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Effektivitet

Att förnya ledningar behöver inte vara
en omständlig process. Infodring med
flexibla foder gör det möjligt att förnya
ledningar utan att gräva i gator och
trädgårdar. Metoden är snabb och
minimerar störningar för omgivningen.

2 Kvalitet
Flexibla foder skräddarsys för
varje specifik situation. Erfaren
personal planerar arbetsplatsen och
säkerställer kvaliteten på den nya
ledningen som har en förväntad
livslängd på 100 år.
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Hållbarhet

Ett schaktfritt alternativ med flexibla
foder påverkar inte omgivande
infrastruktur. Metoden minskar
energiförbrukningen och minimerar
koldioxidutsläppen.

Läs mer på: aarsleff.se/guide-ledningsfornyelse/

LEDARE

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

VIKTIG INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSHANTERING
Den 25 maj 2018 började 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

Svenskt Vatten är branschorganisationen
för vattentjänstföretagen i Sverige.
Vår vision är: Sverige ska ha friskt dricksvatten,
rena sjöar och hav och människor ska ha tillgång
till långsiktigt hållbara vattentjänster.

VÄRLDEN
FÖRÄNDRAS
– SÅ ÄVEN
VATTENMAGASINET
verkligen av personer, krönikor och intressanta
ämnen lokalt, nationellt och internationellt. Vattenmagasinet har blivit
så relevant, spännande och innehållsrik som vi ville. Trots det blir det här
det sista fysiska Vattenmagasinet på papper.
Formatet har skapat en skog av intressant innehåll men där de
enskilda träden riskerar att försvinna. Många läsares medievanor ändras
och sätten att ta del av innehåll likaså. Genom ett mer löpande flöde
av artiklar och genom att nyttja fler och andra kanaler mer, hoppas vi
kunna synliggöra varje träd bättre.
Vi hoppas både kunna stärka samarbetet med t.ex. Cirkulation,
Tidskriften Vatten och Dagens Samhälle men även utveckla vår egen
digitala förmåga att distribuera text och rörligt. Har du själv tankar eller
synpunkter så tar vi gärna del av dessa. Du är ju målgruppen.
Tiden går fort när man har kul. För ganska exakt ett år sedan skrev
jag min första ledare i Vattenmagasinet. Den skrevs faktiskt innan jag
påbörjade min anställning 1 november 2018. Sedan dess har jag fått
lära känna en fantastisk bransch samt mängder av kompetenta och
entusiastiska människor. En bransch som sjuder av liv och utveckling,
men också en bransch som står med ena foten i efterkrigstiden och
den andra i framtiden. Branschens identitet är under
förändring vilket kan vara både smärtsamt och
glädjefyllt på samma gång. Jag har tidigare använt
ordval som ”strukturomvandling pågår” och jag ser
ingen anledning till att ändra den uppfattningen.
Även om vi kanske inte kan se alla detaljerna för vår
destination, så är det för mig solklart att VA-branschen
är på väg till något nytt. Vi kan och ska bli en allt
starkare aktör i hållbarhetsbranschen och framtidens
samhälle. Jag är innerligt glad och stolt över
möjligheten att vara en del av den resan. 

DETTA NUMMER KRYLLAR

Tack för det!

3

INNEHÅLL NUMMER
SIDRUBRIK
4 2019

cactus.se

7

45–49

SAMHÄLLE Kyrkor & trossamfund
en drivkraft i klimatarbetet.

UTBLICK
Fågelparadis i förvildade filterbassänger.
Höga priser på vatten i Storbritannien.

11

50

UTBLICK Grönare än någonsin i EU-parlamentet.

14–16

SAMHÄLLE Vatten skapar möjligheter
i stadsbebyggelsen.

SAMHÄLLE Göteborg klarade krisen utan förbud.
Bevattningsförbud – tandlös lag.

52

17–18

Klimatförändringar ger ökad betydelse för NoDig.

REPORTAGE Silver i sportkläder minskar.

Cactus Eye.
Ett öppet driftsystem
fokuserat på VA.

54

20

SAMHÄLLE
Sverige måste visa vägen till positiv omställning.
Lyckad satsning på rening av dricksvatten.

SAMHÄLLE Biogasen måste få tydligare regelverk.

22

58–61

REPORTAGE Mörbylånga kommun – globala pionjärer.

26–28

REPORTAGE Utan bra vatten – Inget bra öl!
Blågröna lösningar skyddar och främjar stadsmiljön.

SAMHÄLLE
Ansvar för vattenförsörjning på landshövdingens bord.
Reservvatten säkrat till regionens sjukhus.

62

SAMHÄLLE
Samarbete: Nyckeln för att lösa VA-utmaningar.

30

REPORTAGE Forskning behövs kring släckningsarbete.

65

32

REPORTAGE WIN gör alla till vinnare.

frågor till en landsbygdsminister.

67-73

34–37

REGN

FORSKNING & UTVECKLING Tema: Management.

REPORTAGE Forskare satsar på sanering av PFAS.
Urban symbios ger Malmö energikick.

ENERGI

74–79

38

LÄCKAGE

UTBILDNING Branschen saknar spännande förebilder.
Praktikplats ger insyn i yrket.
5 frågor till ”en vattenstudent”.

GÄSTKRÖNIKÖR Miljöns humaniora.

41–43

80–81

SAMHÄLLE
Vi måste bli medvetna om vattnets värde.
Malmö rustar för skyfall.

UNDERHÅLL

LABB

KONFERENSER, SEMINARIUM

82–85

44

SVENSKT VATTEN
Kranvattentävlingen 2020.
Magnus Bäckström, rörnät & klimat.

VATTENKRÖNIKA
Vatten – livsavgörande på mer än ett sätt.

TI DIGAR E N U M M E R AV VATTE N MAGASI N ET: N R 1 2018 VATTE N LOB BYISM | RAI N GOTH E N B U RG | DAY Z E RO | DAGVATTE N
N R 2 2018 KLI MATFÖRÄN DR I NGAR | VATTE NSKYDD | STOR MWATE R | E N DAG PÅ JOB B ET
N R 3 2019 VAL TI LL E U-PAR L AM E NTET | CI R KU L ÄR VATTE N FÖRSÖRJ N I NG | FLYG PL ATSE N E N VÄR LD I SIG | WATE R MATTE RS
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Cactus Eye är inget vanligt driftsystem. Med mer än 70 kommunikationsprotokoll
kan Cactus Eye kommunicera med de flesta PLCer som finns på marknaden.
Data från fler och fler källor blir allt mer tillgängliga. Ni som verksamhet
ska enkelt kunna dra nytta av all data och ta beslut utifrån informationen som
hämtas in. Cactus Eye samlar in och organiserar information så att Ni lättare
kan ta rätt beslut.
Ett 40-tal kommuner har redan valt Cactus Eye som överordnat driftsystem
för deras VA-anläggningar. Kontakta oss i dag för en egen demo.

SAMHÄLLE

Nu är byggnationen
Sobackens
ARV

–av
För
en fossilbränslefri
Ängstorps
ARV stad

i Laholm klar!

– Från idé till färdig
anläggning –

– Från idé till färdig
anläggning –

WATER TECHNOLOGIES

WATER TECHNOLOGIES

VA-Ingenjörerna har tillsammans med sitt danska systerbolag Krüger varit med och
byggt framtidens avloppsreningsverk åt Borås Energi och Miljö för att hjälpa staden att
Veolia
Water
Technologies
har genom
VA-Ingenjörerna utfört uppdraget åt Laholmsbuktens VA
nå sin
dröm,
en fossilbränslefri
stad.
att anpassa Ängstorps avloppsreningsverk för att klara en successivt ökande belastning.

Projektet genomfördes

Det nya avloppsreningsverket med tillstånd för 50.000 pe har nu ett särskilt fokus på:

• Enligt överenskommen tidplan (1/2 år projektering + 2 år byggnation)

• Utnyttjande av befintliga volymer på ett optimalt sätt

• Inom budget (investering på 450 MSEK)

• Minimering av el- och kemikalieförbrukning med bibehållen reningsgrad

KYRKOR
TROSSAMFUND
EN DRIVKRAFT I KLIMATARBETET
TEXT YLVA FORNER

FOTO PRESSBILD, SVENSKA KYRKAN

• Med fokus på säkerhet

• Flexibilitet genom dynamisk processanpassning för alla driftsituationer

• Som totalentreprenad i samverkan (ABT06)

Avloppsreningsverket kommer att leva upp till utsläppskraven 10 mg/l BOD7, 10 mg/l
totalkväve
och 0,3 mg/l totalfosforför
som
årsmedelvärde
på ett
mer
hållbart
och säkert
Det nya avloppsreningsverket
210.000
pe kommer
attmycket
leva upp
till
utsläppskraven
sätt
än tidigare.
8mg/l
BOD, 8 mg/l totalkväve och 0.2 mg/l totalfosfor som kvartalsmedelvärde på ett

mycket mer hållbart och säkert sätt än tidigare.

Den kristna tron vilar på två
sakrament; dopet och nattvarden,
börjar ärkebiskop Antje Jackelén
vårt samtal om vatten och Svenska
kyrkans arbete i vattenfrågan.

www.vaing.se

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

SAMHÄLLE

I

dopet sänks vi ner i vattnet, dör och återföds in den kristna
kyrkan, vattnet spelar således en väldigt central roll i att bli
medlem i kyrkan. I dopet möter vi vattnets två egenskaper,
den livgivande men också den som dödar. Vi dränks i
vattnet för att återuppstå på nytt.
Denna vattnets dubbla karaktär, vattnet som källa till liv men
också med enorma förödande krafter finns redan på bibelns första
sida, i de två skapelseberättelserna, fortsätter ärkebiskopen. Den
första berättar om att vattnet är kaos, om hur Gud ger en gräns
till vattnet och skiljer det från land och då gör livet möjligt. Den
andra skapelseberättelsen utspelar sig i ökenmiljö. Där är själva
skapelseundret att vattnet får komma fram och skapa liv.

SVENSKA KYRKAN
ÄR DEL AV ECUMENICAL
WATER NETWORK, EN
TROSSAMMANSLUTNING
SOM ARBETAR MED
VATTENFRÅGAN GLOBALT.

Utan vatten inget liv

Från skapelsen ner på individnivå bär vi vattnet med oss. Vi har
alla legat i fostervatten. Vårt liv börjar i vatten och vår kropp
består till stor del av vatten. Vi kan inte överleva utan friskt
vatten att dricka.
– Den dubbla upplevelsen, att vi å ena sidan är beroende av
vattnet men samtidigt måste känna respekt för dess förstörande
makt, precis det, bär vi med oss in i klimatkrisen.
– Dels torka, den spruckna jorden – med allt vad det innebär
av att framförallt kvinnor får gå längre och längre för att få tag
på rent vatten, men också översvämningarna som ödelägger.
– Som präst har jag länge tänkt, och många präster med mig,
att vi inte å ena sidan kan stå runt dopfunten för att sedan,
å andra sidan, göra vad som helst med skapelsens vatten. Så på
sätt och vis finns det en appell i detta.

utsatta som vår främsta prioritering. Många gånger är det, som
är bra för barnen, det som är bra för hela samhället.
Vi ska arbeta oberoende av affärsintressen eller politiska mandatperioder. Klimatkrisen tickar i en helt annan takt än politiska
mandatperioder och näringslivets kvartalsrapporter. Där kan
trossamfunden stå för långsiktighet på ett helt annat sätt. Kyrkan
har ju dock 2000 år på nacken, så det borde vara lättare för oss
att hålla kursen.

Gemensamma mål

Hösten 2015 antogs 17 nya hållbarhetsmål inom FN. De kallas
Agenda 2030 och formar en gemensam karta som ska vägleda
världen mot en hållbar utveckling. Svenska kyrkan ställer sig
Internationella engagemang
bakom dessa mål. Mål nummer sex handlar om vatten.
Idag jobbar Svenska kyrkan på flera olika sätt i vattenfrågan.
– Agenda 2030 gjorde det tydligt att det finns mål som det
Både genom ACT, en sammanslutning av drygt 140 trosfinns enighet kring. Samtidigt kan man nog säga att kyrkor och
baserade organisationer globalt, som arbetar med koordinerat
trossamfund gått före och varit pådrivande i det som sedan blivit
humanitärt bistånd, genom vänkyrkosamarbeten och bilaterala
Agendan 2030. Religiösa samfund har varit och är en viktig
samarbeten. Det handlar både om akut katastrofhjälp, långaktör inom klimatfrågan.
siktigt humanitärt arbete och konkreta projekt för vatten och
– Något som gör mig stolt är att redan under 1970-talet
sanitet. Det kan handla om brunnar och bevattning eller, som
talade man inom Kyrkans Världsråd, som har 350 medlemstill exempel i Sydafrika, där
kyrkor runt om i världen,
man utbildat unga människor
om Klimaträttvisa i sina mål,
i att ta vattenprover för att
långt innan FN gjorde det.
VI PRATAR OM VATTEN SOM
använda i kamp mot dem som
– FNs Generalsekreterare
EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET, INTE EN
förorenar vatten.
mellan 2001–2016,
Svenska kyrkan är del av
Ban Ki – Moon, samlade på
HANDELSVARA ATT KÖPA OCH SÄLJA.
Ecumenical Water Network,
sin tid olika religiösa ledare
en trossammanslutning som
och sa att vi kommer aldrig
arbetar med vattenfrågan
kunna göra det här utan
globalt. Ecumenical Water
er, dels för att ni för frågan
Network bildades på uppdrag
framåt ur ett etiskt perspekav Kyrkornas Världsråd som
tiv, men också för att ni har
del i klimatarbetet.
tillgång till gräsrötterna, ni
finns på plats i den minsta
Hållbara investeringar
by, dit vi inte har tillträde.
Svenska kyrkan har länge varit
Så är det, och det finns
en föregångare inom hållbara
såklart både möjligheter
investeringar med god avkastoch ansvar där.
ning. Ärkebiskopen poängterar
än en gång att med makt följer
Prioriterar de mest utsatta
ansvar och med den investeSom Jesus har sagt, ska vi
ringspotential som Svenska
i kyrkan alltid utgå från de
kyrkan har, är det viktigt att
minsta, fortsätter ärkeanvända den ekonomiska makbiskopen. Det kan vara barten väl. Fonder som valts ut
nen eller de allra fattigaste.
av Svenska kyrkans nationella
Vi ska alltid ha de mest
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nivå investerar därför i företag som bidrar till lösningar på stora
globala utmaningar, inklusive vattenfrågan. Exempelvis i ett
antal bolag som tillhandahåller teknik för bättre bevattning
och vattenrening samt infrastruktur för vatten och sanitet i
utvecklingsländer.
– I flera dialogprojekt har vi de senaste åren lyft vattenfrågan.
Det har dels handlat om behovet av god vattenrening, dels
att rätten till vatten ska ingå när företagen analyserar hur de
påverkar mänskliga rättigheter lokalt i länder där tillgången till
rent vatten är knapp. Svenska kyrkan deltar också i ett initiativ
från Sida, som samlar en grupp svenska stora investerare runt de
globala hållbarhetsmålen.
– Som investerare är vi också medlem i initiativet CDP. Det är
en organisation som arbetar för att offentliggöra information om
hur företag arbetar med sin vattenanvändning och sin klimatpåverkan. Grundtanken är att en ökad tillgång till information
underlättar ansvarsfulla investeringsbeslut. Flera tusen företag
rapporterar i dag till CDP, som verkar på uppdrag av cirka
650 investerare.

Agenda 2030

Konflikt kring vatten

De Globala Målen antogs av världens stats- och
regeringschefer vid FN:s toppmöte i New York, den
25 september 2015. Med sina 17 mål och 169
delmål är det den mest ambitiösa agenda för hållbar
utveckling som någonsin har antagits. Fram till år
2030 ska den leda världen mot en fredlig och hållbar
utveckling. I begreppet hållbar utveckling integreras
tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk
och miljömässig. De Globala Målen tar över efter
Milleniemålen som nådde sin deadline vid årsskiftet
2015/2016. Framtagandet av de 17 Globala Målen
och Agenda 2030 har letts av FN:s 193 medlemsstater. Processen har varit den mest transparenta i
FN:s historia och har genomförts tillsammans med
represent – anter från regeringar, privata sektorn,
forskare och aktörer från civilsamhället. De Globala
Målen förenar världens länder genom en universell
agenda och kräver att alla länder – såväl rika som
fattiga – agerar både nationellt och globalt för att nå
de Globala Målen till år 2030.
Läs mer på www.globalamålen.se

Varje år använder Kyrkornas världsråd tiden, som leder upp till
fastan, för att lyfta en specifik fråga och de senaste åren har det
varit vattenfrågan. Ofta kan frågor som ser ut att vara nationella,
sociala, etiska eller religiösa konflikter också vara konflikter
om vatten.
– I det Heliga landet kan man inte komma ifrån det faktum
att problematiken med de ockuperade områdena och tillgången
till vatten hänger ihop. Det var inte populärt att påpeka för den
israeliska staten, berättar ärkebiskopen.
– Utvecklingsmål nr 6 i Agenda 2030 handlar om vatten, men
det hänger ihop med hälsa, jämlikhet, och handlar i slutändan
också om demokrati. Tack vare att vi som kyrka är del av ett globalt nätverk, hör vi tidigt berättelser om hur det ser ut i världen.
Därför blir det lättare att inse att vårt engagemang behöver vara
globalt även om vi här i Sverige inte har en brist på vatten.

Mänsklig rättighet

Vi pratar om vatten som en mänsklig rättighet, inte en handelsvara att köpa och sälja. Antje Jackelén berättar att 2017 var det
500 år sedan reformationen startade. En av de stora frågorna
som Luther på sin tid revolterade mot var försäljningen av avlatsbrev – att man skulle kunna köpa syndernas förlåtelse. Inför
firandet av 500-årsjubileet tog Lutherska Världsförbundet fram
budskapet:
Salvation – not for sale. Human beings – not for sale.
Creation – not for sale.
Skapelsen är inte till salu, det kan vara värt att tänka kring,
och i den skapelsen har ju vattnet en huvudroll. 

I september utkommer en ny utgåva av
”Ett biskopsbrev om klimatet”.
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/klimatbrevet
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EU-SPECIAL
FOTO: ERICH WESTENDARP

ATT TÖMMA OCH RENGÖRA EN DRICKSVATTENRESERVOAR KAN VARA TIDSKRÄVANDE.

VI KAN BESIKTA OCH RENGÖRA ERA
RESERVOARER UNDER DRIFT!
Med hjälp av våra undervattensfarkoster kan vi effektivt
besikta och rengöra reservoarer under drift.

GRÖNARE

ÄN NÅGONSIN I
EU-PARLAMENTET
Ett både grönare och spretigare EU-parlament har nyligen
kommit på plats i Bryssel, och snart tillträder också en sprillans
ny EU-kommission. Vad kan vi vänta oss av den europeiska
miljöpolitiken, och av vattenpolitiken i synnerhet?

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!

TEXT SIGRID MELCHIOR, BRYSSEL

Arbeta förebyggande • Höj säkerheten • Trygga vattenförsörjningen

20

års erfarenhet
av dricksvattenhantering

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

Vattenbyggnadsingenjörer
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Många nya på jobbet

Dessutom är ovanligt många av de folkvalda helt nya på jobbet.
– Det var en politisk jordbävning.
Över hälften av alla EU-parlamentariker
byttes ut. I flera länder, till exempel
Sverige, var det över 70 procent, säger
Carla Chiaretti, som är chef för EurEau,
vattenbranschens EU-lobby.
– Det har kommit in många nya unga
ledamöter och de är generellt mer intresserade av miljöfrågor. Ett par EUparlamentariker har visat att de särskilt
kommer att fokusera på vatten. Det

är Tiemo Wolkens från Tyskland och
Christophe Hansen från Luxemburg,
säger Chiaretti, som bevakar alla möten i
parlamentets miljöutskott.

Grön europeisk våg

Klimatfrågan dominerade valkampanjen
i flera EU-länder. En bidragande orsak
var den globala ungdomsrörelse som
svenska Greta Thunberg har inspirerat.
EU-parlamentets gröna partigrupp, där
bland andra svenska MP sitter, har växt
anmärkningsvärt – till nästan 10 procent
av EU-parlamentet.
– Detta parlamentet kommer att
fokusera på klimatet. Det kommer också
kommissionen att göra med en Green
New Deal (”Grön ny giv”), konstaterar
Fredrick Federley (C), som är en av få
svenska parlamentsveteraner.
Den tillträdande kommissionsordföranden, tyskan Ursula von der Leyen har
lovat att lägga fram en omfattande klimatstrategi – alltså den nya, gröna given
– inom hundra dagar efter att kommissionen tillträtt den 1 november.

Miljöfrågor viktiga

Ett tecken på det ökade klimatengagemanget är att EU-parlamentets miljöutskott också har vuxit – från 69 stolar
före valet till 76 mandat – och numera

är parlamentets största utskott. De frågor
som klubbas där – EU:s politik vad gäller
miljö, klimat, hälsofrågor och kemikalier
– har helt enkelt blivit en viktigare del av
EU-politiken.
– Så är det. Det är en stor förändring
som håller på att ske framför ögonen på
oss, säger Fredrick Federley.
I just miljöutskottet har hela sex av
de tjugo svenska ledamöter tagit plats.
Svenskar, finländare och holländare är
överrepresenterade i utskottet. Det innebär att en ”skandinavisk” eller holländsk
syn på miljöfrågor kommer att få större
vikt än de ”borde”, om man bara ser till
ländernas storlek i EU. Det är något som
Federley välkomnar.
– I bland finns det också typiskt
svenska intressen, när det rör just skogen
eller vatten. Vi har jättemånga åar, älvar,
bäckar, sjöar osv, och det har man inte i
hela Europa.

Två vattenlagar i pipeline

Före valet till EU-parlamentet var två
förslag inne i lagstiftningsapparaten:
dricksvattendirektivet och förordningen
om återanvändning av vatten.
EU-parlamentet hade tidigare i år
bestämt sig om sin ståndpunkt. Men för
att lagarna ska klubbas måste parlamentet
också komma överens med den andra

SÅ BLIR
EU-LAGAR TILL

DRICKSVATTENDIREKTIVET
OCH FÖRORDNINGEN OM
ÅTERANVÄNDNING AV VATTEN

EU-kommissionen föreslog 2018 en uppdatering av dricksvattendirektivet
från 1998, som bland annat reglerar vilka ämnen och material som får vara i
kontakt med dricksvatten.
I förslaget lyfte kommissionen också in krav på att säkra alla medborgares
tillgång till rent dricksvatten – kontroversiellt eftersom sociala frågor
mestadels beslutas av EU-länderna själva.
2018 föreslog också EU-kommissionen en lag om hur renat avloppsvatten
ska kunna användas till bevattning i jordbruk.
Det finns idag inte någon EU-standard, men i flera sydeuropeiska länder
finns nationella regler om hur återanvänt vatten får användas i jordbruket.

Det är alltid EU-kommissionen
som föreslår nya gemensamma
EU-lagar och uppdateringar av
gamla EU-lagar.
Ministerrådet (EU-ländernas
regeringar) och EU-parlamentet
ändrar i lagtexten och antar varsin
ståndpunkt.
Därefter förhandlar de med
varandra om en kompromisstext.
Denna måste också antas av båda
lagstiftarna för att börja gälla.

lagstiftaren, ministerrådet.
Alltså de 28 EU-ländernas
regeringar. Och det hanns
gemensamma EU-regler, så
inte med före valet.
att produkter och material inte
Men på ett av de första
behöver testas för 28 separata
mötena i parlamentets miljömarknader, utan bara en gång.
utskott i september, röstade
Fredrick Federley (C) tror
så utskottsmedlemmarna för
att EU:s vattenpolitik kommer
att man ska börja förhandla
att påverkas av den gröna
Fredrick Federley
Carla Chiaretti,
Pär Holmgren
de båda direktiven med
Ledamot (C).
EurEau.
Ledamot (MP).
vågen, men att det är för tidigt
ministerrådet.
att säga exakt hur, eftersom
Hur långt ifrån varandra står då de
parlamentet ännu inte har satt tänderna
kontakt med dricksvatten för att inte
båda lagstiftarna?
i de olika lagarna, utan bara just bestämt
smitta det.
– Vad gäller direktivet om avfallsvatten
Kommissionen hade föreslagit att slopa
att de ska vidareförhandlas.
handlar det om smärre skillnader, och
– Vi har inte haft så många politiska
den artikeln helt, av det enkla skälet att
det lär inte bli svårt att jämka samman
EU-regeln ändå inte följdes i praktiken
diskussioner ännu, där man kan säga att
de båda texterna, säger Carla Chiaretti
ute i de olika EU-länderna. Men
så här kommer den här politiska gruppen
från EurEau.
att agera, och de här ledamöterna på det
när ministerrådet (regeringarna) började
Dricksvattendirektivet är knepigare.
ändra i direktivet utformade de istället
här eller det här sättet, säger han.
Skrivningar om tillgång till vatten i direkÄr det då någon av de svenska
mer långtgående regler för vilka material
tivet är politiskt känsliga. EU-parlamentet
och produkter som får beröra dricksvatten.
EU-parlamentarikerna som kommer att
vill att EU-lagen innebär att tillgång
Då valde EU-kommissionen att göra
ha någon nyckelroll i vattenpolitiken?
till gratis, rent dricksvatten blir en i det
Ja, faktiskt. När det så småningom blir
en konsekvensanalys – en utredning om
närmaste mänsklig rättighet för alla
vilka kostnaderna för branschen blir för
dags för EU-kommissionen att lägga fram
EU-medborgare. Men bland EU-länderen översyn av ramdirektivet för vatten
att applicera dessa nya, föreslagna regler.
nas regeringar finns det flera som anser
från 2000 kommer miljöpartisten Pär
Resultatet av konsekvensanalysen är
att detta inte är en fråga för EU, utan en
Holmgren att vara så kallad skuggännu inte känt, men det kommer säkert
fråga som varje enskilt land ska sköta på
föredragande i EU-parlamentet. Det
att påverka förhandlingarna mellan
egen hand.
EU-parlamentet och ministerrådet.
betyder att det är han som får ansvar
För det andra innehåller direktivet
för den miljöpartistiska partigruppen för
Carla Chiaretti från vattenlobbyn
ett tekniskt komplicerat stycke om vilka
ändringarna när lagtexten skrivs om i
EurEau säger att det viktigaste för
material och produkter som får vara i
VA-branschen är att det fortsatt finns
EU-parlamentet. 

