svensktvatten.se.
NYA SVU-RAPPORTER

» Utveckling av provningsmetod
för elektromuffsvets
Dagens standardprovmetoder för elektro
svetsar bygger på en visuell och subjektiv
bedömning av brottytan. En objektiv
och kvantifierbar metod för att utvärdera
kvaliteten hos svetsarna utvecklades, och
inledande tester utfördes. Rapport 2016-20.
Författare: Rikard Kärrbrant med flera
» Analys av anläggningsavgifter
och särtaxa
Det är stor skillnad mellan kommunernas
anläggningsavgifter. Rapporten ger ett
förslag till vägledning för arbetet med att beräkna kostnadsunderlag och besluta om hur
stor del av kostnaden som ska finansieras
med anläggningsavgifter. Rapport 2017-01.
Författare: Anna Dahlman Petri med flera
» Bakteriella samhällen
i dricksvattnets biofilmer
De övergripande målen för projektet var
att få bättre förståelse för ledningssystemets mikrobiella biofilmer och utveckla
metoder för att övervaka den mikrobiella
vattenkvaliteten. Rapport 2017-02.
Författare: Katharina Lührig
» Utvärdering av småskalig rening från
läkemedelsrester i källsorterad urin
Syftet var att undersöka vilka av metoderna ozonering, behandling med biokol och
enzymatisk nedbrytning som lämpar sig
bäst för rening av urin från antibiotika.
Metoderna studerades i form av litteraturstudier och småskaliga reningsförsök.
Rapport C_SLU2016-032.
Författare: Amanda Eskebaek
NYA SVU-PROJEKT

Konstgjord grundvattenbildning –
Erfarenheter av drift och underhåll
Kenneth M Persson, Sweden Water
Research. 350 000 kr
Haltbestämning av patogener
i råvatten för QMRA
Johan Åström, Tyréns AB. 23 8000 kr
Framtidens hållbara
VA-ledningssystem
Annika Malm, SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut. 680 000 kr
Aeroba granuler, en ny reningsteknik
för kommunala avloppsreningsverk –
en kunskapssammanställning
David Gustavsson, Sweden Water
Research. 331 000 kr
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Reduktion av mikroföroreningar
med membran och granulerat aktivt
kol (GAK)
Fredrik Jonsson, Kalmar Vatten AB/
Lunds tekniska högskola. 350 000 kr
Uppströmsarbete
– I dag och i framtiden
Marinette Hagman, Sweden Water
Research. 125 000 kr
REMISSVAR
Svenskt Vatten deltar som remissinstans
och skickar in ett 20-tal remissvar per år
till olika utredningar. Här har vi samlat de
senaste.
Dricksvattenutredningen
Svenskt Vatten har till Näringsdepartementet lämnat remissvar på betänkandet
En trygg dricksvattenförsörjning (SOU
2016:32). Utredningen är välgjord och
de flesta av förslagen är i huvudsak bra,
anser Svenskt Vatten. Ett viktigt förslag
är att lagreglera ökad samverkan mellan
kommuner för att säkerställa framtida
dricksvattenförsörjning i hela landet.
Utredningen slår i inledningen fast att
”Dricksvattnet utgör landets i särklass mest
samhällskritiska försörjningssystem, en
förutsättning för att samhälle, företag och
olika verksamheter ska fungera”. Det håller
Svenskt Vatten helt med om, och det är ett
konstaterande som förpliktigar.
En svaghet är att utredningen borde
ha tagit kemikaliesamhällets faror på
betydligt större allvar; vattentäkterna
behöver starkare skydd. Spridning och
utsläpp närmast vattenuttagen av de allra
farligaste kemiska ämnena, växtskyddsmedel, olja, bensin och diesel samt större
avloppsutsläpp ska förbjudas i hela landet,
anser Svenskt Vatten. Ett kemiskt ämne
som exempelvis PFAS är lika giftigt i hela
landet. Kunskaperna om kemiska ämnens
farliga egenskaper finns centralt och internationellt, men utredningen tycker frågan
ska regleras lokalt trots varierad kunskap.

130 meter till närmaste anslutningspunkt.
Fastighetsägarna har framfört att deras
dricksvatten utgör en hälsofara på grund
av mycket radon, järn och mangan samt
att det enskilda avloppet inte heller är bra
för miljön.
MMD prövar först om det finns något
planmässigt samband mellan den aktuella
fastigheten och de fastigheter som ingår i
verksamhetsområdet. Det konstateras att
fastigheten ingår i samma översiktsplan
som de andra fastigheterna men att
översiktsplanen endast är ett vägledande
dokument som inte endast kan utgöra skäl
för anslutning. Fastigheten ligger mer än
100 meter från de andra fastigheterna,
och såväl en väg som ett skogsområde
skiljer fastigheten från detaljplanen.
Domstolen anser därför inte att det finns
ett planmässigt samband.
Vidare prövas om fastigheten med hänsyn
till människors hälsa eller miljön ska
upptas i verksamhetsområdet. Ägarnas påstående att dricksvattnet skulle innehålla
höga halter av radon, järn och mangan har
inte styrkts genom utredning trots föreläggande om det. Det har inte heller visats att
det enskilda avloppet skulle vara i annat
än gott skick. Domstolen anser därför inte
att en allmän VA-anläggning skulle förhindra eller väsentligt motverka påtagliga
olägenheter för miljön. MMD beslutar att
kommunen inte har någon skyldighet att
tillhandahålla kommunalt VA till fastig
heten. (Mål nr M 196-16)

