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VIKTIG INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSHANTERING

EXPLICARE

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen,
kallad GDPR (General Data Protection Regulation), att
gälla inom EU. Med fokus på ett ökat integritetsskydd
reglerar den behandling och lagring av personuppgifter.
Vi på Svenskt Vatten värnar om din personliga integritet
och vill att du ska vara trygg i hur vi hanterar dina uppgifter.
Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter
enligt den nya förordningen: www.svensktvatten.se/dataskydd

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

Svenskt vatten är branschorganisationen för
vattentjänstföretagen i Sverige. Vår vision är:
"Friskt vatten, rena sjöar och hav och tillgång
till långsiktigt hållbara vattentjänster".

LEDARE

ANSVARIG UTGIVARE
Dan Löfgren, dan.lofgren@svensktvatten.se

Grattis!

Du håller i dina händer det första
numret av det nya Vattenmagasinet.

Tidningsdöden är inte total
Det kan tyckas märkligt att skapa ett nytt, tryckt pappersmagasin när
annan fack- och dagspress kämpar hårt för att överhuvudtaget överleva.
Och när annonsörerna och läsarna sviktade var det heller inte självklart
för oss att inte bara lägga ner Svenskt Vattens gamla tidning.
Men vi tror att Vattenmagasinet behövs som en kanal och ett verktyg,
framför allt för branschens kompetensförsörjning. Den är en ödesfråga
nu och ännu mera i framtiden.
Vattenmagasinet kommer inte att vara en snabb och aktuell nyhetsförmedlare utan ett forum för i första hand fördjupning och teknik- och
kompetensutveckling för vår bransch. Ett urval av det redaktionella
innehållet kommer också att publiceras på svensktvatten.se.
Vi vill förstås att så många som möjligt ska läsa Vattenmagasinet.
Men vi ska vara tydliga - det är de yrkesverksamma i branschen, leverantörerna, konsulterna, forskarna och studenterna som är vår primära
målgrupp.
Politiker och andra beslutsfattare, nyhetsjournalister och allmänheten
ska vi i första hand nå med nyheter, kampanjer, aktuella kommentarer
och utspel genom våra digitala kanaler.
Utöver artikelinnehållet kommer vi att komplettera med redovisning
av Svenskt Vatten Utvecklings rapporter och annan forskning, kalendarium, kursutbud, konferenser, seminarier och notiser. Vi ska utveckla
innehållet i magasinet i nära samspel med våra läsare och annonsörer.
Vi vill få uppslag och idéer och få fler att bli delaktiga.
Branschens kompetensförsörjning ska vara det bärande temat. Vi vill
att Vattenmagasinet ska förmedla kunskap
och på olika sätt underlätta rekrytering inom
branschen. Men också stimulera och inspirera
unga personer att välja vår bransch för sin
framtida yrkeskarriär.
Nästa nummer kommer i mitten av hösten.
Hur ofta Vattenmagasinet ska komma ut och
hur tjockt det ska bli, beror förstås på
responsen från läsare och annonsörer.
Vi är hoppfulla och påminner oss om
att kompetensförsörjningen i en bransch
aldrig är en quick-fix.
God premiärläsning!

Ulf Thysell
TF. VD ULF THYSELL
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Cactus Eye är inget vanligt driftsystem. Med mer än 70
kommunikationsprotokoll kan Cactus Eye kommunicera med de
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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.

UTBLICK

Carla lobbar för vatten- och avloppsbranschen i Bryssel

ALLT HANDLAR
OM TAJMNING!
TEXT SIGRID MELCHIOR, BRYSSEL

Har hon några bra tips på hur man påverkar EU-apparaten?
Kanske något som en svensk organisation kan ta med sig? Svaret
är lika självklart som ouppnåeligt för en utomstående: ”kontakta
rätt person vid rätt tidpunkt”.
– Allt handlar om tajmning och för att förstå tajmningen
måste man känna till EU-proceduren.
Carla Chiaretti lärde sig det mesta om procedur och strategi
i EU-kommissionen och på den irländska EU-representationen
där hon jobbade innan EurEau.

intressegrupper – så krävs en helt annan approach för att
påverka EU-parlamentet.
Carla Chiaretti mejlar de EU-parlamentariker som sitter i det
ansvariga utskottet, deras assistenter och politiska sakkunniga
och ber om möten där hon lägger fram branschens åsikt.
– Generellt sett vill politikerna träffa folk, de behöver input.
Det faktum att vi är en europeisk federation hjälper också. Om
vi bara representerade ett företag skulle de säga: varför ska vi
träffa just er och inte något av de andra hundra?
När ledamöterna lämnar in sina ändringsförslag i utskottet
skickar EurEau egna ändringsförslag direkt till ledamöterna.
Och när utskottet röstar, mejlar EurEau en lista på vilka artiklar
som branschlobbyn stödjer, som EU-parlamentarikerna kan
följa eller inte.

Synlig lobbyingen

Hon säger att hon inte tror att det egentligen lobbas mer
på EU-nivå än i EU-ländernas huvudstäder. Däremot är
EU-lobbyingen mer synlig i Bryssel än vad den är hemmavid,
eftersom det inte är något som det smusslas med.
– Man måste se det som representation av olika intressegrupper. Det behövs. En politiker kan inte veta allt om varje
ämne. Det som är viktigt är att lobbying är transparent.
– Sen är frågan om resurser en helt annan, fortsätter hon
efter en paus.
Resurser ja. EurEau har 4,5 tjänster i Bryssel och branschorganisationen uppskattar att den lägger motsvarande två-tre
miljoner kronor om året på påverkansarbete – en bråkdel
jämfört med de stora kemikalie- och läkemedelsbranscherna.
Kemikalieindustrin Cefic lägger 121 miljoner kronor, enligt
egenrapporterade uppskattningar till EU:s lobbyregister.

Ministerrådet

C

sakkunniga som arbetar med direktivet.
– Dricksvattendirektivet är både i högsta grad
tekniskt och samtidigt politiskt. Det handlar både
om parametrar för särskilda substanser, och om
tillgång till vatten och information till konsumenter,
säger Chiaretti.

arla Chiaretti är vattenlobbyist. Hon är den
europeiska vattenbranschens ögon och öron,
händer och fötter, i Bryssel. Hon beskriver sitt
arbete som tudelat: å ena sidan samordnar
hon och begripliggör den input som EurEau får av sitt
nätverk med hundratals experter, input som ibland är
för tekniska för lekmän. Å andra sidan förklarar hon
för EU-politiker och -tjänstemän vilka utmaningar
VA-branschen står inför och vad branschen tycker
och tänker om olika EU-förslag.

”Rapportör”

Kvinnan hon ska träffa arbetar nära den EU-parlamentariker som är ansvarig för lagförslaget i parlamentet,
den så kallade rapportören. Hon kommer att delta i de
direkta förhandlingarna mellan EU-parlamentet och
ministerrådet som sker i ett senare skede. En nyckelperson och värdefull kontakt, konstaterar Chiaretti.
EU:s beslutsfattande är komplex och långdragen;
från idé till färdig lag tar ofta många år. EurEau började
påverka dricksvattendirektivet för fyra år sedan, berättar
Carla Chiaretti, då EU-kommissionen först övervägde att
uppdatera den befintliga lagstiftningen.

Dricksvattendirektivet

Just nu är det dricksvattendirektivet som kräver de
största lobbyinsatserna.
– Vatten måste förbli något som alla har råd med.
Vattenledningsnäten behöver investeringar. Om vi inte
gör dem kommer våra barns barn inte ha samma kvalitet som vi på dricksvatten och service, eller så kommer
de att behöva betala ett mycket högre pris för vattnet,
sammanfattar hon organisationens ståndpunkt.
Carla Chiaretti är en typisk representant för den
kosmopolitiska Brysselbubblan. Hon är italienska,
talar obehindrat engelska och nämner i förbigående
ett franskt tv-program från gårdagskvällen.
Direkt efter intervjun ska hon korsa torget för dagens
andra möte, i EU-parlamentet, med en av de politisk

Kommisionen

– Vi hade en dialog med kommissionen. De lägger
fram preliminära idéer och vi kommenterade dem,
säger hon.
Om lobbyingen i EU-kommissionen är institutionaliserad – remissrundor, tematiska konferenser för
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Carla Chiaretti

VIKTIGA
EU-FRÅGOR
FÖR EUREAU
JUST NU

 Dricksvattendirektivet
– lagförslaget bereds i
parlamentet och rådet.
 Vattenåteranvändning
– kommissionen väntas 
lägga ett lagförslag i
april-maj.
 Avloppsvattendirektivet
– kommissionen har
påbörjat en översyn.
 Läkemedel i naturen
– kommissionen väntas
komma med riktlinjer.
 Långtidsbudgeten efter
2020 och då särskilt
miljösatsningar i jordbruket
– kommissionen lägger sitt
budgetförslag i maj.

JOBBAR MED: Policyansvarig på

EurEau den europeiska VA-lobbyn.
ÅLDER: 35 år.
LOBBY-TIPS: Prata med rätt person vid

rätt tillfälle.
BRYSSEL-TIPS: EU-parlamentets

besökscentrum Parlamentarium.
DRICKSVATTENTIPS: Överallt i Europa.

FOTO SIGRID MELCHIOR

Det är morgonrusning i EU-kvarteren. Mittemot EU-parlamentet ligger
Place Luxemburg. De flesta hyresgäster i byggnaderna runt omkring är
just EU-lobbyister. Finns det ett ekonomiskt intresse så finns det också ett
lobbykontor i Bryssel, så lyder regeln. VA-branschens EU-kontor EurEau
finns också här. På glasdörren kan man läsa att grannarna är europeiska
fjäderfälobbyn och danska slakterilobbyn bland andra.

EU:s andra lagstiftare, ministerrådet, låter sig däremot inte
påverkas lika lätt från Bryssel. Institutionen består av EUländernas regeringar, i många vattenfrågor rör det sig om
de 28 miljöministrarna. När de kommer till Bryssel för ett
endagsmöte har de redan en fix och färdig ståndpunkt med sig.
Lobbyingen har redan skett i huvudstäderna.
Ministerrådets möten är slutna för omvärlden – ”en svart
låda”, säger Chiaretti, som varken lobbyister eller journalister
kan titta in i.

”Bara på Malta smakar vattnet lite
underligt eftersom det är avsaltat havsvatten. Men det är helt säkert.”

SÅ HÄR STIFTAS LAGAR I EU

 E U-kommissionen lägger fram lagförslag.
 I de allra flesta fallen (till exempel miljölagar) lagstiftar EU-parlamentet och
ministerrådet (EU-ländernas regeringar) gemensamt. I undantagsfall är det
ministerrådet som ensamt beslutar.
 Först kommer institutionerna överens internt. Därefter förhandlar de med
varandra för att jämka ihop sina respektive förslag.
 Efter en uppgörelse antar båda institutionerna formellt samma lagtext.
Därefter är lagen klubbad och genomförs i EU-länderna.
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Hur får man 29 länder med olika förutsättningar,
bakgrund och värderingar att enas om något
så komplicerat som vatten? Hur ska en tillgång
som är så orättvist fördelad kunna styras med
ett och samma regelverk? Hur ska vi undvika att
det blir så krångligt att ingen hittar fram mellan
paragraferna? Att lösningarna blir för svårfångade.

I

konferensrum ”Mellan” på Svenskt
Vattens kontor är Anders Finnson
och Peter Sörngård djupt involverade i frågorna. De ägnar stora
delar av sin arbetsdag, som ofta kan vara
lång, åt problemet med vattenförsörjning
inom EU och Sverige. Anders Finnson är ordförande i den arbetsgrupp i
EurEau som arbetar med att ge input till
revideringen av ramdirektivet för vatten
och Peter Sörngård ansvarar för att driva
frågan i Sverige.
Ramdirektiv för vatten infördes år
2000 av EU. Det innebär att samma
regler gäller för alla länder och att
bedömningarna görs på samma sätt
för alla vatten. Direktivet vill värna ett
naturligt växt- och djurliv i vatten och
säkerställa tillgången på rent vatten att
dricka. Förutom alla EU-länder är även
Norge med i arbetet. År 2004 infördes
vattendirektivet i Svensk lagstiftning.
– Ramdirektivet innebar ett paradigm-

skifte för oss alla, berättar Peter. Istället
för att ha fokus på teknik och tekniska
lösningar för att försöka minimera den
negativa påverkan på miljön vände man
på resonemanget. Nu hamnade fokus
på miljön och de tekniska lösningarna
måste förhålla sig till reglerade krav på
miljökvaliteten.
– Det är rätt och rimligt på många
sätt, men fick långt gående konsekvenser
för alla som arbetar med olika typer av
vattenrening och det tar tid att ställa om
verkligheten.

Koncensus råder

Anders Finnson leder en grupp på cirka
20 personer med representanter från
olika nationer och kompetenser. Sex är
specialister på dricksvatten, sex på avlopp
och sex på juridik. Fram till år 2020 finns
möjlighet att komma med förslag om hur
ramdirektivet bör revideras. Planen är att
alla nödvändiga styrmedel och
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Värderingar krockar

Peter och Anders visar en bild från ett
EU-finansierat forskningsprojekt där tre
cirklar, som innebär olika värderingsgrunder, överlappar varandra.
I cirkeln PURE dominerar
miljöfrågorna och människan
får helt underordna sig de
krav miljön ställer.
I PRACTICAL finns det
tidigare rådande förhållningssättet där tekniken sattes i första
rummet och i POPULAR ser vi
ett tydligare samspel mellan människan
och miljön. Ramdirektivet för vatten har
forskargruppen placerat i cirkeln PURE
medan de placerat det några år modernare havsmiljödirektivet i mitten.

pure
Peter Sörngård.

practical

Anders Finnson.

åtgärder som behövs ska vara på plats
år 2027.
– Vi har inte omröstningar i gruppen
utan alla måste vara överens om de
förslag vi lägger fram, berättar han.
Det ligger en styrka i att arbeta med
koncensus, då representerar vi verkligen
hela branschen, samtidigt som det kräver
mycket förhandlande.
Förutsättningarna för att arbeta med
vatten och avlopp i Europa är extremt
olika. Bara det faktum att tillgångarna på
vatten skiljer sig så markant gör frågan
komplicerad. Sverige får huvuddelen av
sitt dricksvatten från ytvatten och i sjöar
rör sig vattnet långsamt. Centraleuropa
tar däremot sitt dricksvatten huvudsakligen från grundvatten men även från
floder. Bland andra är de två jättarna
Donau och Rehn källor för dricksvatten - och recipient för avloppsvatten.
De belastas hårt uppströms och rinner
snabbt till nedströms liggande länder

popular

– Det finns representanter från alla
håll och vi måste hitta lösningar som är
gemensamma och där vi utgår från den
minsta möjliga belastningen på miljön.
För vi kan aldrig komma ifrån att vår
moderna livsstil får konsekvenser.
– De två viktigaste frågorna i kommissionen just nu är en bättre koordination
mellan alla olika näringar eftersom alla
är beroende av vatten. Utan vatten kan
inget fungera så vi måste ha ett brett
vattenperspektiv. Dessutom måste vi
komma överens om hur vattenfrågorna
ska finansieras. Där förespråkar jag en
modell med VA-taxor, som är skilda från
övriga skatter. Risken är i annat fall att
det uppstår konkurrens mellan skolor,
vård och omsorg, påpekar Anders.

Renhetsideal sprungen ur en teoretisk
historisk miljö är inte den mest hållbara
utgångspunkten, påpekar de bägge
vattenexperterna, särskilt inte som det
globalt allt varmare klimatet förändrar
all vattenmiljö oavsett vad vi gör lokalt.
Då är det bättre att utifrån respektive
vattendrag sätta mål för vad vi vill nå,
vilka ekosystemtjänster vi vill ska uppnås,
hög ekologisk nivå, fiske, rekreation,
dricksvattentäkt eller estetiska värden.
Här kan vi jämföra med hur vi arbetar
med markmiljön, med naturreservat,
naturskyddsområden, skydd av arter,
jordbrukslandskap, naturvård, tätorter,
staden och parker.

pedagogisk ansvar, förtydligar Anders.
Jag tror att alla förstår att det måste vara
på det sättet. Det går inte att släppa ut
något i naturen och tänka sig att någon
annan ska ta hand om det. Inte med de
krav som ställs inom EU.

Påverkan är nödvändig

En annan fråga som upptar mycket
av experternas tid är den växande
befolkningen och urbaniseringen inom
EU. Människor tar plats och behöver
tillgång till rent vatten och någonstans
måste det dricksvattnet tas ifrån och
någonstans måste avloppet ta vägen.
Och på något sätt kommer det att
påverka naturen.
– Urbaniseringen leder till att
allt större ytor beläggs med asfalt
och problemen med dagvatten
ökar. Redan idag vet vi ju att
största delen av dagvattnet inte
renas utan återförs till kretsloppet
som det är. Vi arbetar mycket med de
stora behoven som finns av hållbar
dagvattenhantering och att planera för
plats för vatten i tätorten. På Svenskt
Vatten har vi fokus på pedagogiken,
fortsätter Anders. Därför är till exempel
även en sådan liten sak som att aldrig
tvätta bilen på gatan jätteviktigt.
Svenskt Vattens engagemang i
vattenfrågan är viktigt. Peter arbetar
sedan lång tid tillbaka med de svenska
förhållandena och menar att vi i Sverige
ibland har lite väl hög svansföring när vi
driver upp EU-kraven och tror att vi
är bättre än andra. Vi har mycket
god tillgång på vatten och är ett rikt
land, men till och med vi har svårt att
klara exempelvis de höga kraven på
övervakning som ställs av ramdirektivet.
– Vi har 26 000 vattenförekomster och
alla dessa ska vi övervaka! Det klarar vi
inte på ett tillfredsställande sätt. Med
det vill jag ändå ha sagt att EUs krav
visserligen är högt ställda och att vi
alla har en skyldighet att försöka leva
upp till dem! Men realismen i EU-kraven
bör ses över, särskilt i ljuset av ett
varmare klimat.
Överallt i Sverige och runt om i
Europa pågår ett arbete med att återställa sjöar, vattendrag och våtmarker
som förorenats genom tidigare
generationers okunskap.

URBANISERINGEN LEDER TILL ATT ALLT
STÖRRE YTOR BELÄGGS MED ASFALT OCH
PROBLEMEN MED DAGVATTEN ÖKAR
Lösningar saknas

Peter Sörngård återkommer till
det kluvna i ramdirektivet med det
högt ställda miljökraven. Det är en
högst tveksam metod att använda en
av människan opåverkad miljö som
teoretisk referens när miljökvalitetskraven
formuleras som en norm.
– Människan har påverkat naturen
i tusentals år i nära samspel med dess
egna förändringar och vi vet väldigt
lite om hur en opåverkad natur ser
ut. Ändå kan metoden utlösa krav i
mångmiljonklassen.
Det finns många exempel på hur
det blir där de tekniska lösningarna
inte finns.
– Vi kan inte rena bort allt, konstaterar
han. Reningsverken är inte konstruerade
för det. Tidigare resonerade vi utifrån
en halt av till exempel fosfor i vattnet.
Nu börjar myndigheter tala om att få
släppa ut en maximal totalmängd vilket
gör att även flödena kan behövas sänkas.
Reningsverken kan inte rena alla ämnen
som det finns miljökvalitetsnormer
för. Det kan bli besvärligt för vissa
reningsverk att få förnyade tillstånd.
Både Anders och Peter ser behov
av ett ännu tydligare uppströmsarbete,
där producenten och den anslutna
verksamheten måste ta ansvar för
vad som släpps ut eller som säljs till
hushållen. Reningsverket är den sista
barriären mellan tätort och miljö men
får inte vara den enda. Ansvaret måste
flyttas högt upp i kedjan.
– Det är i mångt och mycket ett
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PÅ SID 44 KAN DU LÄSA OM
ARBETET MED TULLSTORPSÅN.

NYA VATTENDIREKTIVET

DRIVER EU:S
VATTENDIREKTIV
MILJÖKRAVEN
FÖR LÅNGT?

som är beroende av dem för sitt dricksvatten. Självklart ser problemen och även
lösningarna annorlunda ut.
– Lagstiftningen utgår ofta från tre
skilda resonemang som har varit olika
viktiga under olika tidsperioder. Vi ser
en tydlig skillnad med ramdirektivet
2000 som lyfte fram miljöfrågorna till ett
övergripande plan.

GÄSTKRÖNIKÖR

Nya önskemål på va-nätens livslängd påverkar

ALDRIG HAR
VÅRA FRÅGOR
VARIT I FOKUS
SÅ SOM NU

materialval och utförande. Betong klarar redan
kraven och bidrar till smartare infrastruktur.

Under lång tid har en fungerande VA-infrastruktur kunnat tas för given
som följd av tidigare framsynta investeringar. Nu däremot står vi inför stora
behov av både betydande underhållsinsatser och kapacitetsökningar.
ÅNGA AV LANDETS

städer och
kommuner har
anläggningar som
är i slutet av sin
livslängd, samtidigt
som de har en
snabb tillväxttakt och därmed behov
av att bygga ut kapaciteten. Till detta
kommer klimatpåverkan och strängare
krav på vår verksamhet, exempelvis
inom områdena skyfallshantering och
dagvatten.
Dessa utmaningar, som när
de konkretiseras i resurs- och
finansieringsbehov ibland kan kännas
övermäktiga, utgör samtidigt en
fantastisk möjlighet att lyfta våra
frågor och ge VA-infrastrukturen sin
rättmätiga plats som den viktigaste
förutsättningen för fungerande och
växande städer och samhällen.
VARJE GÅNG DET I KOMMUNERNA

fattas beslut om nya bostäder och
verksamheter fattas det också
indirekt beslut om investeringar i
VA-infrastrukturen, något som inte
alltid finns tydliggjort. Vi behöver ta
mer plats i samhällsbygget genom att

finnas med tidigt i planeringsprocessen
och utbyggnaden av nya områden
för att säkerställa att hänsyn
tas och förutsättningar ges för
effektiva lösningar, inte minst inom
dagvattenhanteringen. På så sätt
skapar vi också en ökad förståelse när
väl investeringarna och taxehöjningarna
hamnar på beslutfattarnas bord.
Jag upplever idag, till skillnad
från tidigare, att till exempel
skyfallskarteringar och dagvattenfrågor
är med som viktiga underlag för
planhandläggarna när områden ska
detaljplaneläggas och bebyggelsens
kvartersstuktur ska bestämmas. Det är
en bra signal om att vi är på väg åt rätt
håll.

möta förväntningarna på vad vi ska
åstadkomma. Det har jag själv upplevt
här i Stockholm när olika aktörer har
samarbetat i framtagande av både
regional vattenförsörjningsplan och
kapacitetsutbyggnad för dricksvatten
och avloppsrening.
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Det innebär att
projektering, upphandling, byggande och kontroll måste skärpas i förhållande till de senaste decenniernas sätt att bygga ledningsnät. Fokus ligger på långsiktig hållbarhet och miljövänligt byggande.

Ett smart materialval med betong i va-lösningarna ger långsiktig trygghet. Våra betongrör och
brunnar har utvecklats löpande under de senaste åren och klarar de högre ställda kraven på längre
livslängd. De förbättringar vi gjort vad gäller godstjocklek, betongkvalitet, armeringstäckskikt, bindemedel och fogtätning ger ökad livslängd jämfört med äldre rör. Nya egenskaper hos produkterna
ökar även säkerheten för entreprenören för ett rationellt byggande.

Smartare infrastruktur

medverkar vi aktivt till genom vår kompetens och våra kvalitativa lösningar
för va-nät i betong. Det bidrar i sin tur till en trygg och säker infrastruktur i samhället.
Välj

Kontakta Meag Va-system, en engagerad partner och branschens enda specialist

FÖRUTSÄTTNINGARNA SKILJER SIG

givetvis åt mellan stad och land, och
mellan olika delar av landet, men vi är
många som delar samma utmaningar.
Det är därför roligt att se den öppenhet
som finns i vår bransch att dela med
sig av sina erfarenheter, både goda
och dåliga. Tack vare det går det
snabbare att få till effektiva lösningar
på hemmaplan. Regionalisering och
samarbeten blir allt viktigare för att

Ledningsägarna vill att de nya va-nätens livslängd ska öka till 150 år.

på va-lösningar i betong, så berättar vi mer om det smarta med att välja betong.
www.meag.se

GÄSTKRÖNIKÖR
KRISTER SCHULTZ,
VD STOCKHOLM VATTEN
OCH AVFALL

Betong!

STANDARDAVTAL
Städernas tillväxt, skriande
underhållsbehov inom VA-sektorn
och bristande tillgång på arbetskraft
har lett till att upphandlingsfrågorna
blivit allt viktigare. Det finns inte
utrymme för feltolkningar som ökar
arbetsbördan och kostnaderna.

V

arim, som är branschorganisationen för konsulter,
entreprenörer och produktleverantörer inom
vattenrening och vattenbehandling, har frågan högt
på sin agenda.
– Det ska vara lätt att göra rätt! Därför har vi gjort en sammanställning, i form av en tabell över de olika standardavtal som
kan användas för VA-projekt, förklarar Jan Friberg, projekt-

ledare på Sweco och ordförande i Varims arbetsgrupp kring
upphandling.
– Partnering är en samarbetsform som blivit populärt under
senare tid och den har sina fördelar, men även nackdelar. Det
finns ännu inte någon erkänd definition av begreppet vilket gör
att vem som helst kan ta fram ett eget koncept och kalla det för
partnering.

Arbetssätt

Jan Friberg betonar vikten av att man gör rätt från början vid
alla typer av upphandling. Inför ett partneringsamarbete måste
beställaren först uppskatta inom vilka ekonomiska ramar projektet befinner sig. Baserat på det och om man väljer att följa LOU
eller LUF lägger man en förfrågan på Tendsign eller E-avrop
och får in anbud från företag som vill arbeta på det sättet.
– Partnering är ett arbetssätt och inte en ersättnings- eller
entreprenadform, förklarar Jan Friberg. Beställaren är inte alltid
medveten, när upphandling görs, om hur mycket tid och
engagemang som verkligen krävs för att det ska fungera.

Trots att det saknas en definition av partnering finns vissa
och entreprenör. När det inte finns några beprövad lösningar
kriterier. Ett partneringprojekt kan genomföras som en ABT 06,
som gjorts många gånger tidigare.
AB 04 eller på annat avtal. Ersättningsformen är varierande,
Varim rekommenderar att beställaren alltid fråga sig vilket
rörlig del plus en löpande räkning är
som är huvudsyftet med ett projekt innan
vanligt. Med eller utan incitament.
man väljer avtal. I de allra flesta fall finns
VARIM är branschorganisationen
– Partnering ska användas när
standardavtal som är väl avväga
för konsulter, entreprenörer och
projekten är unika och svåra att överför ändamål och som underlättar för
produktleverantörer inom
blicka för alla parter, beställare, konsult
alla parter.
vattenrening och vattenbehandling.

Standardavtal

Ursprungligen upprättat för

Konstruktionsansvar

Process-/funktionsansvar

Notera att

ABT 06

Byggnadsprojekt

Totalentreprenör

Totalentreprenör

Alla parter ansvarar för lämnade uppgifter och lösningar. Avsaknad av prestandaprovning.
Inte utformad för en processanläggning. Normalt kallad Totalentreprenad.

AB 04

Byggnadsprojekt

Beställare

Konsult

Processansvar enligt ABK 09, gäller främst vårdslöshet. Observera en garantitid på 2 år
för valda material och varor. Normalt kallad utförandeentreprenad.