Därför rekommenderar vi alltid

PE100 RC

för ekonomisk läggning och maximal livslängd
Extena är specialist på tillverkning av rör
i Polyeten och leder utvecklingen inom
detta område. Vi rekommenderar alltid
att man väljer rörsystem tillverkade av

NYA NYCKELPERSONER INOM EU:S VATTENPOLITIK
Virginijus Sinkevicius från Litauen föreslås bli EU:s nästa
miljö- och fiskekommissionär. Han är bara 28 år och blir
den enda kommissionären vars parti tillhör EU-parlamentets miljöpartistiska partigrupp.
Över honom i hierarkin föreslås klimatkommissionären
Frans Timmermans, socialdemokrat från Nederländerna.
Den nya EU-kommissionen tillträder den 2 november,
ifall den godkänns av EU-parlamentet.
I EU-parlamentet ligger vattenpolitik främst i miljöutskottet
och jordbruksutskottet.
I miljöutskottet är sex svenskar medlemmar:
Malin Björk (V), Fredrick Federley (C), Jytte Guteland (S),

Pär Holmgren (MP) och Jessica Polfjärd (M)
är ordinarie ledamöter. Karin Karlsbro (L)
är suppleant.
I jordbruksutskottet är Fredrick
Federley och Pär Holmgren
suppleanter.
Christophe Hansen från
Luxemburg och Simona Bonafè
från Italien är föredragande för
dricksvattendirektivet respektive
direktivet om återanvändning av
Virginijus
avfallsvatten.
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Sinkevicius

Polyeten RC, där RC står för ”Resistance
to Crack”. Det som skiljer RC-material
mot standard PE100 är 17 gånger högre
kravnivå när det gäller motståndskraft
mot långsam spricktillväxt (SCG). Det är
just SCG, ”Slow Crack Growth”, som har
störst påverkan på rörets livslängd. På
Extena erbjuder vi våra kunder marknadens bästa produkter. Allt för din trygghet.

www.extena.se
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EU-SPECIAL

EU-SPECIAL
SIDRUBRIK

I

EU-parlamentets glas- och stålpalats
vid Place Luxembourg i Bryssel har
de nyvalda EU-parlamentarikerna
börjat komma tillrätta med att
skola in sina nya assistenter, inreda sina
kontor och hämta ut sina passerkort.
EU-valet i slutet av maj ledde till flera
stora förändringar i sammansättningen
av politiker i EU-parlamentet. De två
partigrupperna som traditionellt sett
dominerat, konservativa EPP och socialdemokratiska S&D, tappade i stöd.
I stället växte den liberala gruppen, de
nationalistiska och populistiska grupperna
– och den miljöpartistiska. Aldrig förr
har så många gröna politiker tagit plats
i församlingen.

SAMHÄLLE

SAMHÄLLE

A

Den heta sommaren 2018 duggade bevattningsförbuden tätt i
Sverige. Många kommuner blev tagna på sängen och det var svårt
att veta hur situationen skulle tacklas. Vattenbristen hade olika
orsaker; låga grundvattennivåer, bristande kapacitet i vattenverk
eller för trånga ledningar. Men en sak hade de gemensamt, det
drabbade invånarna som plötsligt ställdes inför en ny verklighet.

llt gick väldigt fort, berättar Lena Blom, strategisk
samordnare på förvaltningen Kretslopp och Vatten
i Göteborgs stad. Värmen och torkan kom på en
gång och för oss handlade det om att vi inte kunde
distribuera tillräckligt mycket vatten. Kapaciteten på ledningarna
räckte inte till.
Till skillnad från andra städer och kommuner valde Göteborg
att enbart vädja till medborgarna att vara försiktiga med vattenförbrukningen. Och det gav effekt. Belastningen på systemen
minskade och staden klarade krisen utan förbud.
– Eftersom det är väldigt svårt att kontrollera om förbudet
efterlevs och det inte heller finns några sanktioner för den som
bryter mot det, kändes det inte relevant. Vi beslutade därför att
informera och det gav resultat.
Inte heller sommaren 2019 har Göteborg behövt använda
sig av förbud för att få vattnet att räcka till. I år har det istället
handlat om låg tappning av vatten från Vänern, saltvatteninträngning vid vattenintaget och skyfall som stängde av E6 vid
Mölndal i nästan två dygn. Nu arbetar man tillsammans i
regionen med förebyggande strategier för regional vattenhantering och balans.

Vattenbalans

Som adjungerad professor i hållbara vatten-och avloppssystem
vid avdelningen för vattenmiljöteknik på Chalmers Tekniska
Högskola, vill Lena Blom höja frågan till att handla om vattenbalansen i stort. För mycket eller för lite? Under det senaste
decenniet ser vi, enligt Lena, en klar utveckling mot perioder
med brist på vatten, samtidigt som extremväder med skyfall och
översvämningar blir allt vanligare.
– Vi kan inte längre titta på när det händer. Vattenfrågan är
central i hela vårt samhälle och kostnaderna för skador i vattnets
fotspår är enorma. Ändå är det svårt att ena politiker om att
satsa på förebyggande åtgärder, för det finns mycket vi kan göra!
Lena har en önskelista som hon vill adressera till ansvariga
ministrar. Först handlar det om att något departement ”tar lead”
i frågan och driver den. Helst finansdepartementet, eftersom
pengar är en dörröppnare till övriga åtgärder.
– Jag tycker att Per Bolund ska visa
vägen, säger hon med emfas. Då skulle
frågan bli riktigt viktig! Det splittrade
ägarskapet är ett problem som alla
känner till och det måste vi komma
runt med ett tydligt ledarskap.

områden känner inga kommungränser och vi måste hitta
lösningar som snabbar upp processer som leder framåt.
– Då är det viktigt att staden/kommunen får rådighet över
marken för att kunna göra de insatser som krävs. Eftersom stora
markområden är privatägda, är det svårt att driva frågor om
vattenskydd och att genomföra åtgärder som minskar översvämningar och andra skador.

Utsatt läge

Göteborgs stad har ett utsatt läge och kan vid olyckliga tillfällen
drabbas av väder från tre håll. Vi kraftig blåst kan havet tränga
upp i Göta älv, som översvämmas samtidigt som himlen öppnar
sig. Stadens centrala delar har många låglänta områden som
måste skyddas från vattenmassor, men processen är långsam och
oroar Lena Blom.
– Vi jobbar med olika modeller som visar hur staden kan
drabbas och mycket talar för att vi måste förstärka det yttre
skyddet, så havet inte kan tränga in i älven. Förutom att det
drabbar bebyggelsen, får vi problem med saltvattenintrång
i älven.
Göteborg tar huvuddelen av dricksvatten från Göta älv, som
kommer från Vänern. Det är sötvatten som renas vid två olika
vattenverk, Alelyckan och Lackarebäck. Inget av dem är idag
rustade för att avskilja saltvatten. (Se artikel sid 56–57)
– Vi klarar produktionen som det ser ut idag även om det
finns risker, betonar Lena. Men på längre sikt måste vi hitta
andra lösningar.
– Vi har ju fantastiskt gott om råvatten, med hela Vänern
som vattentäkt. Men vattnet rinner genom en industrialiserad
dalgång, tät jordbruksbygd, uppströms kommuner med avloppsreningsverk och en viktig transportled. Det finns många risker,
mikrobiologiska från till exempel avloppsutsläpp och jordbruk,
kemiska risker från olyckor (från väg och farled), industri och
skred av förorenad mark.
– Det innebär att vattnet måste renas och övervakas effektivt
innan det blir dricksvatten.

Samverkan

Samverkan är ett nyckelord som
Lena ofta återkommer till. Samverkan
behövs mellan en regions olika förvaltningar och bolag för att hitta
en fördelningsmodell för kostnader.
Samverkan behövs mellan de olika
statliga myndigheterna och samverkan
behövs mellan kommuner.
– Vattentäkter och avrinnings-

14

Lena Blom,
Kretslopp och Vatten, Göteborg
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Lär av andra

Lena poängterar vikten av att lära av andra och
blicka ut i världen. Hon nämner både Australien och
Holland som föregångsländer inom vattenrening och
översvämningshantering. Inom EU har vi dessutom
direktiv för att skydda vattnet både kvalitetsmässigt
och kvantitetsmässigt.
– I Europa har vi en gemensam syn på vattnets
kretslopp och den cirkulära ekonomin. Vattnet måste
återlämnas i samma skick som vi fann det. Jag befarar
att man har en annan syn på andra håll i världen,
där man ser vatten som en ändlig resurs. Då har vi
kommit betydligt längre!
– Men, säger hon avslutningsvis. Jag skulle vilja att
vi alla skattar vattnets värde ännu högre och att frågan
lyfts på den politiska agendan. För utan rent vatten är
vi ganska maktlösa! 

SAMHÄLLE

B

EVATTNINGSFÖRBUD

Modernt byggande i betong ger
enkla, ergonomiska byggmetoder
och hållbara va-lösningar.

– TANDLÖS LAG

Om det blir vattenbrist
på grund av torrt
väder eller andra
orsaker är det vanligt
att kommunen
utfärdar ett så kallat
bevattningsförbud.

F

örbudet kan se olika ut i olika
kommuner men innebär för
det mesta att man inte får spola
med vattenslang eller använda
högtryckstvätt, inte får fylla pooler,
badtunnor eller andra stora kärl med
dricksvatten. Helt enkelt inte göra av
med stora mängder dricksvatten.
Om man bryter mot bevattningsförbudet kan kommunen stänga av vattnet
med stöd av ”Lagen om allmänna
vattentjänster”. Men kommunen måste
meddela innan så sker och personen ska
få möjlighet skärpa sig inom ”skälig tid”.

Tandlös lag

- Bevattningsförbudet
kan ses som en ganska
tandlös lag, eftersom
det inte är behäftat med
några sanktioner, förklarar
Gilbert Nordenswan, chefsjurist på Svenskt Vatten.
Om du vattnar gräsmattan,
men slutar när du ombeds
göra det, händer inget.
Han gör en jämförelse
med eldningsförbudet som
länsstyrelsen beslutar om.
Att elda när det är extremt
torrt kan innebära en risk
för fler, man hänvisar till
allmänfaran, och den som

bryter mot eldningsförbudet kan därför
få betala böter enligt lagen om skydd mot
olyckor. Men att bryta mot bevattningsförbud innebär inte någon egentlig risk.
- I ABVA 07* står det ”Vid begränsad
vattentillgång är fastighetsägaren skyldig
att minska sin vattenförbrukning efter de
anvisningar som huvudmannen lämnar”,
fortsätter Gilbert.
- Det finns alltså en föreskrift som slår
fast att fastighetsägaren är skyldig att
minska sin förbrukning när så behövs,
men det finns inga sanktioner för dem
som inte följer lagen.
Svenskt Vatten anser att det borde
finnas tydligare möjligheter att styra hur
mycket vatten hushållen kan göra av
med. Ett exempel är differentierade taxor
där vattnet skulle bli betydligt dyrare, om
man överskrider en viss mängd.
- Så gör man till exempel i Spanien,
fortsätter Gilbert. Om man har extrema
behov av rent vatten får man köpa det till
en extra kostnad. Det känns som en rimlig lösning. Här i Sverige är det tvärtom,
industrier som gör av med mycket vatten
kan få reducerade priser!

FOTO: MANFRED RICHTER, PIXABAY

* Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar.
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Kommunicera mera

Idag litar Svenskt Vatten, och även
kommunerna, i huvudsak på utökad
kommunikation till allmänheten. Man
hoppas att vetskapen om att rent vatten
kan vara en bristvara leder till att
allmänheten är mer försiktig än tidigare
och rättar sig efter de rekommendationer
som ges. Det är ett gemensamt ansvar att
vårda vårt vatten.
Svenskt Vattens förhoppning är också
att bättre mätteknik ska leda till att man
får bättre grepp om vattenförbrukningen
och på så vis upptäcks läckor och vattentjuvar i tid. Exempelvis kan villaägare
få koll på hur mycket vatten de gör
av med i realtid och bli medvetna om
sin konsumtion.

Flera förbud

Sommaren 2019 införde minst 28
kommuner bevattningsförbud, trots att
sommaren inte var tillnärmelsevis så torr
som 2018.
- Vi bad alla kommuner att lämna
rapport över hur tillgången på vatten såg
ut och om de införde några sanktioner.
205 kommuner svarade och av dem hade
28 infört bevattningsförbud,
berättar Birger Wallsten,
dricksvattenexpert på
Svenskt Vatten.
De låga vattennivåerna
bestod på många håll,
som en följd av tidigare år,
fortsätter han. Det är ju till
stora delar vårens snösmältning som påverkar nivåerna
och inte sommarregnen.
En del kommuner, som
hade haft en torr vinter,
gick ut ganska tidigt för att
förebygga senare problem.
Dit hör till exempel
Gotland och Öland. 

Fotrörsledning DN 800 som NCC bygger åt Stockholm Vatten och Avfall.

Modernt byggande kräver material som håller 150 år. Flera generationer brukare ska vara trygga med
de va-ledningssystem som skapas idag. Framtidens lösningar finns redan vad gäller lång livslängd
och hållbarhet.

Välj betong i va-ledningarna

så säkerställer du att de nya kraven uppfylls och bidrar till att skapa
smartare infrastruktur, nu och för framtiden. Hållbarhet är idag ett centralt begrepp, inte minst för
dig som påverkar materialvalet i va-lösningarna och för oss som rådgivare i va-frågor och tillverkare
av betongprodukterna.

Enkla byggmetoder med betong. På bilden ovan syns en fotrörsledning som har inbyggd understoppning av betong i foten vilket säkerställer rätt lastfördelning och underlättar installationen. Betong
erbjuder ergonomiska fördelar vid ledningsbyggande, som bra arbetsmiljö och enkel kontroll. Goda
hydrauliska egenskaper i betonglösningarna säkrar ett litet underhållsbehov.

Kontakta Meag Va-system, en engagerad partner och branschens enda specialist
på va-lösningar i betong, så berättar vi mer om det smarta med att välja betong. Gå
in på www.meag.se där finns även våra blogginlägg.

Välj
Betong!

MINSKAR

BRANSCHEN HAR GÅTT FRÅN
ORD TILL HANDLING

A

– Inom sport svettas man och de flesta
tt det finns silver i våra
sportkläder som läcker ut och
kunder tvättar just svettiga syntetproskadar miljön allvarligt, tvätt
dukter ofta. Det har egentligen inte varit
efter tvätt, uppmärksammades
särskilt svårt att fasa ut det och målet
i en stor kampanj från Svenskt Vatten
har hela tiden varit att inte addera något
i onödan.
2018. Silver används i sportkläder för
att motverka dålig lukt. Rapporten och
– Vår utmaning har framförallt varit
den tillhörande kampanjen ledde till att
hur de externa varumärken vi tar in i
många fick upp ögonen för ett problem
butik arbetar i sin produktion. Många
som man tidigare inte insett vidden av.
av de stora varumärkena har försäljning
globalt och marknaderna ser annorlunda
När Svenskt Vatten idag följer upp
kampanjen kan vi se stora framsteg för
ut. Flera länder tycker fortfarande att
att minska utsläppen av antibakteriellt
detta är ett bra försäljningsargument.
silver, då några av de stora aktörerna
inom försäljning av sportkläder tagit
Branschen tillsammans
budskapet till sig och gått från ord
– Vi har jobbat med frågan tillsammans
till handling.
med kemikaliegruppen och branschCatrine Marchall, Sustainability
kollegorna i många år. I början av 2019
Manager på
skickade vi också ut brev
Stadium, berättar
till alla externa varumärken
om hur processen
där vi var tydliga med våra
har sett ut för att
nya ”statements” att silver
fasa ut kläder med
och biocider är något vi
silver i.
väljer bort när det gäller
– När det gäller
klädsidan. När det gäller
vår egen produktion
skor jobbar vi på en ny
har vi kontrollerat
plan, det är en mycket
detta sedan flera år
större utmaning. Vi
tillbaka genom högre
kommer att fortsätta välja
kravställningar i
bort de produkter som
produktion och vår
innehåller silver, trots att
många kunder fortfarande
RSL (Restricted
Catrine Marchall,
Sustainability Manager Stadium.
Substance List).
vill ha den typen av
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produkter och förväntar sig att de
ska finnas i våra butiker.
Catrine Marchall berättar att
frågan regelbundet kommer upp från
Stadiums kunder och att de på så sätt
hjälper till att driva frågan framåt. I dag
har Stadium inget silver eller biocider
i egen produktion, det är ungefär 50 procent av sortimentet, och inget silver eller
biocider på klädsortimentet från externa
varumärken för 2019/2020.
– Vi fortsätter att driva frågan och
utmana branschen. Vi började med att
fokusera på de produkter som kunderna tvättar mycket och nästa steg
blir att titta närmare på skor från de
externa varumärken vi säljer. Målet är
att alla Stadiums butiker ska vara fria
från silver helt och hållet i hela sitt
sortiment så snart vi kan. Vi kan dock
i dagsläget inte säga hur svår den utmaningen är inom skor, iläggssulor och
övrig sportutrustning.

Andra metoder

Elaine Gardiner som är Head of
Sustainability på Haglöfs säger att deras

process gått ut på att
gå över till andra
teknologier än antibakteriellt silver.
Intresset för silver
som antiluktteknologi i kläder
är fortfarande stort hos kunderna,
som generellt inte känner till
problematiken kring silvret, men
trots det använder Haglöfs idag
inget silver i sina produkter.
Även Fitnessbutiken har idag
rensat bort och fasat ut alla
produkter med silver i, enligt
Mikael Strand, COO/Marketing
Project Manager.
– Jo, det var något nytt vi fick lära
oss och så skönt att få rensa bort. Vi har
inte märkt något intresse från kunder om
att ha kvar detta, så beslutet att ta bort
det var väldigt enkelt.
På frågan om de har några mätbara
mål är svaret enkelt:
– Jag känner inte till om vi har
några mätbara mål. Men vi kommer
aldrig att ta in silverbehandlade
plagg igen. 

Flexibla Vattentankar från
Svensk Vattenförsörjning AB
Vi erbjuder vattenförsörjning anpassad efter era behov.
Tankstorlekar från 0,5m3 till 32m3.
En mängd olika optioner gör att vi kan anpassa och
möta era behov vid varje tillfälle.
Våra vattentankar kan köpas eller hyras.
läs mer om våra lösningar på www.svfs.se
KONTAK T: INFO@SVFS.SE • TEL . 070 - 745 54 41
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Antibakteriellt silver används
i sportkläder för att motverka
dålig lukt. Antibakteriellt silver
är giftigt och klassas därför
som en biocid av EU. När
kläder med silver i tvättas
läcker silvret ut och mycket av
det samlas idag på sjöbottnar
där det utgör ett stort hot mot
bottenlevande organismer. Vi
vet idag att antibakteriellt silver
från behandlade textilier är den
största kända källan till silver
hos reningsverken.
Silver toppar
Kemikalieinspektionens lista över
farliga ämnen i miljön. Mängden
silver in till reningsverken måste
minska med mer än hälften för
att vattnets kretslopp ska vara
hållbart på sikt.
Svenskt Vatten har låtit
analysera så kallade luktfria
sportkläder som behandlats
med silver. Efter tio maskintvättar hade 31–90 procent
av silvret i kläderna läckt ut.
Detta presenterades i rapporten
och kampanjen ”Silverläckan”.
Se mer och läs rapporten:
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SILVER
I SPORTKLÄDER

BAKGRUND

SAMHÄLLE

A

tt Åsa Westlund, ansvarig för den statliga
biogasutredningen, ser möjligheterna med biogas
är uppenbart. Hon tar emot i sitt tjänsterum i
riksdagshuset och delar generöst med sig av sin tid.
För henne är det viktigt att föra ut budskapet om biogas och
kommunicera den potential hon ser i produkten.
– Idag är konkurrenssituationen för biogas svår. Det handlar
om att andra länder, främst Danmark, har styrmedel som
gynnar produktion av gas. Det blir därmed billigare för svenska
företag att importera gas, än att köpa inhemsk. Det är en faktor
som utredningen måste titta extra på.

Komplex fråga

Utredningen fick ett första slutdatum den 3 juni detta år, men
det förlängdes senare till sista december. Åsa Westlund betonar
att det är en väldigt komplex fråga som spänner över många
olika samhällsfunktioner och bidrar med många samhällsnyttor.
– Först och främst
måste vi trygga det vi
har och sedan se till
att produktionen kan
växa ytterligare. För oss
i Sverige, som har gott
om fossilfri el i form av
vatten- och kärnkraft, är
transportsektorn mest
angelägen. Där är biogas
en fantastisk resurs för att
minska oljeberoendet.
Åsa Westlund talar
mycket om möjligheten
att förvätska biogasen
för att effektivt kunna
transportera den till
industri och tankställen.
Det är ett krav för att den
Åsa Westlund

ska bli ett alternativ även för den tunga trafiken. Sjöfarten är
ett annat område med stark önskan att hitta alternativa,
fossilfria, bränslen.

Tekniskt skickliga

– Sverige är ett litet land, men det vi gör har betydelse, det
märkte jag påtagligt under mina tio år som EU-parlamentariker.
Och inom biogas är vi ett föregångsland, inte minst när
det gäller tekniskt kunnande. I den omställning som våra
utsläppstunga industrier nu jobbar med lyfter dessutom flera
att de kommer att behöva biogas för att bli fossilfria. Biogasens
breda spännvidd gör det svårt att adressera den till en person
eller ett ansvarsområde. Det är frustrerande för branschen att
inte kunna vända sig till en instans som har ett helhetsansvar.
– Jag ser problematiken och det tittar vi extra på i
utredningen. Nu är det viktigt att vi hittar långsiktiga spelregler
som ger branschen förutsättningar att utvecklas. Och jag tror
att vi har goda möjligheter att lyckas. Det finns ingen politiker
som ifrågasätter nyttan av biogas, utan där råder stor enighet.

Cirkulär ekonomi

En av de stora nyttorna med biogas är ju den cirkulära
ekonomin och den bygger på att man både producerar och
använder gasen, förklarar Åsa Westlund. Branschen samlar
in och behandlar organiskt avfall och bidrar till en hållbar
avfallshantering och resultatet blir biogas och biogödsel som kan
användas som bränsle och växtnäring.
– Om man istället importerar gas faller delar av modellen.
Det synliggör behovet av
ekonomiskt produktionsstöd
av något slag, och det har vi
tagit höjd för i utredningen.
Åsa Westlund jämför
gasbranschen med det
småföretagarsamhälle där
hon växte upp, i småländska
Anderstorp. Alla hjälps åt
och drivs av en positiv anda
för att hitta lösningar. Det
finns en stark vi-känsla
och alla kämpar mot
samma mål.
– På samma sätt känner
jag ett stort engagemang och
vilja från branschen och jag
tror att tiden är mogen för
nya krafttag. 
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Foto: Mikael Svensson

Biogasen har en väldig potential och är helt
nödvändig för att vi ska klara regeringens
högt ställda klimat- och miljömål. Den utvinns
ofta av restprodukter, som i annat fall blir en
belastning för samhället. Men som biogas blir
det en förnybar tillgång i form av drivmedel,
el, värme och bränsle samtidigt som vi får
biogödsel. Kan det bli bättre?

Vi tar ansvar
för vattnets väg

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

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

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

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

MÖRBYLÅNGA KOMMUN

– GLOBALA
PIONJÄRER

– Enligt uppgift är vi först i Europa med att göra dricksvatten
av industriellt processvatten och förmodligen först i världen att
kombinera detta med avsaltning, säger Peter Asteberg. Vi vill
vara föregångare när det gäller cirkulär vattenförsörjning.

R

edan när man kör över Ölandsbron inser man att
dricksvatten är en viktig fråga för ölänningarna.
Precis vid landfästet står en stor skylt som talar
om att du ska vara rädd om, och spara på,
öns dricksvatten.
Därför är det inte konstigt att öns största vattenanvändare,
Guldfågeln, som slaktar 100 000 kycklingar varje dygn, också
fick bli en del av lösningen när öns vattenförsörjning skulle
säkras. Råvattnet till det nya vattenverket består av bräckt
vatten från Östersjön och processvatten från livsmedelsindustrin.
Verket förbrukar upp till 1500 m3 dricksvatten varje dygn
året runt.