VA-DOMAR
Domstolsavgöranden som rör VA-organisationerna eller vatten- och avloppsfrågor.
Fråga om en fastighet ska ingå
i verksamhetsområdet eller ej
Ägarna till en fastighet önskar kommunalt
vatten och avlopp och har därför yrkat att
mark- och miljödomstolen (MMD) ska
ålägga kommunen att utöka verksamhetsområdet. Fastigheten befinner sig mellan
två detaljplanelagda områden och har
enskilt avlopp och borrad brunn. Det ena
detaljplanelagda området har nyligen
tagits in i verksamhetsområdet och
fastigheten har därmed endast

FOTO » JORDAN WHITT

Anläggningsavgift för
omhändertagande av dagvatten
Kommunfullmäktige i en kommun har
2013 beslutat att utöka verksamhets
området för vatten, spill- och dagvatten till
att omfatta bland annat en fastighet som
är en gammal bondgård med egen stenkista som dagvattenlösning. Fastigheten
ligger numera i tätbebyggt område, och
det finns risk för avrinning till nyexploaterade fastigheter. Fastighetsägarna gör
dock gällande att den egna stenkistan tar
hand om dagvattnet och vill därför inte
betala anläggningsavgiften i denna del.
Mark- och miljödomstolen håller med om
detta och konstaterar att kommunen inte
visat att stenkistan brister i sin funktion
eller tar sämre hand om dagvattnet.
När kommunen sedan överklagar ärendet
till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD)
görs en annan bedömning. MÖD anser att
kommunen visat att fastigheten har behov
av tjänsten bortledande av dagvatten.
Frågan är då om omhändertagandet kan
tillgodoses på bättre sätt, till exempel med
stenkistan. För detta har fastighetsägaren
bevisbördan. Domstolen konstaterar att
någon utredning till stöd för stenkistan
inte lämnats in av fastighetsägaren och
att det därför inte har visats att behovet
kan tillgodoses bättre med denna. Fastig
hetsägarna är därför skyldiga att betala
anläggningsavgift för dagvatten.
(Mål nr M 4087-16)

NOTISER

Var med under
Vattenforum 2017!
vattenforum i almedalen växer och blir ännu större. I
år kommer Svenskt Vatten, Havs- och vattenmyndigheten
och Stockholm International Water Institute att tillsammans
anordna Vattenforum under två dagar, 4 och 5 juli.
Vattenforum är en plats där branschen, politiker och
andra intresserade samlas för att prata om viktiga samhälls
utmaningar kopplat till vattenfrågor. Vi hoppas att du som
på ett eller annat sätt arbetar med vattenfrågor vill vara aktiv i
eller besöka Vattenforum. Kanske letar ditt företag, din orga
nisation eller myndighet efter en bra plats att anordna ett eget
event, mingel eller seminarium som knyter an till vattenfrågor
– då är Vattenforum rätt plats för er.
Vattenforum äger rum i ”Trädgården”, Mellangatan 1,
ett stenkast från S:t Hansplan mitt i Visby. Det är en mycket
trivsam miljö i en välskött trädgård där det finns ett stort och
välutrustat stortält med scen och med plats för cirka 75 sittande
personer (och minst 20 stående). Det är ett perfekt läge för
seminarier, mingel och middagar.
På Vattenforum erbjuder Svenskt Vatten sina medlemmar
plats att anordna eget seminarium eller event. Svenskt Vatten

kommeratt sponsra sina medlemmar
och medlemspriset är endast 30 000 kronor
(plus moms) per timme/seminarium i stället
för 40 000 kronor som är ordinarie pris. I det
ingår ljus, ljud, hjälp med marknadsföring samt plats på det
stora vattenminglet. Svenskt Vatten hoppas att detta ger fler
medlemmar möjligheten att vilja lyfta sina prioriterade frågor
på Vattenforum.
Om du är intresserad av att hyra Trädgården för eget
seminarium eller event, hör då av dig till Vattenforums projekt
ledare Anna Charlotta Johansson, info@vattenforum.nu. Om
du snarare vill diskutera eventuella gemensamma aktiviteter
med Svenskt Vatten, kontakta Annika Börje, annika.
borje@svensktvatten.se.