ABA 99

Processanläggning

Totalentreprenör

Totalentreprenör

Lämpad för processanläggningar. Observera en garantitid på 2 år för arbetsprestation
och material. Normalt kallad funktionsentrepenad.

ABK 09

Konsulttjänster

Konsult

Konsult

Processansvar gäller främst vårdslöshet.

AMB 07

Leverans av varor

Leverantör

Leverantör

På förhand givna förutsättningar gäller för funktionen av varan. Observera att garantitid
är 5 år från godkänd slutbesiktning.

ALOS 05

Leverans av varor till offentlig
sektor

Leverantör

Leverantör

På förhand givna förutsättningar gäller för funktionen av varan. Observera att garantitid
är 1 år efter leverans.

NL 09

Leverans av produkter

Leverantör

Leverantör

På förhand givna förutsättningar gäller för funktionen av produkten. Observera att
garantitid är 1 år efter leverans.

NLM 10

Leverans och montage
av produkter

Leverantör

Leverantör

På förhand givna förutsättningar gäller för funktionen av produkten samt för utförandet
av montage. Observera att garantitid är 1 år efter leverans.

Simsholmens avloppsreningsverk i Jönköping.

Juristens råd för lyckad upphandling

ÖPPENHET, TRANSPARENS OCH DIALOG
Ellen Hausel Heldahl är jurist på Svenskt
Näringsliv och specialist på offentlig upphandling. Hon håller föreläsningar, svarar på
frågor och försöker underlätta för alla parter
så processen ska vara så smidig som möjlig.

U

pphandlingslagarna talar om grundläggande principer
som gäller för offentlig upphandling och Ellen Heldahl
lyfter fram de fyra viktigaste. Det handlar om icke
diskriminering, öppenhet, lika behandling och proportionalitet.
– De tre första är viktigast att tänka på i alla sammanhang.
Jag återkommer ofta till öppenheten som ligger till grund för
allt fungerande samarbete. Förfrågningsunderlag ska vara
klara och tydliga och det ska inte råda tvekan om vilka krav
som ställs.
– Icke diskriminering och lika behandling är på många sätt
självklara men viktiga att reflektera över. Har verkligen alla
leverantörer fått tillgång till samma information och är det
möjligt för utländska företag att lämna anbud?
Partnering i VA-sammanhang är en relativt ny företeelse
men den formen har funnits i andra byggsammanhang under
lång tid.
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Ursprungligen kommer
modellen från England, berättar
Ellen Heldahl, där det var ett
sätt komma bort från byggfel.
Genom att alla inblandade
parter delade ansvaret, både för
ekonomi, kvalitet och tid, ökade
incitamentet att göra rätt.
När det gäller partnering
betonar Ellen Heldahl vikten av
en tidig dialog och att verkligen
Ellen Hausel Heldahl, jurist
fundera över om det är den
på Svenskt Näringsliv.
bästa formen för det uppdrag
man har. Det finns fördelar men
även nackdelar.
– Partnering passar för vissa projekt, men inte för alla.
I det sammanhanget är det ännu viktigare att man har en
dialog med marknaden innan man bestämmer sig. Partnering
förutsätter öppenhet och i de flesta fall arbetar man med
öppen räkenskap. Det ställer speciella krav som kanske inte
alla är med veta om.
– Så, fundera över vilken avtalsform som är bäst, var öppen
och transparent och ändra inte förutsättningarna under
resans gång!
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SAMHÄLLE

Det ska vara lätt att välja

SAMHÄLLE

SPAR TID

P

&

PENGAR

– Men på samma sätt som en privatperson måste
artnering är det bästa som hänt
engagera sig i en köksrenovering för att få det kök
VA-branschen under det här seklet!
man vill ha måste beställaren vara djupt involverad
Det är nödvändigt att marknaden
i slutprodukten för att få det man beställt.
samverkar om vi ska klara dagens och
framtidens utmaningar i branschen. Under
Gemensam kultur
de tre senaste åren har marknaden vuxit från
Både Per Johansson och Lars Balkfors talar om
3 miljarder till 6 miljarder kronor. Då har vi
vikten av gemensam kultur i projektet. Ett lyckat
varken tid eller pengar att lägga på långdragna upphandlingar och projekt, med fokus på
projekt måste inledas med en workshop där man
går igenom värdegrunder och skapar ett team,
lägsta pris och inte kvalité.
som har uppgiften att alltid sätta projektets bästa
Det säger Per Johansson, affärschef för
NCC, med en glimt i ögat.
i centrum. För att lyckas krävs gemensam dialog,
Per Johansson,
– Missförstå mig rätt, fortsätter han. Partgemensam ekonomi och gemensamma mål.
affärschef för NCC.
nering är inte lösningen på alla problem och
– Partnering passar inte för alla, slår Per fast.
Det finns människor som inte är beredda att
många gånger fungerar traditionell upphandjämka och avstå från sina personliga mål och då ska de inte ge
ling med ABT eller ABK bäst. Men tack vare partnering har
vi fått ett redskap för unika och komplicerade projekt som inte
sig in i den här typen av projekt. Man måste lockas av tanken att
tillsammans skapa projektet.
tidigare uppförts.
– För mig har det inneburit att arbetet blivit så mycket roliDelar på riskerna
gare! Istället för att bråka om vems fel det är att den ena eller
Partnering innebär helt kort att alla parter i ett projekt delar på
andra kostnaden stuckit iväg eller att något inte blivit precis som
ansvaret lika och samarbetar för att nå målet. Konceptet har
planerat, ägnar man tid åt att gemensamt lösa problem och hitta
de bästa vägarna, för alla! Med projektets bästa i centrum.
funnits inom byggbranschen under lång tid, men först under
senare år fått genomslag på VA-sidan. Enligt Per Johansson
Överens om prioriteringar
växte det fram från ett gemensam behov av att hitta andra och
smidigare samarbetsformer.
I varje uppkommen situation gäller det att vara överens om vilka
– Jag blev övertygad om att något måste hända när vi på
prioriteringar som är viktigast, förklarar han. Det går alltid att
NCC räknade på uppförandet av ett nytt VA-verk i Västsverige.
resonera utifrån Tid–Kvalitet–Kostnad. Något väger tyngst. När
Det tog oss säkert ett år och kostade 1,5 miljoner kronor.
alla är lika engagerade i projektet kan inte beställaren ensidigt
Runt om i landet satt andra bolag och räknade på samma
kräva resultat, utan beslut fattas gemensamt.
projekt, till samma kostnad. Det är ett otroligt slöseri med tid
– Det är viktigt att lägga mycket tid i början av våra projekt
och pengar och olönsamt
för att vi ska lära känna varanför hela samhället. I dessa
dra och veta att vi kommer
PARTNERING INNEBÄR HELT KORT ATT ALLA
tider har vi inte råd med
rätt samt hur vi ska arbeta i
PARTER I ETT PROJEKT DELAR PÅ ANSVARET
sådant. Vi måste använd
projektet. Till vår hjälp har vi
resurserna på ett bättre sätt!
en partneringledare som stöttar
LIKA OCH SAMARBETAR FÖR ATT NÅ MÅLET
Hade kunden gått ut med
och leder oss.
en partneringförfrågan hade den här tiden och arbetet gjorts
Frågan huruvida det är rätt att arbeta med olika typer av
med beställaren och under tiden hade produkten växt fram
incitament och hur de i så fall ska utformas är central. Åsikterna
och i förlängningen hade kunden fått en produktoptimerad
går i sär och det finns inget sätt som passar alla.
slutprodukt.
– Nej, inte incitament. Det triggar igång reptilhjärnan, plötsLars Balkfors, ansvarig för Sydvattens nya råvattenledning
ligt har man ekonomi och möjligheten att tjäna extra pengar
som ska föra Bolmenvatten till Ringsjöverket anser även han att
som främsta mål och drivkraft. Drivkraften ska istället vara
partnering är ett bra arbetsform.
slutprodukten och att vi ska klara målen samt att kunden ska få
– Det kräver en betydligt större närvaro från beställaren, förut så mycket som möjligt för sina investerade pengar.
klarar han. Man kan inte överlämna projektet till entreprenörer
Avslutningsvis konstaterar han att det är viktigt att välja rätt
och lita på att det blir genomfört. Projektet måste drivas gemenupphandlingsform som hjälper till att driva projektet framåt och
samt och man måste ha en samsyn kring hur det ska gå till.
som blir ett stöd för de inblandade parterna.
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Vi tar ansvar
för vattnets väg
Foto: Mikael Svensson

PARTNERING

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

Möt oss på
VA-mässan 2018
i Jönköping
25–27/9
B02:38

VA-Ingenjörernas teknologi och expertis
förbättrar vattenkvalitén i hela vattenoch slamcykeln

Viskan, Borås Energi och Miljö,
ARV Sobacken

Lagan, Laholmbuktens VA,
ARV Ängstorp

DÄRFÖR BLIR VATTEN EN
FOTO CAMILLASVENSK/SVERIGES RIKSDAG

WATER TECHNOLOGIES

SAMHÄLLE

Tillsammans med våra
kunder, skapar vi ett säkert
och hållbart vatten

Vatten är vårt viktigaste
livsmedel, som vi alla har
en relation till och som
ständigt berör oss. Trots det
är många ovetande om de
problem och utmaningar
som vattenförsörjningen
står inför. Vattenforum är
Svenskt Vattens mötesplats
i Almedalen för alla som är
intresserade av och jobbar
med vatten. Årets utmaning
är att sätta vatten på den
politiska agendan och se till
att det blir en viktig valfråga.
Det är en tuff utmaning, men
tillsammans kan vi klara det.
AV DAN LÖFGREN,
SVENSKT VATTEN

Vänern, Lidköpings Kommun,
VV Lockörn

www.vaing.se
046-18 21 50 | info@vaing.se

Vombsjön, Sydvatten,
VV Vombverket

VALFRÅGA
VILKA VATTENFRÅGOR SKULLE KUNNA
BLI VALFRÅGOR?

– I traditionell mening kommer inte
vatten att bli en valfråga om inte hela
eller delar av Sverige får vattenbrist eller
en miljöskandal i stor skala inträffar som
drabbar många människor. Men i enstaka kommuner tror vi att vatten faktiskt
kan bli en lokal valfråga.
MEN SKA MAN VERKLIGEN GÖRA VATTEN
TILL EN POLITISK FRÅGA?

– Det är redan en politisk fråga
eftersom kommunerna har ansvaret och
riksdag och regering fattar en massa
beslut som påverkar vårt vatten. Då är
det rimligt att det också diskuteras och
kanske debatteras i en valrörelse. Viktiga
frågor som samhället ansvarar för borde
väl alltid vara valfrågor?
ÄR INTE ALLA PARTIER ÖVERENS OM HUR
VIKTIGT VATTEN ÄR?

– Jo, på ett principiellt plan. Men
när till exempel skyddet av dricksvattnet ställs mot andra intressen, då väljer
partierna olika. Eller hur nödvändig
klimatanpassning ska finansieras. Eller
hur höga taxorna ska vara eller hur de
ska konstrueras.
VORE DET INTE BÄTTRE OM VATTEN INTE
BLEV FÖREMÅL FÖR POLITISKT KÄBBEL?

– Käbbel är aldrig bra, men en
konstruktiv diskussion om hur vi skyddar
vårt vatten och åstadkommer en hållbar
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cirkulär ekonomi – det är bra. Politik är
ju att välja och det är viktigt att kandidater och väljare får klart för sig att skyddet
av vattnet inte sköter sig självt eller är
gratis.
VILKEN ÄR DEN VIKTIGASTE VALFRÅGAN
FÖR SVENSKT VATTEN?

– Det är att väljare och valda är överens om att vatten och skyddet av vatten
kräver samverkan, resurser och organisation. Och att man efter valet vågar fatta
beslut som gör detta möjligt.
VILKA PARTIER HAR EN TYDLIG OCH
UTTALAD VATTENPOLITIK?

– De flesta har en väl utvecklad politik
som påverkar vattnet. Problemet är att
det ryms inom en mängd politikområden – miljö, livsmedel, näring, försvar,
säkerhets, bostad, klimat. Många statliga
myndigheter är inblandade och inget
departement har den samlade bilden.
290 kommuner har ett mycket stort
ansvar.
FORTSÄTTER SVENSKT VATTEN
ATT ANVÄNDA TEMAT EFTER
VATTENSTÄMMAN?

– Det kommer vi att göra. Under
vårt Vattenforum i Almedalen kommer
vi att lyfta upp till exempel behovet av
investeringar, näringsämnenas kretslopp,
kompetensförsörjningen till branschen
och klimatanpassning som viktiga vattenfrågor i valrörelsen 2018.

SAMHÄLLE

BRANDBILAR

HYDRUS

ULTRALJUDSVATTENMÄTARE

SKA SLÄCKA
ANNAT ÄN TÖRST
TEXT CHRISTINA NORDENSTEN

Livsmedelsverket lanserade hösten 2017 Guide för planering av
nödvattenförsörjning. I samband med lanseringen har 14 seminariedagar
genomförts. Vid varje tillfälle kom frågan upp om vilka tankar och tankbilar
man faktiskt kan använda? Vad är godkänt enligt Livsmedelsverket?

S

tora tankar är en gränssättande faktor för planering av
händelser där nödvatten måste köras ut till ett stort antal
människor och verksamheter. Frågan om hur säkert ett
sådant vatten kan vara ur ett dricksvattenperspektiv har
därför återkommande ställts. Vi kan förstå att kommunerna
då funderar över vad exempelvis räddningstjänstens tankar
kan användas till. Kan tanken anses vara ren om den tankas
med vatten från ”rena” sjöar? Om räddningstjänstens tank
är rengjord så finns väl inga rester av brandskum kvar? Om
brandskum tillsätts utanför tanken har hävdats att den är ren,
stämmer det verkligen?

till med riskvärdering av aktuellt brandskum. Slutresultatet
blev tre olika innehållsförteckningar att ta ställning till! Ett och
samma märke på vätska kan ha olika innehåll beroende på
tillverkningsåret.

man använder så bör man vara noga
med att de är rena och rengjorda av företag som är certifierade.
Det vittnas om att när räddningstjänsten spolar rent de egna
tankarna så innehåller de ofta sediment av grus, sand m.m.
Även om räddningstjänsten använder enbart rent sjövatten och
kranvatten finns det exempel på att man hittat flera decimeter
tjockt lager av sediment på botten i tanken. Så fyllning av
VI MENAR ATT ANVÄNDA räddningstjänstens tankar för
enskilda brunnar, som sinar, från en räddningstjänsttank kan
nödvattenförsörjning är en risk. Det kan finnas rester av
vara en ”otjänst” i sammanhanget.
brandskum (PFAS m.m.) i
Även rena (dricks)vattentankar
tanken då det är svårt att göra
bör desinficeras (kloreras) om de ska
OAVSETT VILKA TANKAR
rent. Hur stor risk det är med
klara kraven för dricksvatten. Att
klorera tar tid. Räkna med en högre
att brandskumstillsatsen sitter
MAN ANVÄNDER SÅ BÖR MAN
utanför tanken är det få som har
klordos som får stå 24 timmar plus
VARA NOGA MED ATT DE ÄR RENA tid för ursköljning. Vi vill uppmuntra
en uppfattning om. Det är svårt
att riskvärdera. Dock har det
er att via egna nätverket kartlägga
OCH RENGJORDA AV FÖRETAG
varandras dricksvattentankar.
hänt att skumvätska kommit in i
SOM ÄR CERTIFIERADE
Genom VAKA (nationella vattensläckvattnet utan att någon vet hur
katastrofgruppen) går det också att få
det kunnat ske, det hände nyligen en
räddningstjänst i Värmlands län. Vi har också fått höra om en
information om vilka resurser som finns samt kontaktuppgifter.
räddningstjänst som tagit prov där skumbehållaren satt utanpå
I södra och västra Sverige finns företag med tankar avsedda
enbart för dricksvatten. Dessa går att kontakta.
tanken och hittat PFOS i tanken.
Det finns gränsvärden för vissa brandskum som används. Att
de skulle vara särskilt farliga finns inget belägg för. Det kan finANDRA TANKAR, som är livsmedelsklassade och har använts
nas andra, och nyare varianter, som ännu inte är riskvärderade
till flytande livsmedel, är oftast inte lämpliga som dricksvattenoch som kan vara farligare. Vid en bilbrand för några år sedan
tankar. Det finns exempel på att en mjölkbil använts för att
satte en räddningstjänst igång med att provta och analysera
fylla på i ledningsnät och skapade där mikrobiell tillväxt i
alla sina skumtankar. Det konstaterades att det fanns rester av
ledningsnätet.
både gamla och nya tillsatser. Dessutom har tillverkarna rätt till
Slutsatsen blir att det finns ett mycket stort osäkerhetsmoment
affärssekretess för halter under fem procent av enskilda ämnen.
i att ta in tankbilar från aktörer som normalt använder dessa till
Under den nämnda bilbranden försökte Livsmedelsverket hjälpa
annat än dricksvatten.
OAVSETT VILKA TANKAR

18

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

”Grunden för svensk konkurrenskraft ligger i att kunna skapa
produkter och tjänster med högt förädlingsvärde. Att vi utvecklar
vår kunskap och kompetens är därför helt avgörande.”

S

å skriver TeknikföreBehovet av programtagen i den rapport
merare, som talar om vad
om strategisk
robotarna ska göra och hur
kompetens som
de ska arbeta, ökar konstant.
I det sammanhanget finns
utkom våren 2018. Det är
första delen i en kommande
brist på både lärare och
serie om kompetensbehov,
studenter.
utmaningar och strategier.
Li Ljungberg–Nilsson, som
Vill påverka
arbetar med kompetensMarkant i Teknikföretagens
försörjning på Teknikföreundersökning är att företatagen, är bekymrad över
gen vill vara med och söka
Li Ljungberg–Nilsson.
framtiden.
lösningar på problemen.
– 75 procent av våra
Man efterfrågar ett synsätt
medlemsföretag uppger att de påverkats
som är mer proaktivt och lösningsoriav bristen på kompetens. Hälften säger
enterat. Det innebär ett nära samarbete
att de inte kunnat utveckla produkter
med myndigheter, utbildningar och
och tjänster som planerats och för en
näringsliv.
tredjedel innebär det att man gått miste
Dessutom finns en efterfrågan att stärom ordrar.
ka de praktiska inslagen i utbildningarna.
Medlemsföretagen pekar på svårigheter
Brist inom alla områden
med att rekrytera kompetens som motUndersökningen visar på bristen av både
svarar det industritekniska programmet.
kvalificerade yrkesarbetare och tekniker,
Gymnasieskolan bör bli mer flexibel och
samt högskole- och civilingenjörer. Enligt
samverka mer med näringslivet.
Li Ljungberg beror situationen på många
– Det är viktigt att kunna välja om
samverkande faktorer.
senare i livet, förklarar Li. Det kan till
– För det första befinner vi oss i en
exempel ske genom att göra yrkesvux
tillgängligt för alla som som vill växla till
högkonjunktur där många slåss om
samma arbetskraft. Sedan har vi stora
en yrkesutbildning, även om de redan
pensionsavgångar, som inte ersatts av
har en gymnasieutbildning bakom dig.
nyexaminerade. Söktrycket till tekniska
– Idag ställer vi krav på att 15-åringar
ska kunna göra sina livsval och veta vad
utbildningar har gått ner under många
år, först nu har vi börjat se en uppgång.
de vill syssla med i framtiden. Det fungerar inte! I den åldern är man väldigt
– För det andra behöver vi nya
kompetenser, vi talar mycket om
beroende av gruppen och få vågar, eller
digitalisering, automatisering och
vill, bryta mönster. Men tio år senare har
robotisering. Det ställer nya krav på
man kanske helt andra tankar.
både företag och medarbetare, men
Företagen betonar dessutom vikten av
även på utbildningen.
att enklare kunna anställa både nyanlända

FAKTA OM ENKÄTEN

Hösten 2017 skickades en enkät
till 1 139 av Teknikföretagens
medlemsföretag. Svarsfrekvensen
var drygt 60 procent. Undersökningen har genomförts med stöd
av konsultföretaget Kontigo.

invandrare och utländska specialister. Det
är åtgärder som kan få effekt på kortare
tid. Behovet finns här och nu!

Hyr in personal

Undersökningen visar att olika företag
använder olika strategier för att lösa
problemen med kompetensbrist. Många
väljer att hyra in personal eller konsulter,
eller att lägga ut uppdrag på underleverantörer. Andra vanliga lösningar är helt
enkelt att öka arbetsbördan för redan
befintliga medarbetare.
– Och det är ju ingen långsiktig
lösning, poängterar Li Ljungberg. Det
är bra att det tillfälligt går att lösa
kompetensbrist med till exempel inhyrning, men det löser inte frågan om att
säkerställa den tekniska kompetensen på
lång sikt.

VA-rekryteringen
OROAR

VA-branschen i Sverige har ett rekryteringsbehov på
ca 3 800 drifttekniker, rörnätstekniker, högskoleutbildade
ingenjörer och VA-projektörer inom en 10-årsperiod, bara
inom den kommunala sektorn. Det visar den undersökning
som Svenskt Vatten lät genomföra hösten 2017.

V

i ser naturligtvis med stor
oro på utvecklingen, säger
Dan Löfgren, kommunikationschef på Svenskt Vatten.
Bristen på tillgängliga resurser, inte minst
i form av kompetent arbetskraft, leder till
att nödvändig förnyelse och nyanläggning försenas, fördyras eller i värsta fall
inte blir av.

Gemensam workshop

För att sätta fokus på frågan genomförde Svensk Vatten, tillsammans med
temagruppen Vatten och Miljö inom
Sveriges Bygguniversitet och med stöd
av branschorganisationen Varim, en
workshop i frågan. Fokus var på universitetsutbildning inom vattenområdet.
Medverkande var representanter från
de tekniska högskolorna, kommunerna,
konsult- och entreprenadvärlden.

– Workshopen var ett sätt att ta reda
på hur högskolorna arbetar. Vilka utbildningar som finns, hur de stämmer överens med det behov som vi och branschen
i övrigt ser och hur vi kan göra de mer
attraktiva, förtydligar Dan Löfgren.
Anna Yman, VD Vatten och Miljö på
SWECO, betonade under workshopen
att ett av problemet just nu är att branschen använder den kompetens som finns
på fel sätt.
– Vi ropar efter ”mångårig erfarenhet”, när sådan inte finns att få. Istället
måste vi ändra beteende och värdera de
yngre ingenjörerna utifrån den kunskap
de besitter. Vi har inte längre en uppsjö
av kompetenta projektledare med erfarenheten av jättebyggen och minst 15 år i
branschen. Den tiden är förbi! Nu måste
vi gemensamt lära upp de unga för att
säkra branschens framtid.

Dan Löfgren.

Branschens förslag
I webbenkäten fick VA-ansvariga även
skicka med förslag på kompetensutveckling och rekrytering inom branschen.
Många förslag handlade om diplomutbildningar och riktade utbildningar
till driftstekniker. Men även ett helt
utbildningssystem.
”Efterfrågar ett utbildningssystem. Kanske
något som ni kan driva? Att vi plockar in
”gröna” blivande rörläggare, som vi utbildar.
Kanske ihop med andra entreprenörer, kommuner
etc för att få bredd och att de fått viss teoretisk
undervisning via skola/utbildningsföretag som
leder till någon form av certifiering i slutänden.”
– Vi uppskattar mycket alla förslag
som kommer in, förtydligar Dan.
Svenskt Vatten har ett ansvar att vidareutbilda och fortbilda och det gör vi i stor
omfattning. Men vi driver också starkt
frågan om ökad samverkan mellan
kommunerna, bland annat som ett sätt
att både använda befintlig kompetens
mer effektivt och möta de höjda
kompetenskrav som finns redan idag.

TOTALT BEHOV INOM 10 ÅR
Drifttekniker
Rörnätstekniker
Högskoleutbildade
ingenjörer
VA-projektörer

Fakta

1 329
970
1 047
472

Undersökningen genomfördes
av företaget Reflect, som
specialiserat sig på kvantitativa
undersökningar. Den bestod av
en webbenkät som skickades
ut till VA-ansvariga i kommunala
VA-organisationer samt till privata
företag som helt eller delvis arbetar med kommunal VA-försörjning.
Totalt skickades 360 enkäter
varav 143 besvarades, av dem
135 kommunala och 8 privata.

Teknikföretagen

är arbetsgivarorganisationen för
den svenska teknikbranschen.
Teknikföretagens medlemsföretag
utvecklar och producerar
kvalificerade tekniska produkter
och tjänster.
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KOMPETENSBRISTEN
SLÅR HÅRT MOT
SVENSK FÖRETAGSAMHET
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VAR DET ETT
ENKELT VAL?

VILKET YRKE HAR
DU TÄNKT DIG?

MOTSVARAR
UTBILDNINGEN
STÄLLDA KRAV?

REKOMMENDERAR
DU ANDRA ATT
GÖRA SAMMA VAL?

1

2

3

4

5

A BSOLUT. Jag fick en

JA!

MARIA POLUKAROVA, 25 ÅR
Läser andra året på
masterprogrammet
”Infrastructure and
Environmental Engineering”
på Chalmers
tekniska högskola.

F RÅN BÖRJAN LÄSTE

NEJ DET VAR DET

jag till högskoleingenjör inte, men man får ta det
steg för steg och följa
i Samhällsbyggnadsefter det som intresteknik på CTH, men
serar dig. Från början
under det 3:e året
sökte jag i första hand
insåg jag att jag skulle
till ett annat mastervilja läsa ett masterproprogram ”Sound and
gram för att inrikta mig
Vibrations” på CTH.
mer på miljöfrågor.
Men precis innan den
Till slut valde jag
hösten insåg jag till slut
”Infrastruktur och
att det inte kändes rätt.
miljöteknik” eftersom
Det som jag egentligen
den hade en mängd
ville jobba med mest
olika kurser att välja på
och gav möjligheten att var ju miljöfrågor. Så då
bytte jag, och det har
faktiskt lösa miljöjag aldrig ångrat.
relaterade problem.

JAG SKULLE GÄRNA

vilja forska och fördjupa
mig i dag- och avloppsvattenrening. Men innan
det skulle jag gärna vilja
få praktisk erfarenhet.
Alltså drömmen skulle
vara att jobba på ett
företag/en myndighet
med specifik kompetens i vattenrening,
förorenad mark och
miljö. Att jobba med
vatten och miljöfrågor
är mycket aktuellt nu
och ger mening. Det
finns redan så många
häftiga lösningar på
gång, men samtidigt
är utmaningarna stora.
Dessutom trivs jag med
de praktiska bitarna
(provinsamling och
analys) så mycket.

ATT TÖMMA OCH RENGÖRA EN DRICKSVATTENRESERVOAR KAN VARA TIDSKRÄVANDE.

THEO WILKÅS, 25 ÅR

VI KAN BESIKTA OCH RENGÖRA ERA
RESERVOARER UNDER DRIFT!

Chalmers Tekniska Högskola,
civilingenjörsprogrammet Väg- och Vattenbyggnad
(nu Samhällsbyggnadsteknik) med mastersinriktning
inom Infrastruktur och Miljöteknik.

JAG VALDE

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
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års erfarenhet
av dricksvattenhantering

0582-68 68 90
www.amphi-tech.se

Väg och Vatten därför
att jag tycker det är
”Ja, valet
spännande med samvar enkelt”
hällsbyggnadsfrågor,
allt ifrån hur städer
planeras till hur infrastrukturen ska dimensioneras för att klara
JA, VALET VAR ENKELT
framtidens utmaningar. eftersom det fortfaranDetta gjorde att valet
de fanns många yrkesav mastersprogram var
vägar att välja mellan
rätt så självklart – Infra- – geoteknik, miljö, väg
struktur och miljöteknik.
och trafik samt VA.

