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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

Hur säkrar vi vattnet
när Sverige växer?
sveriges invånarantal har precis passerat
10-miljonersstrecket och det dröjer kanske bara
sju år tills vi passerar 11 miljoner. Alla dessa
invånare kommer att behöva vatten. Just nu är
vattenbrist och torka är på allas läppar – men att
säkra vattnet är inte bara en kvantitativ fråga.
Minst lika viktigt är att säkra vattnets kvalitet.
Det är naturligt att dricksvattnet hamnar i fokus
och här finns massor att göra för att säkra tillgång
och kvalitet i framtiden. Det kan handla om
ändrad lagstiftning, förändrat regelverk, nya eller
utbyggda överföringsledningar eller förstärkta
barriärer. Det behöver dessutom ske i en situation
där bostadsproduktionen går på högvarv i stora
delar av landet. Det är en utmaning. Dricksvattenutredningen konstaterade att Sveriges kommuner
behöver samverka för att klara dricksvattenförsörjningen i framtiden och det syns även tydligt i vårt
hållbarhetsindex att det finns mycket att vinna på
samverkan i vattenfrågan.
Ibland handlar det om det motsatta. Att säkra
människor, byggnader och miljön MOT vattnet.
En anpassning till ett förändrat klimat med fler
skyfall och stigande vattennivåer innebär också att
säkra vårt vatten mot de okontrollerade flödena
och översvämningarna som vi har sett fler och fler
av. Snart lägger klimatanpassningsutredningen
fram sina förslag och vi hoppas och tror att några
av dem ska underlätta arbetet för Svenskt Vattens
medlemmar om de realiseras.

Vi kan och ska ägna oss åt beslutspåverkan så att
samhällets planering och utveckling tar hänsyn till
vattnet. Vi måste skapa opinion bland allmänheten
så att politikerna känner stöd i att fatta kloka och
hållbara beslut för att säkra vattnet.
Många menar att ”Water is the new oil”. Det är en
kittlande metafor och geopolitiskt finns det många
paralleller mellan oljans roll under 1900-talet och
den som vattnet kanske kommer att spela under
ett mer och mer fossilfritt 2000-tal.
Men det finns en stor och viktig skillnad. ”Peak
oil” motsvaras inte av nåt ”Peak water”. Vattnet
kommer inte att ta slut, men rent vatten kommer
definitivt att kunna bli lika svåråtkomligt och dyrt
som oljan.
Men det sker bara om vi inte tar hand om det,
förstår dess värde och säkrar det när Sverige och
resten av världen växer. Så vi på Svenskt Vatten,
våra medlemmar och invånarna i Sverige har
saken i våra egna händer. ❧

Svenskt Vatten och våra medlemmar har en stor
och avgörande roll för att säkra vattnet när Sverige
växer.
Vi kan öka kunskapen och medvetenheten om
de stora utmaningarna i framtiden, både i de
växande kommunerna och de kommuner där
befolkningen faktiskt minskar. Vi kan visa upp den
dolda infrastrukturen i vattenverk, ledningsnät och
avloppsreningsverk och vikten av att underhålla
och bygga ut den. Vi kan peka på hotemen också
på möjliga lösningar. Vi kan avslöja strutstaktik
som inte vill kännas vid vattnets verkliga värde och
vi kan argumentera för att friskt vatten, rena sjöar
och hav är värt att investera i.

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”.

cactus.se

Cactus Eye.
Ett öppet driftsystem.

Cactus Eye är inget vanligt driftsystem. Med mer än 70
kommunikationsprotokoll kan Cactus Eye kommunicera med de
Ta steget! flesta PLCer som finns på marknaden.
Utöver att kunna kommunicera med olika typer av PLCer, har
Cactus Eye även stöd för att enkelt integrera in data från andra
externa system. Vad sägs om labb data direkt in i driftdatat. Energidata för
uppföljning på förbrukning.Väderdata för att styra i förbyggande syfte.
Data från fler och fler käller blir allt mer tillgängliga. Ni som verksamhet ska
enkelt kunna dra nytta av all data ta beslut utifrån informationen som hämtas in.
Cactus Eye skapar insikt så att du lättare kan ta rätt beslut.
Ett 30-tal kommuner har redan valt Cactus Eye som överordnat driftsystem
för deras VA-anläggningar. Kontakta oss i dag för en egen demo.

KRANMÄRKT

KRANMÄRKT
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Hälsosamt och hållbart, utan
transporter och onödigt avfall
Sveriges kranvattenkvalitet tillhör de bästa i världen, ändå blir det allt vanligare
i Sverige att dricka flaskvatten. Enligt statistik från Sveriges Bryggerier köper vi
231,7 miljoner liter flaskvatten per år, det innebär 25 liter per person.
TEXT » SOFIA LERINGE FOTO » ANNE LUNDGREN, GÖTEBORGS STAD KRETSLOPP OCH VATTEN
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för att få fler att välja kranvatten framför

*

flaskvatten lanserar Svenskt Vatten nu Kranmärkt
i hela Sverige. Kranmärkt (kranmarkt.se) är en
hållbarhetsmärkning av verksamheter som endast
använder sig av kranvatten. Det betyder att
arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller
utbildningar är fria från flaskvatten. Genom att
kranmärka tar du ställning för en bättre miljö och
inspirerar andra att också välja kranvatten framför
flaskvatten.

Minst 250 gånger billigare
Ett av de argument Svenskt Vatten lyfter fram för att
framhäva fördelarna med kranvatten är kostnaden.
Vi har undersökt literpriset på flaskvatten köpt i
butik och jämfört det med kostnaden för en liter
kranvatten och då kommit fram till att flaskvatten
är minst 250 gånger så dyrt som kranvatten.
Uträkningen bygger på en genomgång av en handfull av de största bryggeriernas pris på flaskvatten.

För att kranarna skulle
synas i vimlet på Göteborgs
Kulturkalas tog man fram
dessa fina ”vattenposter”.

Vi har räknat på ett pris lite billigare än det billigaste
flaskvattnet.
Genomsnittspriset för en liter kranvatten i
Sverige är cirka 4 öre. Då ingår förutom produktion
och distribution till en kran nära dig, också skydd
av våra vattentäkter där vårt dricksvatten hämtas,
rening av avloppsvattnet och hantering av dagvatten.
Minst 300 gånger bättre för miljön
Ett annat argument är att kranvattnet alltid är
lokalproducerat och distribueras via ledningar, vilket
är väldigt energisnålt. Flaskvatten transporteras med
båt, bil eller flyg och ger upphov till större utsläpp
Transporten av en liter förpackat vatten orsakar mer
än tusen gånger större koldioxidutsläpp än samma
mängd kranvatten.
Vill du kranmärka, så är första steget att surfa
in på www.kranmarkt.se för att ansöka om märkningen. Ansöka gör du genom att berätta om din
verksamhet och vad ni vill kranmärka och varför. ❧

KRANMÄRKNINGEN BÖRJADE I GÖTEBORG
Kranmärkningen föddes i Göteborg våren 2015 och sedan dess har ett tiotal konferenser, festivaler och andra event i
Göteborg kranmärkts. Ett exempel är Göteborgs Kulturkalas som var bland de första att kranmärka.
– Vi gör vad vi kan för att ligga i framkant vad gäller vårt hållbarhetsarbete och kranmärkning är en av många
åtgärder som vi arbetar med, berättar Filip Eklund som är miljöansvarig på Kulturkalaset. – Kranmärkningen är väldigt konkret och lätt att arbeta med. Dessutom har vi fantastiskt vatten här!
Kulturkalaset har fått mycket positiv respons på kranmärkningen och många besökare har fyllt på sina egna flaskor
via de dricksvattenkranar som Kulturkalaset tillhandahållit i samarbete med Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad.
– Det visar att det finns ett behov av vattenkranar i staden och en vilja hos besökare att fylla på sin egen flaska med
kranvatten istället för att köpa buteljerat vatten, säger Filip Eklund.
Göteborgs Kulturkalas arbetar stegvis vidare med Kranmärkt och strävar nu efter att fler ska få kännedom om
kranmärkningen och välja att ta med en egen påfyllningsbar flaska ut istället för att köpa vatten. – Jag tror att vi kan
få besökare att få upp ögonen för märkningen och det faktum att buteljerat vatten är något av en onödig miljöbov,
säger Filip Eklund avslutningsvis.

6

Svenskt Vatten nr 2 2017

Överallt där vatten skall pumpas – Dymatic pumpar
Dymatic självsugande läns- avloppspumpar med bensin, diesel- och eldrift erbjuder oslagbara
egenskaper och fördelar vid alla typer av pumpuppdrag; Underhållsarbeten- VA, mark- anläggningsarbeten-VA. Tömning bassänger- ARV. Förbipumpning- pumpstationer och ledningsnät- VA.
Länspumpning vid akuta översvämningar. Dymatic självsugande läns-avloppspumpar är konstruerade för pumpning av orensat avloppsvatten, avloppsslam och vatten innehållande stora mängder
sand- grus- slam.
Dymatic Autoprime QP 100 – QP 200
mobila läns-avloppspumpar
Pumpkapaciteter: Q max 200 m3/h- 600 m³/h.
Max uppfordringshöjder: H max 25 upp till 60 MVP.
Fritt genomsläpp i pumphusen: Upp till 75 x 90 mm.
Max drifttid: 35–55 h. Perkins dieselmotorer.
Elmotorer 3-fas 400 V.
Ljuddämpade, väderskyddade kapslingar.
Bromsade släp 80 km/h.

Dymatic Autoprime XF Diesel.
Mobila läns- avloppspumpar
Pumpkapaciteter: Q max 800 – Q max. 2.500 m³/h.
Max uppfordringshöjder: H max 58 upp till 130 MVP.
Fritt genomsläpp i pumphusen: 90–130 Ø mm.
Max drifttid: 15–60 h. VOLVO TAD diesel.
Elmotorer 3-fas 400 V.
Ljuddämpade, väderskyddade kapslingar.
Bromsade släp 80 km/h.

Dymatic AutoPrime XF 300 Diesel. Inloppspumpning orensat
avloppsvatten till avloppsreningsverk- Sverige.
AutoPrime QP 150TD Diesel. Förbi-pumpning orensat avloppsvatten. Pumpstationsrenovering Norrköping Vatten.

Dymatic TRASH 50 - TRASH 100
mobila läns-avloppspumpar
Pumpkapaciteter: Q max 54 m3/h–168 m³/h.
Max uppfordringshöjder: H max 30 MVP.
Fritt genomsläpp i pumphusen: 30–50 x 100 mm.
Max drifttid: 6- 25 h.
Honda GX 4-T bensin. HATZ diesel, elstart.
Elmotorer 3-fas 400 V.

Dymatic LSP 1-80 – LSP 1-100
självsugande läns-slampumpar
Pumpkapaciteter: Q max 24 m3/ h- 36 m³/ h.
Max uppfordringshöjder: H max 15 MVP
Fritt genomsläpp i pumphusen: 50- 60 x 120 mm.
Max drifttid: 6 h–25 h.
Honda GX bensin 4-T. HATZ diesel, elstart.
Elmotorer 3-fas 400 V. Skyddsramar med hjulställ.
Bromsade släp 80 km/h.

Dymatic LSP
1-80BPKSB.
4-takt bensin.
Länspumpning
vattenläcka. Sala
kommun rörnät
underhåll VA.

Dymatic TRASH 100D-45L Diesel. Pumpning avloppsvatten
löpande underhållsarbeten Kävlinge ARV.

Dymatic självsugande läns-avloppspumpar får högsta betyg av drift- underhållspersonal för dess enkelhet
och smidighet vid driftsättning samt hög driftsäkerhet vid krävande pumpuppdrag.