Akut vattenbrist

Öland har länge brottats med problem
när det gäller tillgången på dricksvatten.
Här finns inga sjöar, det regnar normalt
mindre i denna region än i övriga
Sverige och det regnvatten som kommer
har, på grund av den ytligt liggande
kalkberggrunden, svårare att rinna
igenom. De grundvattentäkter som finns
behöver påfyllning varje år.
För de 15 000 invånarna i Mörbylånga
kommun, på södra halvan av Öland,
blev detta problem akut i början på
2016. Vintern, som normalt är den
tid då grundvattendepåerna fylls på,
hade gett ytterst små regnmängder
och grundvattennivåerna var lägre än
någonsin tidigare. Senare under året
fick man transportera dricksvatten
från fastlandet för att klara situationen.
Politikerna insåg att något måste göras
och det snabbt.

– Läget var akut. Vi hade tidigare borrat efter grundvatten,
men utan resultat och nu insåg vi att vi måste hitta råvatten som
inte är beroende av regn och grundvattenbildning, säger Peter
Asteberg, projektledare för Mörbylångas nya vattenverk sedan
starten 2016.
– Det blev en rivstart för planerna på ett nytt vattenverk,
fyller VA-chef Jens Olsén i. Hela projektet har löpt väldigt
snabbt och smidigt, även om våra politiker gärna hade sett att
det varit klart redan under 2018. Snabbheten både i projektet
och de politiska besluten visar hur viktig frågan är.

Det blev Apateq, ett företag från Luxemburg som fick
förtroendet att leverera reningstekniken till vattenverket.
Apateq arbetar sedan länge med lösningar för att rena
processvatten inom industrin, men de har inte tidigare
levererat lösningar till rent dricksvatten. Den teknik man
använder är ultrafilter och omvänd osmos.
–Tekniken är inte på något sätt unik eller ny, men det nya är
just att man tar reningen ett steg till. Enligt uppgift är vi först i
Europa med att göra dricksvatten av industriellt processvatten
och förmodligen först i världen att kombinera detta med
avsaltning, säger Peter. Vi vill vara föregångare när det gäller
cirkulär vattenförsörjning.
Före vattenverket passerar processvattnet från Guldfågeln
ett förbehandlingsverk med ultrafiltrering och UV-ljus där
en kraftig reduktion av mikroorganismer sker. Därefter
blandas processvatten och det bräckta vattnet när det går in
i vattenverket. Det första reningssteget är ultrafiltrering och
därefter omvänd osmos där vattnet trycks igenom ett antal
membranfilter som ligger i flera skikt. Därefter återmineraliseras
vattnet och de sista reningsstegen är ett UV-ljus och möjlig
klorering vid behov.
– Det industriella vattnet passerar fem barriärer på sin väg
genom förbehandlings- och vattenverk och dessutom finns
ytterligare en barriär i form av klorering i reserv om det skulle
behövas säger Peter. Vi har hög säkerhetsnivå och dessutom
ligger förbehandling och vattenrening i två olika byggnader
om ett fel skulle uppstå i en av byggnaderna. Då kan vi i teorin
fortfarande leverera ut dricksvatten, men produktionen kommer
förstås att stoppas om något processteg är ur funktion.

DET VAR INTE KONSTIGT ATT
ÖNS STÖRSTA VATTENFÖRBRUKARE,
GULDFÅGELN, OCKSÅ FICK BLI
EN DEL AV LÖSNINGEN.
Peter Asteberg, projektledare, Mörbylånga Kommun.

Jens Olsén och Peter Asteberg står framför tuberna i vilka ultrafiltreringen sker. Ultrafiltermembranen har en porstorlek på 20 nanometer
och har till uppgift att avskilja mikroorganismer och suspenderade
ämnen från vattnet innan det avsaltas i den omvända osmosen.

”Nästan dricksvattenkvalitet”

Totalt förbrukas 3500 – 5500 m3/dygn,
med störst användning under sommaren
när alla sommarboende och turister
anländer. Men den största användaren i
kommunen är Guldfågeln med 1500 m3
dricksvatten/dygn. Redan vid tidigare
planeringstillfällen hade kommunen
sneglat på deras processvatten. Det renas i
det kommunala industrireningsverket och
har sedan släppts ut i Kalmarsund.
Projektplanen utgick från att råvattnet
till det nya vattenverket skulle vara
bräckt vatten och processvatten och
att båda skulle kunna renas i samma
process. Bräckt vatten skulle tas in från
nio strandbrunnar som borrades vid
Kalmarsund och processvattnet skulle tas
in efter industrireningsverket.
I början av 2017 togs tre aktörer in
för att testa idéen och se vilken kvalitet
man kunde uppnå på det renade vattnet.
Omvänd osmos. Här ser man membranResultaten av testerna blev utmärkta och
skikten som ligger i en spiral där vattnet
trycks in från ytterytan in mot rännan i mitten. en regelrätt upphandling gjordes.
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Vattnets väg fram till dricksvattenkvalitet.
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HUR DIGITALISERAD
ÄR ER MÄTVÄRDESINSAMLING?
6765 m3
Prins Felix av Luxemburg och kronprinsessan Victoria under invigningen av
Mörbylångas nya vattenverk.

Intresset för projektet har varit stort, inte bara i Sverige utan
man har hört av sig från hela världen. Peter visar upp ett antal
Invigning skedde med pompa och ståt mitt i sommaren med
artiklar från tidskrifter världen över.
kronprinsessan Victoria och prins Felix från Luxemburg som
– I början av september hade vi Sveriges alla landshövdingar
gäster. Fram till mitten av september var det enbart provdrift
på
besök, vilket visar hur stor dricksvattenfrågan har blivit runt
för att kunna göra alla de kvalitetsmätningar som behövs, men
om i landet, säger Peter
sedan dess levererar man ut prima dricksvatten till sina törstiga
Mörbylånga har flera projekt på gång för att säkra den
kunder. Det nya vattenverket har en kapacitet på 4000 m3/dygn,
framtida
dricksvattenförsörjningen, och det kommer att
men tanken är att normalt köra verket på lägre kapacitet och
påverka VA-taxan. Satsningarna fram till idag, inklusive det
bara gå för fullt när det
nya vattenverket, ligger på
verkligen behövs.
350–400 Mkr och ytterligare
Att leverera dricksvatten
ATT LEVERERA DRICKSVATTEN SOM TILL VISS DEL
investeringar på cirka 200 Mkr
som till viss del är återanvänt
ÄR ÅTERANVÄNT VATTEN FRÅN EN INDUSTRI KAN
är planerade.
vatten från en industri kan
NATURLIGTVIS UPPFATTAS SOM KONTROVERSIELLT.
– Detta påverkar naturligtvis
naturligtvis uppfattas som
VA-taxan
och nu under
kontroversiellt.
hösten har vi höjt taxan med 10 procent på den rörliga delen
– Ja, men förutom enstaka kommentarer och frågor har
och 5 procent på den fasta. Men detta är absolut nödvändiga
acceptansen varit stor, säger Peter. Vi har dessutom försökt att
investeringar för att säkerställa både kvalitet och kapacitet på
informera allmänheten så brett som möjligt. Exempelvis hade
vårt framtida dricksvatten, avslutar Jens Olsén.
vi i våras sju informationsträffar som var mycket uppskattade.
Alla i kommunenen vet ju också vilket pressat läge vi har haft.
Nu kommer vi att ha en bra dricksvattenförsörjning för lång
Artikeln fortsätter på sid 26.
tid framåt.

Högtidlig invigning

1.5 m3/h

8° C

8° C
6765 m3

2.7 m3/h

HYDRUS 2.0
SMART VATTMÄTNING

Peter Asteberg testar vattnet efter de två första reningsstegen,
men före återmineraliseringen. I detta steg har vattnet en lätt smak
av metall.

Bilden visar trycktuberna som omvänd osmos-membranen är
placerade i.
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Använd tiden smart. Har ni fortfarande mekaniska mätare som avläses manuellt? I så
fall lägger ni ner onödig tid som kan användas bättre. HYDRUS 2,0 är klar för
avläsning via mobilt eller fast nätverk direkt efter installationen. Mätdata kan användas
för övervakning, analyser göras och enkel överföring för fakturering. Få pålitlig
information så ofta ni vill, alla fakturor är baserade på faktisk förbrukning även när
kunder flyttar - och för färre fakturaklagomål. Hydrus 2.0 även tillgänglig som
bulkvattenmätare.
Diehl Metering – Epost: info-dmse@diehl.com - Tel: 08 – 800 400
www.diehl.com/metering

– Mörbylångas nya vattenreningsverk var ett mycket
intressant och positivt projekt
för oss. Vi hade mycket
goda kontakter med både
beställare, myndigheter och
övriga inblandade, säger
Bogdan Serban, CEO på
Apateq.
Apateq är ett cleantechföretag från Luxemburg
som främst jobbar med
vattenrening inom industrin
och avgasrening inom
sjöfarten. Genom den
skandinaviska agenten,
Björneman Water, blev
Apateq ett av de tre företag
som var med i den inledande
försöksfasen.
Detta är Apateqs första
projekt där man renar
industriellt processvatten
till dricksvattenkvalitet. På
frågan om det här är en
framtidsmarknad för Apateq
blir svaret från Bogdan
Serban både positivt och mer
avvaktande.
– Det finns ett stort behov
av rent dricksvatten över
hela världen, ett behov som
blir större och större och
tekniken finns, vilket är bevisat
i Mörbylånga. Men det finns
också en stor tvekan från
många människor att använda
just renat industriellt vatten till
dricksvatten. Därför kommer
omställningen att ta tid. 

Bogdan Serban, CEO, Apateq.

ANSVAR FÖR

SAMHÄLLE

FRÅN PROCESSVATTEN TILL
DRICKSVATTEN

VATTENFÖRSÖRJNING PÅ
LANDSHÖVDINGENS BORD
Landshövding Maria
Larsson hämtar
mig i länsstyrelsens
entré på Stortorget
i Örebro.
Sekreteraren är
frånvarande idag.
Hon visar in till
sina tjänsterum där
kaffe med dopp står
uppdukat.

myndigheten, eftersom
vatten är så centralt för alla
verksamheter. Kan vi inte
säkra tillgången till friskt
vatten har regionen ingen
möjlighet att utvecklas.

Duschrekord
Maria Larsson,
landshövding,
Örebro län

M

ed samma självklarhet som hon
serverar kaffe och sprider trivsel,
är hon landshövding och statens
förlängda arm i Örebro län. Och då är
frågan om vatten central.
– Vi människor har nog alltid insett
vårt beroende av vatten, men behandlat
det lite styvmoderligt, betonar hon.
Samtidigt som vi konstaterar att vatten
är ursprunget till allt liv, är det så gott
som gratis och flödar ur kranarna.

Vattenförsörjningsplaner
Länsstyrelserna i Sveriges 21 län är
skyldiga att upprätta vattenförsörjningsplaner för sina län, eller regioner. En
vattenförsörjningsplan ska tala om
var vattenresurserna och behoven
finns – nu och i framtiden. Syftet är att
säkerställa tillgången på dricksvatten
på lång sikt.
Det blir allt mer aktuellt i takt med att
klimatförändringarna gör sig gällande
och påfrestningarna på miljön blir
synbara. Då gäller det att höja blicken
och se vilka åtgärder som gynnar alla
kommuner och hur man kan säkra upp
god tillgång till rent vatten. Det handlar
också om att skapa krisplaner för oväntade olyckor och riskscenarier samt att
göra prioriteringar för vilka som ska ha
vatten först om bristsituationen uppstår.
– Jag är omgiven av duktiga
medarbetare med stor faktakunskap,
konstaterar hon. Det här är en fråga
som berör de flesta avdelningar på
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Maria Larsson har ett nära
och innerligt förhållande till
vatten. Uppvuxen på landet
i södra Småland, med egen
brunn på gården, fick hon tidigt lära sig
att vara rädd om vattnet. Det var ingen
självklarhet, brunnen kunde sina under
torra somrar. Hon berättar med ett
leende att man kan duscha på 53 sekunder, om man använder en handdusch
och inte tvättar håret!
– Jag älskar att bada i sjöar från
tidig vår till sent in på hösten, avslöjar
hon också.

Miljöfond
I Örebro landsting finns 12 kommuner
av varierande storlek och en del av
Bergslagen ingår i länet, därav finns
mycket uppdämt vatten och vattenverksamhet. Det finns cirka 120 små
vattenverk och 600 dammar. Då säger
det sig självt att det krävs samordning,
betonar hon.
En del av dammarna har idag ingen
knytning till kraftproduktion. Då händer
det att ägaren inte vill underhålla dammen utan vill att den ska rivas ut. Men
grannar omkring kan tycka att dammen
är en vacker vattenspegel eller att den
har ett kulturhistoriskt värde och vill
därför att den ska bevaras.
– Det är en typ av intressekonflikt,
som lätt uppstår när gammalt och nytt
möts. De största kraftbolagen har, som
kompensation för sänkt fastighetsskatt,
skapat en speciell miljöfond. Syftet är
att uppfylla kraven på moderna miljövillkor, vilket till exempel kan vara att
bygga fiskvägar.
– En ny lag från årsskiftet säger att
alla vattenverksamheter med elproduktion måste uppfylla moderna miljövillkor.

KAN VI INTE SÄKRA TILLGÅNGEN TILL
FRISKT VATTEN HAR REGIONEN
INGEN MÖJLIGHET ATT UTVECKLAS.

Det kommer att vara ett stort arbete
i vårt län med tanke på att vi har så
många vattenverksamheter.

Tacksam roll
Maria Larsson lyfter fram ett exempel
där länsstyrelsens kompetens användes
på ett effektivt sätt. Åtta kommuner bad
om hjälp för att organisera ett projekt
med målsättning att de gemensamt
ska kunna hämta vatten från Vättern.
Länsstyrelsen gick in som sammankallande och pådrivande part. Idag har fem
av de åtta kommunerna bildat ett bolag
för att driva projektet i hamn. Planen är
att bygga en tunnel som transporterar
vatten med hjälp av självfall. Projektet
är tänkt att vara klart 2030. Länsstyrelsen ingår inte i bolaget utan kommer
nu att ha en tillståndsprövande roll samt
ha tillsyn över projektet.
– Det är viktigt att veta vilken stol
man sitter på, säger Maria. Annars kan
det bli galet. För länsstyrelsen var det
ett roligt uppdrag att få kommunernas
förtroende och att kunna använda
duktiga medarbetares kompetens på
detta sätt.

Bidrag till våtmarker
Länsstyrelsen har också bidrag att dela

ut för anläggande av våtmarker som
hjälper till att utjämna tillstånden skyfall
och torka. Efter ett århundrande av
mycket utdikning finns nu behov av att
åter anlägga fler våtmarker.
– Vi vet ju att extremväder följer i
klimatförändringarnas fotspår och vi
behöver rusta för det. Regeringen har
tillsatt en lång rad åtgärder som hjälper
oss att hantera miljön. Men det är vi
människor som måste göra jobbet.
Och från Länsstyrelsernas håll handlar
det mycket om att förmedla kunskap
om vilka möjligheter som finns och att
borga för ett gott samarbete.

Två jobb i ett
Att vara landshövding innebär egentligen att man har två olika jobb,
förklarar Maria Larsson. För det första
är hon myndighetschef och leder
arbetet på Länsstyrelsen. Det handlar
om att utföra de uppdrag som står i
regleringsbrevet, till den kostnad som
budgeten anger.
– Det är ett inspirerande arbete med
tydligt uppdrag och ansvarsområde, precis som de flesta myndighetschefer har.
– Men den andra delen av jobbet
handlar om att ”främja länets utveckling” och där har jag betydligt friare
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händer, säger hon med en glimt i ögat.
Där kan jag lägga örat mot marken, hitta
goda samarbetspartners och driva projekt som jag tror gagnar medborgarna
i länet.

Självförsörjning
Ett sådant projekt handlar om att skapa
en vätgasmack i Örebro och på så vis
kunna främja både miljön, regionen och
Sverige i stort.
– Vätgas är ett fantastiskt drivmedel,
betonar hon. Allt som kommer ut ur
avgasröret är ett par droppar vatten.
Men än så länge återstår mycket forskning och utveckling innan priset blir
konkurrenskraftigt.
– Då är biogasen ett bra alternativ,
som vi bör kunna bygga ut och använda
betydligt effektivare. Den är också ett
bra exempel på hur vi kan höja graden
av självförsörjning.
I det sammanhanget framhåller
Maria Larsson Länsstyrelsernas viktiga
uppdrag att arbeta med civilt försvar
och exempelvis öka livsmedelsproduktionen inom landet. Också i det arbetet
blir tillgången till vatten en av de
centrala frågorna. 

SAMHÄLLE

RESERVVATTEN SÄKRAT
TILL REGIONENS SJUKHUS

Karlskoga är klart – Örebro och Lindesberg har lösningar som snart
tas i drift. Region Örebro län har lyckats ta ett helhetsgrepp för att
säkra tillgången till reservvatten vid sina tre sjukhus.
TEXT OCH FOTO FREDRIK MÅRTENSSON
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edan på 90-talet började vi
titta på lösningar för att säkra
behovet av reservvatten. Att
vi har ett så bra samarbete
med kommunerna runtom i länet har
bidragit till att vi nu börjar bli färdiga,
säger Bengt Bodin, avdelningschef inom
regionens fastighetsavdelning.
Vi träffas utanför regionkansliet
i Örebro, beslutscentrum för
hälso- och sjukvården inom Örebro
län. Inom slutenvården är USÖ –
Universitetssjukhuset Örebro – den
stora enheten som kompletteras
med akutsjukhusen i Lindesberg
och Karlskoga.
När flera regioner har svårt att hitta
effektiva reservlösningar för vatten, har
Örebro län lyckats ta ett helhetsgrepp.
Men det handlar om olika lösningar som
är anpassade efter lokala förhållanden.

Fast egentligen behövs nog inte någon
utomstående som påpekar värdet av
reservlösningar. Region Örebro län har
haft sin beskärda del av ”haverier” som
hade kunnat slutat illa.
- Vi hade bland annat en avstängning av Svampen, den klassiska
vattenreservoaren i Örebro, efter att
vattnet blivit kontaminerat där. För
omkring tio år sedan slog ett åskoväder
ut vattenverket i Örebro. Så visst har vi
varit medvetna om vår sårbarhet.
Första lösningen på plats blev
Karlskoga lasarett för ett par år
sedan. Kommunalt vatten från
grannkommunen Degerfors är nu
huvudlösningen för lasarettet, med
kommunalt vatten från Karlskoga
som reservlösning.
Modellen har växt fram utifrån
behovet inom Degerfors kommun, att
klara vattenförsörjningen i de yttre
delarna av kommunen, mot gränsen till
Karlskoga. Regionen såg nyttan av att
haka på satsningen och investerade drygt
tio miljoner kronor för att få reservvatten.

Vatten från Svartån

- I början hade vi stort fokus på
djupborrade brunnar, men det visade
sig inte vara ett framkomligt alternativ.
Arbetet tog fart ordentligt kring 2005 när
MSB gick ut med en skrift som betonade
vikten av reservlösningar – inte bara för
vatten utan även när det gäller el och
värme, säger Bengt Bodin.

Vid USÖ i Örebro investerar regionen
drygt 40 miljoner kronor i ett eget
vattenverk som kan hämta vatten från
Svartån om problem skulle uppstå med
ordinarie vattenleveranser. I början av
nästa år ska det projektet vara färdigt.
På Lindesbergs lasarett bygger
lösningen på samarbete med det
lokala, kommunägda energibolaget.
Tillsammans med Linde energi
samordnas pumpning av grundvatten för
att ge både fjärrkyla, och efter filtrering,
även dricksvatten.
Region Örebro investerar 24 miljoner
kronor i projektet som ska vara klart
våren 2021.
- Vi har skrivit ett 15-årigt avtal om att
vara garanterade dricksvatten om den
kommunala vattenförsörjningen skulle
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Bengt Bodin,
fastighetsansvarig
Region Örebro.

slås ut. Samarbetet med Linde energi
är ett väldigt bra exempel på hur
kommun och region tillsammans
kan skapa samhällsnytta där man
verkligen ansträngt sig lokalt i
Lindesberg för att hitta bästa tekniska
lösning, säger Bengt Bodin. 
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BEHÖVS KRING
SLÄCKNINGSARBETE
FOTO CHRISTIAN FERM     

Vattenledningarna drogs
ursprungligen för att underlätta
brandsläckningen i städerna.
Bränder var vanliga och det var svårt
att transportera vatten med häst
och vagn. Lösningen blev ledningar
under jord med brandposter på
strategiska ställen.

enklare, eftersom släckvattnet rinner ner i dagvattenledningar och
sedan vidare till reningsverk. Men
på landsbygden blir valet svårare.
– Vi släcker till exempel inte
bilbränder inom skyddsområden
för vattentäkter. Det leder till
alldeles för mycket kontaminerat
vatten som rinner ner i marken. Då
får bilarna brinna upp och ämnena
stiga upp i luften istället, där är det
lättare att rena bort!

et är det inte många som känner till idag, säger
Lars-Göran Uddholm, brandchef vid Södertörns
brandförsvarsförbund*, med ett brett leende.
– Nu önskar många att brandkåren inte var
uppkopplade till dricksvattennätet, eftersom vi kan vara
riktiga storförbrukare!
Svenskt Vatten har stämt träff med Lars-Göran Uddholm för
att höra hur brandförsvaret resonerar kring vatten och vattnets
betydelse i samhället. Frågan är mycket central, poängterar han,
och kräver svåra avväganden så gott som dagligen.

Nya metoder?

D

Vatten vanligast

Vatten är fortfarande det släckningsmedel som används allra
mest och som släcker flest bränder, förklarar Lars-Göran. När
vattnet förångas tar det energi från elden, som därmed dör.
Genom att blanda vatten med skum kan man höja släckningseffekten, men det får istället konsekvenser med föroreningar
i marken.
– Efter miljöskandalerna med PFAS i brandskum har vi blivit
väldigt restriktiva. Tidigare hade man ingen vetskap om vilka
problem det åsamkade, men nu är miljöfrågan i ständigt fokus.
Lars-Göran Uddholm har arbetat i branschen i drygt 45 år
och tycker att det saknas relevant forskning om alternativa
brandsläckningsprodukter. Han anser också att det behövs mer
utbildning och samtal kring hur mycket vatten som faktiskt
används jämfört med hur mycket som egentligen behövs. Det
förbrukade vattnet, så kallat släckvatten, innehåller ofta skadliga
ämnen och bör vara så lite som möjligt. När det väl når grundvattnet är det svårt, eller näst intill omöjligt, att rena bort.

Svåra avvägningar

– Vi ställs ofta inför svåra
avvägningar; hur mycket
vatten ska vi använda för att
rädda egendom och när ska vi
låta till exempel en fastighet gå
förlorad? När det handlar om
liv är valet enkelt, men är det
värt att rädda ett enskilt hus
om vi istället förorenar stora
markområden?
När det handlar om tätbebyggda områden är det ofta

Lars-Göran Uddholm,
brandchef Södertörns
brandförsvarsförbund.

Istället för att fundera över hur
man på bästa sätt kan ta tillvara
på och rena släckvattnet anser Lars-Göran Uddholm att man
måste hitta andra sätt att bemästra elden, än att ösa på med
vatten. Metoden har utvecklats under andra förutsättningar, när
ingen funderade över föroreningar i grundvatten och tillgången
på vatten var god.
Men under senare års torka, med bevattningsförbud på
många håll, har frågan fått ytterligare en dimension. Nu
ökar trycket på att använda så lite dricksvatten som möjligt i
sammanhang där det fungerar med annat vatten.
– Det vore naturligtvis bra om vi kunde använda ”gråvatten”
i framtiden, samtidigt som vi ju inte vill sprida föroreningar
vidare. Dagvatten kan ju innehålla farliga ämnen, som vi inte
vill ska hamna i släckvattnet.

Skogsbränder

Både 2014 och 2018 drabbades Sverige av stora skogsbränder
som satte brandförsvaret på prov. I de sammanhangen belastas
inte de kommunala vattenledningarna, utan man använder
vatten från närbelägna vattendrag. Men även där efterfrågar
Lars-Göran effektivare släckningsmetoder.
– Ungefär 50 procent av vattnet försvinner i luften och gör
aldrig någon reell nytta. Det finns vissa ämnen man kan tillsätta
för att höja effektiviteten, men de är inte godkända i Sverige.
Och återigen kan man fundera över vilka ämnen vi vill sprida i
naturen och i våra skogar.
– Överhuvudtaget har vi mycket att lära när det handlar om
stora skogsbränder, det har vi varit ganska förskonade ifrån. Där
finns gott om expertis inom
EU. I exempelvis Spanien har
man stor erfarenhet att dela
med sig av.
Generellt efterfrågar
Lars-Göran Uddholm ett ökat
samarbete mellan olika instanser i samhället. Både på lokal,
nationell och internationell
nivå. Vid brandsläckning tär
vi på samhällets gemensamma
resurser och det bör ske
i samförstånd. 

*Södertörns brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund som styrs av en förbundsdirektion. Förbundet bildades 1993 och består idag
av tio medlemskommuner. Organisationen styrs av en förbundsdirektion med förtroendevalda politiker från dessa kommuner. Direktionen
fastställer organisationens inriktning och mål. Brandchefen är genom delegation utsedd att leda organisationens dagliga arbete.
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NÄR DET HANDLAR OM LIV ÄR VALET ENKELT,
MEN ÄR DET VÄRT ATT RÄDDA ETT ENSKILT HUS OM VI
ISTÄLLET FÖRORENAR STORA MARKOMRÅDEN?