1
Vattenbyggnadsingenjörer

2

bred grund att stå på
eftersom kurserna vara
så olika. Vi hade en
relativt liten klass och
många inspirerande
lärare, vilket var så
viktigt. Under mitt sista
år på programmet fick
jag en möjlighet att
skriva 60 hp:s exjobb, vilket var otroligt
lärorikt. Det är roligt att
man kan få en sådan
möjlighet, speciellt om
man vill forska.

"Absolut"

DET TYCKER JAG

JA! Under 1:a året på

mastern läser man
många olika kurser,
vilket ger möjlighet att
testa på och känna
efter vad som är
roligast. Eftersom CTH
har många inspirerande forskare och lärare
kan man under det
andra året få möjligheten att vara med ett
forskningsprojekt och
lära sig en massa om
ämnet (t. ex. dagvatten
och föroreningen som
den bär med sig), forskarlivet och sig själv.

JA, VERKLIGEN!

VA-UTREDARE tycker
jag verkar mycket roligt
då man både kan få fördjupa sig i detaljer för
enskilda områden men
även planera långsiktigt
och storskaligt för hela
städer. Särskilt intressant tycker jag att det
är att få använda sig av
hydrauliska modeller för
att kunna efterlikna hur
vatten-, spillvatten- och
dagvattennätet presterar idag och utifrån det
planera och simulera
nödvändiga åtgärder.

att den gör till största
del. Man får en bra och
bred grund från utbildningen med förståelse
inom många olika
samhällsbyggnadsområden men även
chans att fördjupa
sig inom det man är
intresserad av. Jag är
även mycket tacksam
att jag fått erfarenhet
från att ha arbetat både
kommunalt och som
konsult inom VA under
min studietid. Det
har kompletterat de
akademiska kunskaperna från Chalmers med
praktiska och gjort att
jag fått ut mer av min
utbildning.

Att arbeta med
VA-frågor är mycket
spännande och mycket
viktigt då alla är
beroende av rent
vatten i kranen, ett
fungerande avlopp
och att det inte blir
översvämningar när
det regnar. Ställda
miljökrav och framtida
klimatutmaningar gör
att det är en bransch
där man kommer få
möjlighet att utmanas
och utvecklas.

3

4

5
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"Verkligen!"

5 FRÅGOR TILL EN ”VATTENSTUDENT”

VARFÖR VALDE
DU DEN LINJEN?

REPORTAGE

STRIKTARE GRÄNSVÄRDEN KAN
BLI EN UTMANING I FRAMTIDEN!

O

säkerheten kring hur framtida krav när det gäller
slamspridning på åkermark kommer att se ut ställer
till med problem för många reningsverk. En öppen
fråga är om slammet i framtiden måste hygieniseras
innan det får spridas på åkermark. Hygienisering innebär att
slammet behandlas genom att till exempel hettas upp för att
på så sätt reducera sjukdomsalstrande organismer. I dag krävs
ingen hygienisering enligt lagstiftningen. Revaq däremot kräver

att slammet lagras i minst sex månader
innan spridning och att analys görs
på salmonella. Finns det salmonella i
slammet får det inte spridas.
Enligt Naturvårdsverkets förslag
räcker inte endast långtidslagring utan
det ska även ske någon form av ytterligare behandling. Att hygienisera slammet genom olika typer av upphettning
är en väl beprövad metod som redan
utförs på flera ställen i Sverige.
– Det skulle inte vara något problem
Amanda Folkö.
för oss att införa den tekniken, förklarar
Cecilia Bertholds, som ansvarar för
slamhanteringen på Käppalaförbundet.
– Däremot gäller det att välja den mest effektiva metoden.
Förhoppningsvis kan en del av den energi som går åt för att värma upp slammet kompenseras av att rötningen vid en varmare
temperatur kan öka biogasproduktionen.
Den största utmaningen för Käppalaförbundet blir att uppfylla de föreslagna gränsvärdena för metaller, särskilt eftersom
hushållen står för en stor andel av utsläppen. Att ändra på
människors vanor tar tid.
FOTO ELLINOR NILSSON

I

dag klarar vårt slam både lagstiftningens och Revaq:s krav och det
mesta sprids på åkermark, men
striktare gränsvärden kan bli en
utmaning i framtiden.
Amanda Folkö är uppströmschef på
Käppalaförbundet. Hon är bekymrad
över att regeringen ännu inte fattat
beslut i den fråga som berör så många
reningsverk och har så stor betydelse
för utvecklingen i framtiden.
– Att slammet sprids på åkermark
Cecilia Bertholds.
och att vi på så sätt återför växtnäring
och mullämnen från stad till land är
en viktig drivkraft för att satsa resurser på uppströmsarbetet.
Om den möjligheten försvinner i framtiden är det viktigt att det
inte får konsekvensen att uppströmsarbetet prioriteras ner, säger
Amanda.
– Utöver att förbättra slamkvalitén bidrar uppströmsarbetet
till att skydda reningsprocessen och anläggningen, ett renare
utgående vatten, en bättre arbetsmiljö och att uppnå Sveriges
miljömål ”Giftfri miljö”.

FOTO RIKKARD HÄGGBOM

– Vi efterlyser den nya fosforförordningen som Naturvårdsverket
presenterade ett förslag till redan 2013. Branschen behöver få klarhet i
vilka krav och regler som kommer att gälla i framtiden, för att kunna fatta
välgrundade beslut om inriktning för hur slammet ska användas.

K

äppalaförbundet har tagit fram en ny strategi för
utveckling av en hållbar återföring av växtnäringsämnen för 2017–2021. Målet är att uppnå en slamanvändning där resurserna i slammet tas tillvara
så effektivt som möjligt med avseende på miljö och ekonomi.
En förutsättning för att nå det målet är att näringsämnen och
organiskt material återförs till kretsloppet.
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EN ÖPPEN FRÅGA ÄR OM SLAMMET I FRAMTIDEN MÅSTE
HYGIENISERAS INNAN DET FÅR SPRIDAS PÅ ÅKERMARK

– Vårt mål är att sprida minst 75 procent av slammet på
åkermark. Resterande mängd slam ska gå till alternativ användning där fosfor och andra nyttigheter återförs i så hög grad som
möjligt. Osäkerheten, bland annat kring framtida lagstiftning,
gör att vi behöver fler ben att stå på, fortsätter Cecilia.
– När vi undersöker alternativa metoder utgår vi från ett
livscykelperspektiv och undersöker miljöpåverkan från det att
slammet hanteras på verket till att det är återfört i kretsloppet. I
dag är slamspridning på åkermark den enda metoden som används i stor skala, där vi tar vara på växtnäringen och mullämnena. Men om det utvecklas alternativa metoder som uppfyller
målen på ett effektivare sätt än slamspridning på åkermark, är vi
naturligtvis öppna för dem.

F

örbränning av slam är en metod som är vanlig i bland annat Schweiz och Tyskland. I Schweiz råder förbud mot att
sprida slam på åkermark. I Tyskland beslutade man förra
året att införa ett förbud mot att sprida slam från större
reningsverk på åkermark. I samband med det lagstiftade man också
om att minst 50 procent av fosforn ska återföras till kretsloppet.

– I vår strategi ingår att fokusera på forskning och utveckling
inom bland annat förbränning och att hitta metoder för att
utvinna fosfor ur aska. Därför följer vi med intresse vad som
händer i Tyskland nu, säger Cecilia.
Amanda betonar vikten av att det är övervägda beslut som
fattas. Sverige har kommit långt med uppströmsarbetet och
gränsvärdena för tungmetaller i slam är striktare än vad EU:s
regelverk kräver. Det har varit en mödosam väg och mycket
arbete har investerats under resans gång.
– Om vi byter riktning nu, från att sprida slammet på åkermark till att förbränna det, tror jag att det är väldigt svårt att
gå tillbaka. Det är ett ödesval och vi måste verkligen veta vad vi
gör, säger Amanda.
Men än så länge arbetar Käppalaförbundet vidare med
spridning på åkermark som huvudmål. Och självklart med ett
Revaq–certifierat slam. Något som de flesta lantbrukare kräver
för att ta emot slam.
– För att nå hela vägen fram i den cirkulära ekonomin är en
central fråga att slammet får ett marknadsvärde och ses som en
resurs och inte en belastning, avslutar Amanda.
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TACK VARE FORDONSGASEN
ÄR VI REDAN IDAG EN
NETTOPRODUCENT AV ENERGI, DET
VILL SÄGA VI PRODUCERAR MER
ENERGI ÄN VAD VI FÖRBRUKAR

KRETSLOPPET

”Käppalaförbundets målsättning är att sprida minst 75 procent
av slammet på åkermark. Det är en viktig uppgift för oss och ett
sätt att bidra till samhällets kretslopp. Vi måste försäkra oss om
att alltid ha den kapacitet som behövs i våra rötkammare och att
vi har redundans i systemet om något oförutsett skulle hända.”
FOTO OWE KIHLSTEDT

D

et berättar Freja Andersson, projektkommunikatör
för bygget av förbundets tredje rötkammare på
Lidingö, nordost om Stockholm. Idag finns två rötkammare, där slammet från avloppsvattnet rötas.
– De två nuvarande rötkamrarna har funnits sedan Käppalaverket togs i drift 1969, fortsätter Freja. Sedan dess har regionen
växt och belastningen på verket har ökat betydligt. Nu närmar
vi oss rötkamrarnas maxkapacitet och behöver utöka med en
rötkammare till. Om rötkamrarna överbelastas riskeras hela
processen och det får inte hända.
En tredje rötkammare gör det också möjligt för Käppalaförbundet att kunna producera mer biogas. Biogasen
uppgraderas till fordonsgas och levereras från verket till
SL:s depå i Frihamnen.
– Det är en positiv miljöaspekt. Tack vare fordonsgasen
är vi redan idag en nettoproducent av energi, det vill säga vi
producerar mer energi än vad vi förbrukar i Käppalaförbundets

samtliga anläggningar, förklarar Magnus Olsson, projektchef
på Käppalaförbundet.
– Detta är ovanligt för avloppsreningsverk som bara tillför
substrat till rötningen som kommer med avloppsvattet, som är
fallet för Käppalaförbundet.
Precis som med de två tidigare rötkamrarna beslutade förbundet att spränga in den nya rötkammaren i berget. Sprängningsarbeten startade i februari 2016 och avslutades i mars
2017. Eftersom reningsverket är placerat i tätbebyggt område
innebär det störningar för de närboende att under så lång tid
arbeta med sprängningsarbeten.
– Sprängningsarbetena var förstås en utmaning. Dels eftersom vi sprängde i tätbebyggt område, dels för att våra befintliga
rötkammare låg vägg i vägg med sprängningarna och inte fick
skadas. Bygg- och installationsfasen, som pågår just nu, är lika
omfattande som sprängningarna, men påverkar inte omgivningen på samma sätt, säger Magnus.
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Freja Andersson,
projektkommunikatör.

Viktigt med information

De närmsta grannarna bor endast ungefär 50 meter från området där rötkammaren byggs. Att ha goda relationer med de
närboende är viktigt för Käppalaförbundet som därför satsade
på proaktiv kommunikation redan i ett tidigt skede av projektet
och fortsätter med detta under hela projekttiden.
– Det är ofrånkomligt att ett projekt av den här omfattningen innebär störningar för närboende, förklarar Freja. Under
sprängningsfasen forslade vi bort ungefär 25 000 kubikmeter
bergmassor och bara det innebär många transporter med tunga
lastbilar.
– En del närboende oroade sig för att deras fastigheter skulle
ta skada av de vibrationer som kan uppstå i samband med
sprängningsarbetena.
Käppalaförbundet har därför ordnat flera informationsträffar
för närboende och ser till att hemsidan ständigt är uppdaterad
med den senaste informationen om bygget.
– Vi har lärt oss att man aldrig kan kommunicera för mycket.
De flesta är välvilligt inställda till projektet eller tolererar det i
alla fall, om de bara känner att de vet vad som gäller och varför,
fortsätter Freja.

Magnus Olsson,
projektchef.

Tillgänglig rötkammare

Owe Kihlstedt är en av de många konsulter som arbetar med
projektet. Han är inhyrd från COWI och visar gärna runt i
de enorma bergrummen som sprängts ut. För att komma till
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FOTO RIKKARD HÄGGBOM

SÄKRAR

FOTO RIKKARD HÄGGBOM

RÖTKAMMARE

den nya rötkammarens pumprum måste man ta vägen via en
sprängd, 100 meter lång, tunnel. Den har även fungerat som
utförselväg för sprängmassorna.
– Tunneln gör det möjligt att nå pumprummet från två håll
och utgör en utrymningsväg för den befintliga anläggningen,
förklarar han. Det är en säkerhetsaspekt om något skulle hända.
Det är svårt att föreställa sig volymen i de bergrum som utgör
den nya anläggningsdelen. Genom tunneln och pumprummet,
med en takhöjd på 7,5 meter, når man den nya rötkammaren.
Precis som de två nuvarande kamrarna kommer den att rymma
9 000 kubikmeter.
Generalentreprenör för bygget av rötkammaren är NCC,
och utöver dem finns det sju sidoentreprenader som jobbar med
bland annat el, instrument och styrsystem. Käppalaförbundet
har upphandlat varje entreprenad för sig, istället för att låta
NCC själva ta in underentreprenörer.
– Vi har valt att göra så för att få en bättre kontroll på alla
delleveranser av projektet. Det gör att vi kan säkra kvaliteten
i alla delar av projektet, förklarar Magnus Olsson, chef för
projektavdelningen.
Förstudien av den nya rötkammaren blev klar i slutet av 2012
och sammanlagt har över 200 personer varit delaktiga i projektet i större eller mindre omfattning.
– Nu pågår planering inför driftsättning. När rötkammaren
väl rullar under stabila förhållanden kan vi ta ner de befintliga
rötkammarna, en i taget, och genomföra underhållsarbete på
dem, avslutar Magnus.
Rötkammaren är beräknad att tas i drift i slutet av 2018.

Fakta

NYA RÖTKAMMAREN

PROJEKTERING: 250 ritningar.
JORDSCHAKT: 3 000 m³ (jord som har transporterats
bort).
BERGSCHAKT: 22 000 m³ (berg som har sprängts och
transporterats bort).
BERGBULT: 1 000 st (beräknat).
BETONG: 2 800 m³ (beräknat).
ARMERING: 400 ton (beräknat).

We Can Do It

Moderna lösningar för underjordisk
Infrastruktur

Vad är rötning?

Rötning innebär att mikroorganismer bryter ned
slammets innehåll av organiska ämnen i en syrefri och
varm miljö, 35–37˚C. Vid nedbrytningen bildas biogas
som innehåller 60–65 procent metan. Förutom metan
bildas också koldioxid. Ungefär 60 procent av det
organiska innehållet bryts ner.
I avloppsvattnet finns näring och energi som man tar
tillvara på i reningsverket och återför som slam, biogas
och värme till samhällets kretslopp. Varje år produceras cirka 30 000 ton avvattnat slam på Käppalaverket
och en stor andel av detta används som växtnäring till
åkermark.
Under 2017 användes 100 procent av det slam som
producerades på Käppalaverket som växtnäring till
åkermark. I och med detta återförs fosfor, kväve, organiskt material och mikronäringsämnen till kretsloppet.
Särskilt fosforn är viktig att återföra eftersom det är en
ändlig resurs.

KÄPPALAFÖRBUNDET

 Är ett kommunalförbund som bildades 1957 och består
av elva medlemskommuner i norra och östra Stockholm.
 Äger och driver Käppalaverket, Sveriges tredje största
avloppsreningsverk som togs i drift 1969.
 Renar idag avloppsvatten från mer än en halv miljon
människor, vilket innebär cirka 50 miljoner m³ avloppsvatten varje år.
 Reningsprocessen är mycket effektiv: 80 procent av
kvävet, 97 procent av fosforn och 99 procent av de
organiska föroreningarna renas bort.

 Producerar cirka 30 000 ton slam varje år. En stor andel återförs som växtnäring till åkermark. Levererar cirka
4,2 miljoner Nm³ (normalkubik) fordonsgas till SL varje
år. Används som bränsle i cirka 100 SL-bussar.
 Producerar värme till bostäder i närområdet samt till de
egna lokalerna, via värmepumpar med renat avloppsvatten som värmekälla.
 Befinner sig just nu i en mycket intensiv investeringsperiod som innebär flera stora byggprojekt, varav
bygget av en tredje rötkammare är ett av dessa.
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Uponor är en ledande internationell leverantör
av plastbaserade rörsystem. Vår verksamhet
för infrastruktur har mer än 60 års erfarenhet
och expertis inom plaströrstillverkning
med stort fokus på säkerhet, kvalitet och
innovation.
För projektörer, installatörer, arkitekter,
konsulter och grossister finns det en
pålitlig partner när det gäller underjordisk
infrastruktur.
Våra pålitliga lösningar förenklar på flera sätt
livet för våra kunder. Vi tillhandahåller alltifrån
standardiserade produkter till skräddarsydda
lösningar samt nyckelfärdiga projekt inklusive
installation. Uponor erbjuder mycket mer än
plaströr.

Läs mer om Uponor Imfra!
!www.uponor.se/infra

SAMHÄLLE

SÅ LÖSTES GÅTAN
MED DET
FÖRORENADE
BADVATTNET
TEXT TOMAS ERIKSSON

Med hjälp av DNA-sekvensering har Nybro kommun hittat
smittkällan till föroreningar i en badsjö. Därmed kan rätt åtgärder
vidtas och stadens invånare kan få en sommar utan badförbud.

L
Question today/
Imagine tomorrow/
Create for the future.
WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag.
Tillsammans har vi drygt 42 000 medarbetare på över 550 kontor
i 40 länder. I Sverige har vi omkring 4 000 medarbetare varav
400 är verksamma inom områden såsom tillståndsprövning,
prospektering och skydd för vatten, avlopps- och dricksvattenprocess, ledningsteknik, dagvatten samt management för VA.

wsp.com

innéasjön ligger vackert i
centrala Nybro. Sjön är en del
av ett rekreationsområde med
park och camping, och har två
badplatser. Men den har sedan 1980talet haft problem med dålig vattenkvalitet, särskilt efter kraftiga regn. Det har lett
till återkommande badförbud, oftast orsakat av förhöjda halter av e.coli-bakterier.
Jakten på smittkällor har pågått i
årtionden. Misstankar fanns förstås
– hundar som rastas vid sjön, sjöfågel
och trasiga avlopp var vanliga tips. Och
åtgärder genomfördes – bland annat fick
den våtmark som tar emot dagvatten
från stan och som är sjöns huvudkälla
nya sandfilter. Eventuella felkopplingar
av avlopp undersöktes. Men problemet
kvarstod.

– Vi tog vattenprover och samlade in
fekalier från fågel och hund som bakgrundsbibliotek. Vi tog också prover på
olika ställen i avloppsnätet, säger Frida
Johansson, markförvaltare vid Nybro
kommun.

Insatserna klara

Med detta klarlagt vet Nybro kommun
var resurserna ska sätta in.
– I första hand ska vi se till att den våtmark där fåglarna finns fungerar bättre.
Vi ska se över hela konstruktionen, kolla
så att inget vatten rinner vid sidan av,
se till att sandfilter inte är igensatta och
gräva djuphålor så att vattnet stannar
längre, vilket gör att fler bakterier bryts
ned.
– Samtidigt ska Nybro energi se över
stadens avloppsledningar, berättar Frida
Johansson.

Gemensamma intressen

I samband med forskningsprojektet
Verktygslåda för fekal källspårning kom
Nybro kommun i kontakt med Totalförsvarens forskningsinstitut (FOI). Försvarsforskarna var med för att utöka sitt
DNA-bibliotek av biologiska föroreningar
– i första hand för att hitta metoder som
på ett rättssäkert sätt kan säkra bevis mot
terrorister eller främmande makter vid
attacker med biologiska ämnen.
Det visade sig finnas gemensamma intressen. För om Nybro kommun samlade
in prover och skickade dem till FOI, så
kunde FOI både analysera dem och lägga nya DNA-sekvenser till sitt bibliotek.

– Att föroreningarna dels kom från de
vildfåglar som finns i våtmarken som försörjer sjön och dels från vad som måste
vara läckande avloppsledningar i stan,
säger Jon Ahlinder, forskare vid FOI.
Hundarna gick däremot fria.
– Även om vi såg små spår av hundfekalier, så hade de inte bidragit till
föroreningarna i sjön.

Målet är glasklart
Fler fågelarter spårades

Hos FOI fanns DNA-sekvenser från de
djurfekalier som anses vara de vanligaste
föroreningskällorna. Nu kunde de lägga
till fågelarter som gräsänder och grågäss,
och stämma av med tidigare kunskaper
kring avlopp från olika typer av bebyggelse. Svaret stod snart klart.
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– En sommar där vi inte behöver stänga
badet, säger Frida Johansson.
FOI kan hjälpa andra kommuner som
har problem med badvatten, om det går
att kombinera med deras egen forskning.
– Fallstudier ger oss träning och kunskapsuppbyggnad där vi lär oss
mer om provtagning och metoder
för att klassificera föroreningskällor,
säger Jon Ahlinder.
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SPARAR PENGAR OCH MILJÖ I ÅSTORP
FOTO CHRISTIAAN DIRKSEN

På Nyvångsverket, strax utanför Åstorp i nordvästra Skåne, sjuder det
av kreativitet och uppfinningsrikedom. Genom ett enträget testarbete
och mycket tankemöda har teknikerna lyckats spara 40–50 procent
polymerer med bibehållen kvalitet på avvattnat slam.

– Man vill ju göra ett bra jobb och försöka använda så lite kemikalier som möjligt och samtidigt få ett torrt slam, säger Claes
Jacobs driftstekniker på verket.
Nyvångsverket är ett av de tio reningsverk som ingår i NSVA
(Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp). Där arbetar till vardags
två driftstekniker, driftschefen finns i Landskrona. Närmare
12 000 personer från angränsande samhällen är anslutna till
verket. Det uppfördes 1962 och byggdes ut 1977. Både kommunalt och industriellt spillvattnet kommer till verket där det renas
mekaniskt, kemiskt och biologiskt. Dessutom kommer förtjockat
slam från ytterligare reningsverk för rötning och avvattning.
– I samband med utbyggnaden 1977 installerades två stycken
Bellmer silbandspressar. Det var effektiva arbetshästar som gick
och gick fram till och med 31 januari 2016, då de hade gjort sitt,
berättar Claes.

berättar för att förklara hur de lyckats spara 40–50 procent
polymerer med bibehållen kvalitet på avvattnat slam.
– Vi visste sedan vi körde Bellmer silbandspressar att
polymeren måste blandas med slammet under turbulens. Vi
har arbetat mycket med att justera mottryck och arbetstryck i
Ishiyaki-skruven och trycket vid slam/polymermixern för att
testa slamflockarnas styrka. Dessutom har vi laborerat med
uppehållstiden efter blandningen av slam/polymer och sänkt
polymerförbrukningen ganska mycket. Och vi fick förvånansvärt bra resultat.

Imponerande resultat

Driftsteknikernas arbete har lett till att polymerdoseringen sjunkit från 13–14 g/kg till cirka 6 g/kg och en TS-halt på mellan
31–37 procent.
– Det är ett fantastiskt fint resultat
Skruvpressar utmanar
DET ÄR ETT FANTASTISKT och jag är imponerad över vad de
På verket installerades då två mindre
säger Anders Jeppsson,
FINT RESULTAT OCH JAG åstadkommer,
Ishiyaki skruvpressar. Och det är kring
driftschef. Det är alltid lika roligt att
dessa pressar som Claes och hans
komma hit ut till Nyvång! Genom att
ÄR IMPONERAD ÖVER
kollega ägnat mycket tankemöda de
sänka polymerhalten så mycket sparar vi
VAD DE ÅSTADKOMMER
senaste åren. Även Luis Escobar från
både miljö och pengar.
Anders Jeppsson, driftschef.
SNF Nordic AB är djupt involverad i
Anders betonar att just kunskapsöverföring mellan de olika reningsverken är en av fördelarna
processen.
hos NSVA. Samarbeta inom VA-området ger också större möj– Vi var inte nöjda med slutprodukten, förtydligar Jörgen
Månsson också han driftstekniker. Det gick åt för mycket polyligheter att genomföra effektiv kommunövergripande planering,
merer utan att slammet blev torrare eller rejektvattnet renare.
inom till exempel distributionsnät och vattenförsörjning. Syftet
– Vi upptäckte ganska snabbt att 90 procent av rejektvattnet
är att få ett mer kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och
och 5 till 10 procent av ”suspen” kom ut i den första fjärdedelen
avloppssystem i regionen.
av pressen. Alltså delade vi upp flödet i ett rent och ett smutsigt.
Trots att Luis Escobar från SNF Nordic AB numera får sälja
Det rena flödet går till biologisk rening och det smutsiga pumpas
mindre kemikalier till Nyvångsverket är han mycket involverade
i projektet och nöjd med resultatet.
till en förtjockare och vidare in i rötkammaren igen. Med den
ombyggnaden fick vi en mycket jämnare gång på Ishiyaki– Vi är alltid intresserade av att spara miljön och hitta så bra
skruven och torrare slam.
lösningar som möjligt för våra kunder. Det tjänar vi alla på. Jag
Förutom att dela upp vattnet har teamet på Nyvångsverket
försöker åka hit till Nyvångsverket så ofta jag kan. Det är alltid
lika inspirerande, betonar han.
byggt om slam/polymer inblandningen rejält. Claes ritar och
Jens Jacobs, driftstekniker, Anders Jeppsson, driftschef och
Jörgen Månsson, driftstekniker.

CLAES JACOBS SUMMERAR KORT VAD
DE GJORT VID NYVÅNGSVERKET:
Ska fungera överallt!
– Vi har tagit slam/polymerinblandningstekniken
från Bellmers Silbandspressar, köpt slam/polymermixer av Huber och monterat dessa på vår Ishiyaki
slamavvattning.
– Denna typ av slam–polymerinblandning ska fungera
på alla typer av slamavvattning, oavsett om man har
centrifuger, skruvpressar eller silbandspressar.
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ROSTFRIA
VA-SYSTEM
Vi bygger en långsiktig, trygg och ekonomisk framtid för VA-kollektivet.
Vi skapar era fördelar.
– Oslagbar LCC kalkyl.
– Lång livslängd.
– 25 års garanti.

							
AIN
GOTHENBURG

– Rostfritt skapar en bra arbetsmiljö.
– Anpassas utifrån kundens behov.
– Minimala underhållsbehov.
– Enkelt och snabbt montage.
– Driftfärdig leverans.
– Lätt att uppgradera och förändra.
”Som entreprenör spar man mycket tid med en rostfri pumpsump, och spar man tid så spar
man även pengar. Allt är mycket enkelt, man gräver hålet, väger av och jämnar till botten.”
Janne Wärn Karlskoga Mark AB.