För mer info kontakta:

Överallt där vatten skall pumpas – Dymatic Pumpar
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Svarvarvägen 20, 132 38 Saltsjö-Boo • Tel 08-715 02 70 • Fax 08-715 58 59 • E-post info@dymatic.se
Dymatic 180x265 mm.indd 1

16-02-24 10.20.30
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Återkommande torka kräver
förebyggande klimatåtgärder
Med ett förändrat klimat kommer vi se mer av både översvämningar och torka i Sverige. Exemplen på
problem med för mycket vatten är många. Översvämningar av vattentäkter, avloppsanläggningar och
bebyggda områden leder till stora risker för mikrobiologiska och kemiska föroreningar i råvattnet.
TEXT » MIA MARIA RONELL, LIVSMEDELSVERKET OCH LENA MAXE, SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING

2016 hade vi stora problem med torka. I syd-

östra delarna av landet har flera år med små regnoch snömängder lett till låga grundvattennivåer. Det
är ett återkommande mönster att grundvattennivån
är lägre ungefär vart tionde år. Klimatförändringarna
innebär att det här mönstret blir ännu värre med
ytterligare sämre vattentillgång.
Den dåliga vattentillgången förra året började i
sydöstra Sverige, men drabbade stora delar av landet.
Inte bara små grundvattenmagasin utan även de
större grundvattenmagasinen har uppvisat mycket
låga nivåer.
En normal nederbörd räcker inte
Statistiken från SGU:s grundvattenmätningar i mars
visar att förra sommarens grundvattenbrist riskerar
att upprepas i år.
– Eftersom det varit en snöfattig vinter och
mindre snösmältning än normalt har grundvattnet
inte fyllts på så mycket som det hade behövts.

Inte ens med en normal nederbörd under våren
kommer grundvattnet fyllas på tillräckligt, säger
Bo Thunholm, grundvattengeolog på SGU.
Det är därför viktigt för alla kommuner och
regioner att redan nu tänka till kring vilka åtgärder
som behöver sättas in.
– Det gäller även att kommunicera till de
kommuninvånare som har egen brunn och som haft
problem med vattenbrist. De behöver vara extra
försiktiga med hur mycket vatten som används,
redan nu i vår, säger Bo Thunholm.
Vattenbrist har inte enbart drabbat grundvattentäkter, även ytvattenförsörjda vattenverk har haft problem. Det är därför viktigt för alla producenter att
också se över att det finns tillräckliga reservvattentäkter.
Planera för återkommande torrperioder
Förra året lyckades vattenförsörjningen räddas med
hjälp av snabbt insatta särskilda åtgärder. Men ju
mer kunskap vattenproducenter har, desto bättre

SÅ HÄR KAN DRICKSVATTENPRODUCENTEN ARBETA MED KLIMATANPASSNING STEG FÖR STEG
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1.

Initiera och förankra arbetet så högt som möjligt i kommunen. Det behövs resurser att genomföra en klimatanpassning.
Kommunicera öppet vad som sker.

2.

Ta fram en systemanalys som ger en tydlig bild av befintligt vattenförsörjningssystem med fördelar och nackdelar
(vattenbehov, drifterfarenheter, kapaciteter, vattenskydd, uttagsrätter).

3.
4.
5.
6.
7.

Se över om tillräckliga reservvattentäkter finns tillgängliga. Vid vattenbrist kan reservvatten som bygger på överföring
från en annan vattentäkt vara otillräcklig.
Ta fram en klimatanalys som visar en bild av hur ett förändrat klimat påverkar vattenförsörjningen.
Ta fram en riskanalys för att kunna identifiera vilka områden som behöver klimatanpassas.
Ta fram en åtgärdsanalys där olika åtgärder jämförs och prioriteras.
Anpassningsplan behövs för att fastställa vad som behöver göras, när, av vem och för vilka pengar.
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Handboken för att klimatanpassa dricksvattenförsörjningen kommer att finnas tillgänglig 2018.
Dricksvatten är bokstavligt talat en överlevnadsfråga för var och en av oss. Det kan bli avgörande för
var människor kan bo och var företag vill etablera sig.
– Klimatanpassningen av dricksvattenförsörjningen berör inte bara de som arbetar med den,
utan alla som har ansvar för och arbetar med
tryggheten och utvecklingen i samhället,
menar Pär Aleljung. ❧

förutsättningar finns att ligga steget före och slippa
resurskrävande akutinsatser. För att undvika liknande situationer som under 2016 behövs en bättre
beredskap för återkommande torrperioder.
Det kan vara svårt att veta hur arbetet med
klimatanpassning ska börja. Pär Aleljung, sakkunnig
och projektledare på Livsmedelsverket får ofta frågan
vilka av SMHI:s prognoser man bör titta på.
– Det blir lättare att först bestämma vilken
tidshorisont som ska vara utgångspunkt. Vi rekommenderar att man tittar på tre perspektiv. Vilka åtgärder behöver göras nu och fem år framåt? Vilka åtgärder
behöver genomföras för att säkra ett bra vatten om
tjugo till trettio år? Och hur ser det ut år 2100?
Handbok för klimatanpassning
Livsmedelsverket arbetar just nu med att ta fram en
handbok för klimatanpassning av dricksvattenförsörjningen. Projektet drivs i samarbete med andra
myndigheter och representanter för VA-Sverige.
Förhoppningen är att arbetet ska bidra med både
kunskap och en metodik för att dricksvattenproducenter ska kunna gå igenom och analysera det
vattensystem som finns på plats idag men även de
planer på förändringar och utbyggnader som finns
för framtiden. Handboken innehåller också verktyg
för att tolka prognoser för lokala klimat- och väderförändringar. De kan användas för att göra risk- och
sårbarhetsanalyser.
Även om de flesta idag inser allvaret i klimathotet kan det för den som saknar specialistkompetens
inom VA-området vara svårt att överblicka konsekvenserna och förstå betydelsen av att vattenfrågan
prioriteras.
– Vi hoppas att den nya klimathandboken kan
fungera som ett pedagogiskt redskap för att sprida
information till grupper och beslutsfattare inom
området, säger Pär Aleljung.

Grundvattennivåer
i stora magasin

mycket över de normala
över de normala
nära de normala
under de normala
mycket under
de normala

Variationer i grundvattennivåer på Öland 1968–2016 (SGU, Grundvattennätet, station Böda, 7:9)
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Grundvattennivåerna i Böda på Öland är ett exempel på variationen i ett större och långsamreagerande grundvattenmagasin i en
grusavlagring. Av tidsserien framgår att även om årets nivå är rekordlåg så finns det ett mönster med återkommande torrperioder.
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KONTROLLSTATION 2020

Kontrollstation 2020
– hot eller möjlighet?

Dricksvattenutredningens förslag om en kontrollstation för att påskynda samverkan
inom VA kan förändra branschen i grunden. På Vattenstämman kan du lära dig mer om
vad det innebär och göra din röst hörd.
TEXT » MAGNUS MONTELIUS, EXPERT PÅ MANAGEMENTFRÅGOR, SVENSKT VATTEN

dricksvattenutredningen

(SoU 2016:32) lyfte vikten av
mellankommunal samverkan
för långsiktigt hållbar
dricksvattenförsörjning.
Utredningen föreslog
bland annat att en
kontrollstation för
dricksvattnet sätts upp
inom en femårsperiod,
där förslag och förutsättningar för den framtida
dricksvattenförsörjningen
följs upp för att vid behov
kunna anpassa utvecklingen. Denna refereras
ofta till som Kontrollstation
2020. Här ska bland annat
bedömas om takten är tillräcklig
i det samverkans- och samordningsarbete som krävs.
Utredningens förslag utgår ifrån
dricksvattenförsörjningen. Det beror helt
enkelt på att detta var utredningens direktiv.
Kommunernas ansvar för dricksvattenförsörjning
är dock sammankopplat med ansvaret för avloppshantering. Det är därför inte möjligt att arbeta
vidare med utredningens förslag om ökad kommunal samverkan utan att adressera såväl vatten- som
avloppstjänster även om utredningen endast nämner
den ena.
Svenskt Vatten delar i allt väsentligt
Dricksvattenutredningens underliggande analys
och övergripande slutsatser vad gäller behovet av
ökad mellankommunal samverkan. Man kan ha
synpunkter på val av styrmedel (som till exempel
den föreslagna ändringen i vattentjänstlagen), men
Svenskt Vatten ser också stora möjligheter i att
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utredningens så tydligt lyfter organisationsfrågan.
Svenskt Vatten har de senaste åren byggt upp omfattande kunskaper kring VA-organisationer och status
för vatten- och avloppstjänster. Bland annat genom
studier finansierade av Svenskt Vatten Utveckling
och analyser av hållbarhetsindex. Till stor del har
utredningen baserat sin analys och sina förslag på
denna kunskap.

» Alla kommuner bör
se över hur man bäst
organiserar VA i framtiden. «
Det är viktigt att branschen tar initiativ i denna
fråga. Alla kommuner bör se över hur man bäst
organiserar VA i framtiden, det gäller främst mindre
och mellanstora kommuner som idag bedriver VA i
egen regi. ❧

VATTENSTÄMMAN 15–16 MAJ
På Vattenstämman i Karlstad 15–16 maj
anordnas ett seminarium för att lyfta
frågan. Innebörden av Kontrollstation
2020 presenteras mer i detalj liksom
Svenskt Vattens analys baserat på hålbarhetsindex. Två ledande forskare på
området redovisar sina senaste resultat
och seminariet ger även publiken möjlighet till interaktion.
svensktvatten.se/vattenstamman

LÄS
MER!

H2
VA-försörjning är en central samhällsfråga och nu satsar vi stort på det!
Det nischade företaget Vatten & Miljöbyrån med sina 30-tal experter har blivit en del
av ÅF. Tillsammans kan vi ta oss an uppdrag som spänner över fler teknikområden och
över hela Sverige. Allt från mindre insatser till de megastora infrastrukturprojekten.
Möjligheterna är oändliga och vi planerar för en spännande framtid med VA-försörjning i
fokus!
Nu behöver vi fler erfarna konsulter inom VA- och miljöområdet för våra uppdrag
över hela landet. Hör gärna av dig till affärsområdeschefen Robert Jönsson och kolla
möjligheterna. 076-147 70 01 | robert.jonsson@afconsult.com

afconsult.com
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BAKTERIESAMHÄLLEN

Snabb DNA-analys av bakterier
– revolution för vattenverken
Nya markörer för dricksvattnets säkerhet och kvalitet. Snabb optimering av processen
i vattenverket. Källspårning av vatten från olika håll. Och kanske design av dricksvattnet
efter tycke och smak. Allt detta kan bli möjligt med resultaten från ett världsunikt
SVU-projekt i ryggen.
TEXT » BIRGITTA JOHANSSON FOTO » KATHARINA LÜHRIG

peter rådström på lunds universitet

»Snabbanalysen
av DNA är enkel
att använda.«
Peter Rådström,
Lunds universitet

LÄS
MER!

pratar engagerat om SVU-projektet som
har kartlagt bakteriefloran i våra dricksvattensystem. Från råvattnet kommer det
miljontals harmlösa bakterier som lever i
ledningsnätet. En del av dem kan växa på
rörens insida och bilda biofilm – som gör
stor nytta. Den tar bort skadliga ämnen
ur dricksvattnet, sådant som biprodukter
från desinfektion, bekämpningsmedel och
läkemedel.
– Det är första gången i världen som en
forskare kan ge en genetisk bild av biofilmens
bakteriesammansättning i riktiga ledningsrör för
dricksvatten, säger Peter Rådström. Katharina
Lührig har identifierat tusentals bakteriearter i olika
dricksvattensystem. Minst 99 procent har vi inte
haft koll på förut eftersom de inte går att odla på
vanligt sätt.
Projektet har också bidragit till att utveckla en
snabb och enkel analys, DNA-baserad flödescytometri, som ger resultat på knappt en timme, och utan
omständlig rening av vattnet före analysen. Metoden
ger ett fingeravtryck av bakteriepopulationen, och
man kan räkna antalet bakterier.
– Varje dricksvattensystem har sin unika
bakteriesammansättning hos biofilmen, och biofilm

www.svensktvatten.se

Rapport från Svenskt Vatten Utveckling
BAKTERIESAMHÄLLEN I DRICKSVATTENLEDNINGARNAS BIOFILMER,
RAPPORT 2017-XX.