Vatten var tidigare en ickefråga. Men problem med
grundvatten, torka och häftiga skyfall som leder till översvämningar,
har satt frågan på den politiska
agendan. Skillnaderna är stora i
landet. Vad kan regeringen göra för
att minska problemen? Vilken är
regeringens roll?
Vi ska stå väl rustade inför förändringar
i klimatet, därför driver regeringen en
ambitiös klimatpolitik. Det gäller också
på vattenområdet. Det är framförallt
kommunerna som ansvarar för åtgärder i
syfte att säkerställa dricksvattenkvaliteten,
men regeringen får löpande rapporter
från våra myndigheter om läget.

2

Har regeringen några
satsningar i BP20 som stärker
skyddet för svenskt dricksvatten?
I budgeten för 2020 satsar regeringen
3 miljoner kronor för att stärka
Livsmedelsverkets samordnande uppdrag
för att skydda tillgången till säkert dricksvattenfrågor. Arbetet ska omfatta hela
kedjan, från grundvatten till kran. På så
vis kan Livsmedelsverket ge bättre stöd i
lokala och regionala dricksvattenfrågor.
I uppdraget ingår att Livsmedelsverket
ska bygga vidare på sitt tidigare samordningsansvar för de statliga myndigheternas insatser på det här området.

3

Det har framförts kritik över
att Sverige inte har någon bra
och effektiv organisation för vattenförvaltning. Vad säger du om det?
Regeringen tillsatte ju en utredning
2017 som har i uppdrag att se över
organisationen av vattenförvaltningen
i Sverige. Översynen ska bidra till en
effektiv, förankrad och ändamålsenlig

förvaltning av yt- och grundvatten. Utredningen ska vara
färdig den 31 december 2019
och jag ser fram emot att ta
del av utredningens slutsatser.

Våtmarker
Regeringen satsade även
200 miljoner kronor under
2018 för att i större utsträckning restaurera och
anlägga våtmarker i syfte
att stärka landskapets egen
Regeringen har tillförmåga att hålla kvar och
satt ett antal utredbalansera vattenflöden.
ningar som har kommit
I vårändringsbudgeten för
med förslag som bara har
2019 föreslog regeringen
hamnat i byrålådan hos
Jennie Nilsson,
vidare satsa 200 miljoner
regeringen. Varför tar ni
landsbygdsminister.
på att bl.a. fortsätta arbetet
inte förslagen vidare/
med att restaurera och
varför gör ni inte mer?
anlägga våtmarker.
Det är viktigt att vi noga analyserar de
I somras beslutade regeringen om en
förslag som kommer från utredningar.
ny förordning som möjliggör stöd till
Ibland kan det ta olika lång tid och det
åtgärder som syftar till bättre vattenhuskan se olika ut vad förslagen resulterar i.
hållning och bättre tillgång till dricksJag vill verkligen understryka att frågan
vatten. Förordningen innebär en möjom dricksvattenförsörjning och vattenlighet att lämna stöd till åtgärder som
brist är en fråga som är viktig och som
motverkar vattenbrist och torka.
regeringen prioriterar.
Stöd kan sökas av bl.a. kommuner,
kommunala va-bolag och företag.
Vad har regeringen och
Sammanlagt avsätts 45 miljoner kronor
myndigheter gjort för övriga
under 2019 som kan betalas ut med stöd
åtgärder?
av förordningen.
Regeringen och de statliga myndigRegeringen har gett samtliga länsheterna arbetar med flera olika åtgärder
styrelser i uppdrag att kartlägga och
för att hantera vattensituationen på både
analysera vattensituationen på regional
kort och lång sikt. Regeringen har i budoch lokal nivå i respektive län.
geten för 2018 satsat 50 miljoner kronor
Länsstyrelserna ska enligt uppdraget
årligen t.o.m. 2021 för länsstyrelsernas
också redovisa vilken förmåga som finns
arbete med förebyggande åtgärder för
för att förebygga och hantera en vattenskydd av vatten, exempelvis genom inrätbristsituation. Uppdraget syftar till att
tande av vattenskyddsområden. I vårändge fördjupad information om situatioringsbudgeten för 2019 har regeringen
nen för att vara förberedd på eventuell
en satsning om 120 miljoner kronor på
vattenbrist. Uppdraget har redovisats
åtgärder för havs- och vattenmiljö, av
den 20 maj och den 15 juli 2019. SGU
dessa medel föreslogs 20 miljoner kronor
har fått förstärkta resurser för att bistå
avsättas för arbete med vattenskyddskommuner och län med fördjupade
områden i syfte att öka takten med att
kartläggningar av grundvattenresurser i
inrätta och se över sådana.
särskilt utsatta regioner.

4
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Klimatanpassning
Regeringen beslutade i mars förra året om
en nationell strategi för klimatanpassning.
I strategin pekar regeringen också ut åtta
områden där det är särskilt viktigt med
klimatanpassning. Dessa ligger bland
annat till grund för myndigheternas
fortsatta arbete. Ett av dessa områden är
brist i vattenförsörjningen för enskilda,
jordbruk och för industri.
Regeringen finansierar förebyggande
och kunskapshöjande insatser, utredningar
och samordning för att förebygga och
begränsa samhällets sårbarhet till följd
av klimatförändringar. Myndigheterna
som får del av anslaget är Lantmäteriet,
MSB (myndigheten för samhällsskydd
och beredskap), SMHI, SGU samt
länsstyrelserna.
Boverket har inom ramen för sin verksamhet redovisat en kartläggning med
förslag i arbetet med dricksvatten i frågor
om fysisk planering. Ett fortsatt arbete
planeras av regeringen i dessa frågor.
I regeringens beslut om kommande
transportplaner för åren 2018–2029
om 622 miljarder kronor finns medel
avsatta med 1,7 miljarder för skydd av
yt- och grundvatten. Regeringen följer
uppdraget årligen.

6

Ska vatten begränsas?
Det är kommunerna som är

ansvariga för hushållens tillgång till
dricksvatten och vattenförsörjningen,
så det har jag som ansvarig minister
inga synpunkter på. Länsstyrelsen
ansvarar för att ta fram regionala
vattenförsörjningsplaner. Situationen
ser väldigt olika ut runt om i landet.
Regeringen och jag följer noga arbetet
och har nyligen lämnat ett regeringsuppdrag till Länsstyrelsen i Kalmar
som sammanställer alla åtgärder som
är vidtagna med avseende på vattensituationen i regionerna.

7

Skillnaderna mellan stad
och landsbygd är påtagliga.
Små orter i Norrland avfolkas, men
kravet på kommunal VA kvarstår
till orimliga kostnader. Samtidigt
växer städer och befintlig VA räcker
inte till. Vad göra?
Vi arbetar med den här frågan på lite
olika sätt. Regeringen har bland annat
tagit emot förslagen från utredningen
om vägar till hållbara vattentjänster som
hanterar delar av den här frågan. Den är
nu remitterad och Miljödepartementet
bereder frågan vidare.

8

Hur ska Sverige klara reinvestering i VA-nätet? Nätet
är gammalt och behovet överhängande, återanskaffningsvärdet ligger
på minst 800 miljarder kronor.
Enligt lagen får inte VA-bolagen gå
med vinst eller spara pengar till
investeringar, vilket är problematiskt. Vad kan regeringen göra?

5
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Regeringen arbetar med frågan. Vi
har tagit emot förslagen från utredningen
om vägar till hållbara vattentjänster som
hanterar delar av den här frågan. Den är
nu remitterad och Miljödepartementet
bereder frågan vidare.

9

Vad händer om det
blir en akut situation
om dricksvatten?
I Sverige utgår samhällets krisberedskap bland annat från den så kallade
ansvarsprincipen. Ansvarsprincipen
innebär att den som har ansvar för en
verksamhet under normala förhållanden
har motsvarande ansvar även under krissituationer. Det innebär att kommunerna
har ett ansvar för att vidta nödvändiga
åtgärder för att säkra den allmänna
dricksvattenförsörjningen.
Livsmedelsverket har redan
en funktion som kallas för
VAKA, vad innebär den funktionen?
Livsmedelsverket ansvarar för den nationella vattenkatastrofgruppen (VAKA),
som ger stöd till kommuner och regioner
vid akuta problem med dricksvattenförsörjningen. Dels består stödet av
konkret information och analys av
dricksvatten, dels består stödet i att låna
ut nödvattentankar och tillhörande
utrustning som finns stationerad på sex
orter i Sverige. Dessa är Borås, Eslöv,
Luleå, Stockholm, Sundsvall och Visby.
VAKA har fått permanent finansiering
med 3,7 miljoner kronor av regeringen
från 2018. 
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SMHI genomför i egen regi, eller i
samarbete med andra myndigheter, en
rad projekt som relaterar till vattenbrist
och torka.
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FORSKARE SATSAR
PÅ SANERING AV PFAS
Medvetenheten om
PFAS skadlighet finns
och även teoretiska
modeller som grund
för sanering. Luleå
tekniska universitet,
LTU, tar sig nu an
utmaningen att
”göra verkstad” av
reningsmetoder för
både grundvatten
och förorenad mark.
TEXT OCH FOTO
FREDRIK MÅRTENSSON

D

et är lite av en utmaning ur
en forskares synvinkel att
släppa lite på perfektion för
att hitta de bästa reningsprocesser som kan fungera i fältmiljöer,
säger Jurate Kumpiene, professor inom
avfallsteknik vid LTU.
Hon leder det forskarlag vid LTU som
under de närmaste åren ska undersöka
olika alternativ för att sanera PFAS,
en grupp högfluorerade ämnen som
inte bryts ner i naturen och som kan
orsaka cancer.
Svenskt Vatten har agerat för
att fasa ut PFAS som framför allt
förorenat miljöer kring flygplatser
och brandövningsplatser som en
effekt av att PFAS-ämnen förekommit
i brandbekämpningsmedel.
Debatten kring PFAS har varit livlig
på många orter och inte minst lokalt
i Luleå med föroreningar kring
flygplatsen.

Teori måste bli praktik

Men att använda olika teoretiska
modeller för sanering har visat sig
svårt och väldigt dyrt.
– Vår inriktning i forskningsprojektet
är att försöka undvika transport av förorenade massor till deponier eller andra
anläggningar. För att klara saneringen

Professor Jurate Kumpiene leder forskning vid LTU för att nå fram till effektiv sanering av PFAS.

ute i fält krävs att man i viss mån kompromissar mellan effektivitet och vad som är
praktiskt möjligt. För en forskare är det
en lite annorlunda inriktning eftersom vi
vanligtvis söker efter perfektion, men just
för PFAS-föroreningar är det en nödvändighet, säger Jurate Kumpiene.
SGI har som ansvarig expertmyndighet skjutit till 2,5 miljoner kronor för en
treårig satsning på att utveckla saneringsmetoder. Till det har EU-medel

EN VIKTIG UPPGIFT FÖR OSS ÄR
ATT UNDERSÖKA HUR TÄNKBARA
METODER KAN KOMBINERAS FÖR
ATT UPPNÅ STÖRSTA EFFEKT
(Interreg) tillkommit som gör det möjligt
för LTU att samverka med lärosäten i
Uleåborg och Tromsö.
Att sanera vid utsläppskällan är nödvändigt, säger Jurate Kumpiene.
– Sprider sig PFAS-ämnen ut i vattensystem är det i stort sett omöjligt att
samla in. Det finns exempel på att PFAS
spåras i vatten kring Antarktis.

Tillsätta energi

Vilka saneringsmetoder kan det
handla om?
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– Det finns rätt varierade metoder att
välja mellan där man kan tillsätta energi
som exempelvis ljus eller värme för att få
igång olika processer. En viktig uppgift
för oss är att undersöka hur tänkbara
metoder kan kombineras för att uppnå
största effekt.
Forskargruppen vid LTU kommer
i ett första skede att testa olika metoder i
labbmiljö för att sedan ”skala upp”
det till försök ute i fält. Tester kommer
att ske i Umeå med kommunägda
deponeringsanläggningen Dåva DAC,
samt även flygplatsen i Umeå, som
samarbetspartner.
Arbetets leds av Jurate Kumpiene
och forskarkollegan Ivan Carabante
som samarbetat i mer än tio år inom
olika projekt för sanering av förorenad
mark och förorenat grundvatten.
– Det finns en bra forskningsgrund för
att hitta lämpliga metoder för sanering i
fält. Jag är hoppfull om att vi ska kunna
presentera en lösning som är användbar
inom de tre år som forskningen ska pågå,
säger Jurate Kumpiene.
– Numera finns också en bred insikt
om de skador som PFAS-föroreningar
orsaker och att vi måste hantera det på
något sätt för att värna både folkhälsa
och miljö. 

Varje droppe räknas
Hur presterar och fungerar din anläggning?
Efterfrågan av vatten fortsätter att öka och vattenindustrin står inför stora
utmaningar. Oavsett om det gäller förvaltning av vattennätverk, rening av
dricks- eller avloppsvatten så har Siemens de rätta lösningarna. Lösningarna
som kan spara kostnader, miljön och öka din anläggnings prestanda. Med
Siemens som partner kan du vara säker på att varje droppe räknas.

siemens.se/vatten

URBAN SYMBIOS
GER MALMÖ
ENERGIKICK

Här pumpas det renade avloppsvattnet in
i pumphuset för att sedan filtreras och användas som energikälla. Efter processen är
vattnet nedkylt och leds ut i Öresund.
Pumphuset rymmer fyra stora värmepumpar
som med hjälp av kompressorer, förångare
och kondensatorer utvinner spillvärmen i
avloppsvattnet.

D

en nya fjärrvärmeanläggningen är strategiskt
placerad i Norra hamnen i Malmö: ett stenkast från
VA Syds avloppsreningsverk, Sjölundaverket, och
nästan vägg i vägg med det kommunala bolaget
Sysavs avfallskraftvärmeverk. Det är ingen slump att energibolaget Eon placerat sin anläggning just här.
– Det ligger perfekt för oss, både med tanke på anslutningen
till fjärrvärmenätet och de ”grannar” vi samarbetar med, säger
Mats Egard, projektledare på Eon.
Anläggningen började byggas sommaren 2015 och stod färdig
för drift hösten 2017. Inne i pumphallen ryms ett avancerat
system med fyra separata värmepumpar som ”suger ut” värme
från det renade avloppsvattnet som VA Syd levererar från
reningsverket. Värmepumparna har en total effekt på 40 MW
och ska vid full drift producera omkring 200 GWh värme per
år. Produktionen står för cirka åtta procent av Malmös totala
fjärrvärmebehov och motsvarar årsvärmeförbrukningen hos
cirka 10 000 villor.
– Förr pumpades avloppsvattnet efter rening direkt ut i
Öresund, vilket innebar ett onödigt energispill. Nu tillvaratar vi
i stället energin i det ljumma vattnet för att värma upp Malmös
bostäder och fastigheter, säger Mats Egard.

ATT ÅTERVINNA VÄRME ur spillvatten via värmepumpar är en
teknik som idag förekommer på flera reningsverk runt om i
Sverige. Men Eons anläggning är unik i ett avseende. Medan
de flesta värmepumpssystem arbetar med konventionella
köldmedier har Eon istället valt ett system med ammoniak
som köldmedium.

– Ammoniak är, till skillnad från övriga köldmedier, ett naturligt ämne som inte orsakar några klimatutsläpp. Med tanke på
att EU har skärpt miljökraven kring användning av köldmedier
har vi en betydande ekonomisk och miljömässig fördel av att
välja den här lösningen.
Miljöaspekten har, vid sidan av ekonomin, ökat motivet för
investeringen. Eons målsättning är att alla värmeleveranser i
Malmö från och med år 2025 ska baseras på antingen förnybar
eller återvunnen energi. Värmepumpsanläggningen utgör ett
litet, men viktigt, steg i företagets energiomställning, framhåller
Mats Egard.
– Vi kommer successivt att uppgradera eller fasa ut våra
äldre värmeanläggningar, varav vissa eldas med fossila bränslen. Genom att ersätta dem med miljövänligare teknik kan vi
leverera ”grön” värme till kunderna, samtidigt som vi minskar
våra klimatutsläpp. I detta fall bidrar pumpanläggningen till
att ersätta annan fossibränslebaserad fjärrvärme och reducera
koldioxidutsläppen med uppåt 50 000 ton per år.
ENLIGT KERSTIN HOYER, projektledare och utredningsingenjör
på VA Syd, är värmepumpsanläggningen vid Sjölundaverket
ett utmärkt exempel på så kallad industriell symbios, det vill
säga en samverkansform där industriella aktörer drar nytta av
varandras resurser och kompetensområden.
– En fördel med symbiotiska initiativ är att det öppnar dörrar
mellan olika verksamheter och att man tillsammans upptäcker
nya möjligheter som varje part för sig kanske inte hade tänkt på
och inte heller ensam kunnat genomföra, säger Kerstin Hoyer.
Utmaningen är att få systemlösningarna att fungera, såväl
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(Källa: Fissac, DeladEnergi.se)

SÅ FUNGERAR FJÄRRVÄRMEANLÄGGNINGEN
VID SJÖLUNDA RENINGSVERK

I en nybyggd pumphall vid Sjölunda reningsverk i Malmö uppgraderas
spillvärmen i avloppsvattnet till värdefull fjärrvärme. Anläggningen är
resultatet av ett affärssamarbete mellan VA Syd och energibolaget Eon.
Nu höjs ambitionsnivån för ökad samverkan och ”urban symbios”
mellan stadens industriella och kommunala aktörer.
TEXT OCH FOTO LARS BÄRTÅS

Industriell symbios är ett sätt för
företag att samverka och hitta
möjligheter att använda avfall
som råmaterial. Ordet ”symbios”
är vanligtvis förknippas med
relationer i naturen där två eller
flera arter ömsesidigt gynnas av
att utbyta material, energi eller
information. Industriell symbios
kan minska behovet av både
råvaror och avfallshantering och
därigenom sluta återvinningsloopar – ett grundläggande
inslag i den cirkulära ekonomin.
Det kan också minska utsläpp,
reducera energiförbrukning och
skapa nya intäktsströmmar. Urban
symbios innebär att stadens olika
verksamheter involveras kring
resursåtervinning.

Mats Egard, projektledare på Eon, har styrt
arbetet för att få anläggningen på plats och
har haft ett bra samarbete med grannbolagen
VA Syd och Sysav.

Renat avloppsvatten pumpas in i anläggningen och filtreras innan det når
värmeväxlarna. Värmen i avloppsvattnet, som i snitt håller en temperatur
kring 14–15 grader, tas upp av värmepumparna. Processen innebär att avloppsvattnet kyls ned och pumpas ut från anläggningen, medan fjärrvärmevattnet som värmts upp av värmepumparna till cirka 65 grader leds vidare
till Sysavs avfallsanläggning. Där hettas vattnet upp till 90 grader och förs
sedan ut i fjärrvärmenätet. En fördel med värmepumparna är att de snabbt
kan startas upp och stängas av efter aktuellt behov och kan användas vid
topplast, istället för bränsleeldade värmepannor.

tekniskt som affärsmässigt, för alla involverade parter. När det
sätt. I ett senare skede blir det betydligt krångligare att gå in och
gäller avloppsvatten som energiresurs vore det möjligt att plocka
göra justeringar, säger Kerstin Hoyer.
ut spillvärme i någon annan del av ledningsnätet, till exempel
I Malmö talas det inte bara om industriell symbios utan också
i direkt anslutning till fastigheter. Men en sådan lösning, där
om ”urban symbios”, där stadens olika verksamheter samlas
avloppsvattnet kyls ner innan det når reningsverket, skulle kunna
för strategiska samarbeten kring resursåtervinning och cirkulär
ge negativa effekter på reningsprocessen, i synnerhet i det bioekonomi. Malin Norling, klimatstrateg i Malmö stad, är en av
logiska reningssteget.
de drivande krafterna i detta brobygge.
Hon är bland annat ansvarig för projektet
– Den lösning som används nu, där
VI SER MÖJLIGHETER
energin tillvaratas efter alla renings”Delad energi är dubbel energi”, som
steg, är den mest optimala för oss. Det
pågått sedan 2015 med finansiellt stöd
ATT KUNNA LEVERERA
innebär också att det renade avloppsRENAT AVLOPPSVATTEN från innovationsmyndigheten Vinnova.
vattnet som pumpas ut från anläggprojektet ingår olika systemoperatörer
FÖR INDUSTRIELLT BRUK. Iinom
ningen till havet är nedkylt, vilket är
energi, avfall och vatten, men även
fördelaktigt ur miljösynpunkt.
en del industriföretag och representanter
för näringslivet och akademin.
– Vi har arbetat i etapper med att etablera olika former för
AVLOPPSVATTEN SOM EN cirkulär resurs kommer bli en
viktig fråga, inte minst i samband med de nya planerna för
samverkan. De två första etapperna handlade framför allt om att
knyta kontakter och kartlägga vilka energiflöden och restresurser
Sjölundaverket. Reningsverket, som anlades på 1960-talet och
som byggts ut i olika etapper, behöver genomgå en omfattande
som finns. I den tredje etappen har vi utvärderat olika arbetsombyggnad och anpassning till stadens tillväxt. Enligt VA Syds
metoder och projektplaner, till exempel har vi undersökt förutsättningarna att inkludera vatten och avfall i energideklarationer
planer ska det nya verket stå klart år 2028.
– Vi ser till exempel möjligheter att kunna leverera renat avför fastigheter. En del förslag visar sig svåra att genomföra, men
vi har fått igång ett kreativt tänk kring kretslopp, hållbarhet och
loppsvatten för industriellt bruk och ska nu se över vilka lösningar och symbioser som är tänkbara. Det är viktigt att få igång en
cirkulär ekonomi som säkerligen kommer utmynna i nya affärsdialog och samverkan med andra aktörer redan i planeringssamarbeten och miljövinster för staden, säger Malin Norling. 
processen för att kunna anpassa ombyggnaden på ett optimalt
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MILJÖNS HUMANIORA
metade jag
vid bryggan nedanför vårt hus
vid Ångermanälven. Vi hade en
egen vik. När det frös på hösten
åkte vi skridskor på tunna, gungande isar. Då kunde ryggarna
av lake och gädda visa sig som blanka
snabba skuggor under oss – invånare i
en dunkel och okänd värld. Vi pimplade
om vintern, och badade de få veckor av
sommaren som var varma nog.
Det speciella med vattnet var att vi
såg så litet av det som fanns under
ytan. Vatten var överallt, ändå var det
gåtfullt. När jag låg på bryggan med
min rev och min krok brukade jag ibland
sticka ner ansiktet för att se längre i det
grumliga grågula dunklet. Fisken med
sin mun som närmade sig masken. De
små djuren som kröp på bottnen.
Från en strand i inre Västerbotten
ville fantasin vidare. Jag läste hos Jules
Verne om Kapten Nemo i sin ubåt.
Och i Herman Melvilles Moby-Dick om
kapten Ahabs jakt på den stora vita
valen, som blivit symbolen för undervattensvärldens skönhet och skörhet
och för det syndastraff som väntar den
som försöker utöda jordens, eller vattnens, resurser. Valen försvinner i djupet,
båten krossas, och Ahab går under.
Virginia Woolf läste boken tre gånger
och skrev i sin dagbok 1926 att hennes
skrivande inspirerats av tanken på “en
fena som reser sig ur ett stort, blankt
hav”. En del saker vill vi ska förbli stora
för oss. Jag läste Hemingways Den
gamle och havet om Santiagos kamp
med spjutfisken i Golfströmmen och
hur han till slut besegrar den – bara
för att se den ätas upp av hajar under
återfärden till land.
Större delen av jordens yta är vatten
och långt mer än hälften av världens
befolkning lever i närheten av hav, sjöar
eller floder. Det vi alla har gemensamt
är att vi inte kan se det som finns under
ytan. Det har ofta sagts att vi vet mer
om himlen långt därute som vi aldrig
kan nå, än om havet fast det finns så
nära. Kanske är det just därför vatten
både lockar och skrämmer – för att vi
inte kan se dess insida.
Haven framstod länge som strängt

taget oföränderliga och som något som
människor inte kan påverka. Så är det
inte längre, men den insikten är ny.
Kunskapen om haven har vuxit under
den korta tid då ”miljön” blivit ett viktigt
begrepp. Berättelsen om miljön – alltså
att människor inverkar negativt på omgivningen – spred sig snabbt efter andra världskriget. Men i början handlade
den nästan helt och hållet om terrestra
förhållanden. Rachel Carsons berömda
Tyst vår från 1962 väckte en hel värld
till upprördhet över DDT och andra
bekämpningsmedel från kemiindustrin.
Hennes mindre kända bok från 1951,
The Sea Around Us, beundrades istället
som ett litterärt och vetenskapligt
vittnesbörd om oceanernas rikedom,
ett eko efter prick ett sekel av Melvilles
skildring av en undervattensvärld för
stor för människor att rå på.
Det krävdes att haven blev en del
av ”miljön” för att vi skulle lära känna
dem bättre och för att vi skulle börja
uppfatta dem som historiska, alltså
föränderliga. När det skedde, under
1960- och 1970-talen, började haven
mycket riktigt beskrivas som en ”miljö”
i varierande stadier av försämring. Inte
minst Östersjön fick en helt ny och
mycket oroande berättelse, ett döende
utfiskat hav fullt av dioxiner.
Ett halvsekel senare har denna
berättelse etablerat sig så starkt att det
kan vara svårt att uppfatta att Östersjön
på samma gång är både sjuk och rätt
så frisk. Ny forskning ger en blandad
bild. Humanistisk forskning om haven
– det som ibland kallas ”blue humanities” – understryker att berättelser är
viktiga. Det är övergripande berättelser,
snarare än enskilda fakta som styr
många människors föreställningar och
även påverkar beslutsfattande. Vi måste
därför lära oss att hantera ”complexity
narratives”, alltså berättelser som har
både ljusa och mörka inslag. De är
svårare att berätta.
Kanske måste vi återvända till barndomens ursprungliga nära vattenupplevelser. Vi ser inte allt. Det betyder att vi
inte heller förstår allt. När vi inte förstår
bör vi vara ännu mer varsamma. Och vi
bör fortsätta skaffa oss mer insikt.