KZ
Vattenforum

KZ vattenkiosk och slamkiosk

Tar kontroll över vattenförsäljning och mäter externt slam.

- Valfria flöden upp till 30 liter per sekund
- Koppling till befintligt debiteringssystem
- Fjärrstyrning/dubbelriktad kommunikation - Kan integreras med kommunens debiteringssystem

- Finns för solcelldrift
- Som brunn eller färdig byggnad

Kontakta oss gärna för ytterligare information!

www.kzhandels.se · info@kzhandels.se · Tel: +46 300 54 16 10 · Fax: +46 300 54 38 05
KZ Handels AB · Box 10337 SE-434 24 KUNGSBACKA

KZ
HANDELS
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Hallå där företagsabonnent!

FRÅGA VA-JURISTEN:

Clara Lindgren

VI GÖR GAMLA RÖR SOM NYA

Vi frågade Mattias Höglund, vd för Pollex, om trender i branschen. Han nämner att VA-systemet, vårt
viktigaste försörjningssystem, behöver synliggöras
för gemene man för att få acceptans för de reinvesteringar som behövs. Han är övertygad om att schaktfria
metoder är framtiden.
Vad arbetar ni med på företaget Pollex?
– Vi jobbar med underhåll och schaktfri förnyelse av vatten- och
avloppsledningar. Vi har ett antal metoder för att rengöra dricks
vatten- och andra tryckledningar när man får problem med miss
färgningar, bakterier eller kapacitetsnedsättningar. Vi arbetar också
mycket med utredningar och felsökning av tillskottsvatten för
att identifiera källorna till problemet. Även inom vår schaktfria
ledningsförnyelse jobbar vi mycket mot trycksatta ledningar med
olika metoder. Vi kan förnya de flesta typer av tryckledningar, allt
från dricksvatten- till fjärrvärmeledningar. Givetvis gör vi även en
del självfallsledningar när någon av våra metoder är bästa valet. Vårt
mål är att alltid kunna erbjuda den bästa lösningen för kunden.
Därför håller vi alltid ögonen öppna för nya metoder och lösningar.
Vilken är den största nyttan med ert arbete?
– Det är helt klart den minskade miljöpåverkan man får med schaktfritt och att vi är med och säkerställer att man runt om i Sverige får
ett rent och säkert dricksvatten direkt ut kranen. Om man använ
der schaktfria metoder när man behöver förnya sitt ledningsnät, så
minskar man belastningen på miljön och kringliggande infrastruk
tur oerhört mycket. Koldioxidutsläppen är mellan 50 och 80 procent
lägre än vid traditionell förläggning genom schaktning.
Vilka trender ser du i branschen?
– Jag tycker att VA-frågorna och särskilt behovet av investeringar
i förnyelse och underhåll av ledningsnätet har lyfts till en högre
nivå och tagit plats i debatten bland Sveriges ledande tidningar och
forum. Det tror jag delvis beror på att Svenskt Vatten varit tydligare
i sin kommunikation kring vad som krävs av våra kommuner för att
bibehålla VA-infrastrukturen i bra skick.

»Man ska inte
betala två gånger
för samma sak.«
Clara Lindgren,
jurist på Svenskt Vatten

Svenskt Vattens jurister arbetar med
medlemsrådgivning och juridiskt påverkansarbete.
FRÅGA: Hur beräknas anläggningsavgift för
fastighet som tidigare varit bebyggd och betalat
avgift men som stått obebyggd i 30 år?
Först och främst behöver klargöras att kommunens VA-taxa med
ger en nedsättning av anläggningsavgiften med hänsyn till tidigare
erlagd anläggningsavgift. Om så är fallet får vidare vägledning i
detta fall hämtas från praxis.
Från VA-nämnden finns ett rättsfall där fastigheten kan klassas som
”obebyggd” med hänsyn till att den varit obebyggd i cirka 30 år.
I detta fall har en fastighet arrenderats ut och arrendatorn 1953 upp
fört en mindre byggnad som anslutits till det kommunala VA-nätet.
Denna byggnad revs 1973 och fastigheten stod sedan obebyggd till
1984 då den såldes och ett bostadshus uppfördes. VA-nämnden
kom fram till att brukningsrätten kunde hänföras till den tidigare
byggnaden (eftersom marken arrenderas av byggnadens ägare som
också var VA-abonnent) och inte till själva fastigheten. Bruknings
rätten upphörde därmed när byggnaden revs 1973 och de nya
ägarna åläggs i målet att betala ny anläggningsavgift.
Det finns även en dom från VA-nämnden som handlar om en fastig
het bebyggd med en liten stuga och som anslöts till kommunalt VA
1962. Fastighetsägaren betalade då en anslutningsavgift till huvud
mannen. Senare har stugan rivits och fastigheten bebyggts med ett
större bostadshus. VA-nämnden kom fram till att fastighetsägaren
därför ska betala en ny anläggningsavgift som reducerats med nu
gällande ”grundavgift” och med nu gällande ”våningsyteavgift”
motsvarande den tidigare stugan.