Projektet genomfördes som en del av Katharina Lührigs forskarutbildning
vid Lunds universitet. Nu finns det en databas med genetiska identiteter för
tusentals bakteriearter från skånska ledningsrör.
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från grundvatten är helt annorlunda än biofilm från
ytvatten. Så metoden kan användas för att spåra
källan till olika vatten, säger Peter Rådström.
Optimering av processen
Om man byter råvatten eller ändrar beredningen i
vattenverket så påverkar det biofilmen direkt. Med
DNA-baserad flödescytometri kan vattenverken
snabbt kontrollera och bedöma om beredningsstegen
fungerar som de ska. Några större vattenverk står i
begrepp att införa DNA-analysen, bland annat hos
Sydvatten och Norrvatten.
– Vi hjälper nu Vivab i Varberg som i sitt nya
vattenverk har installerat ett ultrafilter. Filtret gör att
dricksvattnet som lämnar vattenverket blir i princip
bakteriefritt, och frågan är vad som händer nu med
den gamla biofilmen, säger Peter Rådström.
Han tror att biofilter i form av långsamfilter och
infiltrationsdammar kommer att få en renässans i
dricksvattenberedningen, och där kommer DNAanalysen att göra stor nytta.
Markörer för säkerhet och kvalitet
Ett mål för forskarna är att hitta bakteriearter som
går att använda som markörer för att säkra dricksvattnets säkerhet och kvalitet.
– Vi behöver fler bra markörer för att snabbt
kunna hitta sjukdomsframkallande och antibiotika
resistenta mikroorganismer. Vissa bakterier kan
också säga något om vattnets kemiska kvalitet
eftersom bakteriesamhällena har stor påverkan på
vattnets kemi.
– Bakterierna påverkar också smaken – genom
att påverka kemin och genom att ge ifrån sig aromater. Kanske kan vi designa den dricksvattenkvalitet
vi vill ha i framtiden, i varje fall undvika att vattnet
smakar dåligt, säger Peter Rådström. ❧

BAKTERIESAMHÄLLEN

» 99%

av bakteriearterna i biofilmen
går inte att odla på vanligt sätt.

Ny kunskap om bakterierna
i dricksvattenledningarnas
biofilm ger ljus i tunneln för
dricksvattenproduktionen.

Svenskt Vatten nr 2 2017
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IWA

Gemensam satsning inför IWAs
världskongress i Tokyo 2018
inför world water congress & exhibition 2018 16–21 september 2018 i Tokyo, Japan

Både Göteborg Kretslopp och Vatten
och NSVA har tidigare deltagit på konferensen. Förra året arrangerades konferensen i Brisbane och då var Göteborg
Kretslopp och Vattens direktör Henrik
Kant där. NSVA deltog på konferensen
2014 då den var i Lissabon.

har Svenskt Vatten tagit initiativ för att underlätta för sina medlemmar att synas.
– Vi skulle vilja visa vad vi i Sverige har att bidra med i ett globalt perspektiv när det
gäller till exempel cirkulär ekonomi, säger Anna Linusson, Svenskt Vattens VD.
Kommande världskongress i Köpenhamn 2020 kommer att innebära en ännu större
satsning och samverkan med företag, akademien samt övriga nordiska organisationer.
I Tokyo finns möjlighet att arrangera en nationell paviljong (Country Pavillon). Då
finns möjlighet för landet att visa upp en kombination av det senaste inom teknik, tjänster,
forskning och lagar och förordningar. Paviljongen fungerar också som mötesplats för både
landsmän och intresserade att mötas och nätverka.
VAKIN är en av de organisationer som planerar att delta i världskonferensen i Tokyo
2018. VD Tomas Blomqvist lyfter fram att branschen har ett stort behov av att sprida,
inhämta och utveckla kompetens för att kunna möta framtida utmaningar.
– Detta har hjälpt oss att höja organisationens, ledningens, medarbetarnas och intressenternas kompetens betydligt. Det faktum att VAKIN gjort de globala utmaningarna till
realiteter i det dagliga arbetet, har också ökat vår attraktionskraft som arbetsgivare, säger
Tomas Blomqvist.
Om du eller din organisation är intresserade av att veta mer om den svenska satsningen
är ni välkomna att höra av er till Daniel Hellström på Svenskt Vatten. ❧

»Syftet var att tillgodogöra oss de senaste
rönen kring och framstegen inom vattenoch avloppsvärlden samtidigt som det
gav en möjlighet att knyta kontakter och
nätverka inför framtida FoU-projekt, berättar VD Ulf Thysell. VA-organisationer har
mycket att vinna på att vara med och ta del
av det internationella läget. Genom att lära
av varandra slipper vi uppfinna hjulet igen
och det finns mycket att vinna rent ekonomiskt genom att veta vad som väntar.«

14

Svenskt Vatten nr 2 2017

FOTO » PIXABAY

»Kongressen gav mig och min organisation
värdefull kunskap om vilka frågor som har
störst internationellt fokus samt inspiration
till hur man rent konkret kan hantera dem
i den egna organisationen, svarar Henrik
Kant på frågan om vad deltagandet gav.«

VAD ÄR IWAS VÄRLDSKONGRESS?
IWAs världskongress lockar vanligtvis över 6 000 deltagare från mer än 100 länder.
Under fem dagar pågår inte mindre än 17 parallella seminarier med föreläsningar,
workshops och utbildningar inom olika tematiska områden kopplat till vatten.
Parallellt med konferensen pågår också en omfattande mässa med utställare från
hela världen. Representerade bland utställarna finns utrustningsleverantörer,
konsulter och forskningsorganisationer, men även städer, VA-organisationer och
NGOs.
I kongressen deltar representanter från hela vattenområdet, både akademi,
näringsliv, branschorganisationer samt kommunala, regionala och statliga organisationer. När världskongressen arrangerades i Lissabon 2014 deltog över 100
delegater från Sverige varav ett tiotal arrangerade seminarier och workshops.

Välj pumpstationer i betong,
det ger uppenbara vinster
för både miljön och ekonomin.

När du väljer betong som material

i pumpstationerna är fördelarna många. Inte minst för miljön och
ekonomin. Våra produkter är objektsanpassade och vi gjuter utifrån kundernas önskemål. De levereras monterade, klara och med större kapacitet och volymer än andra material.

Miljön främjas av detta naturmaterial som är sprunget ur naturens egna resurser som sand, sten, grus,
kalksten, lermineral och vatten. Med en livslängd på minst 150 år vid normala avloppsförhållanden så är
betong en mycket trygg lösning över tid.

Totalekonomin påverkas positivt

tack vare att uppgrävda fyllningsmassor kan användas som kringfyllning samt att materialvalet minskar risken för uppflytning vilket
medför att förankring inte är nödvändig.

Välj
Betong!

Kontakta Meag Va-system,

branschens enda specialist på va-lösningar i betong, så
berättar vi mer om vinsterna med att välja betong. www.meag.se

Svenskt Vatten nr 2 2017
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PERSONPORTRÄTT MICHAELA FLETCHER
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PERSONPORTRÄTT MICHAELA FLETCHER

Michaela Fletcher:

» Med drivkraft
att förbättra «
Michaela Fletcher flyttade till skärgårdskommunen Österåker 2005
och gjorde kometkarriär inom kommunalpolitiken. Hon kom från
ingenstans och blev på bara några år länets mest kryssade politiker.
Sedan 2010 är hon kommunstyrelsens ordförande och sedan 2014
även ordförande i Roslagsvatten.
TEXT » ANNA SKARIN FOTO » SUSSI PETERSSON LORINDER

MOT NYA HÖJDER

Michaelas förfader John Fredrick Fletcher kom till
Sverige från Skottland och arbetade på Motala verkstad. (Samma verkstad som byggde fartyget S/S Åkers
Kanal 1884!) Fletcher betyder pilmakare och mottot
i Fletchervapnet ”Alta Pete” betyder sikta högt. Ett
motto som passar Michaela som handen i handsken.

Svenskt Vatten nr 2 2017
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PERSONPORTRÄTT MICHAELA FLETCHER

F

ör 13 år sedan stod Michaela Fletcher med
en nyfödd bebis på armen och skulle hämta
tvååringen på förskolan på Gärdet inne i
Stockholm. Hon berättade för personalen att
de skulle flytta till Österåker.
– Jag minns fortfarande pedagogens ansiktsuttryck
när hon tittade på mig och utbrast: Ska ni flytta till den
sämsta kommunen i Sverige för barnomsorg?
Orden sporrade Michaela till att engagera sig
politiskt och hon gick med i moderaterna för att kunna
vara med och påverka. Den politiska resan började 2005
i en anspråkslös roll som valledare där hon hade ansvar
för att synka ihop föreningens olika aktiviteter under
valrörelsen.
– Trots att jag var ett helt oprövat kort hamnade jag
till slut på en andra plats på valsedeln. Egentligen hade
jag inte gjort mer än att uttala att jag ville höja kvalitén i
barnomsorgen och skolan, men jag hade vunnit mångas
förtroende.
Till valet 2010 stod hon överst på valsedeln, fick
flest antal personröster i Österåker och tillträdde som
kommunstyrelsens ordförande. I efterhand konstaterar
Michaela att hon inte hade förstått vidden av det uppdrag hon accepterade i och med vinsten i valet.
– När man står vid sidan av förstår man inte hur
tufft det är och vilket ansvar som vilar på en och samma
person. Arbetsbördan är enorm men det är samtidigt det
roligaste och mest givande uppdrag jag har haft. Det kan
vara tufft och utmanande, men aldrig tråkigt.
Under den första tiden som den ytterst ansvariga
politikern i Österåker upplevde Michaela flera prövningar. Men istället för att rygga undan valde hon att
vara transparent och hålla öppet hus i biblioteket. Vid
fyra tillfällen bjöds medborgarna in för att ställa sina
frågor till henne.
– Många som kom dit var jättearga och i efterhand
kan jag tycka att det var ett naivt beslut sätta mig där
på en stol alldeles själv. Men varje möte avslutades med
applåder och jag tror att de som kom dit tyckte att jag
var rakryggad och modig.
I valet 2014 blev hon länets mest kryssade politiker
trots att moderaterna tappade fyra mandat och hon är nu
inne på sitt sjunde år i kommunens politiska topp.
En oväntad politiker
Michaelas väg mot toppen i kommunpolitiken har varit
allt annat än utstakad. Enligt egen utsago var hon inte
särskilt motiverad att studera under skoltiden och innan
hon hittade politiken hade hon en lång rad olika jobb.
Hon gjorde bland annat sju säsonger som reseledare
och när hon flyttade hem till Sverige arbetade hon med
olika events som exempelvis Vattenfestivalen. År 2001
avslutade Michaela sina studier på IHM samtidigt som
hon arbetade som projektledare på den trafikoperativa
avdelningen på Arlanda. Planen var en karriär inom
näringslivet.
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– Jag har stor nytta av min breda yrkeslivserfarenhet.
Det gör att jag kan förstå nästan alla jag möter och jag
tror att det passade Österåker bra att få någon som inte
var politiskt skolad.
Michaela beskriver vikten av att hela tiden ha örat
mot marken och menar att man som politiker och
beslutsfattare är på hal is i samma ögonblick som man
blir självgod och tror att man vet bäst.
– Varje dag påminner jag mig om för vems skull jag
gör mitt jobb och vems pengarna som vi använder är.
Det är ett stort ansvar att förvalta skattemedel.
Infrastruktur under utveckling
Mellan 2010 och 2015 ökade befolkningen i
Roslagsvattens sju kommuner med cirka 7,5 procent.
Bostadsbyggandet går på många håll i snabb takt och det
innebär att den grundläggande infrastrukturen behöver
hålla jämna steg.
– Fungerar inte vatten och avlopp så fungerar inte
samhället och det är viktigt att man inte underskattar
det arbete som krävs för att hantera de grundläggande
samhällsfunktionerna, säger Michaela som är ordförande
i Roslagsvatten sedan 2014. Med tanke på att Österåker
fortfarande har 6000 fastigheter som har eget vatten och
avlopp finns det fortfarande mycket att göra. Jag känner
starkt för miljöfrågorna.
Roslagsvatten har en engagerad styrelse som utöver
Michaela också består av kommunstyrelsens ordförande
från fyra av de andra kommuner som också är delägare
i bolaget. Det skapar goda förutsättningar att ta sig
an regionala utmaningar som är svåra att hantera på
kommunnivå.
– En av fördelarna med att verka i flera kommuner är
att det är möjligt att hålla en hög kunskapsnivå hos medarbetarna och kommunerna får tillgång till en expertis
som hade varit svår att få till i den egna organisationen.
Det är ett bra samarbete där alla vinner. ❧