Inom miljöns humaniora växer
intresset för haven snabbt. Historiker
har under de senaste åren börjat
inkludera haven i historieskrivningen.
Andra uppmärksammar havens plats
i litteratur, konst och film; Den gamle
och havet har filmats fyra gånger (och
gett Hemingway både Pulitzerpris och
Nobelpris) och Moby Dick ännu fler.
Melvilles bok har i klimatkrisens tid
uppmärksammats också för att den
förutsåg en framtida översvämmad jord,
en ny syndaflod.
Klimathumanister har mycket att erbjuda till debatten om vattenhöjningen,
en uråldrig diskussion, kusin med landhöjningen som diskuterades av Linné
och Swedenborg och gav inlandsisen
en patriotisk roll i svensk självförståelse
– och i västerbottnisk, där isen var som
tjockast…! Att fastställa havens höjningstakt är förstås viktigt, men ännu
viktigare är att hantera de samhällsförändringar som höjningen medför, och
den ångest och oro som växer.
Vatten, både det stora blå i haven, och
allt det som uppfyller sjöar, floder och
jorden själv växer till ett ämne för förståelse av samhället och människorna
och deras umgänge med planeten. Det
mesta av de förändringar som pågår
i vår tid är människornas verk. Rachel
Carson noterade att så som vi en gång
uppstod ur haven måste vi förr eller
senare återvända dit. De fördolda
99 procenten av vår livsvärld som är
havens kan bli vår vän och värnare
– eller vår värsta fiende. 

Tänk om dina mätare kunde höra
läckorna du inte kan se?
Smart mätning med akustisk
läckagedetektering

Ofakturerat vatten är fortfarande en av
vattenindustrins främsta utmaningar
och upp till 31% av vattenförlusten
kommer från läckage i servisledningar.
Med begränsad kunskap om tillståndet
i servisledningarna kan lokalisering av
dessa läckage vara som att hitta en nål
i en höstack. Idag är därför arbetet med
läckagedetektering ofta baserat på en
kombination av att man provar sig fram,
teoretiska modeller och magkänsla.
När du inte vet var distributionsnätet
läcker, hur optimerar och prioriterar du
då ditt dagliga arbete? På vilka grunder
baserar du dina beslut för behov av
underhåll och framtida investeringar?
Tänk om dina vattenmätare kunde höra
läckorna du inte kan se?
Distributionsnätet försöker säga dig
något – låt dina mätare lyssna
Nu kan du låta varje smart mätare
lyssna efter läckor du inte kan
se. Detta skapar en transparens i
distributionsnätet. Mätarna fungerar
som ett finmaskigt nät av brusloggers
och övervakar brusmönster i
distributions- och servisledningar för
att upptäcka eventuella läckage.

S verker Sörlin

Sverker Sörlin är professor i miljöhistoria vid KTH och ledamot av Klimatpolitiska rådet. Han har nyligen publicerat en bok om hur
miljöbegreppet erövrade den moderna världen, The Environment – A History of the Idea (Johns Hopkins University Press 2018) med
Libby Robbin och Paul Warde, och en artikel om hur vi kan berätta på nya sätt om svenska hav, ”Decline and diversity in Swedish seas:
Environmental narratives in marine history, science and policy”, Ambio (September 2019), med litteraturforskaren Susanna Lidström och
marinbiologen Henrik Svedäng. Hans egen Antropocen (Weyler förlag) kom i pocket 2018.
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Baserat på en ny och innovativ
användning av vår beprövade
ultraljudsteknik har vi utvecklat en
innovativ lösning för smart mätning
med akustisk läckagedetektering.
En lösning baserad på vår senaste
smarta vattenmätare - flowIQ 2200
med akustisk läckagedetektering,

Leak Detector – en del
av vår analysplattform,
samt ett tjänste- och
utbildningsutbud som låter
dig skräddarsy lösningen
efter dina behov.
Du får de verktyg du behöver
för att kunna optimera din
läcksökning, identifiera och
verifiera potentiella läckage innan de
utvecklas till rörbrott samt rikta dina
insatser dit de ger störst värde.
En mer proaktiv metod för
läckagedetektering
Med en snabbare och mer effektiv
läckagedetektering reducerar du din
kostnad per identifierad läcka och kan
hitta de lågt hängande frukterna för att
minska ditt ofakturerade vatten och
även minska dina driftkostnader.
Detaljerad kunskap om
högriskinstallationer med möjliga
läckor och det övergripande tillståndet
i ditt distributionsnät gör att du kan
prioritera dina dagliga insatser dit de
genererar störst värde. Du kanske till
och med kan skjuta upp investeringar
i underhåll, renoveringar eller utökad
kapacitet.
Tidig upptäckt av läckage begränsar
också följdskador och gör att du kan
tillhandahålla en mer proaktiv service
till dina kunder genom att till exempel
kunna förvarna dem om potentiella
läckor.

Läs mer på kamstrup.com/acoustic eller kontakta din säljare hos
Kamstrup

– Jag är ingenjör och van att svara på frågor med fakta. Jag har lärt mig att vara saklig och korrekt
och redovisa exakta siffror. Men det räcker inte längre. Nu måste vi ändra tonläge och berätta om våra
frågor så att medborgare och politiker förstår. Vi måste förklara varför vatten blivit så centralt och vad
som händer om vi inte värderar vattnet fullt ut.

L

iselotte Stålhandske är VD
på det kommunala bolaget
Hässleholms Vatten AB, som
är ett helägt dotterbolag till
Hässleholm Miljö AB. Bolaget har till
uppgift att distribuera och producera
dricksvatten, att transportera och rena
spillvatten samt att avleda dagvatten.
Men Liselottes ambitioner sträcker sig
längre än så. Hon ser vikten av att tränga
igenom bruset och väcka intresset för
vatten, världens viktigaste livsmedel, hos
hela befolkningen.

Hygien och säkerhet
är av yttersta vikt
hos vattenverken
På BLÜCHER har vi avvattningsrännor och brunnar som är HACCPcertifierade och som följer EHEDGs
riktlinjer.
Våra golvrännor är vattenbesparande, självrensande och har en
säker anslutning till massagolv.
Konstruktionen är stabil, vattenlåset har ett högt flöde och smuts
och övriga partiklar har svårt att få
fäste på gallret och gallerhyllan.
Rännan på bilden är fotograferad
i vattenverket i Sandvik på norra
Öland, ett av de flera vattenverk vi
nyligen levererat till.
www.blucher.se

som behövs för att uppnå en långsiktig,
hållbar VA-försörjning. Det innebär att
vi måste ta del av samhällsplanering, att
arbeta uppströms för att minska utsläppen
i våra vattendrag och utveckla teknik för
bättre rening.

Sverige i miniatyr

Hässleholm är en till ytan stor kommun,
i mitten av Skåne. Den har en utspridd
befolkning, som ägnar sig åt både skogsoch lantbruk, småskalig industri och
kommunal verksamhet. Totalt bor drygt
53 000 i kommunen varav 20 000 i tätorten Hässleholm. Hässleholms Vatten äger
Separerar dagvatten
13 vattenverk, 15 reningsverk och drygt
Hon tar emot vid ett av Hässleholms
170 mil ledningar. Allt vatten är grundVattens reningsverk strax utanför tätorten.
vatten, som det finns gott om inom komDär renas spillvatten i stora bassänger.
munen. Även under extremsommaren
I förbifarten konstaterar hon att cirka
2018 var tillgången god och befolkningen
90 procent av dagvattnet i kommunen är
befriad från bevattningsförbud.
separerat från spillvatten, vilket innebär
– Vi har både landsbygdens problem
att spillvattenledningarna slipper övermed långa avstånd och avfolkning,
belastas vid häftiga regn.
samtidigt som vi har stadsbebyggelse som
– På ett sätt är jag glad över den
brottas med förtätning och problem med
varma och torra sommaren 2018, som
översvämningar. Vårt primära mål är naverkligen satte våra frågor på kartan.
turligtvis att säkra alla medborgares rätt
Vädret gjorda VA en tjänst och öppnade
till friskt vatten och fungerande avlopp.
ögonen på både politiker och allmänheten.
Det lyckas vi bra med i dagsläget. Men
Plötsligt insåg vi vikten av rent vatten
framtiden rymmer stora frågetecken.
och hur sårbart samhället är om det
– Vi ser att grundvattennivåerna
inte fungerar.
påverkas av årsvariationer beroende på
Liselottes blick blir intensiv och hon
regn, men är positivt nog stabila i det
lägger tyngd bakom orden. Under
långa perspektivet. Däremot hittar vi allt
hennes ledning växer VA-frågorna till att
fler oönskade kemikalier i vattnet. T.ex.
bli mycket mer än fungerande ledningar
påverkar halterna av nitrat,
och vattenverk. Det
som beror på allt för intensiv
handlar om att förvalta
gödning, hur mycket vi kan
landskapet och bevara
ta ut från råvattenbrunnardet till kommande
na. Och precis som överallt
generationer. Sami landet har vi problem med
hället måste minska
läkemedelsrester. Det går att
den negativa påverkan
avhjälpa med ökad rening,
på den omgivande
med det kräver resurser som
miljön och där har
vi inte har.
VA-frågorna en stor
– Därför måste vi arbeta
uppgift, betonar hon.
för att öka insikten om vad vi
– Vi måste gå från
kan släppa ut i våra vattenatt vara en organisation
drag och minska påverkan.
som i första hand
Vi vet ju att allt material förr
är anpassad för
Värdegrunden var framtagen
eller senare hamnar i vattnet!
driftsfrågor i det
innan Liselotte började, men hon
korta perspektivet,
tyckte att den var så bra, så hon
Starkt underfinansierad
till att ha en längre
lyfte den extra genom att ta med
planeringshorisont. Vi den i strategin, som är framtagen Enligt Liselotte Stålhandske
måste alla, både politiker
måste få de resurser
under hennes ledning.
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och befolkningen, bli medvetna om att
VA-verksamheten är underfinansierad,
med hänsyn till de allt mer åldrande
VA-anläggningar. Ekonomin styrs av
vattentjänstlagen, som begränsar organisationernas möjlighet att vara framsynta
och möta utmaningarna innan de uppstått. VA-taxan behöver höjas för att
organisationerna ska kunna investera
i den omfattningen som är nödvändig.
Detta gäller både för att reinvestera i
befintlig anläggning och för nödvändiga
investeringar i ökad rening och ny teknik.
Hässleholms Vatten har en styrelse
bestående av sju politiker från de olika
politiska partierna. De har alla utbildats i
VA-frågor och är hängivna sitt uppdrag.
Enligt Liselotte är det en stor fördel att
VA-frågorna drivs i eget bolag, så de
inte konkurrerar med andra kommunala
frågor. Risken att de mister sitt fokus och
blir åsidosatta är betydligt större om de
utgör en punkt på agendan, sida vid sida
med skolor, förskolor och omsorg.

Viktigt med samverkan

Liselotte ser klara fördelar med att vara
ett dotterbolag till Hässleholm Miljö,
för att på så sätt kunna bli större och
få mer muskler. Inom ett par års tid
kommer de bägge bolagen att fusioneras.
Det ger Hässleholms Vatten tillgång till
ökade resurser inom kommunikation,
HR och administration, vilket bejakas
av Liselotte.
– Jag tror det blir jättebra! Våra frågor
har ett starkt miljöfokus och det är bra
att finnas i de sammanhangen. Vi är
beroende av att samverka med andra,
både inom vår kommun och med andra
VA-organisationer. Vi måste lära
av varandra.
Liselotte Stålhandske är ordförande i
Svenskt Vattens Avloppskommitté.
Hon är dedikerad sin uppgift att
driva VA-frågorna och påverka politiker.
I den strategi som hon tagit fram för
Hässleholms Vatten, tillsammans med
medarbetarna, uttrycks värdegrunden
utifrån tre övergripande ord; Samarbete,
Kommunikation och Ansvar. Tillsammans bildar de ordet SKA. Symboliskt
med den energi och styrka som Liselotte
utstrålar. De SKA nå sina mål! 

SAMHÄLLE

vattnets

vi måste bli medvetna
om
värde!

sina stuprör från ledningsnätet och leda ut vattnet i trädgården
i stället för att låta det gå ner i ledningsnätet. Då får man en
ersättning på 2500 kronor från oss, per stuprör. Och så hjälper
man till att avlasta ledningsnätet på samma gång.
bättre rustade för att möta det.
– Det blev väldigt tydligt att
skyfallshantering inte är en
VA-fråga, utan en samhällsfråga,
fortsätter hon. Tillsammans måste
vi skapa plats för vattnet, på gator,
i parker och i trädgårdar. Den här
satsningen innebär att vi kan testa
nya metoder och arbeta utanför
den normala boxen.

”Först kom lika mycket vatten som ryms
i 11 Turning Torso och fyllde alla
dagvattenledningar och grönytor som
fanns i staden. Sen kom det 54 till!”

D

et handlar om skyfallet som drabbade Malmö den
31 augusti 2014 och som blev vändpunkten för
stadens agerande i vattenfrågor. Något måste göras
för att situationen inte ska upprepas.
Arbetet inleddes våren 2015 när kommunstyrelsen beställde
en skyfallsplan från stadens förvaltningar för att kunna fördela
ansvaret för skyfallshanteringen i Malmö. En förutsättning var
att planen skulle involvera många av samhällets funktioner.
Men redan innan planen var klar hade en enad politikerkår
beslutat att höja VA-taxan med två procent för att ge VA SYD
möjligheter att arbeta med stadens fastighetsägare och hjälpa
dem skapa plats för vattnet. Då föddes satsningen Tillsammans
gör vi plats för vattnet.

KOMMUNIKATION VIKTIG

MULTIFUNKTIONELLA YTOR

I förordet till skyfallsplanen, betonar stadsträdgårdsmästare Ola
Melin vikten av att arbeta tillsammans, för att omvandla Malmö
till en stad som använder smarta lösningar, med flera funktioner,
för att på bästa sätt ta hand om kraftiga regn.
”Detta är en unik möjlighet att förena blå och gröna
värden i den ständigt pågående stadsförnyelsen. Vi vill skapa
mulitfunktionella ytor som parker,
idrottsplatser och vattendrag; dvs.
platser som kan ta emot kraftiga regn
och samtidigt ge ett mervärde till
stadsmiljön alla de dagar då det inte
regnar.” skriver Ola Melin.

BIDRAR MED KOMPETENS

Nina Steiner,

kommunikatör VA SYD
Kommunikation identifierades
tidigt som en nyckelfaktor i
satsningen. Fyra personer arbetar nu med att få fler att göra
plats för vattnet på den egna fastigheten och därmed hjälpa
till att minska risken för översvämningar. I gruppen finns både
kommunikation- och ingenjörskompetens.
– Endast 30 procent av marken i Malmö är allmän plats, som
kommunen råder över. Resten ägs av privata aktörer och där
kan vi inte bestämma att man ska anlägga grönytor eller göra
plats för vatten, förklarar Nina. Där måste vi istället informera
om vilka möjligheter som finns och hur vi kan hjälpa till.
Projektgruppen har ringat in tre olika målgrupper, som
behöver olika typer av information och stöd. Det är villaägare,
bostadsrättsföreningar och hyresvärdar samt industri och
större fastighetsägare.

GEMENSAMT PROJEKT

VA SYD fick dessutom i uppdrag att
driva projektet Tillsammans gör vi plats
för vattnet.
– Vår primära uppgift är att påverka
hur invånarna ser på, och hanterar
dagvatten, berättar Nina Steiner,
kommunikatör på VA SYD. Vattnet
måste ha någonstans att ta vägen! Vi vet
att det kommer nya skyfall, vädret har
vi ingen makt över, men vi måste vara
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– VÅRT BUDSKAP ÄR ENKELT.
VI VILL SKAPA EN STAD SOM KLARAR
ETT 100-ÅRSREGN OCH DET GÖR VI
BARA TILLSAMMANS!

Bostads- och hyresrätter har ofta mindre ytor att råda över
och dialogen blir annorlunda. Här är projektgruppens uppgift
att bidra med kompetens i de enskilda fallen. Att besöka
platsen och föreslå lösningar. Kanske kan man anlägga en
damm eller dike, titta över ledningar och dränering och se
vad som går att göra.
– Vi försöker vara resonabla för att uppnå en win-win situation.
Det viktiga är att alla hjälps åt och drar sitt strå till stacken.
Den tredje gruppen, industrier och stora fastighetsbolag har
ofta stora hårdlagda ytor där vattnet inte har någonstans att ta
vägen. Då rinner det till närmsta dagvattenbrunn och vidare
i ledningsnätet.
– Det viktigaste är att arbeta tillsammans med industrin, eller
företaget, och hitta den bästa åtgärden på just deras problem.

MOBIL UTSTÄLLNING

Att målgrupperna ibland är motsträviga och inte alltid
kommer till de informationsträffar som anordnas, stoppar
inte projektgruppen. Då gäller det att hitta andra vägar, för
måluppfyllelsen ligger i att alla tar sitt ansvar och ser hur de kan
hjälpa till att skapa plats för vatten i en förtätad stadsmiljö.
– Vårt trumfkort är en mobil utställning som kan
transporteras på cykel och som vi kan ställa upp varhelst det
behövs. Den är ett fantastiskt blickfång och får alltid massor
av uppmärksamhet.
– Vårt budskap är enkelt. Vi vill skapa en stad som klarar
ett 100-årsregn och det gör vi bara tillsammans! 

INSPIRERA TILL HANDLING

– Vi talar inte längre om vilka
problem som störtregn och
översvämningar kan föra med sig.
Istället vill inspirera och tala om vilka
möjligheter som finns om man väljer
att själv ta hand om regnvatten. Vi
väljer ofta att tala trädgård istället för
VA, säger Nina med ett leende, då
lyssnar man på oss!
Många villaägare är intresserade av
trädgårdsskötsel och inser fördelarna
med att göra plats för vattnet i sin
trädgård. Det handlar om att minska
hårda ytor, att samla regnvatten i
tunnor och att plantera träd och
växter som dricker mycket vatten.
– Vi vill att fler ska koppla bort

Cykelutställning med illustration av Ladislav Kosa.
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VATTENKRÖNIKA

VATTEN – LIVSAVGÖRANDE
PÅ MER ÄN ETT SÄTT

TEXT ANDERS MATHIASSON

FOTO: MATTHIAS GROENEVELD, PIXABAY

ATTEN ÄR AVGÖRANDE för
livet på vår planet. När rymdforskarna skickar ut farkoster
till andra planeter och solsystem i universum är det frågan
om vatten som avgör om det
kan finnas liv eller inte.
Vatten är alltså ett unikt ämne för liv
överhuvudtaget, men det räcker inte
med det, vatten har fler unika egenskaper. Egenskaper som vi normalt inte
tänker på, men som också är avgörande
för livet på jorden, åtminstone för vissa
delar av jorden.
Vatten, liksom alla andra ämnen på
jorden finns i tre aggregationsformer,
gas, flytande och fast form beroende
på temperatur och tryck. Normalt får
varje ämne en allt högre täthet, alltså
densitet, ju lägre temperaturen blir, om
trycket är detsamma. Ju lägre temperatur desto mindre rörliga blir molekylerna, desto mindre volym rör de sig inom
och desto tyngre blir ämnet.
Men detta gäller inte vatten! Vatten
är som tyngst, alltså har sin högsta
densitet, redan vid plus fyra grader. Det
kanske inte låter så märkvärdigt, men
konsekvenserna är stora. Ja, till och
med avgörande för allt liv på jorden där
temperaturen under delar av året ligger
under noll.

Första frågan är, vad händer med
vattnet som gör att man får denna
speciella egenskap? När flytande
vatten kyls ner minskar molekylerna
rörelse, precis som beskrivits i stycket
ovan, de kommer därmed närmare
varandra, tätheten ökar och vattnet blir
allt tyngre. Detta gäller ner till plus fyra

grader, men så fort temperaturen går
under denna nivå händer något. Vattenmolekylerna ändrar sin struktur och får
ett hexagonalt mönster, vilket innebär
att de hamnar lite längre ifrån varandra.
När vattnet sedan fryser till is ökar
volymen drastiskt. Densiteten går från
1000 kg/m3 till 917 kg/m3 (rent vatten).
Det beror på att vattenmolekylerna
nu ändrar struktur igen. De bildar ett
kristallint regelbundet mönster, det vill
säga en kristall, där det finns tomrum
mellan molekylerna. Vattnet tar därmed
mer plats, och vi vet ju alla vilken
sprängkraft övergången från vatten till
is kan ha. En flaska med kork sprängs
lätt sönder.
Andra frågan är då vilken betydelse har
det här för oss? Jo, stor, faktiskt helt
avgörande för att vi överhuvudtaget ska
kunna leva i länder som Sverige med
temperaturer runt nollstrecket. Vi kan
beskriva vad som händer i våra sjöar
när kylan kommer på höstkanten.

När temperaturen sjunker efter
sommarens värme kyls vattnet i sjön
ner. Allt vatten kyls inte lika fort och
det vatten som når +4 grader sjunker
till botten då det är tyngst. När vintern
närmar sig har allt vatten i sjön först
kylts ner till fyra grader och därefter
fortsätter ytvattnet att bli allt kallare
och till slut fryser det till is. Isen blir
allt tjockare ju längre vintern går, men
– och det är det som är det fantastiska
– livet fortsätter ju som vanligt under
isen, om inte sjön är så grund att den
hinner bli bottenfrusen. Fiskar och alla
andra levande varelser kan leva av det
syre som finns i vattnet och den näring
som finns runt om dem.
Vad skulle då hända om vatten
uppförde sig som alla andra ämnen och
vara allt tyngre ju lägre temperaturen
är? Jo isbildningen skulle börja på
botten och allt eftersom vintern gick
skulle istäcket byggas på tills vi hade
is ända upp till vattenytan. Sjön blev ett
enda stort isblock! Inget liv skulle överleva i sjön. Och frågan är när vi skulle
få en riktigt skön vår. Det skulle ta tid.
De stora ”isblocken” skulle kyla ner
omgivningen ordentligt och det hade
inte varit speciellt roligt att försöka
överleva i dessa trakter. Utan ordentligt
liv i våra sjöar försvinner en stor del av
övrigt liv också. Och med tanke på alla
istider som kommit och gått är det svårt
att se att isen överhuvudtaget skulle ha
släppt sitt grepp om Sverige.
Så, visst är det tur att vatten uppträder
som det gör! 

KÖP VATTENBOKEN:
VATTEN – OM ATT VÄRDERA DET OVÄRDERLIGA
I VATTENBOKHANDELN
FOTOGRAF: Mattias A. Klum
FÖRFATTARE: Anna Froster
FÖRORD: Jan Eliasson
EFTERORD: Pär Dalhielm
PRIS: 260 kronor

ÅGELPARADIS
I FÖRVILDADE
FILTERBASSÄNGER
Övervuxna viktorianska filterbäddar skapar unika
våtmarker för fåglarna i nordöstra London.
Bassängerna byggdes för att stoppa kolerasmittan i
mitten av 1800-talet, och har försett ortsborna med
rent dricksvatten i över hundra år. Nu har naturen tagit
över, och området är naturskyddat sedan 1986.
TEXT LENA EDLUND

FOTO LEE VALLEY REGIONAL PARK AUTHORITY

Tips om hur vattenboken kan hjälpa dig att driva dina vattenfrågor hittar du i verktygslådan på Svenskt Vattens hemsida.
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olnen spricker upp efter tisdagsmorgonens
skyfall. Det är tomt och tyst på Waterworks
Centres besöksparkering i nordöstra London.
Högsäsongen för besökare är över, även om
en eller annan skolklass ibland kommer hit. Men hösten är
den brådaste tiden för parkskötarna, med reparationer och
underhåll inför vintern. Parkchefen Ges Hoddinott drar på sig
en regnjacka för säkerhets skull och ger sig ut från kontoret till
naturskyddsområdet runt de gamla viktorianska filterbäddarna.
Under kanalbron kryssar en flock änder fram mellan plastkassar
och bitar av gamla hämtmatskartonger. Vattnet flyter trögt och
är täckt med ärtgrön smet från någon slags växt.
– Titta på all den här sörjan! Regnet har sköljt ner alltihop,
förklarar Ges Hoddinott. Ser du den där? fortsätter hon och
pekar på en liten, liten fågel som balanserar på en flytande grön
klump. Det är en forsärla. Den har en liten gul bak.
Vi korsar kanalen som byggts
för att minska risken att floden
Lea ska svämma över. Det gjorde
den regelbundet förr, men efter
andra världskriget dumpade
man röjmassor efter Londons
sönderbombade hus här, så att
marken utmed flodbankarna
höjdes. På platån ligger nu en
trädgård där det enbart växer
växter som skulle trivts av sig
själva i naturen. Idén är att lära
människor hur man kan ta tillvara
Ges Hoddinott, parkchef
lokala växter som gynnar insektsWaterworks Centre.
och fågellivet.