Till sist, hur vill du helst ha ditt dricksvatten?
– Utan bubblor, direkt ur kranen och gärna
i ett tunt glas. Fast det smakar nog som
allra bäst ur vattenflaskan under ett hårt
träningspass.

Slutsats: Om inte fastigheten kan klassas som obebyggd bör fokus
läggas på principerna i det andra fallet. När man bestämmer med
hur mycket avgiften ska reduceras ska beräkningen utgå från beloppen
i nuvarande VA-taxa, oavsett vilka belopp som tidigare har betalats
av fastighetsägaren. Principen är att grundavgift samt tidigare
bebyggelses storlek ska räknas av. Huvudregeln är generellt att
man inte ska betala två gånger för samma sak. ❧

I varje nummer av Svenskt Vattens tidning
får någon av våra företagsabonnenter
presentera sig. Vill du vara med?
Kontakta redaktionen@svensktvatten.se.

I varje nummer publicerar vi frågor från våra medlemmar. Nytt
för det här numret är att det går att formulera frågor direkt till
både våra jurister och våra vattenexperter. Mejla oss gärna och
berätta vad du skulle vilja få svar på!
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vd för Pollex

NOTISER

BESIKTNING AV VATTENVERK – MED STRUKTUR
på svenskt vattens webbplats har det hittills funnits en checklista för besiktning av

vattenverk. Den har nu kompletterats med en vägledning för periodisk besiktning och en
checklista att fylla i vid platsbesiktning. Vägledningen och checklistan har tagits fram av
Mats Strand, VattenProjekt AB. Svenskt Vattens dricksvattenkommitté har lämnat syn
punkter och Viktor Lund, Borås Energi & Miljö, har varit bollplank under hela arbetet.
– Trots att vattenverken producerar vårt viktigaste livsmedel har det inte funnits
krav på besiktning av vattenverk. Det förekommer ändå på några vattenverk. Svenskt
Vatten anser att det är viktigt med besiktning av vattenverk så att vi säkerställer god
dricksvattenförsörjning, säger Gullvy Hedenberg, dricksvattenexpert hos Svenskt Vatten.
Mats Strand har gjort en besiktning av vattenverket i Växjö kommun. Där brukar
man ha vattenverksinspektion vart tredje år, och de utförs vanligtvis av egen personal.
– Nu kände vi att det vore bra med någon som kommer utifrån, någon som ställer
helt andra frågor och ser anläggningen ur ett annat perspektiv, säger Stefan Franzén
på VA-avdelningen. Vi har länge jobbat med att hålla våra anläggningar i bra trim
så det blev inga stora avvikelser. Däremot fick vi bra förslag på åtgärder i processen.
Sedan tilltalar detta med standarder och checklistor oss. Det måste bli mer struktur
på besiktningarna.

FOTO » THOMAS PETTERSSON

ANALYS AV VÄXTSKYDDSMEDEL
I RÅVATTEN OCH DRICKSVATTEN
kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten
undersökt om de analyspaket för växtskyddsmedel
som erbjuds av svenska laboratorier omfattar alla
relevanta substanser.
Merparten av de substanser som sålts i stora
mängder under perioden 1985–2014 ingår i minst
ett analyspaket. Men det finns 23 substanser som
inte ingår och som man anser borde analyseras.
Det finns också några som analyseras i ett stort antal
prover men som aldrig detekteras och som man
därför kan överväga att slopa framöver. CKB har
också undersökt vilken teknisk kvalitet på analyserna
som laboratorierna erbjuder med avseende på
rapporteringsgränser och mätosäkerhet.
Slutsatsen är att tillgängliga analysdata ger ett
tillfredställande underlag för att undersöka generell
förekomst av växtskyddsmedel i yt- och grundvatten
och bedöma långsiktiga trender. Däremot kan det
finnas vattentäkter där man eventuellt kan ha under
skattat förekomsten av vissa enskilda substanser på
grund av analyspaketens utformning.
Hela rapporten Analyser av växtskyddsmedel i råoch dricksvatten finns att ladda ner från SLU:s webb
plats (www.slu.se).