Tre snabba frågor
Favoritplats i Österåker
Just nu har jag inte så mycket fritid, men när jag är ledig åker jag
gärna till naturreservatet Näsudden med min hund som heter Candie.
Där är fantastiskt vackert, oavsett årstid.
Om du skulle ge dina barn något råd på vägen.
Plugga! Se till att ta vara på skoltiden och skaffa många vänner. Mina
barn har stor tur som får hjälp av min pappa att läsa på till proven.
Och om du skulle ge dig själv ett råd?
Det här jobbet innebär att jag får försaka många saker som jag tycker
är roliga. Jag skulle gärna umgås mer med mina väninnor och gå på
fler fester. Så om jag skulle ge mig själv ett råd så är det att ta till vara
på tiden som är nu.

PERSONPORTRÄTT MICHAELA FLETCHER

Michaela Fletcher
Bor: Centrala Åkersberga

Inflyttad till Österåker: 2005

Familj: Barnen Max 15 och Lisen 13
och hunden Candie 4 år.

Favoritmat: Helst något som jag inte
lagat själv. Matlagning är inte min
styrka.
Dricker helst: Vatten från
Roslagsvatten/Norrvatten

Det gör jag i sommar: Då är jag på
familjens lantställe på västkusten och
umgås med mina barn.

Svenskt Vatten nr 2 2017
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VATTENFORUM

Vattenforum
Almedalen 4–5 juli
Vattenforum i Almedalen arrangerades första gången
förra året av Svenskt Vatten och var då en dag fylld med
seminarier och efterföljande mingel på kvällen. Syftet var
att skapa en gemensam arena för att stärka vattenfrågors
position i Almedalen.

Tack vare den fina responsen från så väl seminarie
arrangörer som deltagare utvecklas Vattenforum 2017.
Det är nu två dagar (4–5 juli) och värdskapet utökas med
Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) och Stockholm
International Water Institute (SIWI). Årets tema är vatten
från ett ”Globalt, nationellt och lokalt perspektiv”.
Under två dagar arrangeras seminarier av viktiga
och olika intressenter från vattenvärlden vilket kommer
att speglas i programmets innehåll. Tisdagen den 4 juli
kommer ett stort Vattenmingel att hållas till vilka speciellt
inbjudna är välkomna.
Almedalen är en unik arena. Ingen annanstans i
Sverige finns så många politiker, myndigheter, intresseorganisationer, samhällsaktörer och företag samlade på ett
ställe. Det ger unika möjligheter att mötas i gemensamma
frågor. Vi hoppas att just du vill vara med och bidra med
din expertis och även ta del av andras!

Vi ses på
Vattenforum i
Almedalen!
FOTO » REGION GOTLAND
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TID

TISDAG 4 JULI

TID

ONSDAG 5 JULI

08.30–09.30

SV, HaV och SIWI
Vatten i Agenda 2030 – hur når vi målen?

08.30–09.30

Svenskt Vatten
Vattenfrågor som torka och översvämning löser vi inte med
kommunala stuprör

09.45–10.45

Sydvatten
Hur säkerställer vi bra dricksvatten i hela Sverige?

09.45–10.45

HaV
Tema: Maritima strategin

11.00–12.00

Svenskt Vatten
Kommunsammanslagning inte enda lösningen
– VA-branschen en föregångare på kommunal samverkan

11.00–12.00

Sweco
Har vi råd att klimatanpassa?

12.30–13.30

SEI
All the way – Från innovation till kommersialisering

12.30–13.30

HaV
Vatten eller kraft eller vatten och kraft?

13.45–14.45

Norrvatten
Tillväxt – på vems villkor?

13.45–14.45

Vattenmyndigheterna
Hur löser vi övergödningsproblemen från källa till hav?

15.00–16.00

VA Syd
Har ni råd att stå utanför ett regionalt vattensamarbete?

15.00–16.00

Siwi
Förmån för antibiotikaresistens?
Hur Sverige kan bidra till hållbar produktion av läkemedel.

17.00–19.00

Stora Vattenminglet

16.15–17.15

Ragn-Sells
Ett aktivt vattenreningsarbete kombinerat med ett ansvarsfullt sätt
att återföra de viktigaste resurserna i vårt VA system behöver nya
styrsignaler. Är samhället redo att fatta de nödvändiga besluten?

17.30–18.30

WSP
Behövs en nationell plan för att klara en dricksvattenförsörjning?
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Späckat!
program

HYDRUS

ULTRALJUDSVATTENMÄTARE

Det bästa valet för framtiden
EGENSKAPER

• Tillverkat i robust mässing
• Dubbla radiotelegram för Drive-By och nätverk
• 16 års batterilivslängd
• IP68 för brunnsmontage
• Läckageövervakning
• Mätning och lagring av vatten- och omgivningstemperatur
www.diehl.com/metering
info-dmse@diehl.com
Telefon +46 (0)8 800 400
Svenskt Vatten nr 2 2017
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REPORTAGE HÅLLBARHET OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

» Hitta och sikta rätt i

hållbarhetsdjungeln
CSR, hållbarhet och socialt ansvarstagande; kärt barn har
många namn. Även om begreppen har några år på nacken,
är många i VA-branschen fortfarande nyvakna när det
gäller att systematisera arbetet. Här reder vi ut vad som
gäller, visar exempel och ger råd kring hur du sätter fart
på hållbarhetsarbetet – uppdraget som aldrig tar slut.
TEXT » ULRIKA MANN FOTO » UNSPLASH
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HÅLLBART, MEN VAD ÄR VAD?

REPORTAGE HÅLLBARHET OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

UN SDG. Lite förenklat kan FN:s 17 globala mål för
hållbar utveckling 2015–2030 (Sustainable Development
Goals) sägas utgöra en bottenplatta för mycket av
hållbarhetsarbetet.

CSR. Begreppet Corporate Social Responsibility
kommer från USA och avser ett företags samhällsansvar
ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.
Vissa väljer att definiera en egen version av CSR som då
inte inkluderar alla tre delar, alternativt fylls med annat
innehåll. EU-kommissionen kom 2011 med en ny policy
som förtydligar CSR: det ansvar företaget har för sin
påverkan på samhället.

SR. Ibland stryks Corporate i CSR och kvar blir Social
Responsibility, ett förhållningssätt som lämpar sig för alla
typer av organisationer.

Hållbarhet. Under senare år har allt fler företag och
organisationer börjat ersätta beteckningen CSR med
ordet hållbarhet eller hållbarhetsarbete.

ISO 26000. Standarden är en global vägledning med
450 rekommendationer som företag och organisationer
kan använda för att vara socialt ansvarstagande och
därmed bidra till en hållbar utveckling.

GRI. Global Reporting Initiative är en internationell
standard som vänder sig till alla typer av organisationer
för att redovisa resultatet inom socialt och miljömässigt
ansvarstagande. Majoriteten av de svenska storbolagen
rapporterar hållbarhetsarbetet enligt GRI.

Certifieringar. Inom CSR finns flera olika system för
certifiering, som ISO 14001 (anger krav för ett miljöledningssystem), EMAS (EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning), OHSAS 18001 (internationell standard för
arbetsmiljö) och SA 8000 (fokus på arbetsförhållanden).
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REPORTAGE HÅLLBARHET OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

Så kan VA-branschen
jobba med hållbarhet
Kläder som sys under slavliknande förhållanden, hamburgerrestauranger som låter
svartjobbare städa eller långtradarchaufförer som aldrig får vila – vi känner alla igen
de CSR-relaterade skandalerna från andra branscher. Men att inte tänka hållbart
utanför kärnverksamheten, oavsett bransch, blir allt mer ohållbart i vår transparanta
tid. För VA-världen gäller det nu att strukturera, systematisera och se till att vässa
kommunikationen kring hållbarhetsarbetet.

VAD VISAR EN
HÅLLBARHETSREDOVISNING?
Det handlar om icke-finansiella
upplysningar som ger en bild av
verksamhetens utveckling, ställning,
resultat och konsekvenser, däribland
sådant som rör miljö, personal och
sociala förhållanden, respekt för
mänskliga rättigheter och mot
verkande av korruption.
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å verksamheter vågar numera ignorera
hållbarhetsfrågan. Världen över finns
ett växande tryck på att respektera
mänskliga rättigheter, grundläggande
arbetsrättsprinciper och miljöstandarder.
Trycket kommer framför allt från regelverk, kunder,
leverantörer, partners och ägare. Extra tydligt är det
bland de stora kommersiella bolagen, där mycket
står på spel om något går fel.
Samtidigt är det tveksamt om hållbarhetsarbete
alltid leder till bättre lönsamhet. En färsk studie
från Gävle Högskola, som undersökt sambandet
mellan 130 svenska börsnoterade företags sociala
ansvarstagande och lönsamhet, visar inga tydliga
sådana kopplingar. Drivkrafterna verkar handla om
något annat än kronor och ören: att genom ett aktivt
hållbarhetsarbete sätta företaget på kartan.
Sverige i topp
Sverige är ett av de länder som kommit längst med
hållbarhet generellt. Enligt Svenskt Näringsliv
har hållbarhetsredovisning blivit en allt viktigare
faktor för företag inom de flesta branscher. Efter ett
regeringsbeslut blir det från helåret 2017 dessutom
obligatoriskt för stora bolag att hållbarhetsrapportera; omkring 1 600 företag berörs.
Hur ser det ut i VA-branschen då? Flera företag
berättar om hållbarhetsarbetet i årsredovisningen och
i övrig kommunikation. Vokabulären har onekligen
anammats brett; en snabbtitt på några av de stora
VA-företagens webbsidor visar att ord som långsiktigt, hållbart och ansvarsfullt används frekvent.
Frågan är vilket arbete som ligger bakom orden?
– VA-organisationerna verkar ibland se sin
kärnverksamhet i samhällets tjänst som ett tillräckligt bidrag till hållbar utveckling, säger Staffan
Söderberg, hållbarhetskonsult och djupt involverad
i arbetet med standarden ISO 26000 via både nationella och internationella organ.
Samtidigt menar Staffan Söderberg att
VA-verksamheterna är på gång; de har börjat systematisera arbetet, men måste förbättra och bredda sin
förståelse genom en utökad dialog med de många
olika intressenterna. Dessutom måste de börja
tillämpa tillgängliga verktyg och standarder – det
handlar om att skaffa sig ett objektivt ramverk och
välja väg.
Yrvaken bransch
Om vi backar bandet lite, finns en förklaring
till VA-världens jämförelsevis nyfunna intresse
för ett systematiserat hållbarhetsarbete.
VA-organisationerna har historiskt inte känt sig
omfamnade av CSR-begreppet, eftersom definitionen främst avser traditionellt kommersiella företag.