Har ni råd att inte investera i en Rostfri pumpstation?
Henrik Hansson
070-267 27 12
henrik.hansson@rostfria.com

Jouko ”Hulken” Holkko
070-659 00 20
hulken@rostfria.com

Håkan Risberg
070-315 77 99
hakan.risberg@rostfria.com

Jonas Björkström
070-297 36 12
jonas.bjorkstrom@rostfria.com

Rostfria VA-System
0550-620 30
info@rostfria.com

www.rostfriapumpstationer.se | www.rostfria.com

35

RAIN GOTHENBURG

DET ÄR UNDERBART ATT UPPLEVA VATTEN,
ATT SE OCH HÖRA LJUDET AV REGN FRÅN
EN TORR OCH TRYGG PLATS
kall i onödan. Och i så fall vill man
kunna bli torr och varm igen.
– I motsatserna ligger de starka upplevelserna. Det är underbart att uppleva
vatten, att se och höra ljudet av regn
från en torr och trygg plats. Vårt projekt
handlar inte om att ta bort vattnet på
något sätt, men om att uppmärksamma
regnet samt att regnsäkra omgivningen.
– Jens drar paralleller till södra breddgrader där man måste skydda sig för
solen och se till att människor kan vistas
ute i friska luften utan att bli sönderbrända. Projektet utgår från tre olika huvudområden, som alla måste beaktas.

• Individen
• Dagvatten- och skyfallshantering
• Konst och design

Jens Thoms Ivarsson
ser ärligt förvånad ut.
Sedan han, för drygt
ett år sedan, blev
konstnärlig ledare och
projektledaren för det
som tidigare hette
”Världens bästa stad
när det regnar” har han
funderat mycket över
vad det innebär. Och
vad regn egentligen
betyder för oss
människor.

GÖTEBORG ÄR EN STAD där

det regnar,
mer än på många andra ställen. Inför
stadens kommande 400 årsfirande, 2021,
fick medborgarna möjlighet att lämna in
önskemål om saker de vill att staden ska
uppmärksamma. Och regnet var en av
dem. Tanken att förvandla Göteborg till
Världens bästa stad när det regnar slog
rot och arbetet tog fart. Men vad innebär
det och hur kommer man dit?

MENAR VI VÄRLDENS BÄSTA,
INTE SVERIGES, ELLER EUROPAS,
UTAN VÄRLDENS?
– Ja, min första fråga till de som startat
projektet var just den, berättar Jens.
Menar vi världens bästa, inte Sveriges, eller Europas, utan världens? Det
förpliktigar!
MEN, MÅSTE HAN ERKÄNNA,

Jens Thoms Ivarsson, Creative director på
Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

otroligt bra chef !
Jens antog utmaningen och startade
med en omvärldsanalys. Är det någon
annan som aspirerar på titeln? Eller är vi
först ut? Det finns en hel del städer som
försöker slå mynt av att det regnar, men
få som gör det på ett systematiskt och genomtänkt sätt. Jens analys visade att det
bara var att sätta igång. För de allra flesta
är regn förknippat med ett problem, det

det var
just det perspektivet som gjorde att
han tände på idén och var beredd att
ta utmaningen. Efter att i 20 år arbetat
med industridesign och problemlösning
med utgångspunkt i olika materials
beskaffenheter, senast med ishotellet i
Jukkasjärvi, behövdes något speciellt för
att locka honom.
– Inte ska du väl börja jobba kommunalt, skämtade en del av mina kompisar,
men jag försäkrar att det är den mest
spännande arbetsplats jag haft och en
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regnar för mycket eller för lite eller för
mycket på en gång.
– Regn kan ibland vara ett värdeladdat ord som har olika betydelse på olika
platser. Därför ville vi byta ut världens
bästa stad när det regnar, det fungerar
inte. Framför allt inte utanför Göteborg.
Nu jobbar vi helt enkelt under rubriken
RAIN Gothenburg, med visionen att bli
Världens bästa stad när det regnar.
är unika med unika
egenskaper, som det gäller att hitta och
använda sig av enligt Jens filosofi. I
Jukkasjärvi var det vatten i bunden form,
i Göteborg är vattnet flytande. Men
vatten är förutsättningen för allt liv och
det söker alltid sin egen väg. Problemet
med vatten är att ingen vill bli blöt och

EN DEL MATERIAL

handlar
det om att vi ska kunna uppleva regnet
utan att bli blöta. Det ska alltid finns
regnsäkra stråk där man kan ta sig fram
torrskodd. Alla större evenemang måste
vara regnsäkrade med alternativ som
fungerar när det kommer en störtskur.
Jalusier, tak, arkader, loggior det finns
många lösningar för den som vill.
– Vi måste vara kreativa och se regnet
som en tillgång, något spännande som
förgyller tillvaron, om man bara slipper
bli blöt och kall.
FRÅN INDIVIDENS PERSPEKTIV

När tekniken och konsten samarbetar
når man, enligt Jens, de allra bästa
lösningarna som berikar och försköna
omgivningen. Konst och design kan
användas som brygga mellan tekniska
lösningar och människan. Vi människor
har fortfarande sinnen som måste
tillgodoses och beröras.
– RAIN Gothenburg har också ett
socialt jämlikhetsperspektiv, betonar han.
Det innebär att vi även vänder oss till
mer utsatta områden i staden som inte
tidigare fått så mycket uppmärksamhet
och där man även har problem med
översvämningar och dagvattenhantering.
I de områdena ska vi försöka göra smarta, konstnärliga lösningar som erbjuder
positiva upplevelser och drar människor
och blickar till sig.
– Vi kommer att koppla tävlingar
mellan konstnärer och andra spännande
utmaningar till projektet. Tanken är
att många naturliga delar i stadsbilden,
som Västtrafiks bussar, spårvagnar och
busskurer ska bli en positiv upplevelse
när det regnar.
Från 2021, då Göteborg firar 400 år,
och framåt drömmer Jens om att alla
projekt som planeras i Göteborg också
ska regnsäkras. Perspektivet regn ska
finnas med i alla sammanhang och inga
ska behöva oroa sig för oväntat regn.

Kommentarer som:
”Ajdå, nu börjar det regna, precis när
vi ska gå ut …Vi väntar ett tag och ser
om det går över … Neeej, inte nu igen,
spring!!! …” ska inte längre behövas.
– Jag ser framför mig en stor bankett,
massor av människor, feststämning
och längst fram på podiet en stor bild
”Congratulations Gothenburg – the best
city when it rains!” Att någon annan har
uppmärksammat oss och gett oss den
titeln. Det är målet!

DAGVATTEN OCH FRAMFÖR ALLT skyfall
är ett annat problem som hamnat
högt på städers och kommuners
krishanteringslistor under de senare
åren. 100-års regnen i Malmö och
Köpenhamn förskräcker! Jens liknar det
med de stora bränder som drabbade
många städer under medeltiden och
framåt. De låg till grund för radikala
förändringar i både stadsplanering och
arkitektur. Man drog lärdom av det som
skedde och tänkte nytt. På samma sätt
måste städer idag ta hänsyn till ökade
vattenmängder och regnsäkra våra
städer. Det är ett förhållningssätt som
måste genomsyra all stadsplanering.

är det tredje benet
i Göteborgs åtgärdsplan. Vatten är ett
levande material som utmanar sinnet
och som är inspirerande att arbeta med.

KONST OCH DESIGN

FOTO FRIDA WINTER
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Städernas glömda gruvor
UNDER SVENSKA STÄDER ligger enorma
metallförråd i form av uttjänta vatten-,
el-, fjärrvärme- och telefonledningar.
Eftersom de flesta kommuner står inför
att förnya sina åldrande ledningsnät
bör de uttjänta ledningarna tas upp och
återvinnas.
Enligt beräkningar finns det bara under Linköpings stadsbebyggelse omkring
1 600 ton bly, 1 500 ton aluminium och
1 100 ton koppar. Beräkningen är gjord
av Joakim Krook som forskar i miljösystemanalys och miljöledning vid
Linköpings universitet.
– Det är en jätteresurs som vi förstås
borde ta tillvara, framförallt med tanke
på att vi då slipper bryta nya metaller,
säger Joakim Krook.

FAKTA
Alla ledningar kan inte plockas
upp eftersom andra system kan
ligga mycket nära de kablar som
ska bytas ut. Att frilägga dem
skulle innebära ett tidsödande

finns lika
stora mängder koppar i de nedgrävda
ledningsnäten som i Europas största
kända kopparfyndighet – Aitikgruvan
i Gällivare, enligt Joakim Krook. Stora
delar av ledningssystemen är redan
urkopplade och i takt med ett pågående
förnyelsearbete – där nya ledningar läggs
ner – ökar hela tiden andelen uttjänta
rör- och ledningssystem som lämnas kvar
under jord.
Förklaringarna till att så små mängder
uttjänta ledningsmetaller har tagits upp
ur marken är flera. Bland annat handlar
det om att ledningarna saknar rättslig
status.
– De faller vare sig under avfalls- eller
miljölagar och hamnar egentligen helt

TOTALT SETT I SVERIGE

arbete i form av handgrävning.
Arbetet innebär även en risk att
skada andra närliggande system
och kräver stor försiktighet.

TEXT JOHAN GRANATH

utanför regelverket. Dessutom saknas
arbetsrutiner och strategier för att ta upp
uttjänta ledningar. Det förs heller ingen
statistik.
Att de är osynliga under jord innebär
också en pedagogisk utmaning.
– Problemet syns inte och är därför
inte påtagligt. Det vore skillnad om ledningarna låg och skräpade på gatan.
MEN DET KANSKE STÖRSTA hindret
för att gräva upp uttjänta ledningar är
kostnaden. Någon måste betala och
räkningen skulle, som läget är i dag,
hamna hos nätägarna. Det innebär i de
flesta fall de kommunala bolag som äger
fjärrvärme-, vatten- och avloppsrör samt
elledningar.
Branschen måste därför själv vara
drivande och bidra till ett sektorsövergripande samarbete där nätägare,
kommuner och återvinningsföretag finns
representerade. Det viktigaste är att
hitta avtalsmodeller som ger en rättvis

Linköping är Sveriges femte
största kommun och har
omkring 153 000 invånare.

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 
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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



Linköpings universitet ligger bakom projektet ”Städer som gruvor”
tillsammans med nätägare och
återvinningsföretag som Tekniska
verken i Linköping, Skanova och
Stena Recycling.
fördelning av kostnader och intäkter vid
återvinning av ledningsmetaller, menar
Joakim Krook.
Ett sätt att hålla nere kostnaderna för
den enskilde nätägaren är att plocka upp
ledningar i samband med förnyelse av
ledningsnät.
– Stora delar av ledningsnäten måste
ändå bytas ut inom de närmsta årtiondena. Om gamla ledningar tas upp i
samband med detta blir merkostnaderna
ganska måttliga.
några andra
omständigheter som gör det viktigt att
gräva upp gamla ledningar. En sådan
uppenbar omständighet är trängsel i
marken. En annan kan vara möjligheten
att exploatera mark.
– Till slut får det inte plats fler
ledningar, det blir helt enkelt för trångt.
Och om vi pratar god bebyggelsemiljö
så vore det bra att få bort ledningarna,
till exempel för att underlätta underhåll
och för annan markanvändning. Det är

DET FINNS OCKSÅ

De vanligaste metallerna som
förekommer i den underjordiska infrastrukturen är koppar,
aluminium och bly.
nog snarare den sortens drivkrafter som
på sikt kommer att leda till återvinning,
snarare än värdet av metallerna.
Så länge inte nätägarna själva ser ett
behov av att plocka upp och återvinna de
uttjänta delarna av systemen, så riskerar
det att förbli en ickefråga.
– Det är inget som politikerna kommer att prioritera. Det är för krångligt
och dessutom anses inte gamla ledningar
vara ett angeläget miljöproblem, säger
Joakim Krook.
Klas Gustafsson är vice VD för
kommunala bolaget Tekniska verken i
Linköping som är en av de större röroch ledningsägande aktörerna i landet.
– Vi vet att metallerna är en resurs
men vi tar inte upp dem annat än vid
förnyelse av ledningsnäten. Vi har varken
bra metoder eller ekonomi för det, säger
Klas Gustafsson.
DEN KULVERTLÖSNING SOM Tekniska
verken utvecklade inför bo- och
samhällsmässan i Vallastaden i Linköping
2017, skulle kunna ses som ett alternativ

De vanligaste uttjänta
ledningarna är elledningar,
telefonkabel, vatten- och
fjärrvärmerör.
för framtiden, menar han. Kulverten
utgörs av ett underjordiskt plaströr med
2,2 meters diameter som innehåller alla
ledningar och rör för elektricitet, tele,
fjärrvärme, fjärrkyla, vatten, avlopp
och sopsug. Kulverten är uppdelad i 20
meter långa sektioner och är 100 procent
återvinningsbar.
– Kulverten skulle kanske kunna vara
ett svar på återvinningsfrågan. Den
fungerar visserligen bäst vid nybyggnation och vid stora ingrepp i befintlig
gatumiljö. Men vi skulle vilja testa ett
riktigt case, där vi kan ta bort gamla
ledningar och gräva ner kulverten i
stället, till exempel i en stadsdel som
omdanas.
– Den enskilt starkaste drivkraften
för att ta upp uttjänta ledningar skulle
vara ekonomisk, anser han. Men även
trängselfrågan kan vara ett argument för
återvinning, eftersom uttjänta ledningar
blir fler med tiden.
– I de centrala delarna i många
innerstäder är det trångt under gatorna,
säger Klas Gustafsson.

Vi vIlL ha
håLlbArhet HÅlLbaRHET
HålLBArhet NU!
R
N U L A N S ER A
VI GRÖNA
!
BETONGRÖR

VÄLJ ETT VA-SYSTEM SOM ÄR HÅLLBART PÅ RIKTIGT
I den nya generationens gröna betongrör minskar vi CO2-utsläppen med minst 30%. Förenklad
rörläggning ger en hållbarare arbetsmiljö. Och betongrör med en livslängd på minst 150 år gör att
städerna vi bygger ovanpå VA-systemen blir lite hållbarare, de också.

LÄS MER PÅ GRÖNARÖR.SE

– det ultimata exemplet på cirkulär ekonomi
Ett av målen är att regeringen ska tillsätta
en biogassamordnare, som kan föra
biogasens talan på ett övergripande
nationellt plan. Biogasen uppfyller många
politikområden och det behöver finnas
någon inom regeringen som ser till alla
biogasens fördelar.

D

et säger Maria Malmkvist, VD på Energigas
Sverige. Under våren har hon, tillsammans med ett
antal företag från branschen, presenterat ett nytt
och uppdaterat förslag till Nationell biogasstrategi
för regeringen. Där beskrivs alla de olika samhällsnyttor som
biogasen kan bidra med på ett överskådligt och sammanhållet
sätt. Inte mindre än tolv organisationer, förutom Energigas
Sverige, står bakom strategin och har gemensamt sett till att den
blivit verklighet.
– Vi hoppas att vårt förslag ska kunna ligga till grund för en
nationell strategi från regeringens sida, fortsätter Maria Malmkvist. Vi har helt enkelt gjort jobbet åt dem!

Bidrar till åtta miljömål

I förslag till Nationell biogasstrategi 2.0 konstateras att biogasen
bidrar till att nå åtta av de 16 miljömål som regeringen satt upp,
samt att biogasen bidrar både direkt och indirekt till samtliga 17
mål inom Agenda 2030 som FN beslutade om år 2015.
Biogasen är en unik tillgång för samhället. Den är en del av ett slutet
kretslopp där samhällets avfall i
form av matrester, avloppsvatten
och restprodukter från skog och industrin ger förnybara produkter som
drivmedel, el, värme och växtnäring.
Viktiga näringsämnen återförs till
jordbruket och efterfrågan på ekologiska produkter möts. Genom produktion
och användning av biogas utnyttjas
samhällets resurser på ett effektivt sätt.
– Biogasen är ett system för ett hållbart
samhälle, betonar Maria. Den är mycket mer än en enskild
produkt och därför är den här strategin så viktig.
Maria Malmkvist berättar om Kalmar läns trafikupphandling
för ett par år sedan där fokus låg på att se till samhället i stort

Långtgående samhällsnyttor

Biogasen har unikt långtgående samhällsnyttor konstateras
det i strategin. Ju bredare systemgränser och ju fler aspekter
som tas med, desto bättre faller biogasen ut. Stora samhällsvinster uppstår hos andra aktörer än jordbrukaren, upphandlaren, avfallshanteraren eller bilisten. Därför behövs en
helhetssyn och politiska beslut som värdesätter biogasen på
rätt sätt.

I förslag till Nationell biogasstrategi 2.0 relaterar författarna
till 2018 års budgetproposition där regeringen uppger att en
biogasutredning ska genomföras och en delegation för cirkulär
ekonomi ska tillsättas. Delegationen ska stimulera omställningen
till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. Frågan
om biobaserad näringslivsutveckling blir en av flera uppgifter
för delegationen.
Den cirkulära ekonomin är värdeskapande och ser till att
ändliga resurser inte går förlorade och att näringsämnen förs
tillbaka i det biologiska kretsloppet. Alla processer i den cirkulära ekonomin drivs av förnyelsebar energi.
– Jag brukar säga att biogas är det ultimata exemplet på cirkulär ekonomi, fortsätter Maria Malmkvist. Vi brukar tala om
biogasens dubbla kretslopp.
Maria Malmkvist VD Energigas Sverige överlämnar förslaget till Richard
Nordin, riksdagsledamot (C) och Karin Svensson Smith (MP).

SVERIGE SKA ÅR 2030
ANVÄNDA 15 TWH BIOGAS

Genom att uppnå detta mål kan:
 Biogas bli en avgörande faktor för att Sverige ska
nå sina miljömål och FN sina globala mål.
 Alla organiska restprodukter och allt organiskt
avfall ingår i en cirkulär ekonomi för att maximera
produktionen av biogas och biogödsel.
 Sveriges försörjningstrygghet ökar genom inhemsk
produktion av biogas och biogödsel som blir drivmedel för transporter, råvara och bränsle för industrin
och gödning för jordbruket.
 Totalt 35 procent av den totala biogasproduktionen kommer från avloppsreningsverk. Det motsvarar
cirka 700 GWh.

KZ Handels - allt för rörnätservice
KZ ventilrobot
KZ Akkupanter
KZ Akkutiger
KZ Handels ventilrobotar

KZ Handels levererar ventilrobotar i flera olika modeller.
Såväl fast monterade som små smidiga bärbara maskiner.
De kan vrida i marken liggande vridspjäll-, kilslid- och skjutspjällventiler
Anpassade för ventiler som är förekommande i det kommunala ledningsnätet
och i industriella anläggningar som raffinaderier, pappersbruk, stålverk.
Maskinen kan utan problem användas av en person med ett fotstöd.
Med hjälp av kraftiga adaptrar kan man möjliggöra ett säkert arbetssätt trots krav på
stort vridmoment.

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
Biogasproduktionens dubbla kretslopp för biogas och biogödsel Biogasstrategin innehåller en lång lista med förslag på
olika typer av styrmedel, samt andra åtgärder som kan stimulera användning och produktion av biogas.
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och inte bara titta på den snäva trafikfrågan. Det resulterade i
en trafikuppphandling med biogasdrift både på långfärdslinjer
och i stadstrafik. På så sätt kunde länet äntligen få nytta av all
den gödsel som produceras av länets kossor, tjurar och kalvar
och använda den till att producera biogas.

rochm.com

Därför rekommenderar vi alltid

PE100 RC

ÅRETS BYGGE:
VACKER
PUMPSTATION
I LULEÅ

för ekonomisk läggning och maximal livslängd
Extena är specialist på tillverkning av rör i Polyeten och leder utvecklingen inom detta område. Nya installationsmetoder och krav på maximal livslängd kräver rör tillverkade av bästa möjliga råvara. Därför rekommenderar vi alltid att man väljer rörsystem tillverkade av Polyeten RC, där RC står för ”Resistance to Crack”. Det
som skiljer RC-material mot standard PE100 är 10 gånger högre motståndskraft mot långsam spricktillväxt
(SCG). Det är just SCG, ”Slow Crack Growth”, som har störst påverkan på rörets livslängd. Genom att välja
Polyeten RC får du inte bara maximal livslängd. Du får dessutom snabbare och mer ekonomisk läggning.
På Extena erbjuder vi våra kunder marknadens bästa produkter. Allt för din trygghet.

Corténstålets mjuka, böljande
former för tankarna till
havsvågor och markerar
P42 som en plats för rörelse
tillsammans med den täta
trafiken. När Luleå kommun
investerar stort i VA har
arkitekturen fått sin givna
plats och även bidragit till
priset som Årets bygge.
TEXT FREDRIK MÅRTENSSON

D

et är ett nytt landmärke och för
kommunen kändes det naturligt att
göra lite extra av pumpstationen när
den har ett så synligt läge, säger Petra
Viklund, VA-chef i Luleå.
Det blåser snålt i hörnet av Skutviken,
mer vintriga vindar än vårlika, när vi ges
en visning av en mindre men uppmärksammad del av storsatsningen Östra
länken i Luleå.
Arkitektoniskt blickfång
Pumpstation 42 är på väg att tas i drift
strax efter vårt besök och entreprenören NCC har fullt upp med de sista
arbetena. Samtidigt har Luleåarkitekten
Niklas Granljungs skapelse tagit form
och omvandlat stationens yttre skal till
skulpturen Havsstrand.

–Vi tycker från kommunens sida
att det blivit en riktigt bra lösning. I så
offentliga miljöer som denna, med ett
trafikflöde på omkring 25 000 fordon
per dygn, så finns det ett värde i att
skapa ett arkitektoniskt blickfång, säger
Jesper Klefsjö, stadsbyggnadschef
i Luleå.
P42 har byggts på schaktad mark
som fyllt ut strandkanten i den vik som
är avskild från havsfjärden in mot Luleå
av endast vägbanken med trafik in och
ut från centrum.
Röda havet kallas den enligt lokal
folkhumor med anspelning på regionhuset som politiskt maktcentrum på
andra sidan viken och socialdemokraternas långa maktinnehav i Norrbotten.
P42:s funktion blir att hantera
avloppsvatten för 35 000 invånare.
– Det kommer från de nordvästra
delarna av Luleå och går vidare till en
större pumpstation, P39, som kan ta
emot flöden för närmare 100 000
Luleåbor, berättar Petra Viklund.
Kommunen har idag 77 000 invånare
och befinner sig i en tillväxtfas, där ett
nytt vattenverk och ett förstärkt reningsverk också är viktiga komponenter
för ett fungerande VA-system i en
växande stad.
Rosttrögt stål
Vi tar en tur runt skulpturen. Det material som valts kallas även rosttrögt stål
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och med de motsägelsefulla egenskaperna att ytskiktet rostar snabbt
men sedan fungerar som ett effektivt
rostskydd i övrigt.
Den böljande formen på det yttre
skalet skapar en kontrast likt vågor
mot en strand mot ett inre, isolerat skal
i korrugerad plåt gjord av cortén. Samtidigt är den en praktisk funktion som
försvårar skadegörelse med ett inre skal
som är oåtkomligt och ett yttre med
hålrum som knappast tilltalar klottrare.
– P42 är ett landmärke som på ett
fint sätt anknyter till Luleå som sjöstad
och viktigt centrum för stålindustrin.
Det har också börjat byggas en tradition
i Luleå kring att använda corténstål för
offentlig konst och arkitektur som
skapar en helhet för staden, säger
Jesper Klefsjö.
Totalt investerar Luleå kommun
1,5 miljarder kronor i Östra länken
fram till 2030. Sättet att planera
utbyggnaden av staden och formerna
för samverkan med entreprenören har
gett eko nationellt.
Prestigfullt pris
Nyligen utsågs projektet till Årets bygge
i en prestigefylld tävling som anordnas
av Svensk byggtjänst och tidningen
Byggindustrin.
– Att ett anläggningsprojekt
med fokus på VA får det priset känns
fantastiskt, säger Jesper Klefsjö.

www.extena.se

Tullstorps
modellen
– Socialt hållbart mot God ekologisk status
TEXT MARIE BRANDT

Den är varken störst eller vackrast,
Tullstorpsån som skär sig fram i
plus-tio-jorden på den skånska
sydslätten. Men den har mångas
blickar på sig, många vill veta
hur man kan lyckas så bra med
vattenvårdsarbete som man gör här.

gon annan bestämmer. De vet ofta väldigt väl hur de vill ha det
och vad de vill återskapa, säger Katrine Møller Sørensen som
är föreningens projektledare. Hon är ofta ute i fält och den som
träffar och pratar med markägarna. Hon söker pengar, planerar
åtgärder, tar emot nyfikna besökare och deltar i olika projekt där
hon företräder Tullstorpsåprojektet och filosofin bakom det.

Vatten behöver eldsjälar

T

ullstorpsån är ett behövligt gott exempel, men också
en helt vanlig å med helt vanliga problem. Övergödd
och uträtad har den transporterat allt för mycket
näring till Östersjön under lång tid. Steg för steg
återskapas nu ett slingrande vattendrag med många fler värden
än att bara transportera inlandsvatten ut i havet.
När restaureringsarbetet drog i gång 2009 låg Tullstorpsån
i klassen Dålig ekologisk status. Nu har den tagit sig två snäpp
upp till Måttlig ekologisk status och fortsätter uppåt mot God.
Numer transporterar ån bara hälften så mycket fosfor till
Östersjön som när projektet startade för nio år sedan. Man
räknar med en halvering av kvävet när alla inplanerade 200 hektar våtmarker är på plats och ån har fått tid att återhämta sig.
Bottenfaunan utvecklas och våtmarkerna har blivit intressanta
för fåglar och fågelskådare. Och inom avrinningsområdet verkar
stolta lantbrukare.

Helhet med unikt underifrånperspektiv

Ute är den skånska vintern blöt och slaskig. Inne i värmen förklarar Otto von Arnold och Katrine Møller Sørensen vad som
skiljer Tullstorpsåprojektet från andra vattenvårdsarbeten. Den
tydligaste skillnaden är nog att Tullstorpsån inte har något traditionellt vattenråd knutet till sig – där vattnets alla intressenter
samverkar. I stället är det femtiofem markägare, hundra procent
av markägarna längs ån, som gått samman i Tullstorpsåns ekonomiska förening. Där lägger de sitt gemensamma engagemang
i arbetet med att förbättra åns status. Ingen kommun, länsstyrelse, allmänhet eller fiskevårdsförening. Bara de som äger marken.
Det andra som skiljer är att här ses ån ur ett helhetsperspektiv.
Det är hela ån, inte en markägares mark i taget, som är i fokus.
– Lantbrukarna vill ha rent vatten, de vill ha biologisk mångfald och de vill ha ett vackert landskap, men de vill inte att nå-

Att få med sig alla markägare att skriva på avtal där de upplåter
mark för att restaurera ån gör sig inte av sig självt. Det ligger tid
och arbete bakom, och en eldsjäl. Otto von Arnold är ordförande i föreningen. Han är uppvuxen på och ägare av Jordberga,
ett av Skånes största gods. När vattendirektivet kom 2006 satt
han i riksdagen, i miljö- och jordbruksutskottet. På en konferens
fick han höra att ”Enda sättet att klara vattendirektivet är att
lägga ner lantbruket”. Och det lät ju inte så bra.
– Jag tyckte det här var jättespännande! Här behövdes ett
helhetsgrepp för att få in filosofin om att detta är en fråga för
markägarna. Det är ändå de som sitter på marken, och med den
äganderätt vi har kan man inte gå förbi dem. Man har ju sett
många kommunala projekt som startat upp bra, varat i fyra år
och sedan slocknat när det kommer en ny regi. Men sådant här
tar många år att bygga upp, säger Otto von Arnold.
Det började med några markägare och efterhand har
alla grannar längs ån anslutit sig. Det första som gjordes var
”Visningssträckan” intill Jordberga där man har återmeandrat
åfåran, planterat träd och anlagt örtrika kantzoner, tvåstegsdiken
och våtmarker. Här kan man se vad åtgärderna ger för effekter,
inte bara ur vattenreningssynpunkt och för biologisk mångfald.
– Här på slätten har vi fält, väg, fält, väg, fält, väg, säger Otto
von Arnold och ritar ett rutnät med handflatan i bordet.
– De här stråken som åarna utgör är fantastiska möjligheter
att utveckla landskapet. När det blåser här ... då är det skönt där
nere!