UV-LJUS I RINGSJÖVERKET
Ringsjöverket förser en stor del av Skåne med dricksvatten. Som en del av en
långsiktig plan för säker dricksvattenförsörjning i regionen har man nyligen
byggt klart och invigt Sveriges största UV-anläggning. Parasiterna Giardia och
Cryptosporidium är resistenta mot klor, men inte mot UV-strålning. Tidigare
behandlades vattnet med hypoklorit; därför är den nya anläggningen en säkrare barriär än den tidigare. Det utgående vattnet kommer även fortsättningsvis
att behandlas med klor, men dosen blir lägre och kommer att sänkas successivt
på flera års sikt. Beroende på situationen ute i ledningsnätet fattas sedan beslut
om hur kloret ska doseras i framtiden.
FOTO » ADOBE STOCK

BioRec hjälper
din kommun med
slamhantering
och REVAQ-arbete

Vi hjälper stora som små kommuner
Kontakta gärna:
Katarina Hansson, projektledare
T: 042-25 33 75
E: kata@biorec.se
www.biorec.se
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NOTISER

Mikroplaster
i miljön

Under fjolåret arbetade Svenskt Vatten fram ett PM om
mikroplaster: ”Mikroplaster – källor, uppströmsarbete samt
möjligheter till rening vid kommunala reningsverk.” Det
är tänkt att fungera som stöd för alla inom och utanför
VA-branschen som är intresserade av mikroplaster. För den
som vill läsa mer finns det gott om länkar i dokumentet,
som går att ladda ner på www.svensktvatten.se.
Mikroplaster definieras ofta som plastpartiklar som är mindre
än 5 mm i diameter. Studier har visat att det i Mälaren och
Vättern förekommer mikroplastpartiklar i samma nivåer
som i haven. Vattenorganismer som konsumerar plast
partiklarna kan få skador i bland annat magtarmsystemet.
– Det finns mycket mindre forskning när det gäller effekter
av mikroplaster på marklevande organismer, säger Anders
Finnson, miljöexpert hos Svenskt Vatten. Därför har vi nu
tillsammans med några medlemmar startat ett FoU-projekt
i samverkan med Aalborgs universitet, Sweden Water
Research, JTI och Hushållningssällskapet. Vi vill få fram mer
kunskap om hur markmiljön kan påverkas av mikroplaster i
jordbruksmark som gödslas med avloppsslam.
Avloppsreningsverk avskiljer en stor del av de mikroplastpartiklar som finns i inkommande vatten, men det kan fortfarande finnas risk för miljöpåverkan av mikroplaster som
passerar reningsverken.

FOTO » ADOBE STOCK

Brutet vatten

MANAGEMENTKOMMITTÉN SÖKER
VA-CHEF FRÅN MINDRE KOMMUN

Marknadens minsta hörnmodell!
Radonett AirGap 60/5 – Pumpstationsmodell
Radonett Airgap uppfyller SS-EN 1717
kategori 5 och har mer än 40 miljoner
drifttimmar sedan 1994.

Radonett AirGap
+ invändig rostfri 3-faspump

NYHET!

skyddad mot aggresiv miljö

Hörnmodell!

+ styrning via givare och PLC
+ inga krånglande
och läckande flottörer

mjukstängande magnetventil
kompletta aggregat
191

driftsäker och kort installationstid
frekvensstyrning som tillval

38
0

418,41

tank i syrafast rostfritt stål Aisi 316

0

larm och torrkörningsskydd

5
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5 olika modeller

119,44

+
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+

488,46
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Brinner du för organisation, ekonomi och verksam
hetsstyrning? Vill du vara med och utveckla Svenskt
Vattens verksamhet? Svenskt Vattens Management
kommitté söker en ny medlem. Vi strävar efter att
uppnå balans i kommittén mellan olika typer av
organisationsformer samt mellan små och stora
kommuner för att kunna identifiera utvecklings
behoven i hela Sverige. Just nu söker vi särskilt efter
en VA-chef eller motsvarande från en kommunal
förvaltning i en mindre kommun. Är du intresserad,
ring eller maila Magnus Montelius (magnus.mon
telius@svensktvatten.se, 08-506 002 21, 070-862
34 61).
Svenskt Vatten har kommittéer inom områdena
dricksvatten, rörnät, avlopp, utbildning, utveckling,
kommunikation och management. Fackkommitté
erna ska vara ett stöd för Svenskt Vattens personal i
att företräda och bidra till utveckling av branschen.
Genom sina kompetenser och sin förankring ska de
säkerställa att Svenskt Vatten arbetar med de frågor
medlemmarna efterfrågar.

NOTISER

Ny på jobbet!
Lena Blad

VD FÖR GÄSTRIKE VATTEN
Lena Blad är sedan i december vd
för Gästrike Vatten. Hon rekry
terades internt och kom från en
tjänst som avdelningschef där hon
har varit sedan 2010. Tidigare har
hon arbetat på Vägverket och Sveriges
geologiska undersökning (SGU).
– Jag är glad för det förtroende som jag har fått från vår
styrelse och från medarbetarna. Jag ser fram emot att tillsam
mans med medarbetarna leda och utveckla Gästrike Vatten
i dialog med våra ägarkommuner och kunder genom de ut
maningar vi och VA-Sverige står inför, säger Lena Blad.