Det finns också till viss del en ovana vid kundtänket
och att paketera olika budskap utifrån intressenternas perspektiv. Dessutom saknas ännu gemensamma
överenskommelser mellan branschaktörerna.
– VA-branschen måste, precis som andra branscher, ta fram gemensamma definitioner och hjälpas
åt att minska fragmenteringen av angreppssätt, säger
Staffan Söderberg. Det skulle öka kraften bakom
åtgärderna och också ge intressenterna möjlighet att
jämföra hållbarhetsinsatser och -resultat.
Intressenterna först
Vad bör VA-företagen göra för att accelerera arbetet?
Nyckelordet är att arbeta systematiskt: att leda arbetet
strukturerat, att sätta upp mål och policyer, samt att
utvärdera och följa upp sitt hållbarhetsarbete. Rent
kommunikativt finns också mycket att göra.
– Sätt tydliga mål som alla förstår, var noga med
att förklara varför utvecklingen går som den går och
glöm inte att alltid definiera hur mycket en förändring avser, säger Staffan Söderberg. Tänk alltid ur
intressenternas perspektiv – många kommunicerar
tyvärr inifrån och ut.

» Tänk alltid ur intressenternas perspektiv –
många kommunicerar
tyvärr inifrån och ut. «
Staffan Söderberg

ISO 26000 ger stöd
En hjälp i arbetet är den globala standarden ISO
26000. Den togs fram 2010 efter fem års arbete av
450 experter från 99 länder. I Sverige hanteras den
av SIS, Swedish Standards Institute. Omkring 80
länder har hittills anammat standarden – och allt
från små vingårdar till globala företag och ideella
organisationer använder ISO 26000 eftersom den
är oavhängig organisatorisk modell och kulturell
kontext.
Standarden utgår från sju principer för socialt
ansvarstagande, som t ex ansvarighet, transparens
och etiskt uppförande. Den ger ingen certifiering,
utan är en vägledning för att kunna bedriva arbetet
strukturerat. ISO 26000 kan ses som en motor som
hjälper dig upptäcka styrkor och svagheter, som i sin
tur kan vändas till affärs- och utvecklingsmöjligheter.
Arbetsamt, men viktigt
Var i organisationen hållbarhetsarbetet ligger, ser
olika ut. Vissa utvecklar separata enheter, andra
lägger det under befintliga grupper och arbetet
präglas därefter. Det viktigaste är att det finns en
tydlig representant i ledningsgruppen tillsammans
med acceptans för att arbetet är krävande, menar
Staffan Söderberg:
– Vi som jobbat med ledningssystem och standarder i många år vet att det gör ont och tar tid. Allt
ska präntas ned och du måste sätta upp mätbara mål.
Du kommer hitta nya risker, men även möjligheter
som inspirerar. Arbetet tar egentligen aldrig slut. ❧
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Vakin valde ISO 26000
VAKIN, Vatten- och AvfallsKompetens i Norr i Umeå, är första
svenska VA- och avfallsbolaget som kopplar hållbarhetsarbetet
till standarden ISO 26000. Nu hoppas de att fler företag i
branschen följer efter.

FOTO » JOHAN SJÖDIN

vakins systematiska och målinriktade arbete

med hållbarhet, bar i februari 2017 tydlig frukt. Då
stod det nämligen klart att de följer de rekommendationer som ritas upp som ritas upp inom ISO
26000. Standarden bygger på frivilliga riktlinjer och
leder inte till någon certifiering, utan Vakin säger
istället att ”de anslutit sig till ISO 26000”.
Tog samlat grepp
Vägen dit var knappast något quick-fix; arbetet
med socialt ansvarstagande och hållbarhet har alltid
genomsyrat Vakins verksamhet. 2012 intensifierades
arbetet.
– Då avsatte vi resurser för att genomlysa
verksamheten med hjälp av de sju huvudområdena
som finns i ISO 26000, säger Tomas Blomqvist, VD
på Vakin.
Involverar intressenter
Ansträngningarna samlades under ett paraply: de tre
dimensionerna miljömässig, social och ekonomisk
hållbarhet. Men först ville Vakin lära sig mer om
standarden och tog även in externa konsulter.
Samtidigt upptäckte de att de redan gjorde mycket
av det som krävdes, och att det där istället handlade
om att lyfta upp och tydliggöra.
HR-avdelningen har hållit i många av trådarna,
både inom och utanför organisationen.
– Vi har jobbat målmedvetet med våra många
olika intressenter, som t ex medarbetare, ledning,
kunder, leverantörer, kommunpolitiker och myndigheter, för att styra i rätt riktning, säger Ingrid Undén
Lindehell, HR-chef Vakin.

»Fråga er vad som kan göras
inåt i organisationen och
vad som kan göras utanför
de egna väggarna.«
Tomas Blomqvist, VD på Vakin
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Ansvar bortom organisationen
Vad har förändrats rent konkret? Bland åtgärderna
som sticker ut syns Vakins insatser för att ta emot
människor som behöver komma in i samhället via
en arbetsplats, olika nationella och internationella
insatser kring vatten- och avfallsfrågor, som SIDAfinansierade projekt i Kina och Kenya, och en ny
inköpspolicy med tydliga, etiska krav.
Att Vakin kommit så långt med hållbarhetsarbetet handlar om metodiskt arbete, med kontinuerlig
uppföljning och modifiering. Arbetet har också fått
ta tid. Har investeringen lönat sig?
– Våra undersökningar visar att ägare, kunder
och medborgare i mycket stor utsträckning, 82–86
procent, stödjer vårt engagemang inom social hållbarhet och tror att det kan bidra till något positivt
för samhället, säger Ingrid Undén Lindehell. ❧

KLIMATANPASSNING
ÄR EN FÖRUTSÄTTNING
FÖR VÄXANDE STÄDER
(GENOM RÄTT KOMPETENSER
OCH KUNNANDE)
Med erfarenhet och kunskap om hur vi ska möta framtida krav på dricksvattenframställning, avloppsrening och dagvattenhantering planerar och
projekterar vi smarta lösningar för hållbara vattenlösningar i våra växande
städer. Läs mer på ramboll.se

PÅ RAMBÖLL ARBETAR 13 000 SAMHÄLLSRÅDGIVARE MED INGENJÖRSTEKNIK, DESIGN OCH MANAGEMENT
CONSULTING. VI SKAPAR HÅLLBARA LÖSNINGAR FÖR VÅRA KUNDER OCH SAMHÄLLET
I STORT.
Svenskt Vatten
nr 2 2017
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3 vinster med CSR
• Hantera riskerna bredare. Arbetet tvingar dig att genomlysa en mängd olika
verksamhetsområden, något som i sin tur kan identifiera nya risker, som t ex medarbetare
som far illa, oplanerade utsläpp, korruption eller annat som ligger utanför kärnverksamheten.
• Hitta nya möjligheter. På samma sätt hjälper genomlysningen till att hitta nya
affärsmöjligheter, som t ex andra sätt att förmedla produkter och tjänster eller nya behov.
Du får helt enkelt bättre kunskap om dina styrkor.
• Öka attraktionskraften. Krav på ökad transparens från intressenterna gör att du inte längre
kan gömma undan delar av verksamheten. Att en organisation tar ansvar och är tydlig i
hållbarhetsfrågor är en viktig faktor när unga söker jobb, när kunder väljer en varor och
tjänster eller när ett företag söker partners.

5 tips för hållbarhetsarbetet
1. Följ lagstiftningen. Svensk lagstiftning tar dig väldigt långt inom hållbarhet, så börja med
att säkerställa att ni följer gällande regelverk. Därutöver finns ett antal områden som ligger
nära till hands att initialt adressera för VA-branschen, som t ex inköps- eller klimatarbetet.
2. Välj väg. Det finns många olika initiativ och standarder, men huvudsyftet är att kunna visa att
ditt arbete utgår från en objektiv referens, där t ex ISO 26000 kan fungera som startpunkt.
Då blir det också lättare för andra att utläsa vad du faktiskt åstadkommit.
3. Satsa på struktur. Oavsett vilken startpunkt du väljer, måste du kunna påvisa ett systematiskt
angreppssätt, att du har rutiner på plats och att du bedriver ett ständigt förbättringsarbete.
4. Prata med parterna. Sträva efter att genom dialog få en god, bred förståelse för
vad just dina intressenter tycker. Här handlar det om att ibland gå utanför din egen
bekvämlighetszon.
5. Kommunicera rätt. Ha dina intressenter i åtanke när du kommunicerar ditt arbete i t ex
årsredovisningen. Det är också viktigt att ge konkreta exempel och hårda fakta; det duger
inte med luddiga beskrivningar. Sätt alltid problemlösningen i en kontext.

Nytt stöd för ISO 26000
I skrivande stund är en kompletterande guide för ISO 26000 på gång. Guiden ska ge stöd
till alla som arbetar med olika ledningssystemstandarder, exempelvis miljöledning eller
kvalitetsledning, och samtidigt vill få med mer om socialt ansvarstagande.
Läs mer på www.iso.org
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RÖRNÄT & KLIMAT 2017

Ulrika Engvall, utbildnings- och rekryteringsansvarig på Svenskt Vatten, har besökt den årliga
konferensen Rörnät och Klimat som äger rum en gång om året. Här kommer hennes berättelse:

»

Rörnät och Klimat 2017
I år fick jag det stora nö
jet att delta på årets
Rörnät och Klimat-kon
ferens. Det var två
givande dagar. 450 person
er hade tagit sig
till Malmö för att höra
intressanta föredrag,
besöka montrar och trä
ffa branschkollegor.
100 kommuner var repres
enterade.
Svenskt Vattens VD Anna
Linussons inledningsanförande handlade
om FNs Globala
mål för hållbar utveckling
och hur de berör
VA-branschen. Flera av må
len har direkt
koppling till vår bransch,
till exempel det
om Vatten och sanitet.
Första dagens huvudteman
var Skyfall och
översvämningar samt Tillsko
ttsvatten och
bräddning.
Då handlade föredragen om
skyfallsplaner,
dagvattenhantering på kva
rtersmark, jakten
på tillskottsvatten, separe
ring av drän- och
dagvatten från spillvatten
ledningar och
bakvattenskydd.
Jag fick lära mig en ny tite
l – vet ni vad en
separeringsingenjör gör?
Ett 20-tal utställare var där
. Fika och kaffet
till lunchen serverades i uts
tällarlokalen. De
utställare som jag träffade
var mycket nöjda
med arrangemanget.
Dagen avslutades med ett
välbesökt extra pass:
P110 i praktiken.

Konferensbanketten var på
Glasklart. Jag
hamnade vid samma bord
som ett gäng
trevliga personer från Up
onor, WSP och
Skaraborgsvatten. Vokalban
det Pros & Cons
stod för underhållningen.
Vilka röster!

Huvudteman dag två var
Hållbar nyanläggning
av VA-ledningar, Dricksva
tten – kvantitet
och kvalitet samt Vattenmä
tning och
vattenförbrukning.