Det sociala lyser starkast

2014 fick föreningen Region Skånes miljöpris och 2016 konstaterade Hav- och Vattenmyndigheten att Tullstorpsåprojektet är
landets mest hållbara vattenvårdsprojekt. Mest poäng kammade
projektet hem i den sociala hållbarhetsgrenen som främst handlar om att processen ska vara demokratisk och välförankrad.
Grannarna har fått en arena att prata med varandra om
annat än lantbruk. Det har växt fram en sammanhållning kring
föreningen och nu har alltså alla skrivit på avtal om att upplåta
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mark till att restaurera ån. Som en spindel i nätet finns Katrine
Møller Sørensen. En bra projektledare som håller i hop det måste
man ha menar, Otto von Arnold. Det är mycket trixande med ansökningar och en hel del pappersarbete och det vill lantbrukarna
slippa. Förutom det måste man ha ett långsiktigt perspektiv.
– Att gå in i detta har ju varit en mognadsprocess. I början
var många skeptiska, men när man läser i tidningen att det
behövs åtgärder för att få ordning på det här, och när den ena
efter den andre grannen går med – då blir det lättare. Och vi
ser vad det betyder när lantbrukarna börjar se på sig själva som
miljöhjältar istället för de miljöbovar de fått höra att de är, säger
Otto von Arnold.
När de började 2009 var målet att allt skulle vara klart 2013.
Nu har de lärt sig att inte tänka så. Projektet tar nog aldrig slut
menar de. Det finns alltid fler infallsvinklar att lägga till.
Katrine Møller Sørensen
projektleder med markägarens
idéer i fokus.
– De känner sin mark bäst
och vet hur de vill ha det.

Svajig vattenvårdsfinansiering

Ett problem är pengar. Det är inte lätt att få loss det som
Otto von Arnold anser att processen och juridiken kring
vattenvårdarbetet är onödigt byråkratisk.
– Det bästa hade varit om det hade kunnat följa med en
”påse pengar”. 2027 ska det vara klart, då ska vi ha God
ekologisk status i alla vatten. Men det är ju ännu inte klart hur
det ska finansieras! I Sverige saknas budgetmedel för att klara
vattendirektivet, därför ser vi ett mycket svagt intresse från
kommunerna, säger Otto von Arnold.
Den svenska modellen som bygger på olika former av
projektstöd kan göra det svårt att få till ett långsiktigt arbete.
– I andra EU-länder är vatten en statlig angelägenhet där
fastighetsägaren äger marken men inte vattnet som uppehåller
sig där, förklarar Irene Bohman, vattenvårdsdirektör på Södra
Östersjöns vattendistrikt.
– I de länderna bygger finansieringen av vattenvårdsarbetet
på avgifter från de som använder vattnet. EU vill att även
Sverige styr om mot det. Men att ändra den svenska modellen
är inte lätt, det skulle kräva en grundlagsändring.
Irene Bohman känner väl till Tullstorpsåmodellen men tror
inte att den är den bästa lösningen i alla avrinningsområden.
Det beror på vilket problemet är. Men för att minska övergödningen är det självklart viktigt att få med markägarna.
– Jag är imponerad av deras engagemang. Det är ett framgångsrikt projekt som jag ofta lyfter som ett riktigt gott exempel.
De har kunnat visa att åtgärder ger en reell förändring även i
klassningen av vattnet. Det är inte så himla ofta vi faktiskt kan se
det. Från Dålig ekologisk status till Måttlig och nu med med siktet
inställ på God ekologisk status. Riktigt bra, säger Irene Bohman!

Tullstorpsåprojektet gör
sitt för att bidra till minskad
näringsbelastning. På köpet
skapas sociala mervärden som
gemenskap och engagemang.
Tullstorpsåns mynnar ut i
Östersjön.

TULLSTORPSÅN

Mer i sikte

Isen ligger osäker på ån i marsvädret och spår i snön avslöjar
att inte bara människor letar sig ner till vattnet. Katrine Møller
Sørensen visar upp en restaurerad del av ån med inplanterade
unga träd i kantzonen. Hon berättar om vad som ska planeras
framöver och om en dröm en bit fram i tiden – ett naturrum där
hela projektet kan visas upp. Att exportera Tullstorpsåmodellen
till andra EU-länder ligger också i planen.
Och prislappen då?
45 miljoner har allt arbete kostat hittills. För det har man fått
130 hektar våtmark, restaurerat tolv kilometer av ån, anlagt
örtrika kantzoner och tvåstegsdiken, planterat träd, tillfört
lekgrus och satt upp skyltar som berättar varför.
En kartläggning och utvärdering av några av de ekosystemtjänster (näringsretention, biologisk mångfald, vattenreglering,
turism och rekreation) som projektet har genererat visar att det
har varit väl investerade pengar. 280 miljoner kronor bedöms
enbart de tjänsterna ge omräknat i pengar under de kommande
femtio åren. En bra framtidsinvestering.
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 Inte så stor, 30 kilometer lång med ett avrinningsområde på 63 km².
 Rinner fram i Trelleborgs kommun, genom landets
bördigaste odlingsmark och ut i Östersjön i
Skateholm.
 55 lantbrukare äger marken längs ån. Alla är med i
Tullstorpsåns ekonomiska förening och har upplåtit
mark till att restaurera ån.
 Ån har genom Tullstorpsåprojektet berikats med 36
våtmarker med en sammanlagd yta på 130 hektar.
Tolv kilometer av ån har restaurerats med återmeandring, översilningsytor, trädplantering, kantzoner och förbättrade lekbottnar. Projektet anses av
HaV vara landets mest hållbara vattenvårdsprojekt.
 Klassas nu som Måttlig ekologis status. För nio år
sedan var den klassad som Dålig ekologisk status.
Läs mer på www.tullstorpsan.se

Att det behövdes något alldeles extra för att locka Birger
Wallsten att byta arbetsplats var uppenbart. Efter 30 år
på Mälarenergi, de sista som VA–strateg med uppdrag att
biträda VA–chefen, hade han funderingar på tillvaron. Men
plötsligt kom erbjudandet och valet blev enkelt.

J

a, säger han med ett skratt, jag
kände ju att tiden var inne. Skulle
jag röra på mig var det dags.
Från och med den första maj 2018 är
han Svenskt Vattens nya dricksvattenexpert. En titel som förpliktigar. Han blir
den expert som Sveriges 290 kommuner
kommer att vända sig till när det de
behöver råd och hjälp om dricksvatten
ur alla tänkbara aspekter.
Som VA-strateg har Birger täckt in
hela området kring VA. Nu släpper han
reningsverk och avlopp för att fördjupa
sig inom dricksvattenförsörjning.
– Jag tar med mig erfarenheter från
hela VA-området och det tror jag är en
tillgång, förklarar han. Under senare tid
har det blivit allt mer fokus på dricksvatten, både i Sverige med Dricksvatte-

nutredningens förslag och inom EU där
Ramdirektivet för vatten skrivs om som
bäst.
– Nu ser jag fram mot att fördjupa mig
inom ett område och föra branschens
talan i något så viktigt som dricksvatten.

B

irger Wallsten ser några områden
som extra viktiga. Det första är att
arbeta för effektivare vattenskydd.
Vattenskyddsområden är det starkaste
skyddet för vattentäkter men nästan
en tredjedel av landets kommunala
vattentäkter saknar sådana. Ett skäl är
att det ofta uppstår intressekonflikter när
någon vill använda marken till industri,
lantbruk eller bebyggelse.
Ett annat viktigt område är att hjälpa
kommunerna att uppnå God Status på

VI MÅSTE FÖRBEREDA OSS FÖR KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

E
Birger Wallsten.

sina vattenförekomster. Det är de krav
som ställs i EU:s ramdirektiv och som
ska vara uppfyllda 2027.
– Det är ett tufft krav som bland
annat innebär att vi måste arbeta mycket
uppströms och se till att gifter och andra
farliga ämnen inte hamnar i grund- eller
råvattnet. Där saknar vi fortfarande en
skarp lagstiftning.
Eftersom Birger själv arbetat många år
i kommunal regi kan han lätt sätta sig in
i tjänstemännens situation. Det är många
och stora uppgifter som åligger kommunerna. Därför har han några goda råd
att dela med sig av:
– Ett sådant är att lära känna sitt
grundvatten och den miljö man verkar i.
Vad är det som kan hända? Vilka risker
finns hos oss? Och naturligtvis ha en plan
för hur man löser dem.

Protan BlueProof
VATTENFÖRDRÖJNINGSSYSTEM PÅ TAK

EN FRÅGA
OM TID
Tryggt
Hållbart
Kostnadseffektivt
Ytbesparande
TG 20541

Läs mer på protan.se

nligt SGU
(Sveriges
Geologiska
Undersökning) ser
grundvattennivåerna
normala ut inför sommaren
2018, så vi behöver
knappast oroa oss för
vattenbrist. Vi har ett
betydligt bättre utgångsläge
än förra våren.
Det berättar Birger Wallsten, från och
med 1 maj ny dricksvattenexpert på
Svenskt Vatten. Efter bottenåren 2016
och 2017 har nivåerna så gott som
återhämtat sig. Han förklarar
också att situationen faktiskt var
densamma både 1976 och 1996.
Frågan om vad som är klimat och vad
som är väder dyker upp i alla sammanhang. Birger Wallsten är försiktigt i sina
svar men konstaterar ändå att vi ser
tydliga klimatförändringar.
– Temperaturhöjningen är ju ett
tydligt tecken som vi inte kan bortse

ifrån. Likaså får
vi häftigare
skyfall, som vi
inte sett tidigare
och det för med
sig kraftigare
vattenflöden och
gör det svårare
för dagvattnet att ta
vägen någonstans. Det
är tydliga konsekvenser
som vi får leva med.
Birger efterlyser ett
bredare samarbete mellan
alla parter som ansvarar för samhällsbygget. VA-frågorna måste involveras
redan i planeringsstadiet. Byggherren
bör ställa sig frågan om vart vattnet
ska ta vägen innan de bestämmer
sig för att exploatera ett område. Inte
låta det bli ett senare problem som
VA-ingenjörerna får lösa.
– Överallt ser vi ju hur människans
vilja att bo vackert och nära vattnet
kolliderar med risken för översvämningar, som ju följer i takt med klimatförändringarna. Där måste vi bli klokare och
ta varningstecknen på allvar. Annars får

vi räkna med fler och fler vattenfyllda
källare och förstörda hus.
Klimatförändringarna innebär ökad
brunifiering i vissa vatten vilket gör de
mer komplicerade att rena. Ökade regn
och skyfall ökar också risken att fler
oönskade ämnen förs till sjöar och vattendrag där dricksvattnet ofta hämtas
ifrån. Det blir allt svårare för kommunerna att förse invånarna med rent och
hälsosamma dricksvatten.
– I de sammanhangen tror jag det
är viktigt med samarbete och regionalisering. Det är svårt för små kommuner
att ensamma leva upp till alla krav som
ställs. Även frågan om reservvatten
ställer krav på samarbete och utbyte av
tjänster.
Birger Wallsten betonar avslutningsvis att vi måste ta klimatförändringarna
på allvar och planera för dem. Det gäller
att vara förberedd och inte bli överraskad.
– Vi måste ta tillvara på den kunskap
vi har och försöka ligga steget före.
Det är ett sätt att minska effekterna av
naturens krafter.
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NY VATTENEXPERT
VILL ÖKA SKYDDET

REPORTAGE
SIDRUBRIK

TILL ALLA
IMORGONPIGGA
Du som vill förändra världen till det bättre. Som vill utveckla framtidens städer
och samhällen. Som tycker att ett jobb är mer än ett jobb och som vill forma
den värld vi vill leva i. Vill du arbeta med oss för en bättre imorgondag?
Se om vi har tjänsten för dig på tyrens.se/nyttjobb
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Internationellt forskningsnav för

VATTENFÖRSÖRJNING
TEXT LENA BÄCKMAN LÄGERDAL

Brist på dricksvatten är ett problem som
växer i hela världen. Nu planeras vattenfattiga
Storsudret på södra Gotland bli ett
forskningsnav i internationell klass för småskalig
vattenförsörjning och innovativ vattenteknik.

H

alvön Storsudret på södra Gotland är delvis karg
och grundvattenfattigt med få djupa sprickbildningar och tunn jordmån. Här ska nu metoder för att
samla och magasinera regnvatten testas. Lyckas det
kan Storsudret, med sina drygt 800 hushåll, bli självförsörjande
på dricksvatten och – hoppas IVL Svenska miljöinstitutet som
ska upprätta den så kallade testbädden – möjliggöra en viss
nybyggnation. Men framförallt är projektet tänkt att stå modell
för hur småskalig, energieffektiv vattenförsörjning kan tillämpas
i delar av världen där det råder vattenbrist.
– Storsudret är ett väl avgränsat område med tillräckligt svåra
geologiska förhållanden för att vi ska kunna skapa en fullskalig
öppen testmiljö där vi kan utveckla och optimera resurseffektiva
lösningar för en hållbar vattenförsörjning inte bara på Gotland

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. Tillsammans
med våra kunder hittar vi lösningar för en bättre morgondag.

och i Sverige utan även globalt. Brist på vatten utgör en av vår
tids allra största samhällsutmaningar och adresserar några av
de allra viktigaste globala mål som antagits av FN, säger Staffan
Filipsson projektledare från IVL.

P

rojektet, som leds av IVL tillsamman med Region
Gotland, ska pågå i fem år och finansieras av Vinnova.
Projektet handlar om att stärka upp grundvattennivåerna i området genom att aktivt samla och infiltrera
regnvatten i marken, skapa mindre dammar och våtmarker
samt försöka hitta fickor där grundvatten kan lagras och
användas då det bäst behövs. För det är inte brist på nederbörd
som är problemet på Storsudret. Enligt beräkningar från SMHI
regnar det cirka 500 millimeter årligen i området. Utmaningen
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SMÅ KOSTNADSEFFEKTIVA SYSTEM
SOM LÖSER VATTENBRIST ÄR EN
FRAMTIDSMARKNAD. OM VI LYCKAS
KOMMER TESTBÄDDEN PÅ STORSUDRET
ATT SÄTTA SVERIGE OCH GOTLAND PÅ DEN
INTERNATIONELLA KARTAN FÖR FORSKNING
OCH UTVECKLING PÅ OMRÅDET
Staffan Filipsson, projektledare för IVL.

FOTO MALIN VINBLAD/IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET

är att hålla kvar vattnet så att det räcker över sommarmånaderna
då åtgången är som störst.
– Bara en procent av det regnvatten som idag dunstar bort
eller rinner ut i havet behövs för att försörja ortsborna med eget
dricksvatten året runt, fastslår Staffan Filipsson.
Testbädden omfattar 140 kvadratkilometer, vilket motsvarar
hela södra Gotlands sydspets. Här ligger centralorten Burgsvik
med 900 helårsboende, drygt 600 sommarstugor, jordbruksfastigheter, skog, åkrar och betesmark. Områdets mer tätbebyggda
områden får dricksvatten via ett kommunalt ledningsnät. Övriga
boende har enskilda brunnar.

T

unt jordlager, stora områden med hällmark där
infiltrationen sker direkt genom sprickbildningar
i berggrunden innebär att grundvattenbildningen
aldrig varit särskilt god på Storsudret. Men klimatförändringarna med extrem nederbörd i form av skyfall i allt
ökande grad har akut förvärrat situationen, menar Jonas Nilsson,
miljöstrateg på Region Gotland.
Den omfattade utdikningen från förra seklet har med det
förändrade väderläget blivit en allt större del av vattenbristproblemet eftersom plötsliga regnmängder snabbt forslas direkt
ut i havet. Utmaningen är nu att reglera utdikningen, som en
gång var en förutsättning för att skapa bördig åkermark, så att
åkermarken inte påverkas negativt, medger Staffan Filipsson. En
av de tekniker som ska testas på Storsudret är dammluckor som
styrs med hjälp av onlinemätare som hindrar översvämningar
när grundvattnet är mättat.
– Den automatiska regleringen av vattennivån i diken innebär
möjlighet till ökad infiltration av regnvatten ned till grundvattnet.
Dessutom skapar regleringen möjlighet att bevattna grödornas
rotzoner genom att grundvattennivån kan hållas på önskad nivå.
Denna nivå kan dessutom lätt sänkas vid behov, exempelvis
under perioder då marken ska beträdas av jordbruksmaskiner,
säger Staffan Filipsson och understryker att markägarnas och
medborgarnas aktiva medverkan är en viktig del i projektet och
en del av testbäddens utveckling.
– Förstudien har resulterat i ett mycket gott flöde av idéer mellan samtliga inblandade och detta kommer att vidareutvecklas
under den nu pågående projekterings– och realiseringsfasen.

matchning för en solcellsdriven saltvattenanläggning, förklarar
Staffan Filipsson.
Förhoppningen från IVL är att sol – och vinddrivna saltvattenanläggningar på sikt ska kunna lanseras globalt som ett
alternativ till fossilberoende energi. Återanvändning av avloppsvatten och regnvatten i småskaliga slutna system testas av samma
anledning.
– Vi har erfarenhet av olika reningstekniker från testbädden
i Hammarby sjöstads verk som vi nu kan utveckla i en miljö där
dricksvatten är en bristvara. För om vattenrening tidigare handlat om att rena utsläpp för att värna den biologiska vattenmiljön, står vi nu inför en global problematik som gäller tillgång
på dricksvatten, vilket är än mer akut. Syftet med projektet
på Storsudret handlar därför om att skapa och återanvända
vattenresurser. Samtidigt stärker vi möjligheterna för svenska
små – och medelstora företag att utvecklas inom en nationellt
och globalt starkt växande marknad som drivs av tilltagande
vattenbrist.

INNOVATIV
BAKTERIEANALYS
möjliggör noggrann övervakning av dricksvattenproduktion
P

rojektet ”Mikrobiell ekosystemteknik för säker och högkvalitativt
dricksvatten” med finansiering
från DRICKS (SVU), VR och Sweden
Water Research, har i samverkan med
Sydvatten och Ringsjöverket visat ny
insikt om långsamfilter med hjälp av en
ny analysmetod som effektivt kan följa
den bakteriella floran från vattentäkt till
kran. Resultaten som nyligen publicerades i Water Research (doi: 10.1016/j.
watres.2018.03.032) har bl.a. presenterats på Svenskt Vattens konferens,
Forskning- och innovation för säkert
dricksvatten, den 29–30 november
2017 i Stockholm.
Artikeln beskriver den nya analysmetoden, bakterieprofilering med DNAbaserad flödescytometri, samt visar nya
rön om vad som styr biofilmens funktion
i långsamfilter. Studien visar att funktionella biofilter signifikant bl.a. reducerar
indikatororganismer, pH och TOC, men

P
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I PROJEKTET INGÅR: IVL Svenska Miljöinstitutet,
Region Gotland, Forum Östersjön, SGU,
Uppsala Universitet, KTH, Monsson Energy,
InSitu Instruments, ENWA Water Technology.
Länsstyrelsen på Gotland, Kalmar Vatten.

Metodens enkelhet samt precision möjliggör att man för första gången kan förstå
och optimera de mikrobiologiska processerna i dricksvattenberedningen.

Chan, S., Pullerits, K., Riechelmann, J., Persson, K.M., Rådström, P., Paul,C.J. (2018). Monitoring biofilm function in new and matured
full-scale slow sand filters using flow cytometric histogram image comparison (CHIC). Water Research. doi: 10.1016/j.watres.2018.03.032

å sikt är det tänkt att testbädden ska bli ett internationellt forsknings och utvecklingsnav och samla kunskap
om produktion av resurs– och kostnadseffektiva system
som löser problem med vattenbrist.
– Testbädden har redan resulterat i att ett större EU-projekt
har tagit med Storsudret som ett av tio demonstrationsområden
för innovativa vattentekniker. Det innebär bland annat att vårt
projekt får möjlighet att hämta in kunskaper och erfarenheter
från andra områden inom EU som lider av vattenbrist, samt
sätta Gotland och Sverige på kartan som ett område för forskning och utveckling, säger Staffan Filipsson.
För Region Gotlands del handlar det dessutom om att göra
en viss nybyggnation möjlig. Vattenbristen i området har hittills
gjort det omöjligt att ansluta nya abonnenter.
– Vi är övertygade att projektet både miljömässigt och ekonomiskt kommer vara ett mycket bra alternativ för att klara
vattenförsörjningen och helt i linje med Region Gotlands
ambitioner att hitta långsiktigt hållbara lösningar på vattenbristen, säger Patric Ramberg, chef för Region Gotlands
teknikförvaltning.

tt utveckla innovativ och klimatneutral teknik för
vattenproduktion är en viktig del av projektet. Till
exempel ska den småskaliga saltvattenanläggning som
ingår i projektet drivas av solenergi.
– Vi vill jobba med olika system för att visa hur småskaliga
lösningar kan verka tillsammans. På sommaren då vattenbehovet är som störst på Gotland finns solljuset, vilket är en perfekt

framförallt förändrar bakteriesammansättningen till fördel för s.k. ultramikrobakterier eller LNA (Low Nucleic Acid)
bakterier. LNA bakterier är naturligt
långsamväxande vattenbakterier som
förmodligen inte härbärgerar några
kända sjukdomsframkallande mikrober.
Biofilterfunktionen är inte kopplad till
schmutzdecke, det översta biofilmslagret, utan biofilmen i sandfiltret.
Studien visar hur man effektivt kan
använda DNA-baserad flödescytometri för att övervaka långsamfiltrens
funktion i drift och i samband med
skumning. Metoden värderas nu bl.a.
av Görvälnverket, Kvarnagårdens vattenverk och Ringsjöverket. Metodens
enkelhet samt precision möjliggör att
man för första gången kan förstå och
optimera de mikrobiologiska processerna i dricksvattenberedningen samt
framförallt övervaka den mikrobiella
floran från vattentäkt till kran.

KALK RENAR

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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A vloppsreningsverket som blev ett

ÖREDÖME

inom energieffektivisering

Bemanning endast under kontorstid. Marselisborg övervakas och styrs numera via
ett automatiserat SCADA-kontrollsystem.

I Danmark uppgraderas allt fler avloppsreningsverk
till energiproducerande kraftverk. Ett exempel är
Marselisborgs reningsverk som bidrar till att försörja
staden Aarhus med både el och fjärrvärme.
Plusenergianläggning. Marselisborg har
under tio år uppgraderats från ett konventionellt reningsverk till ett ”grönt” kraftverk.

TEXT LARS BÄRTÅS FOTO AARHUS VAND

D

et natursköna området
Tangkrogen i Aarhus lockar
många besökare som gärna
vill ta en titt på pampiga
residensslottet Marselisborg. Men området rymmer också ett avloppsreningsverk med samma namn. Reningsverket,
som drivs av det kommunägda bolaget
Aarhus Vand, har på senare tid blivit ett
nästan lika omtalat besöksmål som det
kungliga residenset.
– Vi har tagit emot delegationer från
Indien, Kina, Sydafrika, USA, England
och många andra länder i världen. I fjol
hade vi totalt omkring 2 000 besökare,
berättar Per Overgaard Pedersen, chefsingenjör på Aarhus Vand.

eller värmepumpar, säger Per Overgaard
Pedersen.
Aarhus kommun har nyligen tagit
fram en klimatplan som fastslår att Aarhus ska bli koldioxidneutralt och enbart
använda ”grön energi” från år 2030.
Målsättningen ligger väl i linje med
Aaarhus Vands strategi att effektivisera
och reducera driftskostnaderna i sina
VA-anläggningar.
– I början av 2000-talet drev vi 17
mindre avloppsreningsverk inom kommunen. Idag har vi minskat antalet till
fyra, vilket innebär en betydligt enklare
administration men också en möjlighet
att implementera ny teknologi i större
skala, på ett kostnadseffektivt sätt.

Världsintresse

Avfall en resurs

Den internationella energibyrån IEA
har en väsentlig del i att reningsverket
lyckats väcka omvärldens intresse. IEA
lovordade i sin publikation ”World
Energy Outlook 2016” den danska
vattentjänstsektorn som ett föredöme
inom energieffektivisering. I synnerhet
framhölls Marselisborg som exempel på
hur avloppsrening kan bli energineutral i
framtiden.
– Vi är förvisso inte ensamma om att
utveckla reningsverk som producerar mer
energi än vad anläggningen använder.
Men på Marselisborg uppnår vi en överskottsproduktion av el och värme med
över 50 procent. Det måste sägas vara
unikt, särskilt med tanke på att vi varken
tillför externt avfall för att öka produktionen eller stärker upp med kompletterande energikällor som solenergi, vindkraft

I Aarhus finns idag reningsverken Aaby,
Viby, Egå och Marselisborg med en maxkapacitet för 220 000 pe. På sikt är det
tänkt att de mindre anläggningarna Aaby
och Viby ska stängas ned, samtidigt som
Egå och Marselisborg ska uppgraderas.
– Det sker en stor inflyttning till
Aarhus med omkring 4 000–5 000 nya
invånare varje år. Som en följd av expansionen planläggs nu en betydligt större
anläggning, Marselisborg ReWater, som
ska fungera som en ”resursanläggning”
snarare än ett traditionellt reningsverk.
Hela projektet bygger på idén att avfallet
är en värdefull resurs som kan återanvändas och nyttjas för olika ändamål,
berättar Per Overgaard Pedersen.
Marselisborgs reningsverk är idag
en högteknologisk och automatiserad
anläggning som endast är bemannad
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under kontorstid,
07.00–15.00.
Under övrig tid
övervakas hela
anläggningen via
ett SCADA-sysPer Overgaard
tem, som bolaget
Pedersen.
införde för drygt
tio år sedan.
– Såväl administrativt som driftmässigt har vi haft mycket hjälp av styr- och
övervakningssystemet. Det är förvånansvärt sällan vi får kritiska larm som kräver
utryckning. Istället kan vi oftast felsöka
och lösa problemen online.

Energikartläggning

Uppgraderingen av Marselisborg
föregicks av en energikartläggning, som
genomfördes i samarbete med forskningsinstitutionen Dansk Hydraulisk
Instititut (DHI) åren 2005–2006.
– Målet var att hitta de stora energiförbrukarna i anläggningen och bedöma
hur anläggningen och de olika processerna kunde optimeras för att spara så
mycket energi som möjligt.
Under kartläggningen framgick det
att luftningssystemen i det biologiska
reningssteget stod för 31 procent av
anläggningens totala elförbrukning.
– Luftning är generellt sett det som
brukar dra mest el i ett reningsverk. Det
är inte ovanligt att det svarar för över
40 procent av driftskostnaderna i
många verk.
Bolaget bestämde sig år 2011 för att
effektivisera luftningssystemet med en ny
turbokompressor (ABS HST).