SVU-PROJEKT OM PRIORITERADE NYCKELTAL
ett nytt svu-projekt startade i december med Annika Malm som

projektledare: Prioriterade nyckeltal för VA-verksamheten. Projektet
är ett resultat av en riktad utlysning från Svenskt Vatten.
– Syftet är att ta fram och föreslå ”lagom” nivå för prioriterade
nyckeltal för VA-verksamheten, säger Anne Adrup, Svenskt Vatten.
Nyckeltal behövs på alla nivåer i en organisation och för olika per
spektiv, som det tekniska perspektivet, det ekonomiska/resursmässiga
samt brukarperspektivet.
De föreslagna nyckeltalen kommer att motiveras, förankras,
värderas och prioriteras i projektgruppen och i en referensgrupp.
Värderingsintervall tas fram och stäms av med referensgruppen och
med de värderingsintervall som redan finns i Sverige och i omvärl
den. De nyckeltal som tas fram kommer bland annat att ingå i
underhålls- och förnyelseplanering samt i VASS-undersökningarna.
Projektet ska slutföras under 2017.

Kemikalieanvändning för klädproduktion
Ann-Charlotte Duvkär

VÄLFUNGERANDE SAMHÄLLE SOM DRIVKRAFT
Sedan november 2016 är
Ann-Charlotte Duvkär affärsom
rådeschef Vatten på Mälarenergi.
Hon har lång arbetslivserfarenhet av
vatten, miljö, avlopp och samhällsbyggnad. Närmast kommer
hon från positionen som miljövårdsdirektör på Länsstyrelsen
i Västmanlands län. Dessförinnan var hon chef för Swecos
vatten- och miljökonsulter i Västerås, en verksamhet som
hon initierade 2005 och sedan byggde vidare.
– Det som driver och engagerar mig är ett väl fungerande
samhälle. Därför är min nya tjänst på ett ledande infra
serviceföretag som Mälarenergi utmanande, engagerande
och tillfredsställande, säger hon.

För 1 kg T-tröjor går det i genomsnitt åt 3 kg kemikalier:
• Framställning av fiber (mineralgödsel och bekämpningsmedel i bomullsodling samt ämnen som används vid tillverkningen av viskos och polyester)
• Produktion av garn och tyg (oljor, klisterämnen, tensider,
natronlut, blekmedel, skumdämpare, vätmedel och
komplexbildare)
• Färgning och efterbehandling (pigment, tvättmedel och
impregneringsmedel)
• Transport (medel mot mögel och ohyra)

• Användning av färdiga plagg (tvätt- och sköljmedel)
Källa: Kemikalieinspektionen, 2010

FOTO » ADOBE STOCK

Linda Evjen

TILLBAKA I BOTKYRKA
Linda Evjen är sedan årsskiftet ny
VA-chef i Botkyrka. Hon kommer
närmast från konsultföretaget
WSP Sverige AB där hon har
arbetat som uppdragsledare med
VA-utredningar. Linda studerade
samhällsbyggnadsteknik vid Luleå tekniska universitet och
fick därefter sitt första jobb som utredningsingenjör i
Botkyrka kommun 1999.
– Att få chans att komma tillbaka till Botkyrka är riktigt
roligt, säger hon. Det är en spännande kommun med många
kontraster och stora möjligheter och utmaningar. På VAavdelningen ser vi framför oss utmaningar med hög exploa
teringstakt och ett ledningsnät som behöver underhållas och
förstärkas. Dessutom med ökat fokus på miljöaspekter.

TEXTILBRANSCHEN SPARAR VATTEN
inom sweden textile water initiative

(STWI) samarbetar 43 svenska och nordiska
textilföretag för att bidra till hållbar utveckling
i produktionsländer som Turkiet, Kina, Indien,
Bangladesh och Etiopien. 12 000 anställda har
fått utbildning i att spara vatten, kemikalier
och energi. Under år 2015 sparade man 2,5
miljoner m3 vatten och 1 140 ton kemikalier
i de fabriker som var involverade. I en ny bok
som är skriven på engelska kan du följa med
på resan till det som blev STWI och läsa om
hur man tillsammans författade guidelines för hållbar vattenanvänd
ning. Samarbetsmodellen anses kunna kopieras av andra branscher.
Boken kan beställas via: order@sleepwell.nu
Svenskt Vatten nr 1 2017
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NOTISER

1177 kan förvarna om sjukdomsutbrott
Varje år får 1177 Vårdguiden ta emot 5,5 miljoner samtal.
De flesta rör frågor om olika sjukdomar. Genom att
analysera samtalsmönstret kan man på ett tidigt stadium
se var olika smittor håller på att spridas. Exempelvis kunde
man redan 3,5 månad före Cryptosporidiumutbrottet i
Skellefteå år 2011 se att allt inte stod rätt till. Hade man
kunnat korrelera samtalen med vattendistributionsområdena hade man fått tydliga indikationer på att
smittan var vattenburen.

fördelarna med systemet. Är du intresserad så anmäl dig
till Pär Bjelkmar på Folkhälsomyndigheten (halsolage@
folkhalsomyndigheten.se).
– Att vara ansluten till Hälsoläge är ett utmärkt sätt att få en
förvarning om ett misstänkt vattenburet sjukdomsutbrott,
säger Gullvy Hedenberg, Svenskt Vatten. Det har varit
ytterst få vattenburna sjukdomsutbrott de senaste åren
och vi vill ju att den trenden ska fortsätta.