Då fick vi veta mer om hål
lbar nyanläggning av
PE-nät, Mörbylångas vat
tenbrist 2016, Växjös
problem med actinomycet
er, senaste nytt från
forskningsfronten, minime
ring av risk för
kontaminering vid nyanlä
ggning samt lagning
av läckor, avläsning av vat
tenmätare med hjälp
av radioöverföring; intress
anta föredrag allihop.
Mikael Hölttä och Anna
Walldorf frånVA SYD
berättade om en ledningsfö
rnyelse i Rosengård
i Malmö. Information gic
k ut till invånarna
på flera språk, barn fick bes
öka Kretseum, VA
Syds pedagogiska verksamh
et i Malmö, och
blev på så sätt ambassadöre
r för det som skulle
göras. Denna aktiva inform
ationsinsats gjorde
att berörda invånare blev
mycketintresserade av
ledningsförnyelsen som bes
tod av de schaktfria
metoderna sliplining och
styrd borrning.
Av enkätsvaren att döma
var deltagarna mycket
nöjda med konferensen. Frå
gan ”Vilket avsnitt
tyckte du var bäst” fick må
nga olika svar. Någon
skrev: ”Jag är grymt impone
rad över hur många
duktiga talare som finns ino
m branschen”.
Nu ser vi fram emot nästa
Rörnät och
Klimat-konferens som gen
omförs i Stockholm
13–14 mars 2018.

Alla föredragshållares pre
sentationer finns på
www.svensktvatten.se
Ulrika Engvall, Svenskt Vat

ten

DHI delade ut menskoppar
för att uppmärksamma
fulspolningar, ett lite annorlunda men intressant inslag
i en rörnätskonferens.
Maria Roldin (t v) och Christin
Eriksson (t h), båda från DHI.

I den välbesökta montern
”Fråga Gilbert och Olle” fick
konferensdeltagarna möjlighet
att ställa frågor till ”guruerna”
inom hydraulisk dimensionering; Gilbert Svensson (t h), på
RISE Urban Water Management
och Olle Ljunggren (t v),
Kretslopp och Vatten Göteborg.
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SLUTA FULTVÄTTA!

Sluta fultvätta!
Biltvättarhelgen, som i år ägde rum helgen 22–23 april startades 2014 av
Svenskt Vatten för att uppmärksamma hur viktigt det är att man tvättar
bilen i en biltvätt och inte på gatan eller garageuppfarten hemma.
ILLUSTRATION » SOYAFILM

Svenskt Vatten har valt att fokusera på en helg i slutet på april för att samla medlemmarna till en gemensam aktion, men givetvis är det viktigt att tvätta rätt alla dagar
året runt. I år samarbetar Svenskt Vatten med kända influencers, som under hashtaggen #biltvättartid, sprider korta humoristiska filmer till sina följare. Miljöbudskapet
att vi måste ta hand om vårt vatten och sluta fultvätta kombineras med att man
sparar biltvättartid genom att ta bilen till en biltvätt. Genom digitala kanaler, främst
Instagram, vill Svenskt Vatten nå unga bilförare i åldern 18–25 år. – Deras vanor är
fortfarande formbara och därmed är chansen stor att de fortsätter att tvätta rätt även i
framtiden, säger Kristina Melander som är Svenskt Vattens projektledare för kampanjen
Vill du också sprida budskapet om att vi måste sluta fulspola och att det är lätt att tvätta
rätt? Inspireras av filmer och bilder på #biltvättartid och använd din egen mobilkamera. Filma
eller fota vad du gör med din biltvättartid, tagga #biltvättartid och bli en vattenambassadör! Mer
information och kampanjmaterial finns tillgängligt för Svenskt Vattens medlemmar i verktygslådan
för kommunikatörer på www.svensktvatten.se

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.

Amiantit Norway AS • Box 2059 · N-3202 Sandefjord · Telefon: +47 99 11 35 00 · info-no@amiantit.eu · www.amiantit.eu
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Ett företag i

koncernen

Vi levererar morgondagens optimala lösningar
för rent vatten och biogas redan idag!

Dricksvatten

www.purac.se

Avloppsvatten

Biogas
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ATT TÖMMA OCH RENGÖRA EN DRICKSVATTENRESERVOAR KAN VARA TIDSKRÄVANDE.

VI KAN BESIKTA OCH RENGÖRA ERA
RESERVOARER UNDER DRIFT!
Med hjälp av våra undervattensfarkoster kan vi effektivt
besikta och rengöra reservoarer under drift.
Få era reservoarer dokumenterade och rengjorda.
Undvik plötsliga driftstopp.
Planera åtgärder och förbättringar med våra ingenjörer.
Öka säkerheten för era abonnenter.
Kontakta oss för en offert!

Arbeta förebyggande • Höj säkerheten • Trygga vattenförsörjningen

20

års erfarenhet
0582-68 68 90
av dricksvattenwww.amphi-tech.se
hantering
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Vattenbyggnadsingenjörer

NOTISER

Vattenresan fortsätter
genom Sverige
ÖSTERSUND 16 FEBRUARI – Mattias Klum mötte Östersundselever
Eventet i Östersund riktades till skolelever i åk 5 och förskoleklass.
Tanken var att sprida budskapet ”Vatten är värt att vårda” genom att
låta eleevrna visa upp resultatet av ett arbete de jobbat med på temat
vatten. Mattias Klum berättade om Vattenresan och hur viktigt det är
att vi är rädda om vårt vatten. Han visade också bilder från sina resor
och eleverna fick ställa frågor. – Vi msåte arbeta långsiktigt med vatten
och då är det självklart att göra det med barn. De är ju vår framtid,
säger Kristina Kenning Östling, VA-chef på Östersunds kommun.

LINKÖPING 13 MARS 		
Besök på reningsverk
med skolklass
I Linköping stod ett besök på
reningsverket på agendan för Vattenresan. Mattias Klum fick då träffa en
skolklass, årskurs 3 från Hjulsbro. Tillsammans gick de sedan en guidad
visning där Mattias Klum berättade
om sina äventyr som fotograf, om hur
allt i naturen hör ihop och om hur
viktigt det är att spola ner rätt saker i
toaletten. Därefter visades Tekniska
verkens nya läkemedelsrening.
– Vi är jätteglada och stolta över
att Mattias Klum stannar till hos oss.
Vi fick möjlighet att visa hur viktigt
det är att kommande generationer
förstår och engagerar sig i vattnets
värde, säger Anna Lövsén, affärs
områdeschef Vatten och avlopp,
Tekniska verken i Linköping.

KALMAR 15 MARS – Inspirationsfrukost med Kalmar vatten
När Mattias Klum och Vattenresan besökte Kalmar arrangerade Kalmar
Vatten en inspirationsfrukost. Medverkade gjorde också Johan Persson,
ordförande Svenskt Vatten, som talade om kommunernas uppdrag
och utmaningar. Representanter från näringslivet gav aktuella exempel på hur de arbetar med vattenfrågor.– Mattias Klum är en fantastisk
och inspirerande person, en lyx att ”ha tillgång till honom” i två timmar. Det var ett dragplåster för att intressera lokal media och en viktig
förutsättning för att vattenfrågan och VA skulle få så bra genomslag,
säger KVABs informatör Jenny Holmgren.

KZ vattenkiosk och slamkiosk

Tar kontroll över vattenförsäljning och mäter externt slam

- Valfria flöden upp till 30 liter per sekund
- KZ vattenkiosk finns för befintliga byggnader
- Fjärrstyrning/dubbelriktad kommunikation som till exempel tryckstegringsstationer

- 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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REMISSVAR OCH VA-DOMAR

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

» 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 både teoretiskt och
praktiskt i form av litteraturstudier respektive småskaliga reningsförsök. C-rapport:
SLU2016-032.
Författare: Amanda Eskebaek
» Bakteriella samhällen
i dricksvattnets biofilmer
De övergripande målen för projekt är att
få en bättre förståelse för ledningssystemets mikrobiella biofilmer och utveckla
metoder för att övervaka den mikrobiella
vattenkvaliteten. Rapport: 2017-02.
Författare: Katharina Lührig

» Beredskapsplanering för skyfall
Denna rapport beskriver hur effekterna av
skyfall kan minimeras genom utarbetande
av en beredskapsplan. Metoden baseras
på en genomförd skyfallskartering i GIS
för kartläggning av riskerna, samt en
kostnads- nyttoanalys för prioritering av
åtgärder. Ett resonemang förs också om
fördelning av ansvar mellan olika aktörer.
Rapport: 2017-03.
Författare: Mattias Salomonsson,
Marie Larsson, Sara Karlsson,
Håkan Alexandersson, Mats Andreasson
» Källsorterande system för
spillvatten och matavfall
– erfarenheter, implementering,
ekonomi och samhällsnytta
Att införa källsorterande system kan vara
ett sätt att klara framtidens skarpare krav
på utsläpp till recipient och kretslopp
av växtnäringsämnen. Syftet med detta
projekt var att stötta svenska VA-aktörer
som överväger införande av källsorterande system genom att 1) sammanställa
befintliga erfarenheter från planering,
beslutsfattande och införande av källsorterande system, 2) genomföra en ekonomisk
analys med avseende på kostnader och
samhällsnytta, samt 3) belysa centrala
planerings- och implementeringsfrågor.

Brutet vatten
Marknadens minsta hörnmodell!
Radonett Airgap uppfyller SS-EN 1717
kategori 5 och har mer än 40 miljoner
drifttimmar sedan 1994.

Radonett AirGap

NYHET!

skyddad mot aggresiv miljö

Hörnmodell!

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

mjukstängande magnetventil
kompletta aggregat
frekvensstyrning som tillval
38
0

418,41

tank i syrafast rostfritt stål Aisi 316

119,44

5 olika modeller
488,46

0248-107 00
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Uppföljning av
25 svenska dagvattendammar
Projektledare: Birgitta Johansson
Primula Ordval, 50 000 kr

0

larm och torrkörningsskydd

www.radonett.se
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» Sidoströmshydrolys och
biologisk fosforavskiljning på
svenska avloppsreningsverk
Projektet har sammanställt och utvärderat
drifterfarenheter från svenska avloppsreningsverk som använder sidoströmshydrolys för biologisk fosforrening och
intern produktion av kolkälla. Syftet var att
ta fram riktlinjer för dimensionering, drift
och uppföljning. Rapport: 2017-06.
Författare: Tobias Salmonsson,
Karin Jönsson, Sofia Andersson,
Eva Bergslilja, Stefan Erikstam

NYA SVU-PROJEKT
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driftsäker och kort installationstid

5
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+
+
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» Modellering av avloppsreningsverk
för multikriteriebedömning av
prestanda och miljöpåverkan
Genom att använda detaljerade dynamiska modeller och kombinera resultat
från årslånga simuleringar av ARV (såväl
vatten- som slamlinjer) med livscykelanalys kan olika driftstrategier utvecklas och
utvärderas utifrån en bred uppsättning
hållbarhetskriterier fö att maximera resursutvinning och energieffektivitet samtidigt
som vattenkvalitén bibehålls och driftskostnaderna kontrolleras. Metodiken har
tillämpats vid en omfattande fallstudie av
Käppalaverket. Rapport: 2017-05.
Författare: Magnus Arnell, Ulf Jeppsson,
Magnus Rahmberg, Felipe Oliveira,
Bengt Carlsson

» Kommunikationsstrategier och
konsumentperspektiv vid händelser
på distributionsnätet
I studien undersöks hur informations- och
kommunikationsstrategier implementeras
i flera kommuner samt hur kedjan händelse-beslut-kommunikation fungerar. Konsumenternas nöjdhet med informationen
har undersökts vid normala driftstörningar
på ledningsnätet. Rekommendationer till
kommuner och dricksvattenproducenter
finns beskrivna. Rapport: 2017-07.
Författare: Mia Bondelind,
Hannes Hernvall, Niels Markwat,
Melle Säve-Söderbergh, John Bylund,
Jonas Toljander

Radonett AirGap 60/5 – Pumpstationsmodell

+ invändig rostfri 3-faspump

Rapport: 2017-04.
Författare: Erik Kärrman,
Hamse Kjerstadius, Åsa Davidsson,
Marinette Hagman, Sofia Dahl

info@radonett.se

Per- och polyfluoralkylerade ämnen
(PFAS) i dricksvatten reningsmetoder
och praktisk tillämpning
Projektledare: Lutz Ahrens
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU),
150 000 kr