Flygfoto av alla filterbäddarna vid floden Lea, 1941.

Fågelskådning mitt i stan

Över den viktorianska huvudvattenledningen finns nu en
överbyggnad av trä, med luckor så att vi kan kika på fåglarna
utan att störa dem. Just då blixtrar det till, följt av en enorm
åskknall som skrämmer iväg varenda fågel. Men vi har tak över
huvudet, så jag kan fortsätta anteckna medan regnet smattrar på
vattenytan, och Ges Hoddinott berättar om hur de fick 42 par
backsvalor att häcka i några perforerade betongtorn fyllda med
sand vid bassängkanten.

Viktoriansk teknik

På avstånd hörs Londontrafiken, och slamret från något av
stadens eviga byggprojekt.
En röjsåg puttrar energiskt en bit bort, medan vi passerar två
kor med svängande svansar, som lojt klipper gräs i sin egen takt.
Längs floden Leas stränder har bedrivits jordbruk i 10 000 år,
och på 1800-talet, när man grävde vattenreservoarer bredvid
floden, hittade man mängder med fornfynd, till och med ett
vikingaskepp. Dricksvatten har tagits ur Lea i alla tider, men
floden har också fungerat som avlopp. Och när koleran bröt
ut i mitten av 1800-talet insåg man att det var dags att göra
något åt vattenkvalitén för att skydda den växande befolkningen
från smittan. 13 filtreringsbassänger byggdes med toppmodern
viktoriansk ingengörskonst. Så här stod det i en samtida
teknikartikel:
”Dessa filterbäddar vilar på tolv tum lervälling, över vilken ligger en tolv
tum tjock betongbotten.
På den ligger tolv tum grovt grus, genom vilket kanalerna för avledning av
vatten har lagts. Över gruset finns det sex tum blandad grussand… , över
den tolv tum sand från grannskapet i London, och slutligen, överst, tolv tum
fin havssand. … Bäddarna är placerade i cirkulära segment runt en central
brunn, från vilken pumpmotorn tappar (vattnet).”

Än idag pumpas vatten in och ut ur filterbäddarna, men av
helt andra skäl. Bassängerna lockar ett rikt fågelliv, och Ges
Hoddinott ser till att de inte växer igen. Efter parningssäsongen
töms bassängerna, vass och sly klipps ner och murarna ses över.
Sedan släpper man på vattnet igen. Och det fiffiga är att man
kan välja djup beroende på vilken typ av natur man vill återskapa.
Genom att reglera vattendjupet på det här viset kan man
på konstgjord väg åstadkomma perfekta levnadsvillkor för en
otrolig mängd fåglar. Och det tack vare över 150 år gamla
bassänger som byggts för ett helt annat syfte. Men de gamla
slussvevarna används inte längre, fast de står kvar utmed
bassängerna, Ges Hoddinott släpper på vattnet med en
modern pump.

London idag

Lea förser fortfarande London med dricksvatten. Längs
floden ligger ett pärlband av vattenreservoarer, som också är
öppna för allmänheten och används för fiske och rekreation.
Och bara några kilometer från där vi står finns ett modernt
vattenverk där man filtrerar flodvatten genom sandbäddar
enligt metoder som liknar de viktorianska. Anläggningen
tillhör Thames Water, det största vatten- och avloppsbolaget
i England. De producerar 2,7 miljarder liter dricksvatten
och tar hand om 4,4 miljarder liter avloppsvatten om dagen.
Förutom vatten från floden Lea använder man grundvatten,
regnvatten och vatten från Themsen för att förse Londonborna
med dricksvatten. Och även om det är svårt att tro det
när man står på någon av Londons alla broar och tittar ner
på Themsens tjocka, bruna vatten, så är stadens kranvatten
fullt drickbart. Det var ingenjören Sir Joseph Bazalgette
som skapade hela Londons vatten- och avloppssystem i
mitten av 1800-talet, och många av hans ledningar är
fortfarande i bruk.
Åskvädret drar förbi och Ges Hoddinott visar mig stolt
sin lilla djungel.

’Duke and Duchess Engine House’ vid Lea Bridge. Maskinhuset är
idag rivet, bilden togs troligen på 1920-talet.

Filtreringsbassänger under konstruktion. Hampton, sydöstra London.
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Backsvalor och forsärla.

Waterworks Naturreservat.
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NÄR MAN STÅR PÅ GÅNGBRON
MITT I DEN TÄTA VEGETATIONEN ÄR
DET NÄSTAN OMÖJLIGT ATT TÄNKA SIG ATT
MAN BEFINNER SIG I LONDON.
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HÖGA PRISER

PÅ VATTEN
I STORBRITANNIEN

Skottland och Nordirland har statliga system för vattenförsörjning, medan
privata företag sköter vattenleveranserna i England och Wales. I och
med att vattenföretagen inte kan konkurrera direkt om kunderna så är
marknaden reglerad, och företagen får inte själva bestämma sina priser.
TEXT LENA EDLUND

I

England och Wales sköter
OFWAT (the Office of Water
Services) den ekonomiska
översynen av branschen, och
tillvaratar kundernas intressen när det
gäller klagomål på priser och service,
medan DWI (the Drinking Water
Inspectorate) ansvarar för översynen
av vattenkvaliteten.
Det finns ett tjugotal privata vattenföretag totalt, och bara hälften av dem
har hand om både vatten och avlopp.
Thames Water är det största, och de
sköter vattenleverans och avlopp i
London med omnejd.

Fast avgift

Efter privatiseringen steg vattenpriset
kraftigt i England och Wales, och ligger
fortfarande högt
i förhållande till
jämförbara länder.
De flesta hushåll
betalar en fast
avgift för vatten
och avlopp. Det har
diskuterats politiskt
att ändra systemet
så att man betalar
mer om man gör
av med mer vatten,
men det är en
kontroversiell fråga
i Storbritannien,
där somliga befarar
att tillgång till rent
vatten då blir en
klassfråga. Istället uppmuntrar man
hushållen att installera vattenmätare och
spara på vatten på frivillig basis.

Scottish Water är det enda företag som
levererar vatten i Skottland. Det är ett så
kallat ’statutory corporation’, ett företag
som grundats av staten, och priserna sätts
av det statliga organet Water Industry
Commission for Scotland.
I Nordirland levereras allt vatten
av det helstatliga företaget Northern
Ireland Water, under departementet
för infrastruktur, DfI (Department of
Infrastructure).

Läckor och stopp i
150 år gamla system

Det var under drottning Victorias
tid som Storbritanniens vatten- och
avloppssystem byggdes, och stora delar
av det är fortfarande i bruk. De gamla
vattenrören läcker ofta, men så länge

Konsumenterna klagar ofta på rost i
vattnet, och leverantörerna sköljer ur
rören med flit då och då för att bli av
med gamla metallavlagringar.
I avloppssystemen bildas stopp som
ibland antar enorma proportioner. Ett
exempel är det rekordstora ’fettberget’
som hittades i en av Londons kloaker
2017. Det blev världsberömt, och en bit
av det förevisades i en mycket populär
utställning på London Museum. Men
det var inte det sista fettberget man har
brottats med i Storbritannien. Landets
största någonsin hittades i Liverpool i
februari 2019. Det vägde 400 ton och
var 250 meter långt.
När kloakerna fungerar som de ska
och slammet följer med till reningsverken
återanvänds det som gödningsmedel
eller omvandlas
till fjärrvärme och
elektricitet. Före
förbudet 1998
dumpades cirka en
fjärdedel i hav och
andra vatten.

Brexit, sniglar och
nya samarbeten

läckaget kostar mindre än underhåll
och byte av gamla ledningar tenderar
vattenleverantörerna att skjuta upp det.
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EU-direktiven
om vattenkvalitet
är införlivade i
Storbritanniens
nationella
lagstiftning.
De lagar och
förordningar som
skyddar brittiska vattenkonsumenter
kommer fortfarande gälla efter ett
utträde ur unionen, enligt DWI (the

Drinking Water Inspectorate).
En förändring som skett det
senaste årtiondet är att staten
ålägger vattenleverantörerna
att riskbedöma varje steg i
leveranskedjan, från källan till
kranen, istället för att bara vara
ansvariga för slutprodukten.
Det tvingar vattenföretagen att
samarbeta med jordbrukare och
andra lokala aktörer för säkerställa
att vattnet är rent redan där det
hämtas, istället för att satsa på
tekniska lösningar för effektivare
filtrering. I praktiken har detta
lett till att halterna av vissa
bekämpningsmedel i vattnet
ligger långt under EU:s lägsta
tillåtna nivåer.
Ett exempel är Yorkshire
Water, som tillsammans med
jordbruksnäringen har fått
ner mängden metaldehyd i
regionens vattentäkter
Metaldehyd används som
snigelbekämpning i jordbruket, och
rinner sedan ut i floderna. Trots att

nivåerna i dricksvattnet inte var
så höga att de ansågs hälsofarliga,
tog man ändå fram en metod
för att minska användningen i
jordbruket, bland annat genom
att så utsädet djupare så att
sniglarna inte ska komma åt det,
och packa jorden hårdare efteråt
så att det blir svårare för dem att
ta sig igenom den.

Klimatförändringar

Redan idag transporteras
dricksvatten i viss utsträckning
från områden med hög
nederbörd till de sydvästra
delarna av England, där det inte
regnar tillräckligt för att man ska
kunna klara vattenförsörjningen.
Transporter är den lösning
branschen satsar på inför
framtidens klimatförändringar,
men konsumenterna är inte
alltid nöjda. Vatten smakar
inte likadant överallt, och
transporterna kan i sig
påverka smaken. 
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KZ Handels AB · Box 10337 SE-434 24 KUNGSBACKA

49

KZ
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Det sker en ökad konkurrens om ytorna i staden
och vattenfrågorna går inte att bortse
ifrån. Därför är det angeläget att se
vatten som en resurs istället för
en olägenhet som ska föras bort.
Vatten skapar attraktiv livsmiljö för
både människor, djur och natur. Det
bör vi ta tillvara på i stadsbebyggelsen.
TEXT MARIE LOUISE AARÖE

U

Ulrika Åkerlund,
landskapsarkitekt Boverket.

Anders Rimne,
civilingenjör Boverket.

SAMHÄLLE
FOTO: ANDERS RIMNE

Norrköping visar på hur vatten kan bidra till en trevlig miljö
för vuxna och barn.

FOTO: ANDERS RIMNE

Nya rain gardens i Malmö.

i staden och vilka åtgärder som krävs för att hantera stora
vattenmängder som exempelvis vid skyfall. Det kan genomföras
med digitala karteringar och modelleringar av vattenflöden.
Man simulerar flödena och får då också möjligheten att utreda
åtgärder för att minska konsekvenserna av översvämningar,
säger Anders Rimne.

Ekosystemtjänster, tillbaka till ursprunget

Ekosystemtjänster är egentligen ett tankesätt som går tillbaka
till det ursprungliga, som man i historien alltid vetat om men
som vi med modern teknik velat hoppa över och lösa just med
modern teknik. Nu är vi tillbaka till naturens egna lösningar och
det är spännande och ger en förhoppningsfull framtid.
– Människan är beroende av naturens ekosystemtjänster.
Boverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en vägledning
och en utvecklad metod för att ta till vara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i stadsplaneringen. Det innefattar
både byggande och förvaltande av stadsmiljön. Här är parker,
grönområden och natur i tätorten grundförutsättningen,
berättar Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt på Boverket.
Riksdagen antog 2018 mål om att vi ska integrera och ta
tillvara ekosystemtjänster och stadsgrönska när vi planerar,
bygger och förvaltar. Ett av målen är att en majoritet av landets
kommuner ska göra detta senast 2025. Det andra målet är att
olika aktörer senast 2020 ska ha tillgång till en utvecklad metod
för hur detta ska genomföras.
Ekosystemtjänster innebär att naturen erbjuder och ger
de naturliga tjänsterna som vi efterfrågar. Vi skulle inte klara
oss på jorden utan våra naturliga ekosystemtjänster som involverar så många i naturen, både boskap, insekter, fåglar samt
andra djur och människor. Alla är beroende av varandra i ett
komplext ekosystem.
Vegetationen har en enorm förmåga att ta hand om vatten.
Äldre träd är en viktig tillgång. Förutom att ett gammalt träd

50

Mariastaden i Helsingborg har svackdiken som kan ta emot
och infiltrera dagvatten.

Illustrationen till vänster: Naturens betydelse för klimatanpassning.
1. G
 röna ytor som parker, grönområden och gröna tak kan reglera,
infiltrera och fördröja vatten och minskar därmed risken för översvämningar.
2. T
 räd och annan vegetation stabiliserar mark och minskar risken
för erosion.
3. T
 räd, vegetation och vatten sänker temperaturen och modererar
lokalklimatet.

ILLUSTRATION: ALTEFUR DEVELOPMENT

nder de senaste åren har vi arbetat med ekosystemtjänster som är de naturliga tjänsterna som naturen
erbjuder för att ta hand om dagvatten, berättar
Anders Rimne, civilingenjör på Boverket i
Karlskrona. Det handlar bland annat om att lösa problemen
med häftiga vattenmängder och samtidigt kunna dra nytta av
vattnet för samhället.
I planering och byggande måste man tänka till i förväg och
anpassa för ett förändrat klimat. Regeringen har gett Boverket i
uppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet
för den byggda miljön och samtidigt har det gjorts ändringar i
plan- och bygglagen som påverkar kommunerna i sitt arbete.
Kommunerna har därmed krav på sig att uppmärksamma de
översvämningsrisker som kan uppträda vid häftiga regn och hur
man kan minska dessa. Detta gäller inte bara för ny bebyggelse
utan även för befintlig bebyggelse.
– Den nya lagändringen kommer förhoppningsvis leda till att
kommunerna initierar ett analysarbete över hur vattnet rinner

FOTO: ANDERS RIMNE

SAMHÄLLE

VATTEN SKAPAR
MÖJLIGHETER
I STADSBEBYGGELSEN

innehåller många biologiska värden tar trädkronan hand om
1 000 liter vatten vid ett regn och samma mängd vid roten, att
jämföra med ett litet träd som tar hand om 10 liter vatten i
kronan och samma vid roten.
– Allt fler aktörer är intresserade av att arbeta med ekosystemtjänster, säger Ulrika Åkerlund. Det behövs dock en samordning
mellan ett flertal discipliner som VA, stadsbyggnadskontor,
miljökontor och landskapsarkitekter som samtliga har viktig
kunskap att bidra med till ett fullvärdigt ekosystem i våra städer.

Grundtipset är att fördröja vattnet

Kommunerna i Sverige arbetar på olika sätt och det är de större
kommunerna som ligger i framkant. Malmö har sedan länge
arbetat med frågan. Med deras platta landskap, där vattnet har
haft svårt att rinna bort, har det varit en nödvändighet. Här
har skyfall varit en självklar fråga som samordnats inom flera
förvaltningar som blir delaktiga i hela processen.
– Det är viktigt att göra plats för vatten. Grundtipset är att
på olika sätt fördröja vattnet. Jag tycker att målet som Göteborg
har; ”Världens bästa stad när det regnar” är intressant, säger
Inte bara en översvämningsfråga
Anders Rimne och här krävs det att regnet tas om hand och
Häftiga regn på hårdgjorda ytor skapar inte bara problem med
används till något som bidrar till stadsmiljön och trivseln.
mycket vatten som måste tas omhand. Med vattnet kommer
De har anställt en projektledare med helt andra ögon än de
också föroreningar. Dessa hanteras
traditionella inom VA, nämligen
enklare genom att infiltrera
en kreatör och industridesigner
GRÖNSKA OCH GRÖNOMRÅDEN
dagvatten på grönytor istället för
som ska utveckla detta med
tekniska lösningar i ledningsÖKAR VÅRT VÄLBEFINNANDE
erfarenhet från Ishotellet i
systemen. Fördröjningsmagasin
Jukkasjärvi, Jens Thoms Ivarssen.
OCH
STIMULERAR
TILL
BÅDE
LEK,
och sedimentationsdammar kan
(Se Vattenmagasinet nr 1 2018)
MOTION OCH UTEVISTELSE.
också vara en lösning.
Att infiltrera dagvatten kan
Naturupplevelser i staden
vara viktigt för att upprätthålla
Grönska och grönområden ökar
grundvattennivån i städer och undvika sättningar för byggnader
vårt välbefinnande och stimulerar till både lek, motion och
och infrastruktur. En ökad andel hårdgjorda ytor i våra städer, i
utevistelse. Den bidrar också till bättre ljudnivå och på hela
kombination med ett eventuellt varmare klimat gör frågan om
taget ett hälsosammare liv. Stadsodling genom villaträdgårdar,
vattenbalansen alltmer angelägen.
koloniträdgårdar, hustak och parker bidrar alla till en bra miljö.
– Inget talar emot samma lösningar för problemen, säger
Träd och buskar skuggar och ökar luftfuktigheten och ger ett
Anders Rimne. Har man möjlighet att anpassa höjdsättningen,
svalkande och behagligt klimat för alla som vistas där. Skadliga
och vid skyfall låta vissa delar bli översvämmade under en tid,
föroreningar tas också omhand av växterna och bidrar därmed
är det bra. Man kan exempelvis skapa svackdiken och dammar
till en renare luft. Det samlande och moderna namnet på detta
i parker och låta dessa tillfälligt ta emot vatten, eller fotbollsär Ekosystemtjänster som vi i all stadsplanering, gammal som
planer som under vissa perioder tillåts stå under vatten. Många
ny, bör ha fokus på.
kommuner är i gång utifrån dessa tankebanor och det har hänt
– Vatten är attraktivt och skapar en god livsmiljö. Vi måste se
mycket bara under de senaste fem åren.
det som en resurs och anlägga dammar i vattenrika områden i
Boverket har tagit fram en vägledning åt kommunerna om
våra städer. Den svalkande gröna miljön uppskattar vi alla, både
dagvattenhantering i detaljplanering. I dessa finns också skyinsekter, djur och människor. Och en porlande bäck är bra för
fallsrekommendationer som landar väl i branschorganisationen
alla våra sinnen, säger Anders Rimne. 
Svenskt Vattens rekommendationer.
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VILKEN TEKNIK PASSAR BÄST?

KLIMATFÖRÄNDRINGAR

GER ÖKAD BETYDELSE FÖR NoDig

Dymatic självsugande Autoprime pumpar
Överallt där vatten skall pumpas – Dymatic Autoprime pumpar
Dymatic Autoprime diesel. Självsugande läns- avloppspumpar. Oslagbara
egenskaper vid alla former av pumpuppdrag; underhållsarbeten,
anläggningsarbeten, länspumpning – översvämningar. Konstruerade för pumpning
av orensat avloppsvatten, avloppsslam sand-, grus-slamblandat vatten.

I takt med klimatförändringarna ökar kraven på
ledningsägare att finna bra metoder när det gäller
förnyelse, underhåll och nyläggningar av ledningsnäten.

T

rots att NoDig-tekniken, schaktfritt, har funnits länge
har metoderna och teknikerna i många fall blivit en
andrahandslösning, först när traditionell schaktning
inte fungerat.
– SSTT, Scandinavian Society for Trenchless Technology,
anser att NoDig-metoder, ska vägas in även med hänsyn till
andra aspekter.
– Vi behöver göra tydliga och medvetna val och bygga
smartare helt enkelt, säger SSTT:s ordförande Mats Rostö, VD
för Nacka vatten och avfall.
SSTT är en svensk-norsk organisation som lyfter fram fördelarna med NoDig-metoder och tekniker. Organisationen består
av både ledningsägare, tillverkare, konsulter och entreprenörer.
Schaktfria lösningar används idag endast till cirka 20 procent av
den totala byggnationen i Sverige och organisationen anser att
de behöver öka för att möta det stora utbyggnadsbehovet.
– Vi arbetar hårt med att förtydliga arbeten och begrepp. Det
sker med NoDig Guide, utbildningar och tester genom SVU
och RISE för att få fram långtidsperspektivet till ledningsägare.

Effektiva lösningar

Tomas Helenius, projektledare VA på Värmdö kommun
och ordförande i svenska arbetsgruppen i SSTT konstaterar
att man måste titta mer noga på miljökonsekvenserna vid
projektering och det finns bra metoder att göra det på.
Sverige och Norge står inför mycket stora förnyelsebehov
när det kommer till ledningsnäten och behöver använda de
absolut effektivaste lösningarna.
– Många ledningsnätsägare sitter ofta på föråldrade system
och har lite plats i mark för att schakta. De borde i första hand
titta på NoDig-tekniker, fortsätter Tomas Helenius.
Simon Åkerlund, NCC NoDig betonar att tekniken ger
betydligt mer för pengarna, stör mindre, spar miljö och minskar
kraftigt koldioxidutsläppen. Dessutom är tidsbesparingen många
gånger över 50 procent vilket är värdefullt när branschen nu står
inför stora rekryteringsbehov.
– De mindre kommunerna har redan höga VA-taxor och där
är det särskilt viktigt att hushålla med de ekonomiska resurserna
och använda de mest kostnadseffektiva sättet att förnya ledningsnätet, säger Simon Åkerlund.

Mats Rostö, VD,
Nacka vatten och avfall.

Simon Åkerlund,
NCC NoDig.

Kunskapscentrum

Mats Rostö betonar att SSTT är och kommer vara ett naturligt
kunskapscentrum för NoDig-teknikerna och dess möjligheter.
SSTTs roll blir allt viktigare för att lösa de stora förnyelsebehoven samtidigt som kraven på grön teknik växer. NoDig är
den teknik som går snabbast framåt idag och kommer vara en
stor del av projekteringen.

Autoprime pumparna får högsta betyg av drift-underhållspersonalen för deras enkelhet och driftsäkerhet vid krävande
pumpuppdrag.

Pumpkapaciteter Autoprime QP
• Autoprime QP 100M-285. Q max 300 m³/h.
H max 60 MVP
Fritt genomlopp i pumphuset 40 x 65 mm.
Max drifttid 34 h/ full tank
• Autoprime QP 150. Q max 400 m³/h,
H max 25 MVP
Fritt genomlopp i pumphuset 65 x 80 mm.
Max drifttid 50 h/ full tank

– Att förnya och bygga ledningsnät schaktfritt minskar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent. Med NoDig-teknikerna
kan VA-branschen göra tydlig skillnad för klimatet.
Det finns olika klimatkalkylatorer både i Sverige och Norge
som tillhandahålls gratis från leverantörer. En klimatkalkylator
visar skillnaden i koldioxidutsläpp mellan schaktfri förnyelse
jämfört med traditionell grävning och utbyte. 

NODIG-TEKNIK

NoDig-teknik är ett samlingsnamn för olika tekniker
som kan användas för att slippa gräva traditionella
rörgravar. Exempelvis i innerstäder under vägar, motorvägar och vattendrag där minskad framkomlighet kan
ha stor negativ inverkan på samhället.

• Autoprime QP 150M-254. Q max 500 m³/h,
H max 40 MVP
Fritt genomlopp i pumphuset 65 x 80 mm.
Max drifttid 35 h/ full tank
• Autoprime QP 200. Q max 600 m³/h,
H max 38 MVP
Fritt genomlopp i pumphuset 75 x 90 mm.
Max drifttid 35 h/ full tank
• Autoprime QP HH80. Q max 120 m³/h,
H max 90 MVP. Fritt genomlopp i pumphuset
18 mm. Endast sjövatten, råvatten, dricksvatten
Max drifttid 35 h/full tank

Viktiga egenskaper och fördelar med
Autoprime QP pumpar
• Självsugande ner till 8,6 mvp.
• Pumphjul –skruvcentrifugal. Fritt genomlopp i
pumphusen upp till 75 x 90 mm
• Kan pumpa orensat avloppsvatten innehållande
trasor, fekalier, grova föroreningar
• Ljuddämpade och väderskyddande kapslingar,
låsbara sidodörrar och instrumentpanel
• Bromsade pumpsläp med kul-drag 80 km/h
alternativt entreprenadfundament
• Utrustade med CAT Perkins miljöklassade
dieselmotorer
• Integrerade bränsletankar, volym 220 liter i
miljöchassin
• Kan styras med nivåvippor= Autostart- autostopp
• Kan fjärrövervakas via SMS textmeddelande samt
GPS rörelselarm

För mer info kontakta:

Överallt där vatten skall pumpas – Dymatic Pumpar
Svarvarvägen 20, 132 38 Saltsjö-Boo • Tel 08-715 02 70 • Fax 08-715 58 59 • E-post info@dymatic.se
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– Sedan 1990 har vi minskat koldioxidutsläppen
med 26 procent. Det innebär att ¼ av alla utsläpp
är borta, nästan utan att någon märkte det. Ingen
kan ju påstå att vi lider av det, direkt …

S

å man kan undra, hur svårt var det egentligen?
Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt
Sverige, är optimist ut i fingerspetsarna. Han är övertygad om att Sverige kommer att nå de högt ställda målen
om att vara klimatneutrala 2045. Helt enkelt därför att vi vill!
Ett samlat näringsliv och en enad politikerkår inser att det bara
finns en väg att gå. Att fortsätta som tidigare är inget alternativ
och leder varken till ökad lönsamhet eller bättre livskvalitet.
– Våra möjligheter ligger i en fossilfri framtid med en
cirkulär ekonomi som återanvänder råvaror och inte förbrukar
jordens resurser.