Syretrappa där vattnet luftas innan utlopp
mot havet.

av kol, syre och energi. Därtill används
– Investeringen gav en årlig besparing
på omkring 300 megawattimmar (MWh)
en ny energibesparande process i huvudel, vilket motsvarar drygt tio procent av
strömmen, ”nitrat-shunt”, som oxiderar
anläggningens totala elförbrukning.
ammonium via nitrit direkt till kvävgas.
Maskininvesteringarna har kompletFrån och med 2010 har åtgärderna
terats med en ny centrifug för avvattning
inriktats på att öka energiproduktionen.
av slam (Alfa Laval G3), vilket minskat
Anläggningen är idag självförsörjande på
driftskostnaderna ytterligare. I stort sett
både el och värme men levererar också
all drivutrustning, som pumpar, motorer
ett betydande överskott. Det beror framoch fläktar, har dessutom försetts med
för allt på att man ersatt äldre biogasmovarvtalstorer med två nya högeffektiva modeller
styrda frekvenssom genererar kraftvärme. Det vill säga
omvandlare som optimerar driften efter
både värme och el.
rådande behov, totalt 150 stycken.
– Vi har ökat vår elproduktion
– År 2005 hade reningsverket en total
med omkring 1000 MWh om året och
årlig elförbruklevererar även
ning på 4 200
ANLÄGGNINGEN ÄR IDAG
2 500 MWh
MWh. År 2016
värme till det
SJÄLVFÖRSÖRJANDE
PÅ
BÅDE
hade förbrukningen sjunkit
EL OCH VÄRME, MEN LEVERERAR lokala fjärrvärmenätet. Värtill 3 200 MWh,
OCKSÅ ETT BETYDANDE ÖVERSKOTT
meproduktionen
vilket innebär
motsvarar det årliga uppvärmningsbeen besparing på drygt 25 procent. Siffran
hovet för omkring 500 hushåll, säger Per
blir mer imponerande mot bakgrund att
Overgaard Pedersen.
vi sedan 2006 gjort investeringar i bland
Energiåtgärderna har totalt kostat
annat ett nytt sandfilter, som i sig kräver
cirka 30 miljoner svenska kronor,
driftsenergi.
varav 90 procent har bekostats via
Ny processteknik
Aarhus Vands eget investeringsprogram,
Under de senaste åren har reningsvermedan resterande del har finansierats av
ket även sparat energi genom att införa
statliga medel.
ny processteknik för kvävereduktion.
– Kostnaderna är i stort sett redan
Exempelvis används sedan 2015 anamåterbetalda via energibesparingarna.
mox (anaerobisk ammonium oxidation)
Återbetalningstiden för teknikinvesteför rening i biosteget. Processen ger 90
ringarna ligger kring 5–10 år och i vissa
procents reducering av rejektvattnets
fall ännu kortare tid.
ammoniuminnehåll och ersätter tillförsel

53

De nya högeffektiva biogasmotorerna
omvandlar gas till el och värme. Elproduktionen har ökat med 1 000 MWh/år efter
installationen, samtidigt som anläggningen
nu levererar 500 MWh/år värme till fjärrvärmenätet.

AAARHUS VAND

 Ägs av Aarhus kommun, driver
4 reningsverk: Marselisborg
(220 000 pe), Egå (120 000
pe), Aaby (84 000 pe) och Viby
(83 000 pe). I nätet ingår drygt
100 pumpstationer.
 Marselisborg behandlar under
normala betingelser cirka
52 000 kubikmeter avloppsvatten per dygn.
 Den totala produktionen av el
och värme på Marselisborg
uppgår till cirka 9 600 MWh/
år, medan förbrukningen ligger
kring 6 300 MWh/år, dvs 5 procent överskottsproduktion av el
och värme.
 Ett flertal samarbetspartner
har medverkat i Aaarhus Vands
energiprojekt: DHI, Danfoss,
Grundfos, SWECO, Alfa Laval,
Landia, Stjernholm och Nissen
energi teknik.
Läs mer på: www.aarhusvand.dk
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ENKEL SERVICE
SMART SEAL HOUSING

Vattenbrist i Kapstaden
TEXT OCH BILD NINA WERHOLZ

En ny innovation vilken
minskar dina kostnader
och reducerar stilleståndstiden.

Smart Conveying Technology (SCT) ger ett enklare underhåll, betydligt
minskade livscykelkostnader och kortast möjliga driftstopp. Smart Seal
Housing, Nyaste innovationen inom SCT innebär minskad demontering av
pumpen för inspektion och byte av tätningen.
FÖRDELAR MED SMART SEAL HOUSING
 Snabb demontering och återmontering av mekanisk tätning
 Minskade underhållskostnader
 Ökad produktion
 Minskad risk för montageskador på tätningen

Tomas Bach-Danielsson: tdanielsson@seepex.com, +46 738 44 00 47
SEEPEX Nordic A/S | www.seepex.com

I slutet av 2017 var den absoluta vattenbristen
ett faktum i Sydafrika. Myndigheterna gick ut
med beskedet att vattnet skulle stängas av i
april – den så kallade Day Zero, Dagen Noll.
Genom 200 utskänkningsställen skulle
invånarna förses med 25 liter vatten om dagen
och ökad polisiär närvaro skulle förhindra
upplopp på stadens gator.

T

ack vare gemensamma ansträngningar kunde man
skjuta upp datumet och idag har Day Zero helt
blåsts av. Frågan är vilka lösningar som räddat
Kapstaden ut ur krisen och om situationen har
snabbat på utvecklingen av mer hållbara lösningar för stadens
vattenförsörjning?

Klimatförändringar är inte framtidens problem

Sakta sjunkande nivåer i vattenmagasinen till följd av tre års
uteblivna vinterregn och en politisk ledning som agerade allt
för långsamt. Det är så professor
Kevin Winter sammanfattar hur
vattenkrisen kunde uppstå. Risken
att även vintern 2017 skulle bli en av
århundradets torraste var minimal,
ändå skedde det.
– Det här är vårt uppvaknande,
säger Winter. Vi behövde en kris som
denna för att inse vad klimatförändringar faktiskt innebär i praktiken.
Vi har har alltid trott att klimatförändringar var långsamma och att
vi skulle ha tid att planera för dem.
Planer fanns för att bygga ut vattenkapaciteten, men dessa låg 5–6 år
fram i tiden. Plötsligt slog torkan till
och vi blev tvungna att agera.
Winter är forskningsledare på Future Water Institute vid Kapstadens
Universitet. De arbetar för att för att
skapa samhällen som kan stå emot
klimatförändringar genom innovativa
lösningar för stadens vattenförsörjning. Winter är även själv rådgivare
till stadens nybildade vattenråd som
ska hantera krisen.

Morot framför piska

Staden har drivit en massiv kampanj för att kommunicera
med medborgarna om den rådande situationen. Längs med
motorvägarna har man kunnat följa magasinens vattennivåer
via digitala anslagstavlor och via affischer på allmänna platser
har man kunnat få tips om olika sätt att spara vatten. ”Duschfri
söndag” och uppmaningen att spola toaletten med diskvatten
har varit några av budskapen.
Winter säger att kommunikation till invånarna har varit
nyckeln i krishanteringen, och att detta har varit en av de största
lärdomarna. Han berättar att staden
gick från en strategi där man inledningsvis använde sig av en piska: ”Om
vi inte sparar vatten kommer katastrofen vara ett faktum”, till ett mjukare
budskap, en morot: ”Vi kan förhindra
Day Zero om vi alla hjälps åt”.
– Om kommunikationen signalerar en hopplöshet så tappar folk
motivationen, blir mindre angelägna
om att spara vatten. Jag tror att så
snart vi har tid att börja dokumentera och analysera krishanteringen så
kommer vi att se att byte av strategi
fick en nästan omedelbar respons.

Vatteninkluderande stadsplanering

– Att använda mindre vatten måste
bli det nya normala, säger Winter.
Det betyder inte att vi ska lida, men
det betyder att vi måste bli smartare.
Winter lyfter fram att vattnet faktiskt
redan finns där. Nederbörden över
Kapstadens tillrinningsområde är
3–4 gånger större än det totala behovet och man behöver bli bättre på
att skörda regnvatten, återanvända
Vattenkrisen har tvingat staden
gråvatten och integrera vattenvägar i
att agera
stadsplaneringen. Kapstaden brottas
– Kapstadens vattenförsörjning kommed enorma utmaningar i form av
mer framför allt från vattenmagasin
inkomstklyftor, kåkstäder och extremt
som fångar upp ytvatten. Ett långt
våld så staden har inte prioriterat
“Spara som lokalbefolkningen”. Stadens positiva
ifrån optimalt system på breddgrader
långsiktig vattenförvalning. Winter
sätt att kommunicera med medborgarna har varit
där enorma mängder vatten dunstar
säger att man behöver inse att vatten
nyckeln för att klara sig genom den värsta vattenkribort i värmen, menar Winter. I och
sen, menar Professor Kevin Winter på Kapstadens
flyter genom alla dessa frågor och att
med krisen har man snabbat på
Universitet.
man genom att arbeta med vattenplanerna att borra efter grundvatten,
inkluderande stadsplanering kan
utöka kapaciteten för vattenrening och att bygga anläggningar
adressera många av stadens utmaningar. Han tror att det finns
för att avsalta havsvatten. Att diversifiera vattenkällorna är ett
hopp inför framtiden.
måste, säger Winter.
– Vi blev tagna på bar gärning den här gången och nu
I dagsläget är det dock främst donationer från lantbrukares
behöver staden agera så snabbt den kan med de begränsade
privata vattenmagasin som räddat staden från Day Zero. Den
resurser som finns. Men bara det att man bildat ett vattenråd
andra faktorn har varit invånarnas enastående förmåga att spaär en positiv utveckling och jag tror att Future Water Institute
ra på vatten. En stor del av stadens krishantering har nämligen
kommer kunna
fokuserat på att minska just efterfrågan.
bidra med
– Rom, Sao Paolo och många andra städer före oss har också
kreativa idéer
haft akut vattenbrist, men ingen annanstans har man lyckats få
för processen
INVÅNARE: 4 miljoner.
ner vattenanvändningen till Kapstadens nivåer, säger Winter. I
som ligger
NEDERBÖRD: 378 mm/år 2013–
februari låg de mellan 80–95 liter per person och dag. Det var
framför oss.
2017, 527 mm/år 1979–2000.
mer än en halvering av förbrukningen två år tidigare.

Fakta Kapstaden
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Hållbar utveckling inom
vatten- och avloppshantering
Sulzer består av många välkända produktnamn och ligger i framkant med
lösningar baserade på avancerad teknik och lång erfarenhet. Det ger driftsäkra och
energisnåla produkter. Vår rikstäckande serviceorganisation erbjuder olika typer av
underhålls- och uppgraderingstjänster.
Låt oss hjälpa dig att se var du kan göra de största besparingarna i din anläggning!
Sulzer Pumps Sweden AB
Telefon 010-130 17 00, info.sweden@sulzer.com, www.sulzer.com/sweden

SVENSKT VATTENS SEMINARIER
PÅ VA-MÄSSAN 25–27 SEPTEMBER
HUR BYGGER MAN HÅLLBARA VA-SYSTEM?
Onsdag 26 september kl 11.30–12.30

Hållbara och bra allmänna VA-ledningssystem och anläggningar kräver såväl kloka och väl genomförda investeringar
som väl fungerande underhåll och förnyelse.
Detta seminarium presenterar resultaten från ett Svenskt
Vatten Utveckling (SVU)-projekt om vad som behöver göras
för att bygga framtidens VA-ledningssystem och ger perspektiv på vad vi kan lära av andra branscher och andra länder när det gäller förvaltning av befintliga VA-anläggningar.
I SVU-projektet belyses dels möjligheterna att förlänga livslängden på befintliga VA-ledningssystem och dels vad som
kan göras för att bygga framtidens VA-ledningssystem utifrån
100–150 årsperspektivet.
ISO 55 000 är en ledningsstandard för asset management,
dvs förvaltning av tillgångar. Internationellt finns användare
inom VA-sektorn men i Sverige finns användare främst inom
industri, energi och trafiksektorn. Varför används standarden
inte inom VA-sektorn? Hur kan standarden användas för att
säkerställa hållbara VA-system framöver.
Målgrupp: Seminariet riktar sig till dig som arbetar som
beställare (projektledare, drifttekniker, VA-ingenjörer, VA-chefer, VA-strateger), teknikkonsult (uppdragsledare, utredare,
projektörer), entreprenör och leverantör som på olika sätt
arbetar med Sveriges kommuners VA-system.
Moderator/ansvarig: Anders Danielsson, WSP.

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING
NU OCH I FRAMTIDEN
Onsdagen 26 september kl 14.00–16.30

Klimatförändringar, ökad exploatering samt förekomst av
föroreningar gör att kraven på och nödvändigheten av hållbar
dagvattenhantering har ökat. Samtidigt är den nya bebyggelsen i många fall mycket tät vilket ger litet utrymme för dagvattnet och möjliga åtgärder i befintliga bebyggelse är oftast
begränsade. En utmaning är att dagvattenfrågan kommer in
sent i planeringsprocessen och dagvattenlösningarna ofta får
anpassas till redan fastställda och befintliga strukturer och
miljöer. För att få en mer hållbar dagvattenhantering krävs
nya arbetssätt, fler incitament och innovativa lösningar. Detta
seminarium tar upp dagvattenfrågor från planering till genomförande eller om man så vill från första till sista droppen.
Målgrupp: Seminariet vänder sig till alla som är intresserade
av lösningar, från planering till genomförande, för hållbar
dagvattenhantering.
Moderator/ansvarig: Daniel Hellström, Svenskt Vatten.

SMARTARE RENINGSVERK FÖR EN BÄTTRE MILJÖ
Torsdag 27 september kl 10.00–11.00

Skärpta reningskrav i kombination med hög belastning på
reningsverk kräver en väl fungerande och energieffektiv
processtyrning. En förutsättning för det är att reningsverkets
givare placerats rätt, underhålls på ett bra sätt och mäter
tillräckligt rätt. Hur detta sker i praktiken skiljer mellan olika
anläggningar, men möjligheterna att förbättra reningseffektiviteten med enkla medel är stora. Detta seminarium tar därför
upp frågor om instrumentering samt underhåll och diagnostik
av givare på reningsverk.
Målgrupp: Processingenjörer och operatörer på reningsverk
samt alla andra som är intresserade av bättre kontroll och
styrning av avloppsreningsprocesser.

VI HAR ÖVAT PÅ KÖPENHAMN
OCH NEW YORK – NU SÄKRAR
VI GÖTEBORG MOT SKYFALL
(MED RÄTT KOMPETENSER
OCH SMARTA LÖSNINGAR)
Ramboll har vunnit ett projekt som syftar till att ge göteborgarna en trygg stad i ett
föränderligt klimat. Tack vare Rambolls erfarenhet och kunskap om klimatanpassning
i Göteborg samt från liknande projekt i New York och Köpenhamn, har vi fått i uppdrag
av Göteborgs Stad att ta fram en strategisk åtgärdsplan för integrerade skyfallslösningar
i stadsmiljön. Metodiken med åtgärdsplanen testas i ett pilotprojekt där okontrollerade
översvämningar hanteras med t.ex. multifunktionella ytor. På så vis kombineras skyfallshantering med andra funktioner och skapar mervärden för stadens invånare med
exempelvis en nedsänkt grönyta för rekreation eller cykelbana som utgör skyfallsled
vid extrema väderhändelser.

Läs mer på ramboll.se

AVANCERAD RENING – HUR KOMMER DEN NYA
TEKNIKEN FUNGERA I PRAKTIKEN?
Torsdag 27 september kl 11.30–12.30

Avancerad kommunal avloppsrening för att minska utsläpp av
läkemedelsrester och andra oönskade substanser håller på
och introduceras i Sverige. Genom omfattande arbete nationellt och internationellt finns det relativt mycket kunskap om
hur effektiva olika metoder är men vad det egentligen innebär
att driva ett reningsverk med denna typ av processteknik?
Vad är det som särskilt behöver beaktas för att få en effektiv
drift och samtidigt säkra en god arbetsmiljö?
Detta seminarium handlar därför om praktiska aspekter på ny
reningsteknik som aktivt kol och ozon, inklusive arbetsmiljöfrågor. Tanken är att presentera de erfarenheter som redan
finns, även från dricksvattensidan, när det gäller användning
av processer baserade på aktivt kol och/eller ozon.
Målgrupp: Alla som arbetar med eller kan komma att arbeta
med avancerad avloppsrening.

SMARTARE DRICKSVATTENPRODUKTION – OM
SENSORER OCH DIGITALISERING FÖR FRISKT
DRICKSVATTEN
Onsdagen den 26 september kl 15.00–16.00
Förändringar i råvattenkvalitet som ökande humushalter,
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Nästa nummer
kommer
12 november!
RAMBOLL ÄR EN SAMHÄLLSRÅDGIVARE SOM DESIGNAR FRAMTIDENS STÄDER.
VI DRIVS AV NYTÄNKANDE LÖSNINGAR OCH TROR PÅ ATT GE TILLBAKA TILL
SAMHÄLLET. SOM STIFTELSEÄGT BOLAG HAR VI MÖJLIGHET ATT LEVA EFTER
VÅRA VÄRDERINGAR OCH ARBETA LÅNGSIKTIGT MED ATT SKAPA HÅLLBARA
SAMHÄLLEN DÄR MÄNNISKOR OCH MILJÖ FRODAS.

Bilden är från Sankt Anna Plads i Köpenhamn.

2018

risk för förekomst av oönskade ämnen som olja och diesel
samt andra föroreningar ställer höga krav på en väl fungerande dricksvattenberedning. Samtidigt finns krav på ökad
resurseffektivitet och effektivare drift, exempelvis i form av
minskad användning av kemikalier. Med hjälp av utveckling
av sensorer, styr- och reglerstrategier samt en allmänt ökad
digitalisering skapas nya möjligheter för optimering av
dricksvattenproduktionen vilket ger både bättre vattenkvalitet och effektivare drift.
Målgrupp: Alla som arbetar med produktion/beredning
av dricksvatten och som vill veta mer om hur användning
av sensorer och styr- och reglerteknik kan användas för
att säkerställa effektiv leverans av hälsosamt och friskt
dricksvatten.

UTBILDNING

UTBILDNING

Lagen blev tydlig
på Svenskt Vattens kurs
”Som informatör måste man ha god kunskap om den
verksamhet man arbetar med, utan att vara expert.
I det sammanhanget var Svenskt Vattens LAV-kurs
(Lagen om Vattentjänster) alldeles perfekt.”
D ET BERÄTTAR LINDA HALLENBERG,

Diplomkurser
öppnar nya dörrar
”Nu kan man tänka själv och
dra sina egna slutsatser om
varför det blir problem på
ena eller andra sättet. Jobbet
blir ju roligare när man kan
bidra med egen kunskap och
själva lära upp andra.”

D ET BERÄTTAR LINDA WENDT,

drifttekniker i Skövde kommun. Sedan
ett antal år tillbaka arbetar hon med
driften av dricksvatten till de cirka
45 000 abonnenterna i Skövde tätort
och kringliggande orter. Det innebär
bland annat att se till att pumpstationer,
reservoarer och ledningsnät är i gott skick
och rengörs ordentligt.
– Vi tar ständigt prover från nätet,
för att se att allt är som det ska. Det är
viktigt att ligga steget före, förklarar hon.

och till 17.00 på eftermiddagen.
Det är tvunget att man har jobbat
innan man går utbildningen, så man vet
vad det handlar om. Annars kan det nog
vara svårt att hänga med i tempot.
– Men de tar väl hand om oss, betonar
Linda! Det är fin miljö och vi bor ju på
hotell, så man känner sig riktigt bortskämd! Dessutom får man kurskamrater
som man kan kontakta om man behöver
stöd eller hjälp.
i
Skövde kommunen med att arbeta
som gruppledare inom städ på
Fastighetssevice innan hon flyttade över
till VA-sidan. Där har resan gått från att
byta vattenmätare till att sköta driften av
de tre mindre reningsverken till att nu
ansvara för dricksvatten.
VA-branschen har blivit Lindas hemvist, även om hon bytt arbetsuppgifter
under åren. Och där kommer hon att
stanna, spår hon. Men nu är siktet inställt
på dataprogrammering och utmaningar
inom IT-området.
– Ja, det behövs folk inom det området, så jag håller som bäst på att lära
mig IT-teknik. Men, en sak är säker,
jag fortsätter inom VA, för vatten är det
viktigaste vi har!

marknads- och kommunikationschef på
Uppsala Vatten. I sin roll ansvarar hon
också för kundtjänsten där frågor om rätt
och fel ofta dyker upp.
Lagen om allmänna vattentjänster,
som trädde ikraft 1 januari 2007, är den
lag som reglerar den allmänna VA-verksamheten. Svenskt Vattens kurs syftar till
att under två dagar ge deltagarna grundläggande kunskaper kring lagens regler
om rättsförhållandet mellan VA-huvudman och abonnent, samt information om
gällande rättspraxis.
– De bägge föreläsarna lyckades förklara komplicerade juridiska frågor på ett
pedagogiskt och lättillgängligt sätt, så det
blev begripligt för oss alla, fortsätter Linda.
Nu kan jag tillräckligt mycket för att svara
på vissa övergripande frågor, resten får vi
naturligtvis skicka vidare till experterna.
Linda uppskattade mycket den del
av kursen som gav tips på hur man kan

föra dialog kring anslutningsavgifter och
andra komplicerade förhållanden. Det
är viktigt att känna att man själv bottnar
i frågorna.
avlopp
och avfall är betydligt fler och mer
komplicerade än vad Linda trodde när
hon tillträdda sin tjänst för snart ett år
sedan. Därför anser hon att det är viktigt
att kommunerna verkligen satsar på
information och kommunikation kring de
frågorna.
– Förra året var det till exempel
väldigt låga nivåer med grundvatten i
stora delar av Sverige och så även i vissa
områden i Uppsala. Då är det extra
viktigt med kommunikation om vattnets
värde och vikten av att vi tar ansvar för
våra gemensamma naturresurser. Här på
Uppsala Vatten känner jag verkligen att
jag har ett stort och viktigt uppdrag som
kommunikatör.

FRÅGORNA KRING VATTEN,

Linda Hallenberg, marknads- och

kommunikationschef Uppsala Vatten.

LINDA BÖRJADE SIN KARRIÄR
UNDER 2017 DELTOG LINDA i

Linda Wendt, drifttekniker
Skövde kommun.

Svenskt
Vattens Diplomkurs Dricksvattenteknik
och hon har även gått Diplomkurs
Avloppsteknik. Tack vare ett öppet sinne,
bra chefer och möjlighet till utbildningar
har Linda kunnat växa i sitt yrkesliv och
anta nya utmaningar.
– På gymnasiet utbildade jag mig till
sömmerska, säger hon med ett skratt.
Och där ingår beklädnadsteknik, så lite
lite teknik fick jag med mig. Men det
mesta inom VA-yrket har jag lärt av
arbetskamrater och av Svenskt Vatten.
Linda konstaterar att Diplomutbildningarna är ganska krävande. Två veckor på kursgård och omfattande självstudier där emellan. Undervisningen pågår
hela dagen, från 08.00 på morgonen
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Slamhantering
eller REVAQarbete, för stora
som små
kommuner

Vi finns om ni behöver hjälp och stöd
Kontakta gärna:
Katarina Hansson
projektledare
T: 042-25 33 75
E: kata@hdbiorec.se
hdbiorec.se

22–23 maj, Stockholm, Bromma
Kursen vänder sig till dig som arbetar inom
VA, antingen ute på fältet eller inne på
kontoret, och behöver en grundläggande
utbildning i läcksökning. Teori varvas med
praktiska övningar på läcksökningsanläggningen vid Norsborgs vattenverk.

HYGIEN VID ARBETE MED VATTENLEDNINGAR

30 maj, Stockholm, Bromma
Kursen vänder sig i första hand till
rörnätspersonal och deras arbetsledare.
Kursen tar upp hur man rent praktiskt kan
gå tillväga – både vid nyanläggning och
reparationer – för att bibehålla vattnets
kvalitet. Vi tar också upp HACCP, personlig
hygien, spolning och desinfektion av ledningar samt provtagning efter vattenläcka.

LÄCKSÖKNING – GRUNDKURS

4–5 juni, Stockholm, Bromma
Kursen vänder sig till dig som arbetar inom
VA, antingen ute på fältet eller inne på
kontoret, och behöver en grundläggande
utbildning i läcksökning. Teori varvas med
praktiska övningar på läcksökningsanläggningen vid Norsborgs vattenverk.

ARBETE I SLUTNA UTRYMMEN – FORTSÄTTNING
13 juni, Uppsala
Kursen vänder sig till dig som gick grundkursen för ca 2–3 år sedan. Vi går igenom
den aktuella lagstiftningen för arbete i
slutna utrymmen samt genomför praktiska
övningar för att befästa kunskaperna. Stor
vikt läggs vid räddningssituationer vid t.ex.
brunnar, bassänger och pumpstationer.

LÄCKSÖKNING – GRUNDKURS

14–15 juni, Stockholm, Bromma
Kursen vänder sig till dig som arbetar inom
VA, antingen ute på fältet eller inne på
kontoret, och behöver en grundläggande
utbildning i läcksökning. Teori varvas med
praktiska övningar på läcksökningsanläggningen vid Norsborgs vattenverk.

ARBETE I SLUTNA UTRYMMEN – GRUNDKURS

3 september, Uppsala
Kursen vänder sig till dig som gick grundkursen för ca 2–3 år sedan. Vi går igenom

ARBETE I SLUTNA UTRYMMEN – GRUNDKURS

4 september, Uppsala
Kursen vänder sig till alla som arbetar i
slutna utrymmen i exempelvis vattenverk,
reningsverk och pumpstationer och som berörs av föreskrifter i AFS 2011:19. Vi lär ut
metoder för att jobba maximalt säkert samt
hur räddning ska ske om olyckan är framme.
Arbete med tripoder, Davitarmar, vinschar
och fallskyddsblock ingår i utbildningen.

DRICKSVATTENTEKNIK INTRODUKTION

18–20 september, Sigtuna
Kursen vänder sig till dig som behöver en
orienterande genomgång av hur man producerar dricksvatten, oavsett om du jobbar
i VA-branschen eller inom kommunernas
miljö- och hälsoskyddsverksamhet.

LÄCKSÖKNING – GRUNDKURS

18–19 september, Stockholm, Bromma
Kursen vänder sig till dig som arbetar inom
VA, antingen ute på fältet eller inne på
kontoret, och behöver en grundläggande
utbildning i läcksökning. Teori varvas med
praktiska övningar på läcksökningsanläggningen vid Norsborgs vattenverk.

LAGEN OM ALLMÄNNA VATTENTJÄNSTER
– GRUNDKURS

18–19 september, Stockholm, Bromma
Kursens syfte är att under två dagar ge
deltagarna grundläggande kunskaper kring
lagens regler om rättsförhållandet mellan
VA-huvudman och abonnent samt information om gällande rättspraxis.

LAGEN OM ALLMÄNNA VATTENTJÄNSTER
– FÖRDJUPNING OCH TILLÄMPNING

20 september, Stockholm, Bromma
Kursen vänder sig till dig som gått grundkursen Lagen om allmänna vattentjänster
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2–4 oktober, Örebro
Kursen vänder sig till nyanställda rörläggare,
men också till övriga som behöver få en
orienterande genomgång av hur VAledningssystemet fungerar. Vi går igenom
VA-systemet i samhället, från vattenverk till
reningsverk, vatten- och avloppssystemens
uppbyggnad samt deras drift och underhåll.

DRICKSVATTENTEKNIK DIPLOMKURS

8–12 oktober + 26–30 november, Sigtuna
Kursen vänder sig till dig som jobbar som
maskinist/drifttekniker och vill gå djupare in i
hur ett vattenverk fungerar. En förutsättning
för att med behållning kunna delta i kursen
är att deltagarna har en tids praktisk erfarenhet (minst 2 år) från drift av vattenverk.