Fantastiska membran
– och hur man använder dem
Projektledare: Angelica Lidén
Lunds Tekniska Högskola, 195 000 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.
Riksintresseutredningen
föreslår att grundvattentäkter
kan riksintresseklassas
Svenskt Vattens utgångspunkt är, i likhet
med Dricksvattenutredningens, att
dricksvattnet utgör landets i särklass mest
kritiska försörjningssystem, vilket gör att
landets vattentäkter måste kunna stå sig
i konkurrens med alla andra riksintressen när en avvägning i samband med
samhällsplanering sker. Svenskt Vatten
välkomnar därför utredningens förslag att
riksintresseklassa ”grundvattentäkter av
stor betydelse för dricksvattenförsörjningen”, men förordar att även både ytvattenförekomster av stor betydelse ska kunna
riksintresseklassas. Det skulle vara ett steg
framåt i det viktiga arbetet med att skydda
tillgången till ett rent och hälsosamt
dricksvatten.
Anpassa markbyggandet och den
befintliga bebyggda miljön till ett
föränderligt klimat
Svenskt Vatten har svarat på ”Handlingsplan för hållbart markbyggande i ett
föränderligt klimat” från Statens Geotekniska Institut (SGI). Handlingsplanen
har ambitionen att skapa en gemensam
bild för samhällets olika intressenter med
utmaningen att anpassa markbyggandet
och den befintliga bebyggda miljön
till ett föränderligt klimat. Ingen aktör
klarar det på egen hand, samarbete är en
förutsättning. Svenskt Vatten instämmer i
handlingsplanens beskrivning av klimat
förändringens effekter, liksom att det
behöver bli tydligare om ansvarsfördelningen avseende åtgärder.

ANNONSERA
LEDIGA TJÄNSTER
PÅ WEBBEN

Söker din kommun eller ditt
företag personal med VA-kunskaper kan ni annonsera på
Svenskt Vattens webbplats.
Vi publicerar även annonsen
på Linkedin och når på så sätt
många i branschen. Läs mer på
svensktvatten.se.

REMISSVAR OCH VA-DOMAR

Förslag till nya grundföreskrifter
som ska ersätta KIFS 2008:2
Kemikalieinspektionen ska meddela grundföreskrifter som förenklar och ersätter de som finns
(KIFS 2008:2). Det remitterade förslaget ändrar
inget i sak, COD-analysen få fortsatt undantag
från kvicksilverförbudet. Svenskt Vatten tillstyrkte
förslaget och föreslog anmälningsplikt för
maskindiskmedel som innehåller plastgranuler.
När sådana kartlagts finns underlag för ett förbud.
Platsgranuler är lika onödiga som mikroplaster i
hygienartiklar, som ska förbjudas.
Nationellt förbud mot plastpartiklar
i kosmetiska produkter
Kemikalieinspektionen redovisade i januari 2016
en rapport från regeringsuppdraget. Kemikalie
inspektionens förslag har remitterats och Miljöoch energidepartementet har nu omarbetat
förslaget. Svenskt Vatten stödjer Miljö- och energidepartementets förslag att det blir förbjudet att på
marknaden tillhandahålla en kosmetisk produkt
som innehåller plastpartiklar som har tillsatts för
att ha en rengörande, skrubbande eller polerande
effekt, och är avsedd att avlägsnas eller spottas
ut efter att den används på hud, hår, slemhinnor
eller tänder. Svenskt Vatten anser samtidigt att
det är viktigt att Sverige fortsätter att verka för
en gemensam EU-reglering om mikroplaster.

Clara Lindgren, jurist på Svenskt Vatten

ORIMLIGT ATT KRÄVA ANSLUTNING AV ENSKILT AVLOPP
Kan kommunen kräva att ett enskilt avlopp som förorenar miljön och intilliggande dricksvattentäkt ansluts till det kommunala VA-nätet? Är arrendatorn
rätt adressat för ett sådant föreläggande? Är en alternativ lösning godtagbar?
Detta är några av de frågor som besvaras i mark- och miljödomstolens dom.
Miljönämnden i en kommun har 2014 förelagt arrendatorn till en fastighet (som
ägs av Statens fastighetsverk och ligger utanför verksamhetsområdet) att vid vite av
150 000 kronor ansluta avloppen till det kommunala avloppsledningsnätet. 2015 fastställer
Länsstyrelsen nämndens beslut. Arrendatorn överklagar till mark- och miljödomstolen (MMD)
som gör en annan bedömning.
MMD konstaterar att det enskilda avloppet inte fungerar tillfredställande. Bräddning sker och
infiltrationen kan anses mättad. Fördelningsbrunn och luftningsrör saknas. Nämndens ingripande
anses därför miljömässigt motiverat. Arrendatorn anses ha faktisk och juridisk rådighet över
avloppsanläggningen och har enligt vattentjänstlagens förarbeten samma skyldigheter som fastighetsägaren. Skälet till att MMD ändrar länsstyrelsens beslut är snarare dessa:
1. Det går inte att utesluta att en godtagbar lösning kan uppnås på annat sätt, till exempel
genom att inrätta en ny och modern enskild avloppsanläggning.
2. Det går inte att utesluta att en sådan alternativ lösning skulle kosta mindre.
Slutsatsen är därför att det inte är skäligt att kräva att arrendatorn ansluts till det allmänna nätet.
Det bör noteras att det här rör sig om en fastighet utanför verksamhetsområdet och att detta
sannolikt påverkat bedömningen. (Mål nr M 2995-16)

KALK RENAR

VATTEN
NORDKALKS PRODUKTER GER OSS RENARE
VATTEN OCH ÄR ETT EFFEKTIVT
MEDEL MOT FÖRSURNING.
www.nordkalk.se

Kontakt
Solveig Jakobsson, 010-476 25 51

Member of Rettig Group
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AVHANDLING OM OLIKA VÄGAR FÖR
MER RESURSEFFEKTIVA AVLOPPSSYSTEM
Den 31 mars försvarade Hamse Kjerstadius, Lunds universitet/
VA-teknik Södra, sin avhandling i ”Enhancing Anaerobic Digestion
in Urban Wastewater Management”. Avhandlingen tar upp olika
vägar för ökad näringsåtervinning och biogasproduktion.
Idag sker återföring av växtnäring, framförallt fosfor, genom att
behandlat avloppsslam från Revaq-certifierade reningsverk används
på jordbruksmark. Det är dock långt ifrån allt slam som hanteras på
detta sätt och potentialen att öka näringsåterföringen är betydande.
Hamse har i sitt avhandlingsarbete undersökt hur avloppshanteringen kan ändras för att bättre svara mot förväntade framtida krav
med fokus på hur olika anaeroba (syrefria) processer kan bidra till
detta. Bland annat visar Hamse att behandling vid högre temperaturer kan ge kraftig reduktion av patogener (sjukdomsspridande
mikroorganismer).
I avhandlingen beskrivs hur källsorterande avloppsystem kan
bidra till ökad återföring av växtnäring. Genom att tillämpa anaeroba processer på källsorterat avlopp räknar Hamse med att biogasproduktionen från avlopp kan öka jämfört med dagens system.
En teknisk delikatess i avhandlingen är en membranprocess för
att ta hand om den metan som finns löst i vattenfasen efter anaerob
behandling. Genom att extrahera den lösta metanen minskas
slippet av klimatgasen metan från anaeroba processer.

» SMÅ STEG FRAMÅT I ARBETET MED
MATERIAL I KONTAKT MED DRICKSVATTEN
Många av Svenskt Vattens medlemmar har svårigheter att veta
vilka material som är lämpliga och säkra att använda i kontakt
med dricksvatten, t.ex. i samband med renovering av vattenverk.
Tydlig lagstiftning liksom väl utprovade riktlinjer saknas inom
området, vilket gör att Svenskt Vatten initierade en workshop i
ämnet i slutet av förra året. Deltagare var berörda parter inom
området, bl.a. testlaboratorierna Kiwa och RISE, några av
Svenskt Vattens medlemmar, Boverket, Kemikalieinspektionen
och Livsmedelsverket. Mötet fokuserade på typgodkännanden
och hur de kan användas vid val av produkter för vattenverk och
ledningsnät. Det finns idag flera hundra typgodkännanden för
produkter som används i kontakt med dricksvatten, något som
inte alla känner till. Ett typgodkännande kan innehålla både
en mekanisk del där produkten testas avseende dragfasthet och
förmåga att klara temperaturväxlingar, och/eller en hygienisk del
där man säkerställer att produkten inte släpper ifrån sig oönskade ämnen. Diskussionerna fortsätter mellan parterna, med
målsättningen att göra det lättare för vattenproducenterna att
hitta information om vilka produkter de kan känna sig trygga
med att använda. Dessutom kommer Boverket i maj att lägga
upp information om typgodkännande av material och produkter
i kontakt med dricksvatten på sin webbplats. Svenskt Vatten
planerar för ett seminarium inom området till hösten.
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» NYTT PROJEKT OM KRISBEREDSKAP
Dricksvatten och/eller råvatten kan förorenas av kemiska,
mikrobiologiska eller radioaktiva ämnen både oavsiktligt eller
genom olyckor eller sabotage. Om vattnet smakar eller luktar
konstigt kan det vara svårt att veta vilka analysmetoder som
ska användas och att snabbt få svar. Folkhälsomyndigheten har
därför startat ett tvåårigt projekt för att stärka den nationella
beredskapen och förmågan att kunna analysera oväntade föroreningar. Projektet, ”Stärkt förmåga till analys av råvatten och
dricksvatten vid oväntad kemisk, mikrobiologisk och radioaktiv
förorening i fredskriser, för det civila försvaret och höjd beredskap”, som fått arbetsnamnet ”Okända vattenprovet”, finansieras
av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och
genomförs i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut
(FOI), Livsmedelsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten.
I projektet ska man testa myndigheternas tekniska och analysmässiga kapacitet med hjälp av olika scenarier och befintliga
laboratorietester. På så sätt kan man identifiera metodologiska
och logistiska brister, se vilka analyser som andra aktörer kan
utföra och vilka utvecklingsbehov som finns. Målet är att
Sveriges alla vattenverk och kommuner samt VAKA ska veta
vilken typ av laboratoriehjälp och expertstöd som finns tillgängligt vid de centrala myndigheterna och även hos privata aktörer.
Projektets kontaktperson på Folkhälsomyndigheten är
Anette Hansen, anette.hansen@folkhalsomyndigheten.se

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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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
Kommunikation
och kundbemötande
Sigtuna 26–27 april
Arbete i slutna utrymmen
– Repetitionskurs
Uppsala 2 maj
Arbete i slutna utrymmen
Uppsala 3 maj
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
Läcksökning
Grundkurs i läcksökning
på vattenledningsnät
Stockholm 22–23 maj
Stockholm 30–31 maj
Stockholm 7–8 juni
Stockholm 4–5 sep
Stockholm 12–13 sep
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
Arbete i slutna utrymmen
– Repetitionskurs
Uppsala 14 juni
Arbete i slutna utrymmen
Uppsala 15 juni
Dricksvattenteknik Diplomkurs
Sigtuna 4–8 sep och 23–27 okt
Hydraulisk och hydrologisk
dimensionering av
avloppssystem – Grundkurs
Hässleholm 5–6 sep

Tillämpad hydraulik
– för VA-ingenjörer
Sigtuna 10–12 okt och 14–16 nov
Avloppsteknik Introduktion
Sigtuna 10–12 okt
Förnyelseplanering ledningsnät
– grundkurs
Ort ej bestämd 10–11 okt
Kommunikation och
kundbemötande
Göteborg 11–12 okt
VA-Ekonomi
Sigtuna 17–18 okt