Färdplaner

Fossilfritt Sverige startade som ett initiativ av regeringen inför
klimatmötet i Paris 2015. Målet är att Sverige ska bli ett av
världens första fossilfria välfärdsländer. Initiativet samlar idag
över 400 aktörer och fler ansluter hela tiden.
– Arbetet går konkret ut på att olika branscher antar
utmaningen om att
bli fossilfria. De sätter
upp sina egna mål och
utarbetar en färdplan för
att nå dit. Min uppgift
blir att stimulera och
hjälpa till att hitta vägen
fram. Olika branscher
hakar i varandra och den
ena branschen skapar
förutsättningar för
den andra.
Idag har 13 tunga
branscher utarbetat färdplaner för hur de ska bli
fossilfria och ytterligare
sju är på god väg. I det
sammanhanget ställer

näringslivet krav på politikerna att fatta
beslut, som leder till ett fossilfritt samhälle.
Då blir det också lättare för dem att vara
tydliga och offensiva i klimatfrågan. Det
blir en kedjereaktion som gagnar alla,
betonar Svante Axelsson.

Tyngsta delen är gjord

Svante Axelsson,

– Jag känner att det tyngsta jobbet redan
Fossilfritt Sverige.
är gjort. Nu finns det ingen som ifrågasätter vårt arbete eller mål. Men vi vill ju naturligtvis att det ska
gå ännu fortare. De senaste åren har koldioxidutsläppen från
biltrafiken ökat, delvis på grund av att gamla modeller hänger
kvar och skiftet till nya drivmedel ännu inte fått genomslag. Men
det kommer att ändras de närmaste året.
Svante Axelsson drivs av en optimism och en framtidstro som
smittar. Det är inte i de gamla systemen som framtiden finns,
betonar han. Men utvecklingen ställer hela tiden nya krav och
möter nya utmaningar. I samband med
elektrifieringen ökar
till exempel behovet
av vissa jordartsmetaller. De utvinns
huvudsakligen ur
gruvor i Kina och
väcker frågor om
både arbetsmiljö
och återvinning.
– Tankarna går till
gamla tiders mörka
och smutsiga gruvor,
helt enkelt därför
att vi inte har några
andra bilder,
förklarar Svante.
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Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige.

Men brytningen av metaller kommer naturligtvis att utvecklas
och ske i helt andra miljöer än vi ser idag och metallerna måste
återanvändas och ingå i kretsloppet.
– Redan idag finns exempel på hur aluminium återvinns
till 95 procent. Utmaningarna finns i framtiden och enligt
Chalmers forskare går det att få lika hög grad av cirkulation av
metaller även när det gäller bilbatterier.

Saknar inte det gamla

Tvärtom ger det konkurrensfördelar och skapar framtidstro.
– Jag tror att andra länder blir avundsjuka på oss. Omställningen ger ökad sysselsättning och skapar tillväxt. Att inte ställa
om innebär istället att företag och industrier måste lägga ner
och människor blir arbetslösa.

Fel diskussion

Nya tider kräver nya historier och nya berättelser. Människan
har svårt att föreställa sig en framtid man inte känner. Men vem
saknar faxen, skrivmaskinen eller den fasta telefonen idag, frågar
Svante? Ingen vill ha tillbaka koleldade lägenheter eller utedass!
På samma sätt kommer vi att lämna bensinen och oljan bakom
oss. De ersättas av andra drivmedel och andra fordon, men
varför skulle det bli sämre?
I Fosselfritt Sveriges deklaration står att Sverige ska gå före i
ambitionen att bli fossilfritt. Vi ska utmana andra länder att följa
efter. För Svante Axelsson är det enkelt att se nyttan.
– Vi har kommit långt i Sverige och kan bli en förebild för
andra. Vi kan visa att det inte innebär något offer att ställa om.

När man inte längre kan göra som man gjort under lång tid,
ökar kreativiteten och vi tänker i nya banor. Inom transportsektorn ökar efterfrågan på biodrivmedel som biodiesel och
biogas. Det leder i sin tur till ökad efterfrågan på skogs- och
jordbruksråvara, vilket sätter fart på produktionen och nya
industrier växer upp.
– Idag för vi ofta fel diskussioner. Istället för att, till exempel,
prata om literpriset på bensin måste man tala om milpriset. Vad
kostar det är köra en mil? Och det kostar inte mer idag än för
25 år sedan, fast ingen talar om det.
– Vårt sätt att leva kommer att förändras successivt i samband
med övergången till ett fossilfritt samhälle. Men det blir en positiv
övergång som ger oss nya utmaningar och nya möjligheter. Vi
måste bara lära oss att se dem! 

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!
•

•
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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
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VERIGE MÅSTE
VISA VÄGEN
TILL POSITIV
OMSTÄLLNING

– VI HAR KOMMIT LÅNGT I SVERIGE OCH KAN BLI EN
FÖREBILD FÖR ANDRA. VI KAN VISA ATT DET INTE INNEBÄR
NÅGOT OFFER ATT STÄLLA OM. TVÄRT OM GER DET
KONKURRENSFÖRDELAR OCH SKAPAR FRAMTIDSTRO.

SAMHÄLLE

SAMHÄLLE

LYCKAD SATSNING
PÅ RENING AV
DRICKSVATTEN

Göteborgs stad tog ett politiskt omdiskuterat beslut 2010 att genom ultrafilter, en
membranteknik, rena dricksvattnet i det sista steget vid Lackarebäcks reningsverk
för att vara säker på att få bort mikroorganismer i vattnet. I dag har anläggningen
fungerat i fyra år med mycket gott resultat. Nu tas nästa steg att införa samma
teknik vid Alelyckans vattenreningsverk.
TEXT MARIE LOUISE AARÖE

D

FOTO FRANK PALM

ialogen bland politikerna i Göteborgs stad har
varit mycket insiktsfull över hur viktigt det är med
ett bra och säkert dricksvatten, berättar Marianne
Erlandson, chef för Kretslopp och vatten. Nu har
ultrafilteranläggningen på Lackarebäcks reningsverk varit i
gång under fyra år utan några problem. Nu står nästa projekt
i startgroparna vid Alelyckan med samma reningsprocess som
vid Lackarebäck.
En samhällsekonomisk kostnadsanalys togs fram för att få
fakta kring vad det skulle kosta med ett dricksvatten som inte
alltid kan vara säkert när det gäller mikroorganismer med
följden smitta och sjukdomsfall.
– Startpunkten för Alelyckan har varit politikernas insikt över
hur viktigt det är med ett bra och säkert dricksvatten. Därför tog
politikerna i slutet av 2018 beslutet att bygga en ultrafilteranläggning även vid Alelyckans reningsverk. Den är budgeterad
till 700 miljoner kronor. Inför den nya anläggningen har det
varit mycket lite diskussion. Dessutom har man en uppdaterad
kartläggning över de samhällsekonomiska följderna som stöd
och som också var ett krav, säger Marianne Erlandson.
Detta innebär att riskerna för mikrobiologisk smitta vid båda
vattenverken kraftigt reduceras och att
kapaciteten vid båda vattenverken blir
hög. Distributionssystemet är mycket viktigt och det behövs flera investeringar för
att distribuera vattnet till kunderna. Bland
annat nya och större rör då Göteborg
förtätas och växer.

Nordens största ultrafilteranläggning

– Det var ett stort projekt att bygga
den nya ultrafilteranläggningen vid
Lackarebäck, berättar Josefin Lundberg
Abrahamsson, chef för dricksvattenproduktionen vid Kretslopp och vatten
i Göteborgs stad. Vi påbörjade byggnationen 2012 och anläggningen invigdes
2016. Då var kvaliteten tillgodosedd,

därefter har vi arbetat med kapacitetsutbyggnaden som blev
klar under 2019.
Ultrafilteranläggningen vid Lackarebäck är en investering för
Göteborgs stad på 400 miljoner kronor. Det är en anläggning
som minimerar riskerna för vattenburen smitta, som är det
största hotet mot vårt dricksvatten. Detta är Nordens största
ultrafilteranläggning som består av närmare 2 200 moduler med
drygt 10 000 hålfibermembran i varje modul. I hålrummen
fastnar mikroorganismerna och det rena vattnet pressas vidare
ut genom hålen.
Det har visat sig att anläggningen är mycket driftsäker och
även mycket förlåtande när andra system i anläggningen har fått
problem. Ultrafilteranläggningen kompenserar i stor omfattning
om anläggningen i övrigt fallerar något. Reningsstegen har nu
blivit fyra, där den kemiska fällningen med sedimentering träder
in först för att följas av ett kolfilter och den kraftiga barriären
med ultrafilter och till sist det fjärde steget, slutklorering. Den
kemiska fällningen kan också optimerats för att reducera lukt
och organiskt material som kan finnas i vattnet.

Delaktighet ger resultat

– Under de fyra år som ultrafilteranläggningen har varit i drift
har den redan vid flera tillfällen visat
sig ovärderlig för att kunna leverera ett
säkert dricksvatten under ansträngda
förhållanden. Exempel på detta har
varit i samband med större störningar i
produktionen eller i distributionen, samt
i samband med extrema förutsättningar,
berättar Josefin Lundberg Abrahamsson.
Hela tiden har man tagit höjd för hur
man ska kunna samköra hela anläggningen på bästa sätt och arbetar löpande i
driften med att utvärdera barriärverkan
för att på så sätt kunna optimera anläggningen och leverera högsta vattenkvalitet.
Ingenjörerna på laboratoriet har tagit
fram en enkel och snabb analys för
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kvantifiering av naturliga bakterievirus.
En god råvattenkvalitet och effektiva mikrobiologiska barriärer är en viktig grundförutsättning. Efter flera års sökande
fann ingenjörerna på laboratoriet vad de sökte hos en grupp
djuphavsforskare som i slutet av 1990-talet tog fram en enkel
och snabb analys för kvantifiering av naturliga bakterievirus.
Vattenproverna filtrerades genom ett membranfilter och därefter
färgades viruset med ett fluorescerande färgämne för att lätt
kunna identifieras och räknas i ett mikroskop.
Metoden har varit mycket värdefull och ger möjligheter att
räkna partiklar för att se vilken nytta membranen gör och att de
uppfyller de krav som de är ämnade för. Man kan också upptäcka eventuella skador eller hål på membranen och då direkt
stänga anläggningen.

sjön vid kallare vintrar gör att vattnet därunder håller värmen.
Utan isbildning blir alltså vattnet kallare. Man blev orolig för
hur ultrafilteranläggningen skulle reagera men anläggningen
klarar olika förutsättningar utan problem.

Fortsättningen är Alelyckan

– Nu har vi alla erfarenheter från projektet i Lackarebäck att ta
med oss till den nya ultrafilteranläggningen vid Alelyckan, säger
Josefin Lundberg Abrahamsson. Här är det inte samma vatten.
Vattnet kommer från Göta Älv till bägge anläggningarna
men till Alelyckan går vattnet direkt till reningsverket och till
Lackarebäck via Delsjön där vattnet mellanlagras, vilket innebär
att det får driftas på ett lite annorlunda sätt även om processen i
sig är i princip densamma.
Under åren har råvattnet från Göta Älv blivit allt bättre
Robust anläggning
förutom när det gäller mikroorganismer som tyder på att det
– Än så länge har vi alltså inte upptäckt några tecken på
kan finnas smittoämnen i vattnet. Det finns mätstationer utmed
problem med membranmodulerna. Under åren har det bara
Göta älv som vid avvikande mätvärden ger indikationer på
skett en handfull brott på de miljonatt råvattnet inte är bra. De
tals fibrer som vattnet går igenom.
nya anläggningarna vid
Det är otroligt positivt, säger Josefin
Lackarebäck och Alelyckan
Lundberg Abrahamsson.
innebär ytterligare en barriär
Att välja rätt material har
mot mikroorganismer.
genomgående varit mycket
En fråga som kommer upp
lite då och då är; om dessa
viktigt i projektet. Här har noggranna analyser gjorts för att inte
investeringar är rätta att göra
behöva uppleva att om tio år vara
och värda sitt pris? Det kommer
tvungen att sanera på grund av
att bli cirka 100 kronor dyrare
per år för varje vattenbrukare
farliga ämnen.
En intressant erfarenhet är hur
i Göteborg och det är nog få
riskbilden förändras över året. När
som tycker att det är en dålig
det var en varm vinter 2018 var
investering. Att få gott och
vattnet som kom in till reningssäkert vatten, som är vårt
Ultrafiltersalen består av närmare 2 200 moduler med drygt
viktigaste livsmedel. 
verket kallt. Isen som lägger sig på
10 000 hålfibermembran i varje modul.

57

På en smal asfaltgata, inrymd i samma nedlagda
fabrikslokal som populära Magasin 36, ligger
Höganäs Bryggeri. Granne med Garage,
en hamburgerrestaurang som serverar
Junk Food Royal. Bensinpumpar
från 1950-talet för tankarna
tillbaka i tiden och många
motorcyklar inramar
miljön.
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UTAN
BRA
VATTEN
– INGET
BRA ÖL!

P

å asfalten utanför bryggeriet
står några bord och bänkar
uppställda och strax intill står en
gammal tankbil för vatten, som
Räddningstjänsten använt, parkerad.
Men öppnar man en av de stora verkstadsdörrarna och tittar in möts man av
en blänkande miljö av rostfritt stål med
en svag doft av malt. Här produceras
sedan sex år tillbaka öl i ett av de
ca 500 mikrobryggerier som numera
finns i Sverige. Lukas Östberg, grundare
och delägare i bryggeriet möter med ett
brett leende och öppna armar. Vi har
stämt träff för att prata vatten, en av de
tre huvudingredienserna i öl.
– Vattnet är det absolut viktigaste,
förklarar Lukas, utan tvekan. I Höganäs
har vi ytvatten som levereras av NSVA,
som i sin tur köper vatten från Sydvatten.
Det kommer från Ringsjön och Bolmen
och passar vår öl och process perfekt.
Vattnet är mjukt och relativt fritt från
mineraler, vilket gör att det lämpar sig
bra till ale som är en grundpelare
i produktionen.

Vattnet avgörande

– Ursprungligen anlade man bryggerier
där det fanns bra vatten, påpekar
Anders Bennsten, professorn kallad, för
sina djupa kunskaper om konsten att
brygga öl. Han arbetar sedan ett par
år med tillverkning och utveckling på
Höganäs Bryggeri.
– God tillgång på friskt vatten
som håller jämn kvalitet är en av
förutsättningarna.
På ställen där vattnet inte håller en
god kvalitet kan man tvingats anpassa
ölsorterna till det vatten som finns,
förklarar han. Så gör man i stora delar
av USA, där man brygger speciell öl
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som passar ett mineralrikt grundvatten.
Hårt vatten i Dublin gör att man där
brygger stout.
– För oss kan det istället bli nödvändigt
att tillsätta mineraler för att kunna tillverka vissa typer av öl. Vi har funderat
på att forsla hit vatten från en brunn i
närheten för att skapa variation.
PH-värdet och sammansättning av mineraler är helt avgörande för ölets karaktär.
Under förra sommarens torka, med
bevattningsförbud i Höganäs kommun,
höll Lukas och Anders ett ständigt öga
på vattenleveranserna och kontrollerade
om vattnet ändrade sammansättning på
något vis. Reservvatten från en grundvattenkälla hade påverkat ölet drastiskt.

Billig råvara

I länder som Sverige där tillgången på
vatten för det mesta är god och priset
lågt, finns det inget egentligt incitament
till att minska vattenmängden vid tillverkningen. För att framställa 1 000 liter
öl i Höganäs Bryggeri behövs i genomsnitt 3 500 liter vatten.
– Visionen är att komma ner till
1,3 liter vatten per liter öl, förklarar
Lukas. Men den är vi långt ifrån. Enligt
IVL förbrukas mellan 3 och 10 liter
vatten per liter öl i Europa.
Dessutom går det åt stora mängder
vatten för att hålla tankar och lokaler i
skick. Lukas betonar vikten av hygien och
ordning för att hålla kvaliteten på samma
höga och jämna nivå. Det finns inget
utrymme för slarv eller fusk. Recepten
för de olika ölsorterna är noggrant
nedskriva, så allt ska kunna återupprepas
gång efter gång.
– För oss är hantverket det viktigaste.
Bryggarna har kunskapen i händerna
och vet hur mycket som ska tillsättas av
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de olika ingredienserna, hur länge
malten ska koka och vilket PH-värde
vattnet ska ha. Vi delar gärna med
oss av goda recept men det blir aldrig
riktigt detsamma.

Hantverket viktigt

Att vattnet håller måttet i Höganäs
Bryggeri bevisas genom en ständigt ökad
efterfrågan och 2014 gav kunderna
Höganäs ALE högsta betyg vid Öl- och
whiskeymässan i Örebro. Den ursprungliga tanken var att producera öl till
Garage, men idag är efterfrågan stor från
många håll och det lilla bryggeriet håller
på att växa ur sina lokaler. Men Lukas har
inga tankar på att ge upp mikroformatet
och flytta från den trivsamma bakgatan.
Hantverket är viktigast.
Hur får man då idén att starta
ett bryggeri?
– Tja, säger Lukas med ett flin, alla
har väl drömt om att äga ett bryggeri
innan man dör, eller … 
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LÖSNINGAR SKYDDAR OCH
FRÄMJAR STADSMILJÖN

Biologisk mångfald. Dammarna i Augustenborg rymmer ett rikt växt- och djurliv.

TEXT LARS BÄRTÅS

B

Augustenborg. Statistiken bygger framför allt på inrapporterade
skadeärenden under perioden 2007–2015.
– Vi har bland annat kunnat se att Augustenborg klarade
sig betydligt bättre under det stora skyfallet i Malmö år 2014.
Antalet anmälningar per hektar var ungefär tio gånger färre där
jämfört med övriga områden.

lågrön infrastruktur lyfts ofta fram som en viktig del i
utvecklingen av hållbara städer. Genom att kombinera
parkmark, gröna innergårdar, diken och kanaler med
mer specifika installationer som gröna tak, dammar
och regnbäddar, kan man minska mängden avrinnande dagvatten från urbana ytor.
Nu finns en forskningsstudie som visar att en kombination av
decentraliserade dagvattenlösningar gör väsentlig skillnad vid
skyfall och kraftiga regn i stadsmiljö.
– Det har tidigare gjorts en hel del undersökningar över hur
olika dagvattensystem fungerar. Men däremot inte i samband
med extrema regn som varit vår utgångspunkt för studien, säger
Johanna Sörensen, miljöingenjör och forskare vid Lunds Tekniska
Högskola, LTH.
Sörensen har – i samarbete med forskaren Tobias Emilsson
på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, – bland annat studerat
Malmöstadsdelen Augustenborg som rymmer ett flertal olika
lösningar för att hantera dagvatten. För att få en bild av hur
systemen fungerar har de sammanställt statistik från VA Syd
och olika försäkringsbolag över anmälda översvämningsskador
och jämfört siffrorna med fem likartade bostadsområden kring

Johanna Sörensen, miljöingenjör och forskare vid Lunds tekniska
Högskola, LTH.

av 1990-talet var Augustenborg ett
nedgånget bostadsområde med ett underdimensionerat,
kombinerat avloppsystem som ofta orsakade problem med
källaröversvämningar vid kraftiga regn. År 1998 beslöt det
kommunala bostadsbolaget MKB, i samarbete med Malmö
stad och flera andra aktörer, att renovera stadsdelen och göra
den ekologiskt hållbar. Den största förändringen i stadsmiljön
var övergången till ett öppet dagvattensystem som skulle
avlasta ledningsnätet och minska översvämningsproblemen.
Ombyggnadsprojektet, som kostade cirka 35 miljoner kronor,
färdigställdes 2002.
– Augustenborg är ett intressant studieobjekt eftersom det
är relativt stort och präglas av ett helhetstänkande med olika
anpassade lösningar för att skydda bebyggelsen. Dessutom ger
den estetiska utformningen med grönytor, dammar och kanaler
ett mervärde för de boende, säger Johanna Sörensen.
I forskningsstudien framgår att Augustenborg tidigare hade
ungefär lika stora problem med översvämningar som de närliggande stadsdelarna, som också har kombinerat ledningsnät.
– Om man jämför områdena före ombyggnaden av
Augustenborg ser man inga större skillnader i statistiken. Det
var först efter ombyggnaden som skillnaderna blir markanta,
vilket märks även under år med normala regnmängder. Ett
intressant faktum är att området är anpassat för att både kunna
hantera stora vattenvolymer, som de konkavt grävda parkytorna,
och mindre, som till exempel de gröna taken på alla miljöstationer.
– Det finns dock fortfarande utrymme för förbättringar i
stadsdelen. Till exempel kan man se att vissa källartrappor och
garagenedfarter saknar upphöjningar som hindrar regnvatten
från att forsa ned.

FOTO: JOHANNA SÖRENSEN

Ekostaden Augustenborg har klarat sig bättre vid skyfall än
andra närliggande stadsdelar i Malmö. Det framgår av en ny
forskningsstudie som även fastslår att ”blågrön infrastruktur”
ger många fördelar i jämförelse med traditionella,
rörbaserade dagvattensystem.

De öppna dagvattenlösningarna ökar
trivseln i området.
Gröna tak tar hand om regnvattnet
och skonar bebyggelsen.
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BLÅGRÖNA

Bostadskvarteren har försetts med
dekorativa kanaler som avlastar det
ordinarie ledningsnätet under mark.

kan resultaten från forskningsstudien förhoppningsvis bidra till att öka kommuners motivation
att implementera blågröna lösningar i stadsmiljöerna.
Överhuvudtaget har studien mottagits med ett stort intresse från
kommunala aktörer och branschföretag.
– Det kan förvisso vara en rätt krånglig process att anlägga
öppna dagvattensystem, med tanke på de praktiska, ekonomiska
och juridiska hinder som kommunerna måste förhålla sig till.
Inte minst kräver det ju en fungerande samverkan mellan berörda aktörer. Men i många fall, särskilt i förortsområden, finns
ofta tillgängliga grönytor som med relativt enkla åtgärder skulle
kunna anpassas för att hantera stora regnmängder.
Skyfallet i Malmö sensommaren 2014 beräknas ha kostat
närmare 600 miljoner kronor. Frågan är vad kostnaderna hade
blivit om fler områden byggts om enligt Augustenborgs modell?
– Det går naturligtvis inte att svara på, men att blågrön infrastruktur ger besparingar på sikt kan man nog vara rätt säker på.
Inte minst är det viktigt med tanke på klimatförändringarna
som enligt SMHI, kan innebära fler och kraftigare skyfall under
sommarmånaderna. Med ett sådant scenario är städerna särskilt
utsatta, vilket är ett starkt skäl att överväga andra alternativ
än de traditionella rörbaserade dagvattensystemen, säger
Johanna Sörensen. 

ENLIGT JOHANNA SÖRENSEN
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FAKTA OM STUDIEN

Johanna Sörensens och Tobias
Emilsson studie, Evaluating
Flood Risk Reduction by Urban
Blue-Green Infrastructure Using
Insurance Data, har publicerats
i Journal of Water Resources
Planning and Management,
145 (2), 2019.
En sammanfattande artikel,
Pluviala översvämningar i stort
och smått, (Sörensen, 2018),
finns publicerad i Tidskriften
VATTEN, 74(4): 207–220 och
kan laddas ned via tidskriftens
hemsida.

NYA DAGVATTENPROJEKT I MALMÖ

Efter det stora skyfallet i Malmö, som inträffade i
augusti 2014, har flera projekt dragits igång för att
minska risken för framtida översvämningar i staden.
VA Syd har t ex nyligen, i samarbete med Malmö
stad, anlagt dagvattenmagasin i två parker i stadsdelen Söderkulla som varit hårt drabbad av översvämningar. En annan del i åtgärdsplanen är kampanjen
”Tillsammans gör vi plats för vattnet”, som startade
2017 och som framför allt riktar sig till fastighetsägare
med information och råd om dagvattenhantering.

Från och med den första augusti har Sweden Water
Research en permanent VD. Henrik Aspegren,
tidigare vice förbundsdirektör på VA SYD, blir den
förste som axlar rollen fullt ut. Tidigare har VD-skapet
cirkulerat mellan de tre moderbolagen NSVA,
Sydvatten och VA SYD, med ett år i taget.

J

ag ska förhoppningsvis tillföra lite
stadga och strategisk kompetens,
säger han med ett skratt, när
Svenskt Vatten träffar honom i
mitten av september. Men fortfarande är
jag väldigt ”ny på jobbet” och har inte
riktigt hittat mina rutiner.
– Men den största utmaningen är,
precis som idag, att samla industrin och
de kommunala bolagen och se till att de
befruktar varandra.
Som adjungerad professor på LTH
och verksam på VA SYD har Henrik
Aspegren skaffat sig lång och gedigen
kunskap inom VA-branschen, samtidigt
som han har en fot i universitetsvärlden.
En kombination som både ger kunskap
om vilken forskning som bedrivs och vad
som behövs ute i verkligheten.
– VA-Sverige, och världen, står inför
stora utmaningar och tiden rinner undan. Vi måste se till att utvecklingen går
fortare och att vi får nytta av den teknik
och kunskap som faktiskt finns. Klimatförändringar, eftersatt underhåll och
stora utbyggnadsbehov kräver ett nytt
sätt att tänka och nya lösningar.