DRICKSVATTENTEKNIK INTRODUKTION

23–25 oktober, Östersund
Kursen vänder sig till dig som behöver en
orienterande genomgång av hur man producerar dricksvatten, oavsett om du jobbar i
VA-branschen eller inom kommunernas miljöoch hälsoskyddsverksamhet.

17–18 oktober, Stockholm, Bromma
Kursen vänder sig till VA-ingenjörer eller
motsvarande, och som arbetar med förnyelseplanering för ledningsnät. Syftet med
denna kurs är att underlätta arbetet med
att ta fram en förnyelseplan.

Saknar du
en kurs här?
Hör av dig till
kursbokning@
svensktvatten.se

LAGEN OM ALLMÄNNA VATTENTJÄNSTER
– FÖRDJUPNING OCH TILLÄMPNING

NATIONELLA DRICKSVATTENKONFERENSEN
2018 (DRIK18)
23–24 oktober, Västerås

25 oktober, Göteborg
Vänder sig till dig som gått grundkursen
Lagen om allmänna vattentjänster som
Svenskt Vatten arrangerar. Syftet med kursen
är att deltagarna ska lära sig tillämpa vattentjänstlagen i vardagen.

LAGEN OM ALLMÄNNA VATTENTJÄNSTER
– GRUNDKURS

23–24 oktober, Göteborg
Kursens syfte är att under två dagar ge
deltagarna grundläggande kunskaper kring
lagens regler om rättsförhållandet mellan
VA-huvudman och abonnent samt information om gällande rättspraxis.

VA-EKONOMI

6–7 november, Stockholm, Bromma
Kursen vänder sig till VA-chefer och
ekonomer som arbetar med VA-ekonomi i
förvaltnings- eller bolagsform. Syftet med

HYDRAULISK OCH HYDROLOGISK
DIMENSIONERING AV AVLOPPSSYSTEM
– GRUNDKURS

6–7 november, Göteborg
Kursen vänder sig till dig som arbetar
med utformning och dimensionering av
allmänna avloppssystem. Fokus ligger på
öppna dagvattensystem och rörsystem för
dag- och spillvatten.

KONTROLLANT VA-LEDNINGAR – KONTROLL
AV PLASTRÖRSSVETSAR

8–10 oktober, Stockholm, Kista
Kursen vänder sig till Ledningsnätsägare,
byggföretag, entreprenörer och tekniska
konsulter. Syftet med kursen är att belysa
för- och nackdelar med användning av PErör samt höja kunskapsnivån på hur produkterna kan kvalitetssäkras, vad entreprenörerna har för åtagande samt hur svetsarbeten
kan kontrolleras.

AVLOPPSTEKNIK DIPLOMKURS

8–12 oktober + 19–23 november, Sigtuna
Kursen vänder sig till dig som arbetar
som maskinist/drifttekniker och vill gå lite
djupare in i hur ett avloppsreningsverk
fungerar samt vill få Svenskt Vattens diplom.
En förutsättning för att med behållning
kunna delta i kursen är att deltagarna har en
tids praktisk erfarenhet (minst 2 år) från drift
av reningsverk.

TILLÄMPAD HYDRAULIK FÖR VA-INGENJÖRER

9–11 oktober + 20–22 november, Sigtuna
Kursen vänder sig till verksamma ingenjörer i kommuner och hos konsulter som
vill förkovra sig i grundläggande hydraulik
med tillämpningar inom VA-teknik – rörnät, avloppsnät, rännor och kanaler samt
pumpning.

HÅLLBARHET OCH SAMHÄLLSANSVAR FÖR
VA-BRANSCHEN

10–11 oktober, Stockholm, Bromma
Kursen vänder sig till VA-chefer, personalansvariga, kommunikatörer och övriga chefer och handläggare i VA-organisationerna
men även konsulter och andra som jobbar
med hållbarhets- och ansvarsfrågor.
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ARBETE I SLUTNA UTRYMMEN – FORTSÄTTNING

4–6 september, Göteborg
Kursen vänder sig till Ledningsnätsägare,
byggföretag, entreprenörer och tekniska
konsulter. Syftet med kursen är att belysa
för- och nackdelar med användning av PErör samt höja kunskapsnivån på hur produkterna kan kvalitetssäkras, vad entreprenörerna har för åtagande samt hur svetsarbeten
kan kontrolleras.

RÖRNÄT INTRODUKTION

FÖRNYELSEPLANERING LEDNINGSNÄT
– GRUNDKURS

23–25 oktober, Stenstorp, Skövde
Kursen vänder sig till dig som arbetar med
nyanläggning, drift och underhåll av VAledningar och som vill skaffa dig goda grunder
i svetsning av PE-rör för VA-ändamål. Den som
klarar kursens teoretiska och praktiska prov
tilldelas Svenskt Vattens diplom samt certifikat.

denna kurs är att du som deltagare ska få
mer kunskap om VA-ekonomi, bl a intern och
extern redovisning.

,
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14 juni, Uppsala
Kursen vänder sig till alla som arbetar i
slutna utrymmen i exempelvis vattenverk,
reningsverk och pumpstationer och som berörs av föreskrifter i AFS 2011:19. Vi lär ut
metoder för att jobba maximalt säkert samt
hur räddning ska ske om olyckan är framme.
Arbete med tripoder, Davitarmar, vinschar
och fallskyddsblock ingår i utbildningen.

KONTROLLANT VA-LEDNINGAR – KONTROLL
AV PLASTRÖRSSVETSAR

2–4 oktober, Umeå
Kursen vänder sig till dig som behöver en
orienterande genomgång av hur rening av
avloppsvatten går till. Kursen är lämplig dels
för VA-personal som behöver en allmän
introduktion till kommunal avloppsvattenrening, dels för personal inom kommunernas miljö- och hälsoskyddsverksamhet som
arbetar med avloppsvattenfrågor.

16–18 oktober, Uppsala
Kursen vänder sig till dig som jobbar med
VA-frågor inom kommunerna och i konsultföretag och som vill veta mer om reglerteknik
och mikrobiologi av betydelse för avloppsvattenrening.

DIPLOMKURS STUM- OCH ELEKTROSVETSNING
AV POLYETENLEDNINGAR
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488,46

119,44
119,44
119,44

LÄCKSÖKNING – GRUNDKURS

3–7 september + 8–12 oktober,
Stockholm, Bromma
Kursen vänder sig till arbetsledare, rörläggare och övrig rörnätspersonal inom VAförvaltningar samt entreprenörer och övriga
som praktiskt arbetar med rörnätsarbete –
helst med minst ett års praktisk erfarenhet.
Kursen ger god insikt om rörnätssystemets
uppbyggnad och funktion och god kännedom om anläggning samt drift, underhåll
och förnyelse av befintliga rörsystem.

AVLOPPSTEKNIK INTRODUKTION

REGLERTEKNIK OCH MIKROBIOLOGI I
AVLOPPSRENINGSVERK
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den aktuella lagstiftningen för arbete i
slutna utrymmen samt genomför praktiska
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vikt läggs vid räddningssituationer vid t.ex.
brunnar, bassänger och pumpstationer.
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6–8 november, Stockholm, Bromma
Kursen vänder sig till dig som arbetsledare,
planerare och projektörer – rörnät i kommunala VA-verk samt entreprenörföretag med
verksamhet inom VA. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring plaströr, rörläggning,
arbetsmiljö, schaktfritt och arbetsledarnas
speciella roll och ansvar.

DRICKSVATTENTEKNIK FÖR MILJÖ- OCH
LIVSMEDELSINSPEKTÖRER

DIPLOMKURS STUM– OCH ELEKTROSVETSNING
AV POLYETENLEDNINGAR
13–15 november, Karlstad
Kursen vänder sig till dig som arbetar
med nyanläggning, drift och underhåll av
VA-ledningar och som vill skaffa dig goda
grunder i svetsning av PE-rör för VAändamål. Den som klarar kursens teoretiska
och praktiska prov tilldelas Svenskt Vattens
diplom samt certifikat.

LAGEN OM ALLMÄNNA VATTENTJÄNSTER
– GRUNDKURS

6–8 november, Stockholm, Bromma
Kursen vänder sig till dig som arbetar som
miljö- och livsmedelsinspektör och som
vill få en orienterande genomgång av hur
dricksvatten produceras.

13–14 november, Stockholm, Bromma
Kursens syfte är att under två dagar ge
deltagarna grundläggande kunskaper kring
lagens regler om rättsförhållandet mellan
VA-huvudman och abonnent samt information om gällande rättspraxis.

UTBILDNING I REVAQ-CERTIFIERING

RÖRINSPEKTION FÖR BESTÄLLARE

6–7 november, Göteborg
Kursen vänder sig till dig som jobbar som
processchef, slamansvarig vid VA-verk,
konsulter, besiktningmän. Revaq är ett
certifieringssystem för återföring av växtnäring från slam.

VA-EKONOMI – FÖRDJUPNINGSKURS

8 november, Stockholm, Bromma
Kursen vänder sig till dig som jobbar som
till VA-chef och ekonom i VA-organisationer,
men även konsulter och andra som har
behov av fördjupad kunskap om komponentavskrivningar.

DRICKSVATTENTEKNIK – DESINFEKTION

13–15 november, Sigtuna
Kursen vänder sig till dig som arbetar med
desinfektionen av dricksvatten. Syftet med
denna kurs är att förmedla kunskaper om
hur man hanterar olika former av klor för
desinfektion.

KORROSION PÅ VA-LEDNINGAR
– HUR FÖREBYGGA OCH AVHJÄLPA

13–15 november, Stockholm, Kista
Kursen vänder sig till VA-projektörer,
utredare, arbetsledare och planerare.

14 november, Stockholm, Kista
Kursen vänder sig till dig som beställare av
rörinspektion, framförallt i VA-organisationer.

LAGEN OM ALLMÄNNA VATTENTJÄNSTER
– FÖRDJUPNING OCH TILLÄMPNING

15 november, Stockholm, Bromma
Kursen vänder sig till dig som gått grundkursen Lagen om allmänna vattentjänster
som Svenskt Vatten arrangerar. Syftet med
kursen är att deltagarna ska lära sig tillämpa
vattentjänstlagen i vardagen.

VA-TAXA

20–21 november, Stockholm, Bromma
Genomgång av reviderad P69, VA–taxa.
Basförslag för både anläggningsavgift och
brukningsavgift samt alternativförslag.

PROFESSIONELL VA-KOMMUNIKATION
– ATT KOMMUNICERA VA-FRÅGOR INTERNT
OCH EXTERNT

21–22 november, Stockholm, Bromma
Kursen vänder sig till dig som har direkt
eller indirekt kontakt med kunder/abonnenter
– från reception/växel till VA-chef.

SCHAKTFRITT RENOVERING- OCH
LEDNINGSBYGGANDE – GRUNDKURS

13–14 november, Stockholm, Bromma
Kursen vänder sig till dig som beställare av
ledningsnätsarbeten, såväl renovering som
nyanläggning, och konsulter.

VA–TAXA FÖRDJUPNINGSKURS

22 november, Stockholm, Bromma
Kursen vänder sig till dig som jobbar som
VA-chef och ekonom i VA-organisationer,
men även konsulter och andra som har
behov av fördjupad kunskap om
anläggningsavgifter.

AVLOPPSTEKNIK INTRODUKTION

27–29 november, Halmstad
Kursen vänder sig till dig som behöver en
orienterande genomgång av hur rening av
avloppsvatten går till. Kursen är lämplig
dels för VA-personal som behöver en
allmän introduktion till kommunal avloppsvattenrenig, dels för personal inom
kommunernas miljö- och hälsoskyddsverksamhet som arbetar med avloppsvattenfrågor.

ARBETE I SLUTNA UTRYMMEN – FORTSÄTTNING
28 november, Uppsala
Kursen vänder sig till dig som gick grundkursen för ca 2–3 år sedan. Vi går igenom
den aktuella lagstiftningen för arbete i
slutna utrymmen samt genomför praktiska
övningar för att befästa kunskaperna. Stor
vikt läggs vid räddningssituationer vid t.ex.
brunnar, bassänger och pumpstationer.

ARBETE I SLUTNA UTRYMMEN – GRUNDKURS
29 november, Uppsala
Kursen vänder sig till alla som arbetar i
slutna utrymmen i exempelvis vattenverk,
reningsverk och pumpstationer och som
berörs av föreskrifter i AFS 2011:19.
Vi lär ut metoder för att jobba maximalt
säkert samt hur räddning ska ske om
olyckan är framme. Arbete med tripoder,
Davitarmar, vinschar och fallskyddsblock
ingår i utbildningen.

Kursanmälan
kursbokning@svensktvatten.se

Växtsystem som gynnar
vårt värdefulla vatten!
Flytande våtmarksöar - reduktion av algblomning
Strandmattor - växtetablering längs strandlinjen
NY! Flytande växtö - Prydnadsö för parkdammen
Tel: 0472-363 00 • 08-669 48 00 • vegtech.se • #vegtechab
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hållbara samhället!

Diskussionen om hur vi möter samtidens
utmaningar sker här på Elmia i september.
Se till att vara på plats för att delta i öppna
diskussioner, seminarier och skapa
goda relationer i hela VA-branschen!

vamassan.se

Veg Tech

Maxipluggplantor- snabbetablerad kraftig planta

Monterbokning pågår till 2018 års
VA-mässa, Elmia i Jönköping 25–27 september

Här på Sveriges största VA-mässa bygger
du relationer som ger rätt förutsättningar
för både dina affärer och samhället!
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RÖRNÄTSKURS FÖR ARBETSLEDARE
– ANLÄGGNING, DRIFT, UNDERHÅLL OCH
FÖRNYELSE

UTBILDNING

Här formas ny
VA-kompetens
40 forskarstudenter i en snödriva i Luleå. Alla med
brinnande intresse för vattenrelaterade frågor och
en vilja att lära mer och möta likasinnade.
Från Lund i söder till Luleå i norr samlas de för att
ta del av spännande gästföreläsningar, nätverka och
skaffa nya kunskaper. Det är Vattenforskarskolan
som samlas till årsmöte.

T

rots att skolan bara funnits i
drygt ett år, är intresset stort
och studierektor Magnus
Persson är nöjd med vad de
åstadkommit så långt. Forskarskolan är
resultat av ett unikt samarbete mellan
sju svenska universitet och VA-branschen. Projektet har fått 4 miljoner i
stöd från forskningsrådet Formas mellan
2017–2020.
– Forskarstudenterna i Sverige är
utspridda på många olika universitet och
är ofta ganska ensamma med sina frågeställningar. Risken är då att man får ett
allt för snävt perspektiv. Ibland behöver
man höja blicken och se helheten och det
gör man lättare tillsammans med andrea,
berättar Magnus.
– Vi vill bredda och komplettera
den forskning som redan pågår så att
den även innehåller hållbarhet och
sociala värden.

Magnus Persson pekar dessutom på
vikten av att säkra tillgången på duktiga
forskare som kan arbeta med de stora
utmaningarna som ligger framför oss.
Exempel på det är klimatförändringarna
som i sin tur leder till ökad nederbörd
och skyfall vilket ställer till med problem
för dagvattenhantering. Växande städer
och nya krav på rening av både avloppsoch dricksvatten är andra framtida
utmaningar.
– Genom Vattenskolan får vi en större
rekryteringsbas och det blir lättare att
finansiera gästföreläsare och andra aktiviteter. Det ger global kunskap och insyn
i förhållanden man kanske inte stöter på
i annat fall.
Förutom att Vattenskolan är öppen för
doktorander så är det möjligt för redan
yrkesverksamma att förkovra sig i VAfrågor. Av dessa krävs att deras arbetsgivare är medlemmar i Svenskt Vatten
och att de har en civilingenjörs- eller

30 års erfarenhet av att tillståndsbedöma, renovera, ytskydda
och förstärka betongkonstruktioner inom vattenverk och
avloppsverk både Internationellt och i Sverige.
Mangnus Persson, Studierektor Vattenforskarskolan.

masterexamen. Enligt Magnus är det
välkommet med blandade grupper
och åldrar.
– I Vattenforskarskolan ingår också
ett mentorskap, vilket innebär att yngre
medlemmar kan han en äldre person att
vända sig till och rådfråga. Ofta är det
viktigt med råd från någon utomstående,
som inte representerar universitetet. Det
är också värdefulla kontakter när man
ska ut i yrkeslivet.

Tel: 031-22 25 60

Vi sprudlar av energi, tillväxt och framåtanda – vi behöver fler duktiga kollegor.
På ÅF är vi ett hängivet team av specialister
som jobbar och forskar inom vatten- och

OM WATER
RESEARCH SCHOOL

Bakom Water Research School
står Svenskt Vatten (via VA-teknik
Södra), DRICKS, VA-kluster
Mälardalen, Dag&Nät och Sweden
Water Research tillsammans
med forskare från sju universitet
i Sverige. Kenneth M. Persson,
professor vid Lunds universitet
och forskningschef vid Sweden
Water Research är huvudsökande
i projektet. Forskarskolan drivs från
Lunds universitet, avdelningen för
Teknisk Vattenresurslära via
studierektor Magnus Persson.
Totalt omfattar forskarskolan
153 veckors schemalagda heltidsstudierkurser på mellan 3 och 6
högskolepoäng, årliga seminarier
och en avslutande studieresabesök
och utlandsbesök. Utbildningen
ambulerar mellan de sju universiteten och Sweden Water Research.
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miljöfrågor. Vi brinner för hållbara lösningar
som säkrar vårt vatten för kommande
generationer. I våra uppdrag hjälper vi våra
kunder med strategiska vattenfrågor i hela
kedjan- från täkt, vattenrening, distribution
till dagvatten och modern avloppsrening.
Just nu ser vi fram emot ett spännande år!
Under Vattenstämman kan du träffa oss
och delta på våra seminarier om Multipla
hotbilder för dricksvatten samt Virtuellt
VA med digitala tvillingar. Vi ser fram emot
intressanta diskussioner, hoppas vi ses där.

ÅF tar täten
inom VA

Nu växer vi och vill få fler kollegor som
vill utvecklas med oss. Du blir en viktig
del i ett större pussel som tillsammans
med modiga kunder vill skapa en hållbar
framtid. Du motiveras av att jobba med
hängivna kollegor i ett företag som driver
utvecklingen inom vatten- och miljöfrågor.
Välkommen in och läs mer om våra lediga
tjänster på afconsult.com/jobb.

HELA SIDAN ÄR EN ANNONS FRÅN KAMSTRUP

FORSKNING &
UTVECKLING

Annons

Vattenförlust ska bekämpas med hjälp av data
Varje dag går 500 miljoner liter rent dricksvatten till spillo främst orsakat av underjordiska läckage i distributionsnätet. Med hjälp av smart vattenmätning och analysverktyg kan vattenbolagen nu kartlägga läckorna och
bestämma var och hur åtgärder ska sättas in – utan att det behöver bli en dyr och oöverskådlig affär.

Tema: Dagvatten

REDAKTÖR BIRGITTA JOHANSSON

Sverige har ett av världens bästa
dricksvatten. Men siffror från Statistiska
centralbyrån visar att upp till 20–25
procent av den samlade vattenproduktionen aldrig når fram till konsumenternas
vattenkranar. Det motsvarar en vattenförlust på
500 miljoner liter – varje dag!
Orsaken till den stora vattenförlusten är
bl.a. otäta ledningsnät, då det är en stor
utmaning att övervaka ett underjordiskt,
gammalt och vittförgrenat nät som har
många otätheter som gör att vattnet
läcker ut i marken.
För många vattenbolag är lösningen
idag att utrusta medarbetare med speciell lyssningsutrustning varefter de
får gå och lyssna efter porlande eller
andra missljud som kan indikera
ett läckage. Men det är både en
tids- och resurskrävande uppgift –
som ofta utförs i blindo.
Med smart vattenmätning och
avancerad dataanalys kan vattenbolagen få nödvändig insikt i sina
distributionsnät så de kan sätta in
effektiva åtgärder mot läckage.
Dataanalys gör ledningsnätet transparent
Kamstrups nya analysplattform ger
vattenverk helt nya och bättre möjligheter för att förbättra övervakningen av sina
nätverk och därmed identifiera och lokalisera
läckage. Analysplattformen är resultatet av
ett utvecklingsarbete som har utförts av
Kamstrups stab av specialister inom data och dataanvändning i samarbete med en flera av våra kunder.

Plattformen består av en rad analysmoduler som ger detaljerad överblick över
händelser och problem ute i distributionsnätet. Vattenbolagens medarbetare kan då övervaka sitt ledningsnät
distrikt för distrikt – och de får
värdefulla larm om tekniska incidenter eller avvikelser som ger dem
nödvändig insikt för att fatta beslut om
var och hur åtgärder bör sättas in.

INNEHÅLL
Ledare............................................................................... 70
Dagvatten - utmaningar och möjligheter.................... 72
Hållbar dagvattenhantering........................................... 73
Definition av normaldagvatten...................................... 73
Dagvattenkvalitet - från regn till recipient....................74
Dagvattenrening - välja, kombinera, placera.............. 75
Pågående SVU-projekt.................................................. 76
Dagvattennotiser............................................................. 77

Underlaget för analysplattformen
består av frekventa data från smarta
mätare – och många vattenbolag har
faktiskt data tillgängliga redan idag. Dessa
behöver bara struktureras, visualiseras och
analyseras på rätt sätt. Vattenbolag som
redan använder Kamstrups vattenmätare och
vårt datainsamlingssystem, READy kommer
därför med de nya analysmodulerna nu att
kunna få ut ett väsentligt mervärde från de
mätdata som de redan har tillgång till.
Är du medveten om värdet av dina data?
Den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av vattenbranschen visar inga tecken på
att tappa fart. Smart mätning är det första steget
i att göra ditt distributionsnät transparent – men
data blir riktigt värdefulla först när du använder
dem.
Med de rätta verktygen kan vattenbolag omvandla
sina mätdata till värdefull kunskap och på så sätt
underlätta de beslut som dagligen ska fattas. Hos
Kamstrup är framtiden inom digital vattenförsörjning därför inte bara något vi pratar om. Vi är i full
gång med att skapa den.

Läs mer på kamstrup.com/vattenforlust

Kamstrup är en världsledande leverantör av intelligenta mätningslösningar för energi och vatten. Vi har en stark lokal
närvaro i Sverige sedan år 2000 och idag består vår svenska försäljnings- och serviceorganisation av fler än 50 anställda
som arbetar på vårt kontor i Täby.

Kamstrup AB · Enhagsslingan 2 · S-187 40 Täby · T: +46 (0)8 522 265 00 · kamstrup.com
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LEDARE – SVENSKT VATTEN UTVECKLING

FORSKNING
OCH UTVECKLING
FÖR HÅLLBARA
VATTENTJÄNSTER
E
tt av forskningspolitikens mål är att svara mot
globala och nationella samhällsutmaningar.
Det har resulterat i långsiktiga och riktade
forskningsprogram inom områden som är
relevanta för de kommunala VA-organisationerna,
bland annat Formas tre tioåriga program Hållbart
samhällsbyggande, Klimat och Livsmedel.
Andra delar i forskningspolitiken som kan bli till
nytta för utveckling av vattentjänsterna är stärkt
finansiering av test- och demonstrationsmiljöer,
styrning mot ökad samverkan mellan akademin
och andra intressenter samt ökad koppling mellan
forskning och högre utbildning.
S venskt Vattens strategiska satsning på projektprogram för högskolor och universitet (kluster) har
bidragit till att det nu finns flera starka forskarmiljöer med VA-kompetens som kan vara med
och ta tillvara de möjligheter som erbjuds via utlysningar från de statliga finansiärerna. Det gäller
bland annat klustret Dag&Nät med bas på Luleå
tekniska universitet. En del av Dag&Näts forskning
presenteras på de kommande
sidorna, som har dagvatten
som tema.
Svenskt Vattens satsning
har lett till att omfattning och
kvalitet på svensk VA-forskning har ökat betydligt och att
VA-kompetensen förstärkts
väsentligt. Under 2017 genomfördes cirka 50 VA-relaterade
examensarbeten på masternivå
(civilingenjör). Sedan 2010
har över 40 personer disputerat inom VA-området vid de
lärosäten som är engagerade
i kluster. Dessutom medverkar nu över 35 doktorander i
den för klustren och Sweden
Water Research gemensamma
vattenforskarskolan, som är
öppen för alla hos Svenskt
Vattens medlemmar som har

civilingenjörsexamen eller motsvarande. Sweden
Water Research AB startade 2014 då FoU-verksamheterna i de kommunala VA-organisationerna
NSVA, Sydvatten och VA Syd lades samman. Se
sid 66.
Vinnova driver sedan 2011 programmet
Utmaningsdriven innovation (UDI). Exempel på
UDI-projekt är GrönNano där klustret Dag&Nät
har utvecklat ny teknik för att minska utsläppen av
föroreningar via dagvatten. Vinnova har även en
satsning på kompetenscentrum. Ett av dem som
har fått finansiering är DRIZZLE – centrum för
dagvattenhantering, där forskare från Dag&Nät
ska utveckla banbrytande, forskningsbaserade
dagvattenlösningar.
F era relativt nystartade strategiska innovationsprogram kan också få betydelse för svensk VA.
Närmast VA-området ligger RE:Source, Viable
Cities och Smart Built Environment.
Även Mistra har större utlysningar med betydelse för VA-området, där exempelvis Mistra TerraClean har som mål att utveckla material för en mer effektiv
rening. Det finns också stora
förhoppningar på resultatet av
Mistras utlysning om underhåll av infrastruktur och då
särskilt den som kommunerna
ansvarar för, främst VA-system och lokala gatunät.
EU:s stora program för
forskning och innovation,
Horisont 2020, börjar gå mot
sitt slut, och förberedelser pågår inför nästa ramprogram.
Allt tyder på att det kommer
att finnas goda möjligheter
att lyfta frågor som är viktiga
för att säkerställa hållbara
vattentjänster. 

Daniel Hellström
Utvecklingsledare,
Svenskt Vatten.
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Det behöver inte lukta
Yara Odor and H2S
Solutions
Yara anser att alla har rätt till ren luft. I över 20 år har vi levererat lösningar för att avlägsna lukt
och H2S (svavelväte) världen över. Yara kan erbjuda en rad produkter och tjänster för att identifiera,
förebygga eller avlägsna lukt och H2S från t.ex. avlopp och avfall. Genom att samarbeta med Er för
att hitta källan till problemet, kan Yara ge rätt lösning och kan ta fullt ansvar för processen, från
installation till underhåll och skötsel av utrustning.
Vi erbjuder:
•
Ren luft. En trevlig miljö genom att eliminera lukt i och runt din närmiljö.
•
Säker miljö. Minskade hälsorisker för de anställda och allmänheten genom att eliminera giftiga
gaser och korrosion.
•
Förlängd livslängd på material och utrustning. Förhindrat slitage och skador på din
infrastruktur och utrustning från H2S-korrosion.
Kontakta oss på odor.sweden@yara.com för att veta mer.

YaraNutriox

™

Odor and H2S Prevention

YaraEvodor

™

Odor and H2S Removal

FOTO HENRIK ALM, SWECO

Dagvattendamm på Årstafältet i Stockholm.

Dagvattendamm i Salems kommun.

DAGVATTEN

– UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER
Ökad nederbörd, med mer
intensiva regn och fler
tillfällen då regn faller på
snö − det blir följden för
Sverige av ett förändrat
klimat. För att upprätthålla
stadens olika funktioner är
det viktigt att ta hand om den
nederbörd som faller på ett
så effektivt sätt som möjligt
med tanke på både mängd
och föroreningar.