Hygien vid arbete med
vattenledningar
Karlstad 6 sep

Dricksvatten riskanalys
– MBA och HACCP
Malmö 18–19 okt

Avloppsteknik Diplomkurs
Sigtuna 11–15 sep
och 30 okt–3 nov

Dricksvattenteknik Introduktion
Göteborg 7–9 nov

Schaktfritt renoverings- och
ledningsbyggande – Grundkurs
Göteborg 19–20 sep
Dricksvattenteknik för miljö
– och livsmedelsinspektörer
Malmö 19–21 sep
Rörnät Diplomkurs
– Drift, underhåll och förnyelse
Stockholm 25–29 sep och 6–10 nov
Arbete i slutna utrymmen
– Repetitionskurs
Uppsala 27 sep
Lagen om allmänna
vattentjänster
Göteborg 27–28 sep
Arbete i slutna utrymmen
Uppsala 28 sep
Hydraulisk och hydrologisk
dimensionering av
avloppssystem – Grundkurs
Stockholm/Alvik 3–4 okt
Dricksvattenteknik Introduktion
Sigtuna 3–5 okt
Rörnätsteknik Introduktion
Stockholm 10–12 okt

Lagen om allmänna
vattentjänster
Stockholm 14–15 nov

SEMINARIER
OCH KONFERENSER
Vattenstämman 2017
Karlstad 16–17 maj
Vattenforum i Almedalen
Almedalen, Visby 4–5 juli
ÖVRIGT
I verktygslådan för kommunikatörer
på svensktvatten.se/komverktyg
finns aktuell information om:
Vattenresan med Mattias Klum
16 maj Värmlands län/Karlstad
23 maj Dalarnas län/Rättvik
4 juli Gotlands län/Visby
17 aug Norrbottenens län/Kiruna
29 aug Västra Götagland/Göteborg
29 aug Jönköpings län/Jönköping
5 sep Södermanlands län
7 sep Stockholms län/Stockholm
Se alla resestopp 2017:
svensktvatten.se/vattenresan

NY! Lagen om allmänna
vattentjänster – fördjupning
och tillämpning
Stockholm 16 nov

Fördjupning
Lagen om allmänna vattentjänster
För dig som gått kursen Lagen om allmänna vattentjänster
finns numera en fördjupningskurs där deltagare och kursledare tillsammans diskuterar och löser ett antal VA-situationer
baserade på verkliga rättsfall.
Syftet med kursen är att deltagarna ska lära sig tillämpa
vattentjänstlagen i vardagen. Kursdagen utgår därför från
en fiktiv kommun och djupdyker i frågor kring utbyggnad
av verksamhetsområde, vattenavstängning och översvämningsskador. Kursen avslutas även med en diskussion om
hur VA-verksamheten påverkas av klimatförändringar och
hur dess konsekvenser, såsom torka och skyfall, ska hanteras
i praktiken.
För deltagande i fördjupningskursen ska du kunna uppvisa diplom eller annat som visar att du har gått kursen
om Lagen om allmänna vattentjänster som Svenskt Vatten
arrangerar.
Lärare: Svenskt Vattens jurister Clara Lindgren och Gilbert
Nordenswan.

Annonsörer i detta nummer: Aarsleff Rör, PipeLife, Cactus Utilities, Dymatic, MEAG VA-system, Diehl Metering, Ramböll, Purac, Standard Solution Gr., Tyréns,
Amphi-Tech, KZ Handels, Nordkalk, Amiantit, Kamstrup, Radonett.
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DIN HJÄLP BEHÖVS FÖR ATT
KARTLÄGGA ALGBLOMNINGAR
Blomningar av giftiga cyanobakterier (f.d.
blågröna alger), s.k. algblomningar, ökar i svenska
ytvatten. Detta kan få stora konsekvenser för de
svenska vattenverk som använder sig av ytvatten
för dricksvattenproduktionen. Om människor får
i sig gifterna (cyanotoxiner/algtoxiner) via dricksvattnet kan det leda till allvarliga hälsoeffekter. I
ett projekt som Livsmedelsverket driver, och som
vi förut skrivit om, kartlägger de förekomsten av
cyanobakterier och cyanotoxiner i hela Sverige.

För att projektet ska bli så lyckosamt
som möjligt önskar Livsmedelsverket
få in mer prover från algblomningar.
Om du vill bidra kan du göra det
genom att t.ex. rapportera eller ta
prover från en algblomning. Hör i
så fall av dig till Caroline Dirks, Livsmedelsverket via 0703117730 eller
caroline.dirks@livsmedelsverket.se.

Goodbye
Ta farväl av mekaniska vattenmätare och
välkomna fördelarna med smart mätning

Mekanisk mätning

Smart mätning

00903
9824

Ultraljudsmätare

Mekanisk
mätare
Slitage
med tiden

Oförminskad
precision

Manuell
avläsning

Fjärravläsning
Fullständig
dataöversikt

Begränsade
data

Intelligenta
larm

Inga
larm

Det är aldrig lätt att säga farväl. Men när det
kommer till vattenmätning är det rätt beslut.
Säg farväl till den mekaniska vattenmätaren
och välkomna fördelarna med smart mätning.
Smart mätning är framtiden och fördelarna
är många.
Läs mer på:

kamstrup.com/saygoodbye
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GOD
IMORGON!
Det vi gör idag påverkar vår morgondag.
På Tyréns jobbar vi med samhällsbyggnad med målet att skapa bättre
förutsättningar för dagens och framtidens städer. Det är möjligt tack
vare våra skickliga ingenjörer, arkitekter och samhällsplanerare och att
våra vinster går till forskning och utveckling.
Framtiden spelar roll. Tillsammans med våra kunder hittar
vi lösningar för en bättre morgondag.
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Ny på jobbet!
DAVID NILSSON SAMLAR VATTEN PÅ KTH
Sedan i februari i år finns WaterCentre@KTH, en
plattform för tvärvetenskaplig samverkan mellan
KTH, industrin, kommuner, myndigheter och
andra aktörer på vattenområdet. David Nilsson är
nybliven centrumföreståndare. En civ.ing. i samhällsbyggnad från Luleå, en doktorshatt i teknikhistoria
från KTH, och många års arbete i näringsliv och på
myndigheter tycker han själv är en bra bakgrund för jobbet.
– Det här handlar om att få människor från olika håll att jobba ihop kring
gemensamma utmaningar. Då kan det vara bra att själv ha gjort lite olika saker,
säger David. KTH:s strategiska partners Stockholm Stad, IVL och SEI är med
i arbetet kring centret från start. Den nyblivna centrumföreståndaren ser dock
fram emot många nya samarbeten.
– För att möta de globala hållbarhetsmålen krävs mer samverkan kring
vatten; över sektorsgränser och mellan fler samhällsaktörer. Då behöver vi hitta
bättre former för samverkan, och ett gemensamt språk. Det här kommer ta tid
och mycket arbete i anspråk, men det är också superspännande!
David nås via epost: watercentre@kth.se

NY KUND- OCH KOMMUNIKATIONSCHEF
PÅ KRETSLOPP OCH VATTEN
Helena Wall är ny kund- och kommunikationschef
på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad, sedan
oktober förra året.
– Jag slogs direkt av vilket engagemang och
kunskap som finns i förvaltningen.
Helena Wall kommer närmast från Kungsbacka
kommun, där hon jobbade som chef för kommunens kommunikationsenhet.
Hon har också ett förflutet som frilansjournalist och har bland annat arbetat
med avfalls- och VA-frågor i Borås Stad.
Nu ser hon fram emot att utveckla kund- och kommunikationsverksamheten på Kretslopp och vatten.
– Det händer väldigt mycket inom vårt område just nu och vi har en del
utmaningar att ta oss an: allt ifrån att utveckla kundprocessen och kommunicera med flerbostadshusägare för att få fler hyresgäster att sortera ut sitt
matavfall, till att arbeta mer med internkommunikation och kommunikativt
ledarskap.

NY FÖRBUNDSDIREKTÖR PÅ VA SYD
Nu tillträder Katarina Pelin som VA SYDs nya
förbundsdirektör. Hon kommer närmast från
positionen som kommunchef i Båstads kommun.
Katarina Pelin har sedan juridikstudierna i Lund
arbetat inom såväl offentlig som privat verksamhet.
Hon har också haft tre regeringsuppdrag, ett antal
styrelseuppdrag och har många års ledarerfarenhet. Innan
uppdraget i Båstad arbetade Katarina i sex år som miljödirektör i Malmö stad,
och hon har dessutom varit chef för Planering och Miljö på Regional utveckling
på Region Skåne samt Agenda 21-samordnare i Sjöbo kommun.
– Jag ser verkligen fram emot utmaningarna som detta nya arbete för med
sig. VA SYD är en viktig samhällsaktör som arbetar aktivt för en hållbar samhällsutveckling i vår region och gör skillnad för miljön. Det ska bli spännande
att få leda och utveckla VA SYD tillsammans med alla medarbetare, säger
Katarina Pelin.

NOTISER

FRÅGA VA-JURISTEN:

Clara Lindgren
»Det kan vara en stor
fördel att ha lägenhetsavgift som en del av
anläggningsavgiften.«
Clara Lindgren,
jurist på Svenskt Vatten

Svenskt Vattens jurister arbetar med medlems
rådgivning och juridiskt påverkansarbete.
FRÅGA: Hur kan man hantera
förbindelsepunkt och anläggningsavgift
för tredimensionella fastigheter?
Förbindelsepunkten för tredimensionella fastigheter
kan vara svår att förlägga i dessa fastigheters omedelbara närhet, särskilt när fastigheten inte har kontakt
med markplanet eller befinner sig under mark. För
tredimensionella fastigheter anses det finnas särskilda
skäl att frångå kravet på omedelbar närhet i 12 § vattentjänstlagen. Den mest praktiska lösningen är att berörda
fastigheter upprättar en gemensamhetsanläggning och
drar servisledningar internt med servitut. I de fall som
en ny byggnadsdel i form av en tredimensionell fastighet
tillkommer kan fråga uppkomma om hur anläggningsavgiften ska beräknas. Området är dock en gråzon och i
princip ingen vägledning finns att hämta från förarbeten
eller praxis. Möjligheten att ta ut anläggningsavgift för
tredimensionella fastigheter beror på hur kommunens
VA-taxa är konstruerad. I de fall som taxan saknar nyttoparametrar såsom lägenhetsavgift kan stöd saknas att ta
ut anläggningsavgift så länge inte ytterligare kostnader,
exempelvis p.g.a. ytterligare ledningar, uppstår på grund
av den tredimensionella fastigheten. Det kan med andra
ord vara en stor fördel att ha lägenhetsavgift som en del
av anläggningsavgiften när det gäller tredimensionella
fastigheter. Hur dagvatten- och tomtyteavgift ska fördelas
mellan de berörda fastigheterna är inte helt självklart. En
procentuell fördelning i förhållande till hur stor andel av
ytan de olika fastigheterna disponerar borde vara lämplig.
Svenskt Vatten arbetar med att ta fram en vägledning
rörande tredimensionella fastigheter och tar därför gärna
emot synpunkter och erfarenheter från din kommun.
Maila till clara.lindgren@svensktvatten.se ❧
I varje nummer publicerar vi frågor från våra medlemmar. Mejla oss gärna och berätta vad du skulle
vilja få svar på!
Svenskt Vatten nr 2 2017
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www.svensktvatten.se

VA-banken ger stöd för hela informationskedjan, från
arbetet i fält till digitalisering och planeringsarbete.
va-utveckling.se
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Pipelife Polar 600 inspektionsoch 1000 mm nedstigningsbrunnar är godkända enligt

För din säkerhets skull!
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