Nu finns ett systemstöd för bevakning och bedömning av
utbrottsrisker baserat på samtal och orsaker till kontakt
med 1177 Vårdguiden. Kommuner kan ansluta sig och få
automatiska e-postutskick vid avvikelser i samtalsmönstret
samt tillgång till ett webbaserat interaktivt verktyg för
att utföra mer detaljerade analyser. Genom detta får
kommunens VA-förvaltning förvarningar och kan vidta
åtgärder innan ett stort sjukdomsutbrott är ett faktum.
Kostnaden för denna e-hälsotjänst är cirka 12 öre per
invånare och år. Hittills är det bara 30–40 kommuner
som anslutit sig till systemet. Vi hoppas att fler ska inse

NYA KURSER I FÖRNYELSEPLANERING

LIVSMEDELSSTRATEGI MISSAR DRICKSVATTNET

År 2011 kom rapporten från SVU-projektet ”Handbok i förnyelse
av VA-ledningar”. Med den som bas skapades 2016 verktyg för
att underlätta framtagandet av förnyelseplaner. Annika Malm, SP,
har lett arbetet med stöd av en referensgrupp. Resultatet består av
mallar i Word och Excel som bildar underlag till en förnyelseplan.
Från mallar skapas tabeller och diagram, textförslagen justeras och
en färdig förnyelseplan växer fram. Mallarna testades på kurser i
höstas, där deltagarna arbetade vidare med det underlag de för
berett hemma.
– Vi vill tacka alla kursdeltagare – ni har kommit med många
bra synpunkter. Små justeringar utifrån förslag från första tillfället
innebar mer flyt nästa gång, säger Anne Adrup, Svenskt Vatten.
Kursutvärderingen visar att två dagar behövs för att hinna med
materialet och få tid för diskussioner. Det blir också en fortsätt
ningskurs för att komma vidare i arbetet. I kalendariet finns kurser
inlagda för våren, och fler tillfällen
kommer i höst.
– Matig kurs som gav
– Vi anordnar gärna kurser
mycket hjälp. Bra kombination
regionalt eftersom det kan
av att dels förbereda hemmavid för
underlätta att ha några i när
att sedan praktiskt jobba på kurstillfället,
samtidigt som då möjligheten fanns
heten som man kan diskutera
att ta de frågor som kom upp då
arbetet med. I år startar också
man började gå igenom
arbetet med en publikation,
allt material.
med materialet och för
nyelsehandboken
som grund, säger
– Väldigt kul med en
kurs om förnyelseplanering.
Anne Adrup.

regeringen har lagt fram propositionen ”En livsmedels

Kommentarer
från utvärderingen:
40
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strategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet”
(2016/17:104). Den ska ses som en plattform för politiken fram
till år 2030. Svenskt Vatten konstaterar i ett pressmeddelande att
det är tveksamt om regeringen ser dricksvatten som ett viktigt
livsmedel. Strategin hänvisar bara pliktskyldigastt till dricksvatten
utredningen. Risken är att vattentäkterna förorenas ännu mer av
växtskyddsmedel när matproduktionen ska öka. Regeringen har
redan luckrat upp reglerna för spridning av bekämpningsmedel
nära vattentäkter.
– Vi är positiva till att den inhemska matproduktionen värnas,
men ökad matproduktion måste balanseras mot skyddet av dricks
vattnet. Matproduktion och dricksvattenproduktion behöver
betraktas som lika viktiga, säger Anna Linusson, vd på Svenskt
Vatten.

Även kul att träffa andra som
jobbar med samma sak.
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KALENDARIUM
För att se det senaste uppdaterade kalendariet gå in på svensktvatten.se och klicka på kurser och seminarier.
Saknar du någon kurs i kalendariet? Hör av dig till kursbokning@svensktvatten.se.