D

agvattenhantering är ett
gemensamt problem för
kommunen och VAverksamheten. Det är
viktigt att sätta in dagvattnet och
översvämningsproblematiken i ett
större stadsplaneringsperspektiv.
Frågan måste lösas över traditionella
avdelningsgränser i kommunerna
och över kommungränserna – med
olika kompetenser, verktyg och nya
arbetsmetoder.

Klimatanpassning
När det gäller klimatanpassning kan det
handla om att begränsa bebyggelsen vid
lågpunkter och låglänta kuststräckor,
nivåsätta bebyggelsen i förhållande till
vattenavledning vid skyfall, fördröja
vattenavledningen genom mer
grönområden i städerna, se till att det
finns ytliga vattenvägar för att leda
bort vatten, eller att bygga hus som är
anpassade för höga vattennivåer.

Dagvattenhanteringen i tätorterna
är också en del av vattenhanteringen
i hela avrinningsområdet. Exempelvis
kan den urbana dagvattenhanteringen
påverkas av dikesföretag utanför tätorten,
och givetvis har vattennivåer hos
nedströms liggande vattenförekomster
stor betydelse.
Det finns i dag flera goda exempel
på hur städer i Sverige arbetar med
klimatanpassning av dagvattenhanteringen för att minska översvämningsrisken, men det behöver
utvecklas fler metoder och strategier
som verkar effektivt över de traditionella
ansvarsområdena i kommunerna.
När förtätning sker av urbana miljöer
kan det vara svårt att hitta ytor för
trög dagvattenavledning och då kan
exempelvis lösningar som underjordiska
fördröjningsmagasin och kompakta
reningsanläggningar vara alternativ för
stadens dagvattenhantering.

Stort behov av reningsteknik

Att avleda dagvatten orenat till
närmaste sjö eller vattendrag innebär miljöpåverkan som varierar
från plats till plats beroende på
typen av vattendrag och den lokala
dagvattenkvaliteten. För att få en
hållbar stadsutveckling och god
status för recipienterna måste de mest
förorenade dagvattenflödena tas om
hand och renas.
På många håll har man anlagt
dagvattendammar. Men även mer
innovativa metoder behöver utvecklas,
exempelvis filterkombinationer med
nya material, filterytor med växter
(biofilter) och olika våtmarkstyper som
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bidrar med både rening och fördröjning
av vattenflöden. Det behövs också
avancerad processrening för de mest
förorenade flödena och nanoteknik för
specifika föroreningar, samt yteffektiv
renings-teknik för tät stadsmiljö nära
föroreningskällorna. 

(Texten ovan är en redigerad version av
avsnittet om dagvatten i Vattenvisionen,
Svenskt Vatten 2013.)

Går det att konstruera en VA-taxa som ger morötter till den
som själv tar hand om sitt dagvatten? Och hur ska man
fördela kostnaderna för avledning av dagvatten från gatan?
VA-taxorna i 180 kommuner har studerats i ett SVU-projekt
som har utmynnat i rapporten Regnpengen (SVU 2017-17).
KOMMUNERNA HAR ANSVAR för att
vid behov leda bort vatten från samlad
bebyggelse. För det arbetet har de
enligt lagen om allmänna vattentjänster
(LAV) rätt att ta ut avgifter. Om man
har kostnader för bortledning av vatten
från gator och andra allmänna platser
(ändamålet Dg) ska man enligt paragraf
30 i LAV redovisa detta separat. Men
ingen av de studerade kommunerna
har en egen ”plånbok” för Dg, enligt
rapportförfattaren Maria Eklund, ÅF
Infrastructure.
− Kostnader och intäkter för dagvattenavledning från gator måste särredovisas, och alla kommuner bör kontrollera
sin taxekonstruktion, säger hon. Om
kommunen har bestämt att Dg inte ska

belastningen på den allmänna anläggfinansieras genom VA-avgifter så ska
motsvarande kommunalskattemedel
ningen. Det är troligen mer framgångstillföras VA-verksamheten.
rikt att använda andra metoder. Men
Rapporten ger förslag på frågor som
reduktion av VA-taxan kan vara ett sätt.
man kan ställa för att kontrollera sin
Ett råd från Maria är att fokusera
tidsmässigt på allmän
taxekonstruktion. Den går
också igenom vad komplatshållare och ägare av
munerna bör tänka på när
större fastigheter. I rapporkostnaderna ska fördelas
ten presenteras ett förslag
mellan fastighetsägare och
på brukningsavgift med
reduktionsregler. Förslaallmän platshållare.
get är inspirerat av bland
Enligt Maria Eklund är
det inte så enkelt att anandra Borlänge och Växjö.
Borlänges arbete med dagvända VA-taxan som styrmedel för att få till stånd
vatten från vägar har varit
lyckosamt genom att deras
hållbar dagvattenhantering
Maria Eklund, ÅF
modell har accepterats av
där man uppmuntrar de
Infrastructure AB.
avgiftsskyldiga att minska
väghållare. 

SVU-rapport: Att definiera normaldagvatten – förslag och resonemang (2017-12)

DEFINITION AV NORMALDAGVATTEN
Vilket dagvatten är VA-huvudmannen skyldig att hantera när
det gäller mängd och föroreningsgrad? Diskussionen har
pågått länge. För vattenförsörjning och spillvatten finns det
tydliga begränsningar när det gäller vad huvudmannen är
skyldig att tillhandahålla.

DAGVATTEN I
SVU-RAPPORTER

Svenskt Vatten Utveckling (SVU)
är kommunernas eget FoUprogram om kommunal VA-teknik
med en budget för 2018 på 20
miljoner kronor.
Renings- och fördröjningsmetoder för dagvatten har
utvärderats i tre SVU-rapporter
som vi kan läsa om på sidan 75.
På sidan 74 presenteras en
ny kunskapssammanställning
om dagvattenkvalitet och på
nästa sida en rapport om
dagvattenavgifter och en rapport
om begreppet normaldagvatten.

RAPPORT 2017–17

VA-TAXA MED MORÖTTER FÖR
HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING

Att definiera
kvalitet (förväntat innehåll av de
normaldagvatten (SVU 2017-12) är ett
vanligaste föroreningarna).
− Det är en bra rapport och en bra
viktigt underlag för det fortsatta arbetet
utgångspunkt för fortsatt diskussion,
med att få andra aktörer att ta sitt ansvar
säger miljöingenjör Susanne Johansson,
för dagvattenhanteringen. Projektet
har utförts av WSP Sverige AB, Luleå
VA Syd, i projektets referensgrupp. Men
tekniska universitet och
det är viktigt att arbetet
fortsätter, att en konseVA Strategi Sverige. Man
kvensutredning görs och
har kommit fram till att
att en definition som leder
VA-huvudmännen har
till hållbar dagvattenhanjuridiskt utrymme att
begränsa den kvantitet och
tering ingår i en fortsatt
kvalitet av dagvatten som
utredning.
− Man bör fundera på
de är skyldiga att ta emot.
vad nivån för ”normalt”
Därför definierar man
innebär för olika aktörer
två förslag till begrepp:
normaldagvatten kvantitet
och rent praktiskt i form av
Susanne Johansson,
(normal andel hårdgjord
teknik, men även vad som
VA Syd.
är samhällsekonomiskt bäst
yta) och normaldagvatten
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och även titta på annan lagstiftning och
vägledning. Ligger den föreslagna nivån
rätt även utifrån dessa förutsättningar
eller behövs det fler nivåer? Samtidigt är
det viktigt att vi inte fastnar i diskussioner, utan att det leder vidare till beslut så
att åtgärder börjar genomföras. 

Vi uppdaterar kontinuerligt
vårt rapportbibliotek.
Samtliga SVU-rapporter
kan laddas ner via

www.svensktvatten.se

Där blir de fritt tillgängliga tre
månader efter publicering.

RAPPORT 2017–12

INTRO – DAGVATTENTEMA

SVU-rapport: Regnpengen – VA-taxa med dagvattenavgift som styr mot hållbar dagvattenhantering (2017-17)

DAGVATTENKVALITET
– FRÅN REGN TILL RECIPIENT

DAGVATTENRENING – VÄLJA,
KOMBINERA, PLACERA

Större delen av dagvattnet från tätbebyggelse leds orenat
ut i olika recipienter. En medelstor stad i Sverige kan ha ett
hundratal utsläppspunkter för orenat dagvatten. Vilka utsläpp
bör i första hand åtgärdas? Med dagens kunskap och teknik
är det svårt för kommunerna att prioritera. En ny SVU-rapport
ska hjälpa till att öka förståelsen för det komplexa dagvattnet.

klustret
Dag&Nät, VA-teknik vid Luleå tekniska
universitet, har skrivit en SVU-rapport
om dagvattenkvalitet – en sammanställning av kunskap från Sverige och andra
länder. Rapporten redogör bland annat
för dagvattnets innehåll, variationer och
källor till olika ämnen.
− I dag saknas det nationella riktlinjer
för dagvattenkvalitet, och arbetet med
dagvatten varierar över landet. Med rapporten vill vi öka förståelsen för komplexiteten kring vad som påverkar dagvattnets kvalitet, säger Maria Viklander som
är en av rapportförfattarna.
− För att skydda sjöar och vattendrag
kommer vi troligen att bygga många fler
anläggningar för dagvattenrening. För att
kunna bedöma vilka reningsåtgärder som
behövs är det viktigt att vi kan identifiera
och kvantifiera föroreningarna i systemet
och veta varifrån de kommer. Det är
också viktigt att veta hur den aktuella
recipienten ser ut för att vi ska förstå hur
dagvattenutsläppen kan påverka miljön.
Ibland finns det helt annat vatten än
nederbörd i dagvattenledningarna.
− Det är viktigt att skilja på dagvatten
och vad som finns i dagvattensystemet,
säger Maria Viklander. Vad är det
egentligen vi mäter där dagvattenledningarna mynnar? Det kan till och med
vara felkopplat spillvatten eller bräddat avloppsvatten. Kanske vatten från
badhusets bassänger eller från tvätt av
tak och fasader. Det har också betydelse
var i systemet man mäter. Rörmaterialen
påverkar vattnet på olika sätt.

EN FORSKARGRUPP INOM

EFTERSOM DAGVATTNETS KVALITET

varierar kraftigt mellan olika regntillfällen, platser och årstider är det svårt

att ta fram standardvärden. Och det är
omöjligt att få en uppfattning om dagvattenkvalitet i ett avrinningsområde med
hjälp av bara ett stickprov.
− Det är viktigt att provta hela
avrinningstillfället från början till slut,
säger Heléne Österlund som är en av
rapportförfattarna. Provtagningsflaskor
väljs efter vilka parametrar som ska
analyseras. Plastflaskor är att föredra
för metaller och glasflaskor för organiska ämnen. Efter provtagningen bör
proverna förvaras kylda, och om den
lösta fraktionen är av intresse bör provet
filtreras inom 48 timmar.
Provtagningar är dyra. Därför behövs
det beräkningsmodeller som komplement, enligt Maria Viklander.
− Men modellerna behöver utvecklas, säger hon. Vi har mycket kvar att
lära, och det är vanskligt att lita blint på
modeller.
I rapporten jämförs de modeller och
schablonhalter som används i dag. En av
utmaningarna framöver är att ta fram
säkrare schablonvärden för dagvatten i
förhållande till vilka ytor och aktiviteter
som förekommer i staden och med tanke
på tidpunkten på året.

GODECKE BLECKEN ÄR medförfattare

Trafik, byggarbetsplatser och byggnadsmaterial är alla viktiga källor till dagvattenföroreningar.

ta hänsyn till typen av dagvatten och
recipientens känslighet. Beroende på
dagvattnets innehåll bör man använda
reningsmetoder så att man får så mycket
nytta som möjligt, säger Maria Viklander.
HUR FÖRORENINGAR i dagvatten sprids
och vilken fara de utgör för miljön beror
på hur de är fördelade mellan olika
storleksfraktioner. Mängder av partiklar
transporteras suspenderade i dagvattnet.
− Partiklarna är en viktig parameter
för bedömning av dagvattenkvalitet,
säger Heléne Österlund. De förekommer
i många olika former med varierande
egenskaper, och de kan fungera som
bärare av andra substanser.
Hur föroreningarna fördelas mellan
olika storleksfraktioner (partikulär eller
löst fas) påverkar också vilka reningstekniker som är bäst lämpade för att
minska föroreningsinnehållet, och skiljer
sig åt mellan olika ämnen. Partiklarna
kan dessutom bidra till igensättning
av dagvattenbiofilter och brunnsfilter.
Om reningsteknik finns mer att läsa i
SVU-rapporten 2016-05 som presenteras
på nästa sida. 

DAGVATTEN INNEHÅLLER ÄMNEN som
tungmetaller, kolväten, näringsämnen,
bakterier, partiklar och salter. Ämnena
kommer från både lokala och avlägsna
källor som till stor del är diffusa. Många
av ämnena är potentiellt skadliga för
vattenlevande organismer, och för
människor eftersom dagvattenrecipienterna samtidigt kan vara vattentäkter.
Flera av ämnena är listade som
prioriterade ämnen enligt EU:s
vattendirektiv.
Dagvatten från industriområden, handelsområden och områden med direkt koppling till trafik
har ofta höga koncentrationer av
föroreningar. Det gäller såväl partiklar som metaller och organiska
ämnen.
− Vid prioritering av dagvattenHeléne Österlund.
rening är det mycket viktigt att
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Maria Viklander.

till
tre SVU-rapporter om dagvattenanläggningar. Han ger exempel på
frågor man bör ställa sig inför valet av
anläggning: Ska den skydda även mot
översvämningar? Vilka föroreningar ska
tas bort? Hur känslig är recipienten? Hur
stort blir underhållsbehovet?
− Reningsanläggningar måste väljas,
kombineras och placeras strategiskt. Det
gäller att ha syftet klart för sig, och var i
systemet olika lösningar passar. Biofilter
passar till exempel uppströms i avrinningsområdet. Om de dimensioneras rätt
och om rätt filtermaterial väljs så renar
de effektivt, men de fördröjer inte höga
flöden eftersom dessa bräddas. Våtmarker är ett bra komplement till dammar
om recipienten är känslig för övergödning, och kan både rena och fördröja i
slutet av avrinningsområdet.
Ett bra sätt att få veta mer är att läsa den
kunskapssammanställning som gavs ut av
SVU under 2016. Den behandlar dammar
och andra sedimenteringsanläggningar,

Godecke
Blecken.

våtmarker, filterteknik, diken, infiltrationssystem, gröna tak samt avancerade metoder för att ta bort lösta ämnen. Rapporten
tar upp funktion, reningseffekt, skötselbehov och förslag på dimensionering.
− Vissa dagvattenanläggningar
är främst inriktade på rening. Andra
används i första hand för att fördröja
dagvattenflödet, till exempel gröna tak
och infiltrationssystem. Även de senare
har tagits med i rapporten eftersom de
kan påverka kvaliteten på dagvattnet som
släpps ut eller ge viss rening som bieffekt,
säger Godecke Blecken.
VÄLDESIGNADE VÅTMARKER FÖR

dagvatten är uthålliga system som kan
fungera effektivt under lång tid. Det visar
en SVU-rapport om Bäckaslövs våtmark
i Växjö som byggdes under 1990-talet.
Våtmarken fungerade bättre efter 19 år
än den gjorde i starten.
– Ett ofta förekommande problem
med dagvattenanläggningar är att de inte
underhålls, säger Godecke Blecken. Men

Reningsdamm i Växjö.

FOTO GODECKE BLECKEN

att fastställa dagvattnets kvalitet eftersom variationerna
är stora, både från plats till plats och från
tillfälle till tillfälle. Det här leder till att
det blir en utmaning att utforma dagvattensystem och dagvattenanläggningar,
samt att göra tillförlitliga bedömningar
av dagvattnets recipientpåverkan.

DET ÄR KOMPLICERAT

Det kommer att byggas många
reningsanläggningar för dagvatten de
närmaste åren. Då gäller det att välja rätt
anläggningstyp för det syfte man har och
att använda den kunskap som finns. Annars
finns det risk att stora investeringar inte
ger optimalt resultat. Det säger Godecke
Blecken på Luleå tekniska universitet.

75

den här våtmarken är ett ganska robust
system som till skillnad mot exempelvis
biofilter och infiltrationsanläggningar
inte kräver alltför mycket underhåll.
Det enda man har gjort är att rensa
dammen före våtmarken från sediment
och att inspektera in- och utloppen.
– I en våtmark sker biologiska och
kemiska processer som ska störas så lite
som möjligt. De behöver tid på sig att
utvecklas. Bäckaslövs våtmark är i dag
fullt utvecklad och fungerar mycket bra.
Den minskar effektivt både vattenflöde
och föroreningar.
I EN TREDJE SVU-rapport presenteras
en studie av funktionen hos 25 kommunala dagvattendammar i fem svenska
kommuner. Dammarnas långsiktiga
funktion är beroende av att designen är
lämplig och att de enkelt kan inspekteras
så att problem kan upptäckas och rättas
till på ett tidigt stadium. Drygt hälften av
de undersökta dammarna behövde en
del mindre underhåll, främst därför att
det hade samlats sediment och skräp vid
inlopp och utlopp.
− Ansvarsfördelning hör till de mest
brännande frågorna i dag när det gäller
dagvattenrening, säger Godecke Blecken.
Vem underhåller och kontrollerar alla
små utspridda anläggningar som dessutom ofta byggs på privata fastigheter? 

RAPPORTER 2016-05, 2016-14, 2017-18

SVU-rapporter:
• Kunskapssammanställning Dagvattenrening (2016-05)
• Långtidsfunktion hos en 19-årig dagvattenvåtmark (2016-14)
• 25 kommunala dagvattendammar i Sverige – hur fungerar de? (2017-18)

FOTO BIRGITTA JOHANSSON.
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SVU-rapport: Kunskapssammanställning Dagvattenkvalitet (kommer under våren 2018)

tekniska universitet.
DRIZZLE består av elva partner
från hela värdekedjan – forskare,
konsulter, tillverkare och slutanvändare. Centrumets forskningsaktiviteter
baseras på företagens och kommunernas behov. Företagen får tillgång
Inom DRIZZLE ska forskare vid
till kunskap i forskningsfronten som
Luleå tekniska universitet (Dag&Nät)
de kan använda vid utveckling av vasamt företag och kommuner utveckla
ror och tjänster. Ny kunskap inarbebanbrytande, forskningsbaserade
tas i kurser vilket ger Luleå tekniska
dagvattenlösningar. Lösningarna ska
universitet möjlighet att erbjuda ännu
mer attraktiva utbildningar. Företag
minska risken för översvämningar i
och kommuner får tillgång till anställstäder, minimera föroreningsbelastda med strategisk kompetens som
ningen på sjöar och vattendrag och
möter deras behov.
fånga de möjligheter som dagvattenDen totala finansieringen av
avrinning kan erbjuda.
DRIZZLE är 110 miljoner under
− Forskningen inom DRIZZLE
fem år. Vinnova står för 36
kommer att bestå av allt
miljoner. Övrig finansiering
från labbförsök till forskkommer från medverkande
ning i fält, främst i Luleå
och Stockholm. I Stockföretag, kommuner och
holm kommer RiddarfjärLuleå tekniska universitet.
dens avrinningsområde att
Excellent, behovsdriven
användas som utgångsforskning leder till att FoUpunkt för forskning för
investeringar inom området
att utveckla platseffektiva
attraheras till och behålls i
dagvattenlösningar, säger
Sverige, samtidigt som det
Lena Goldkuhl, Luleå
Lena Goldkuhl.
gynnar samhället i stort. 
DRIZZLE – centrum för
dagvattenhantering är ett av
Vinnovas nya kompetenscentrum
för forskning i världsklass inom
områden viktiga för Sverige.

PÅGÅENDE SVU-PROJEKT
PÅ DAGVATTENOMRÅDET

SVU finansierar eller medfinansierar flera pågående projekt på
dagvattenområdet. Beloppet inom parentes är SVU:s bidrag.
•T
 illskottsvatten – kvantifiering och konsekvensanalys
för reningsverk och ledningsnät (400 000 kr).
Projektledare Cecilia Wennberg, DHI Sverige AB.
•K
 lustret Dag&Nät (5 700 000 kr).
Projektledare Maria Viklander, Luleå tekniska universitet.
Samfinansierat av Formas, Vinnova och medverkande
VA-organisationer.
•M
 odellerade effekter vid implementering av
fördröjande åtgärder av dagvatten (480 000 kr).
Projektledare Helene Sörelius, RISE. Projektet är
kopplat till Vinnovas testbädd för fördröjning och
rening av dagvatten.
•V
 ISUAL WATER, En interaktiv visualiseringsplattform
för klimatresilient urban dagvattenhantering och
planering (1 198 000 kr). Projektledare Björn-Ola Linnér,
Linköpings universitet. Samfinansiering med Formas i
utlysningen Hållbart samhällsbyggande.

Nästa nummer
kommer
12 november!

BOVERKET SKA
SAMORDNA
KLIMATANPASSNING
I mars i år lade regeringen fram Sveriges
första strategi för klimatanpassning. I den
får Boverket en samordnande roll för
klimatanpassning av bebyggelsen. Verket
ger redan i dag råd och stöd om dagvattenhantering, översvämningsrisker och klimatanpassning. Mycket av vägledningen
presenteras på Boverkets webbplats
PBL Kunskapsbanken, där bland annat
dagvattenhantering i detaljplan finns
presenterat som ett eget tema.
Det senaste vägledningstillskottet är en
tillsynsvägledning om översvämningsrisker,
riktad till länsstyrelserna. Boverket har
också ett pågående arbete med att ta fram
vägledning om ekosystemtjänster, där
blå och gröna strukturer är viktiga inslag
i den urbana miljön. Fram till den 14
september 2018 kan kommuner också söka
bidrag för gröna städer genom Boverket
– för åtgärder som ökar eller utvecklar
stadsgrönska och ekosystemtjänster, till
exempel parker, planteringar, våtmarker
och dagvattenanläggningar. 

• Dagvattenbiofilter. Från standardlösningar till
avancerade tekniklösningar som är anpassade till
svenska förhållanden (2 000 000 kr).
Projektledare Godecke Blecken, Luleå tekniska
universitet. Samfinansiering med Formas i utlysningen
Hållbart samhällsbyggande.
• Yteffektiv dagvattenrening − Var? När? Hur?
(1 989 000 kr). Projektledare Annelie Hedström,
Luleå tekniska universitet. Samfinansiering med Formas
i utlysningen Hållbart samhällsbyggande.
• Hållbar dagvattenrening med flytande våtmark
(150 000 kr). Projektledare Maria Greger, Stockholms
universitet. Samfinansierat av SBUF och NCC.
• Regnintensitet i ett förändrat klimat i Sverige med
data tillgängliga för användare (428 000 kr).
Projektledare Claes Hernebring, DHI Sverige AB.
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Skyfall och översvämningar tillhör framtidens stora utmaningar.
Att det inte går att lösa
problemen med bara ingenjörskonst
och större ledningar har man insett
i Malmö. För att göra plats för
vattnet arbetar man tillsammans –
VA-huvudman, kommunen och alla
andra som bor och verkar i staden.
Tillsammans gör vi plats för vattnet är
VA Syds satsning på skyfallshantering i Malmö.

göra där de bor. Det gäller till exempel
hur man kopplar bort sina stuprör, hur
man tar hand om vattnet i trädgården
och varför det är viktigt att ha mycket

grönyta i stället för hårda ytor. Där
finns också information om kostnadsfri
rådgivning för flerfamiljshus, ekonomiska
ersättningar och annat. 

Med webbplatsen vasyd.se/
platsforvattnet vänder sig VA
Syd till villaägare, bostadsrättsföreningar och ägare till flerfamiljshus för
att få fler att ta hand om vattnet på
den egna fastigheten. Webbplatsen
innehåller tips på både stora och
små saker som fastighetsägare kan

GrönNano – innovativ
dagvattenhantering
Vinnovas program Utmaningsdriven innovation
(UDI) stödjer projekt som kan lösa en samhällsutmaning genom innovationer och bred samverkan.
arbetet genomförs i tre steg:

1) Initieringsfas med bygge av konsortium och projekt.
2) Innovationsinriktad forskning och utveckling
av dellösningar i samverkan mellan universitetet,
företag och kommuner.
3) Test och implementering av produkter och
spridning i större skala.
Projektet GrönNano har genomfört stegen ett och två i ett
samarbete med totalt 26 partner, bland andra Dag&Nät vid
Luleå tekniska universitet.

GrönNano tar ett helhetsgrepp på dagvattenfrågan
genom att kombinera grön infrastruktur och avancerad
reningsteknik. Vattnet tas omhand där det faller ner, på
ett estetiskt tilltalande sätt. Vattenvolymerna minskas och
risken för översvämningar minimeras. Den gröna infrastrukturen renar vattnet från näringsämnen och partiklar; den
fungerar som förbehandling för fortsatt rening med avancerad reningsteknik som i sin tur tar hand om föroreningar.
Enskilda reningskomponenter utvecklas vidare till systemlösningar. Så småningom ska skräddarsydda lösningar
kunna säljas på både svensk och
internationell marknad.
− Bland den avancerade reningsteknik som har testats i steg två finns
kemisk fällning, membranfiltrering,
filtermaterial för brunnar och bottenraster för bättre rening i dammar.
Som spin-off har tre av Dag&Näts
projekt fått medel från Formas.
Ett av dem är utvärdering
av ett kopparreningsfilter
på Nationalmuseums tak,
säger Annelie Hedström,
Annelie Hedström.
Luleå tekniska universitet. 
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Naturvårdsverket vill ha
dagvattenutredning
I september i fjol presenterade Naturvårdsverket sitt
regeringsuppdrag ”Analys av kunskapsläget för dagvattenproblematiken”. Verket slår fast att regleringen kring dagvatten är fragmenterad och otydlig – och föreslår att en
utredning tillsätts. Utredningen bör bland annat beakta
integration av föroreningsperspektivet i översiktsplanen
och behovet av en definition av dagvatten. Den bör också
undersöka om kommunerna kan föreskriva kvalitativa
och kvantitativa begränsningar av dagvatten som avleds
till de allmänna VA-anläggningarna samt styra omfattningen av hårdgjorda ytor.
Någon utredning är ännu inte tillsatt (april 2018), men
Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att
ta fram förslag på etappmål för dagvatten inom ramen
för Sveriges miljömålssystem. Etappmålen ska hantera
både förorenings- och översvämningsproblematiken, och
redovisas den 31 januari 2019. 

DAGVATTENNOTISER

DAGVATTENNOTISER

DRIZZLE − CENTRUM FÖR DAGVATTENHANTERING

3:E OMSLAG

Sök oss på internet
VA-banken ger stöd för hela informationskedjan, från
arbetet i fält till digitalisering och planeringsarbete.
va-utveckling.se
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Dokumentbibliotek

Erfarenhetsutbyte

STANDARDEN
FÖR INDUSTRINS
SÄKERHET
SSG ENTRE är den standardiserade säkerhetsutbildningen för
en tryggare industri. Idag har fler än 220 industriföretag den
webbaserade kursen som krav för de entreprenörer som ska
utföra säkra arbeten på deras anläggningar.
Med över en kvarts miljon genomförda kurser är ssg entre
Sveriges ledande koncept för säkerhet och arbetsmiljö för
processindustrin.
SE FILMEN OM HUR SSG ENTRE BIDRAR TILL
EN SÄKRARE INDUSTRI PÅ SSG.SE/ENTRE
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