KURSER
Dricksvattenteknik Introduktion
Kalmar 7–9 mars
Avloppsteknik Introduktion
Sigtuna 14–16 mars
VA-ekonomi
Umeå 15–16 mars
Rörnät Diplomkurs
Göteborg 20–24 mars och 24–28 april
Rörinspektion för beställare
Hässleholm 22 mars
Lagen om allmänna vattentjänster
Stockholm 4–5 april
Hydraulisk och hydrologisk
dimensionering av avloppssystem
– Grundkurs
Borlänge 22–23 mars
Avloppsteknik Diplomkurs
Sigtuna 27–31 mars samt 8–12 maj
Hygien vid arbete med
vattenledningar
Kalmar 28 mars
Dricksvatten Diplomkurs
Sigtuna 3–7 april samt
29 maj – 2 juni
Lagen om allmänna vattentjänster
Stockholm 4–5 april
Rörnätsteknik Introduktion
Borlänge 4–6 april
Kontrollant VA-ledningar
– kontroll av plaströrssvetsar
Stockholm 4–6 april
Förnyelseplanering ledningsnät
– grundkurs
Stockholm 5–6 april
Kommunikation och
kundbemötande
Sigtuna 26–27 april

NYHET! Dricksvatten riskanalys
– MBA och HACCP
Stockholm 3–4 maj
Lagen om Allmänna Vattentjänster
Malmö 3–4 maj
Utbildning i slamcertifiering – REVAQ
Växjö 3–4 maj
Dricksvattenteknik Introduktion
Sigtuna 9–11 maj
Reglerteknik och mikrobiologi
i avloppsreningsverk
Uppsala 9–11 maj
Förnyelseplanering Ledningsnät
– Fortsättning
Stockholm 11 maj
Rörnätskurs för arbetsledare – anläggning, drift, underhåll och förnyelse
Stockholm 9–12 maj
Kommunikation och
kundbemötande – fortsättning
– Svåra samtal och
fördjupad kommunikation
Göteborg 30–31 maj
Avloppsteknik Introduktion
Östersund 30 maj–1 juni
Utbildning i dricksvattenhygien
Söderhamn 31 maj–1 juni
SEMINARIER OCH KONFERENSER
Vattnet tar slut!
En heldagskonferens
om vattenbristen 2016
Kalmar 29 mars
Rörnät och klimat 2017
Malmö 29–30 mars
Nationella
dricksvattenkonferensen 2017
Göteborg 26–27 april
Vattenstämman 2017
Karlstad 16–17 maj

ÖVRIGT
I verktygslådan för kommunikatörer
på svensktvatten.se/komverktyg finns
aktuell information om:
Vattenresan med Mattias Klum
Motala 13 mars
Kalmar 14 mars
Västerås 29 mars
Gävle 6 april
Växjö 25 april
Halmstad 26 april
Falun 9 maj
Uppsala 10 maj
Örebro 15 maj
Se alla resestopp 2017:
svensktvatten.se/vattenresan
Världsvattendagen
22 mars
Stora Biltvättarhelgen
22–23 april

Ny kurs i ”Dricksvatten
riskanalys – MBA och HACCP”
Säkerhet är av yttersta vikt vid produktion av samhällets viktigaste livsmedel – dricksvatten. Troligen
kunde de stora Cryptosporidiumutbrotten i Östersund och Skellefteå ha undvikits om det hade utförts
riskanalyser och vidtagits säkerhetsåtgärder.
– Vi är glada att kunna erbjuda en mer komplett kurs
i riskanalys av dricksvatten, säger Gullvy Hedenberg,
dricksvattenexpert på Svenskt Vatten. Det är ett led
i arbetet att minska riskerna för framtida utbrott
genom att erbjuda medlemmarna stärkt kompetens
på området.
Kursen om MBA (Mikrobiologisk BarriärAnalys)
och egenkontroll med HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Point) pågår två dagar. Den ger överblick av vad mikrobiologisk säkerhet är, principerna
för MBA och vilka verktyg som finns, samt övning i
metoden. Man går också igenom Svenskt Vattens
publikation P111 som är vägledning till hur ett egenkontrollprogram för produktion och distribution av
dricksvatten bör vara utformat. Nästa kurstillfälle är
3–4 maj i Stockholm.

Annonsörer i detta nummer:
Aarsleff Rör, NCC, Dymatic, SSG, Standard Sol Gr., MJK Automation, Siljan Allards, KZ Handels, Amiantit, Kamstrup, Radonett, Bio Rec.
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VA-banken ger stöd för hela informationskedjan, från
arbetet i fält till digitalisering och planeringsarbete.
va-utveckling.se

SETTING NEW STANDARDS
WWW.SSG.SE

.se
En enklare VArdag
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Svenskt Vatten
Box 14057, 167 14 Bromma

Sveriges största samtalsarena för vattenfrågor

Hur säkrar vi vattnet då Sverige växer?
De senaste åren har Sverige haft en snabb befolkningsökning, om än ojämnt fördelad,
och vi har passerat 10-miljonersstrecket. Nästa miljongräns uppnås sannolikt om nio
år och det medför att vi behöver bygga drygt 700 000 nya bostäder. Vad behöver vi då
göra för att ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav även i framtiden?

ANMÄL DIG NU!
16 –17 MAJ I KARLSTAD
svensktvatten.se/vattenstamman