Krävs omstrukturering

Henrik Aspegren är övertygad om att
Sverige måste ”omstruktureras” så att
VA-frågorna inte drivs av fullt så små
enheter, som de görs på många håll idag.
Att man söker samarbeten långt över

kommungränserna och hittar breda
lösningar. Annars kan man aldrig lyfta
blicken från de dagliga driftsfrågorna
och frigöra tid till strategi och planering.
Generellt bör mycket mer hänsyn tas till
de naturliga avrinningsområdena, istället
för kommungränserna.
I tätbebyggda områden, som Skåne
och Stockholmsområdet, har man
samarbetat sedan lång tid tillbaka. Men,
påpekar Henrik Aspegren, då har det
huvudsakligen skett kring uppförande av
vattenverk, ur ekonomisk synpunkt. Det
nya är att vi måste samarbeta även kring
ledningsfrågor, vattenförsörjningsplaner
och bevattningsmöjligheter.
– Det finns så mycket ny teknik, som

vi måste börja använda oss av. Det duger
inte att göra som vi alltid gjort. Dricksvattnet används inte effektivt och vi skulle
komma långa enbart genom att plocka
de lågt hängande frukterna. Till exempel
att sluta använda rent vatten till bevattning eller som kylvatten i industrin.
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Vi tar täten
inom VA
Att ÅF och Pöyry nu förenas gör oss än starkare i
vårt erbjudande inom VA. Tillsammans med modiga
kunder vill vi skapa en hållbar framtid!

Henrik Aspegren,
VD Sweden Water Research.

Moderbolagen i fokus

Viktigaste för den nye VDn är naturligtvis
att skapa förutsättningar för de tre
moderbolagen att utvecklas, men Henrik
ser gärna att samarbetet breddas till fler
organisationer och verksamheter.
– En sak är säker, betonar han, vi
behöver varandra för att klara de utmaningar vi har framför oss. Ingen kan göra
det på egen hand. Och vi måste även
blicka ut i omvärlden och lära av andra
länder, som har större erfarenhet av
vattenproblematik än vi har.
En annan faktor, som inte heller går
att bortse ifrån, är att klimatförändringarna leder till fler skyfall, kraftigare
översvämningar och längre perioder
av torka.
– Vi kan inte förhandla med naturen,
utan lära oss att hantera den och anpassa
oss därefter, avslutar Henrik. 

Vi är ett hängivet team av specialister som jobbar
och forskar inom vatten- och miljöfrågor. Vi brinner
för hållbara lösningar som säkrar vårt vatten för
kommande generationer. I våra uppdrag hjälper vi
kunder med strategiska vattenfrågor i hela kedjan
- från täkt, vattenrening, distribution till dagvatten
och modern avloppsrening.
Under Vattenstämman kan du träffa oss i vår
monter och delta på vårt seminarium om slamfrågan, som nu flammar upp i Sverige. Vi ser fram
emot intressanta diskussioner!

Vi växer och vill få fler kollegor som vill utvecklas
med oss. Du motiveras av att jobba med hängivna
kollegor i ett företag som driver utvecklingen inom
vatten- och miljöfrågor. Tillsammans med oss och
våra kunder vill du skapa en hållbar framtid.
Välkommen in och läs mer om våra lediga tjänster
på afconsult.com/jobb.
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SAMHÄLLE

SAMARBETE:
NYCKELN FÖR
ATT LÖSA
VA-UTMANINGAR

RENT VATTEN,
AVLOPP & SLAM

Kalk för naturlig och effektiv vattenrening

Om rätt innovatör
träffar rätt företag
och får kunskap om
de behov som finns,
kan vi lösa jordens
alla problem. Allt är
egentligen uppfunnet!

D

et menar i alla fall Maria
Sätherström Lantz, VD på
WIN. Allt handlar om att
de organisationer, privata
som offentliga, som står inför stora och
nya utmaningar kommer i kontakt med
innovationsföretag och får möjlighet att
presentera sina behov och önskningar.
Många gånger finns redan tekniken men
innovatören känner inte till tänkbara
användningsområden, eftersom ingen
påpekat det. Och marknaden är okunnig
om vad som egentligen går att göra.
– Det är här vi kommer in, fortsätter
hon, när jag träffar henne på Ideon i
Lund. Vår uppgift är att gifta ihop de
olika perspektiven, det är då
magi uppstår!

WIN har totalt 120 aktiva medlemsorganisationer och omfattar såväl små
innovativa, som stora globala företag,
offentliga organisationer, akademin och
ideella organisationer.
– Upprinnelsen till WIN var viljan att
förkorta innovationsbolagens väg ut till
marknaden. Tidigare studier visade att
det tog alldeles för lång tid och att många
bra lösningar aldrig nådde sina kunder.
– Men idag har det blivit lika viktigt
att skapa möjlighet till framtidsspaning
för att se vilka behov som kommer att
uppstå och vilka möjliga lösningar som
finns. På våra möten spänner vi bågen
och försöker blicka in i framtiden, på ett
nytt och okonventionellt sätt. För många
företag handlar deras överlevnad om att
förutspå utvecklingen och förekomma
den. Och då finns ofta lösningen hos
innovatörerna!

Vattenproblematiken överhängande

Behovet av nya tekniska lösningar för att
komma till rätta med vattenproblematiken är överhängande. Mängden vatten
är konstant men det rör sig i nya banor,
vilket innebär att allt större områden

Förkorta tiden till
marknaden

Kontakt:
Solveig Jakobsson, 010-476 25 51
www.nordkalk.se

WIN WATER bildades
ursprungligen 2012 som en
marknadsplats för företag
och innovationer inom
vatten. WIN är idag ett eget
bolag och en del av Ideon
Science Park i Lund. Sedan
1 april i år är bolaget avknoppat från Ideon Open
och ägs av WIN grundare.
Ägare är Ideon Open AB.
Konceptet har vuxit till
att även omfatta samhällssäkerhet, WIN GUARD och
energi, WIN ENERGY.
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WIN GÖR
ALLA TILL
VINNARE

Maria Sätherström Lantz,
VD WIN.

drabbas av torka, samtidigt som häftiga
regn och översvämningar blir vanliga på
andra ställen än tidigare. Och bristen på
rent vatten är överhängande på många
platser. Över 660 miljoner människor
saknar fortfarande tillgång till rent vatten.
– Trenden bland dagens entreprenörer och innovatörer är att vatten bör
återanvändas och renas där det finns.
Till exempel kan duschvattnet renas och
användas direkt, istället för att transporteras bort till höga kostnader sedan
skickas tillbaka. Många sådana innovationer finns redan på plats och går att
skala upp.
WIN-konceptet innebär bland annat
att etablerade företag erbjuder sig att
testa nya innovationer, som en del av
sin medlemsavgift. På så vis får innovatörerna snabb feedback på sina uppfinningar och företagen får tillgång till nya
lösningar. WIN-koncernen har dessutom
möjlighet att koppla ihop företag av olika
slag med finansiärer.

Mingel Map

Ett av WIN-koncernens framgångsrecept
är den ”WIN Mingel Map” som tas
fram inför varje möte.
Där går medarbetarna
noggrant igenom alla
anmälda och ser vilka
som har direkt nytta av
varandra. Varje deltagare får förslag på ett antal
kontakter, som kan leda
till vidare samarbete.
- I snitt följs minst tre
kontakter upp efter varje
möte, och det är väldigt
höga siffor, förklarar
Maria. WIN fungerar
som en ögonöppnare
för vad som är möjligt
och vad som kan göras.
Vilken teknik som finns
tillgänglig och vad som
kan utvecklas. 

VATTENDISTRIBUTION:

FORSKNING &
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DISTRIBUTION

15%
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Investeringsbehovet inom VA är stort. Management blir
allt viktigare – att styra, leda, förvalta och utveckla. För
två år sedan gjorde Svenskt Vatten Utveckling (SVU)
en särskild utlysning för att undersöka hur effektiva
investeringsorganisationer behöver se ut. Det resulterade i
tre SVU-rapporter som visar att det behövs kompetens och
aktivt ägarskap, att VA-anläggningarna måste synliggöras i
kommunernas styrdokument, och hur processen för
VA-projekt kan förbättras. Andra SVU-rapporter som
presenteras på de följande sidorna visar att nyckeltal behöver
prioriteras, hur driftstörningar kan rapporteras, hur varje
kommun kan räkna ut nivån på sina hållbara vattenförluster,
och hur rätt instrumentering på avloppsverken kan gå till.
En rapport ger systematiserad kunskap om ledningsnätens
alla delar, och en annan beskriver läget för digital teknik i
ledningsnäten. Kunskapen om VA-tunnlar är sammanställd,
och så har startskottet gått för väderradar inom VA.
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RAPPORTER FRÅN SVENSKT VATTEN UTVECKLING (SVU)
På www.svensktvatten.se kan SVU-rapporter laddas ner.
De blir fritt tillgängliga tre månader efter publicering.

MINDRE LÄCKAGE OCH FÄRRE RÖRBROTT
Grundfos har en teknisk lösning för att minska vattenbrist, läckage och lågt
vattentryck i systemet. Lösningen heter DDD - Demand Driven Distribution.
Det är ett koncept bestående av energieffektiva pumpar med smart styrning
och kommunikation. Grundfos DDD anpassar trycket i systemet efter rådande
behov, vilket ger rätt tryck hos användarna och minskat vattenläckage samt
mindre risk för nya läckor. Dessutom till en lägre energikostnad som bonus.

Hydro Booster-anläggning med energieffektiva
CRE-pumpar för vattenverk och DDD-styrskåp

Låter det intressant? Kontakta oss eller läs mer på grundfos.se/isolutions
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INVESTERINGAR KRÄVER
KAPACITET OCH KOMPETENS
Det behövs stora investeringar för att trygga kommunalt vatten och avlopp
för framtiden. Men för att kunna planera och genomföra investeringarna
måste VA-organisationerna ha tillräcklig kapacitet och kompetens. En SVUutlysning hösten 2017 resulterade i tre rapporter och en projekthandbok.

I

dag investeras 12 miljarder om året
i VA-infrastrukturen, men investeringsnivån skulle under de kommande 20 åren behöva öka med
35 procent, enligt en utredning som
Svenskt Vatten lät göra år 2017. För
investeringarna behövs det enligt utredningen politiska beslut om finansiering,
men också ökade personalresurser i
både offentlig och privat sektor inom
VA-området.

UTLYSNING HÖSTEN 2017
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Projekthandboken VA bygger på
SVU-rapporten Projektledning av VA-projekt.
Handboken beskriver ett generellt arbetssätt
som ska gå att använda för olika typer
och storlekar på både projekt och
VA-organisationer. Den föreslår ett systematiskt
arbetssätt genom hela projektprocessen,
och ger exempel på checklistor och mallar.
Handboken finns på Svenskt Vattens
webbplats för gratis nedladdning, och kan
köpas i tryckt version i Vattenbokhandeln.
Helena Mårtensson, som är huvudförfattare
till projekthandboken, hoppas få respons
från läsarna för att kunna utveckla
handboken vidare tillsammans med
Svenskt Vatten. 

En praktisk

VA-projekt
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Den ökade investeringstakten ställer
stora krav på beställare, konsulter och
entreprenörer. Rapporten Projektledning av
VA-projekt (2019-11) redovisar framgångsfaktorer och kritiska faktorer i olika
faser av projektprocessen. Ett resultat av
SVU-projektet är också Projekthandboken VA. Projektet har genomförts av
forskningsinstitutet RISE tillsammans
med ett par kommuner, ett VA-bolag,
två teknikkonsulter och två entreprenörer
– med Helena Mårtensson, RISE/
Envidan, som projektledare.
− Det stora investeringsbehovet och
de många VA-organisationerna av olika
storlek kräver att projektprocessen
systematiseras, säger Helena Mårtensson.
Det behöver säkerställas att VA-projekten
drivs med rätt kompetens och kvalitet,
och att VA-verksamheterna som leder och
driver projekten har förmågan att planera,
styra och kommunicera i projekten för
att bygga kvalitetssäkert, i rätt tid och till
rätt pris.
SVU-projektet har kartlagt hela
projektprocessen: utredning, projektstart,
projektering, upphandling, utförande
och projektavslut. Man har bland annat
samlat in uppgifter via en enkätundersökning till beställare, teknikkonsulter
och entreprenörer. Det visade sig vara
positivt att driftteknikerna är med hela
vägen från utredning till utförande, och
att uppföljning och erfarenhetsåterföring
förbättras om till exempel teknikkonsulterna är med i utförandefasen.
− Förståelsen och respekten för
varandras
roller behöver
förbättras,
säger Helena
Mårtensson.
Beställaren ska
hushålla med
VA-kollektivets
medel och se till
Helena Mårtensson,
VA-abonnenRISE/Envidan AB.
ternas bästa.
Konsulter och
entreprenörer
representerar den privata sektorn och
har vinstmål och aktieägare att ta hänsyn
till. Om man förstår varandras olika
intressen kan man skapa ett samarbetsklimat som gör att VA-projektet både blir
bra och är roligt att arbeta i. I enkätundersökningen kom brist på kompetens
och samverkan mellan projektets parter
på första plats som kritisk faktor. 

EN VA –

Hur beskrivs anläggningstillgångar
inom vatten och avlopp i kommunernas
styrdokument? Rapporten Anläggningstillgångar inom VA – hur beskrivs de i budgetar och
årsredovisningar? (2019-6) visar att VA-verksamheten har en undanskymd roll i de
svenska kommunernas mest formella
dokument. Studien har genomförts av
Robert Jonsson, Linköpings universitet,
och Anna Thomasson, Lunds universitet.

PROJEKTPROCESSEN
SYSTEMATISERAD

THANDBOK

VA PÅ UNDANTAG I DOKUMENT

genomförandegrad positivt. Det verkar
alltså som om tillgång till kompetens på
olika nivåer är en nyckelfaktor.

PROJEK

Hösten 2017 gjorde Svenskt Vatten
Utveckling (SVU) en utlysning med rubriken ”Kapacitet för VA-investeringar”.
Man såg brister när det gällde kompetens
och kapacitet hos både beställare och
utförare i arbetet med större investeringsprojekt, enligt Daniel Hellström som då
var utvecklingsledare för SVU.
− Vi bedömde också att situationen
skulle komma att förvärras eftersom vi
såg ett ökat investeringsbehov kombinerat
med ökad brist på personella resurser,
säger han. Det fanns också en bild av
att det behövdes ökad förståelse för
varandras roller i projekten och samsyn
och dialog kring hur investeringsprojekt
genomförs på ett bra sätt.
− Vi ville få klarlagt hur det fungerar
med VA-investeringar med tanke på
kompetens, kostnadseffektivitet, kvalitetssäkring och förmåga att hålla tidplaner
och budget. Vi ville också ha förslag
på hur brister skulle kunna hanteras
gemensamt i branschen.
Resultaten av de projekt som
beviljades medel presenteras här.

planerade investeringar
De har studerat dokument
för tio tillväxtkommuner i
åren 2018−2021.
olika delar av landet.
Kommunerna i studien
− VA är centralt i
har genomfört VA-investeringar på minst 1 032 kr
samhällsbyggandet och en
viktig del i klimatanpassper invånare åren
2015−2017, med en
ningen. VA-verksamhetens
genomförandegrad på
anläggningstillgångar har
68 procent i förhållande
stort finansiellt värde och
Robert Jonsson,
till budget. De budgeterar
producerar dessutom vårt
Linköpings universitet.
2 078 kr i snitt per invåviktigaste livsmedel. En
nare och år för perioden
tydlig plan för hur dessa
2018−2021. Med genomanläggningstillgångar ska
förandegraden 68 procent
förvaltas och förnyas borde
skulle utfallet i verkligheten
finnas i alla kommuner,
bli cirka 1 400 kr per invåoch borde synas i budgetar
nare och år, en nivåökning
och årsredovisningar,
på 37 procent. Men klarar
säger Robert Jonsson.
huvudmännen en så mycket
− I de kommuner vi
högre investeringsnivå?
studerade var det ovanligt
− En särskilt intressant
med beskrivningar av
Anna Thomasson,
fråga är om den organisaförvaltning och utveckling
Lunds universitet.
tionsutveckling som har
av VA-anläggningar i både
pågått inom VA-branschen
budgetar och årsredovisde senaste 30 åren har bidragit till effekningar, säger Anna Thomasson. Det gäller
tiva investeringsorganisationer. För just
framför allt status och underhåll. Det
detta har varit ett viktigt argument vid
här gör att det blir svårt att bedöma om
införandet av till exempel kommunala
kommunen hanterar VA enligt god ekobolag och olika former av samverkansnomisk hushållning. Det blir också svårt
organisationer, säger Mattias Haraldsson.
att styra VA-verksamheten strategiskt när
− Studien ger naturligtvis inga
det saknas viktig information.
definitiva svar på frågan, men resultaten
Kanske behövs det riktlinjer för hur
indikerar att det är befolkningsförutsättförvaltning och utveckling av anläggningar, avgiftsnivå och kommunstorlek
ningstillgångar inom VA ska beskrivas
som påverkar de investeringsnivåer som
i budgetar och årsredovisningar, menar
de kommunala huvudmännen planerar
rapportförfattarna.
för – och inte organisationsformen.
KOMPETENS EN NYCKELFAKTOR
Men när Mattias Haraldsson tittar på
Finns det nyckelfaktorer som kan påverka
investeringsutfall och genomförandegrad
förmågan att planera och
så blir det tydligt att det är
genomföra investeringar?
viktigt med kompetens och
Frågan ställs av Mattias
organisatorisk förmåga.
Haraldsson, Lunds
− Kommuner med god
universitet, som har skrivit
tillgång till högskolekomperapporten Planering och genomtens har högre investeringsförande av investeringar – en
nivå per invånare, säger
branschövergripande analys
han. Och för mindre
(2019-18). Han har för 244
kommuner som väljer
kommuner studerat budget
att samverka med andra
Mattias Haraldsson,
och utfall för VA-investeringar Lunds universitet.
kommuner påverkas både
åren 2015−2017 och deras
investeringsutfall och

RAPPORT 2019–11

RAPPORT 2019-6, 2019-11, 2019-18

SVU-rapporter: Anläggningstillgångar inom VA – hur beskrivs de i budgetar och årsredovisningar? (2019-6),
Projektledning av VA-projekt (2019-11), Planering och genomförande av investeringar (2019-18)
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69

handbok

med rygg

ny 11,5 mm

rygg.indd

1

Första uppla

gan

2019-07-15

20:29:53

Samverkan tar tid

Varför väljer vissa kommuner att samverka, medan andra aktivt väljer att inte

ORDNING OCH REDA PÅ
DRIFTSTÖRNINGARNA

startat ett internt fortsättningsprojekt
med titeln ”Prioriterade nyckeltal i VASS”. Syftet är att
tydliggöra kundnyttan med VASS och fokus för de olika
undersökningarna, samt underlätta för medlemmarna att
genomföra VASS-undersökningar och använda VASS-data för
sina egna behov. Projektet ska föreslå nyckeltal för olika delar av
verksamheten och hur ofta undersökningarna ska göras. 

SVENSKT VATTEN HAR

Enligt Svenskt Vattens hållbarhetsindex ska
driftstörningar dokumenteras, analyseras
och åtgärdas. Dokumentationen innehåller
värdefull information för VA-organisationen
som ska planera underhåll och förnyelse
samt följa upp sin verksamhet.
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DÄRFÖR ÄR DET viktigt att rapporteringen utförs konsekvent och
korrekt. Nu finns det en SVU-rapport som behandlar frågan:
Rapportering till VA-databaser vid driftstörningar – med förslag till
kodlista (2019-10).
En driftstörning är något som medför att VA-organisationens
huvuduppgifter inte uppfylls, som vid en vattenläcka. Konsekvensen är att någon saknar vatten i kranen. Felet vet man först när
ledningen har schaktats fram, till exempel att röret har gått av.
Orsaken till felet kan vara att marken satt sig eller korrosionsskador. I rapporteringen bör driftstörningar, konsekvenser, fel och
orsaker hållas isär, enligt Mathias von Scherling.
− Det är viktigt att man med hjälp av insamlade data kan
komma närmare problemets kärna, säger han. Varför inträffade
felet och hur kan det förebyggas i framtiden? Det kommer att bli
vanligare med maskininlärning för underhålls- och förnyelseplanering, och då är tillgången på korrekta och tydliga inlärningsdata av största vikt.
Den föreslagna rapporteringsstrukturen illustreras i form av
en blankett, som också kan vara digital. Även om det finns olika
arbetssätt hos olika organisationer så är det bra om de koder som
används definieras och används på ett enhetligt sätt. Projektet har
tagit fram ett förslag till kodlista med
definitioner för driftstörningar med tillhörande fel och efterföljande insatser.
Ska man ha många eller få koder?
− Troligen är det bättre att ha färre
viktiga parametrar som rapporteras
korrekt med full täckning än en bred
flora som fyller en brokig bukett. Om
alternativen är för många riskerar det
Mattias von
att bli felrapportering, säger Mathias
Scherling, RISE.
von Scherling. 
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SVU-rapport: Rapportering till VA-databaser vid
driftstörningar (2019-10)

nivå olika nyckeltal bör ligga på.
Gilbert Svensson,
Rapporten ger förslag till nyckeltal
Vattenforum.
som bör vara prioriterade för att
följas upp i statistiksystemet VASS
och ingå i en rapport som föreslås heta ”VASS Prio”.
I VASS Prio ska alla nyckeltal från Svenskt Vattens hållbarhetsindex ingå, samt vissa andra nyckeltal från VASS- undersökningar. För de nyckeltal som föreslås vara prioriterade kan det
bli nödvändigt att komplettera nuvarande undersökningar med
ytterligare data.
− Trots hård sållning föreslår vi relativt många nyckeltal som
prioriterade. Det krävs mycket arbete för att mäta och följa upp
alla indata. Men datainsamlingen blir effektivare och av högre
kvalitet när verksamheten och Svenskt Vatten kan fokusera på de
mest relevanta nyckeltalen för uppföljning och vidare utveckling
av VA-verksamheten, säger Gilbert Svensson.
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NYCKELTAL KAN OCH bör användas till att styra verksamheten så
att åtgärder och resurser sätts in där de gör mest nytta. Det säger
Gilbert Svensson som är en av författarna till SVU-rapporten
Prioriterade nyckeltal för VA-verksamheten (2018-6).
− Men för att kunna använda nyckeltal på ett bra sätt räcker
det inte att bara beräkna ett nyckeltal. Man måste också ha en
uppfattning om varför det beräknas, och vad som är rimlig nivå
för nyckeltalet, säger han.
SVU-projektets uppgift var att ta fram nyckeltal som ska vara
prioriterade i VA-verksamheten, och att säga något om vilken
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bäst
organiseras och styras för att bli
långsiktigt hållbar? Robert Jonsson,
Linköpings universitet, har gått igenom
Svenskt Vattens hållbarhetsindex
för åren 2014−2016. Han har också
gjort fallstudier av tre typer av
VA-organisationer: traditionell
förvaltning, kommunalt bolag samt
ett kommunalt driftbolag med flera
ägarkommuner. I rapporten Organisering
och styrning av kommunal VA-verksamhet
(2017-15) beskriver han förmågor och
brister i svenska kommuner. Aktivt
ägarskap visar sig vara en nyckelfaktor.
− Både den politiska och den
administrativa ledningen i kommunen
ska se till att VA-verksamheten kan
bedrivas på ett hållbart sätt med tanke
på finansiella och personella resurser och
förmåga att planera strategiskt. Varje
kommun måste själv hitta sitt sätt att få
till stånd aktivt ägarskap. Samverkan
mellan kommuner kan ge bättre strategisk kompetens och större möjlighet
att genomföra investeringar, säger
Robert Jonsson.

HUR SKA VA-VERKSAMHETEN

Nyckeltal är ett sätt att utvärdera sin
VA-verksamhet – att se åt vilket håll
den går för att kunna styra rätt.

119,44
119,44
119,44

med tre olika kommuner för
att lösa frågor kring vattenkvalitet och klimatanpassning.
− För att innovativa lösningar skulle komma till stånd
visade det sig att det behövdes
tillit mellan aktörerna och
kontinuerlig interaktion. Och
det var bra med flexibla avtal,
EmmaLisa Nantin,
utbyte av idéer och kompetens,
göra det? Rapporten
Lunds universitet.
drivande eldsjälar och komSamverkan för ökad resursbas
muner som var öppna för nya
– för vem och hur? (2018-1)
förslag och villiga att ta vissa risker, säger
handlar om samverkan mellan olika
EmmaLisa Nantin, Lunds universitet.
kommuners VA-organisationer.
− Det finns både fördelar och
Samverkan vid kriser
nackdelar med samverkan, säger Anna
I vilken utsträckning arbetar svenska
Thomasson, Lunds universitet. De
kommuner med krishantering, och
som väljer att samverka lägger stor vikt
vilka resurser har de att samverka
vid fördelar som ökad kompetens och
kring frågan? Större kommuner och
större handlingsutrymme för framtiden.
kommuner som samverkar har bättre
Huvudargumentet för att inte samverka
förutsättningar att arbeta förebyggande
är att man vill behålla rådigheten över
än mindre kommuner, enligt Anna
tillgångarna i kommunen eftersom man
Thomasson som har skrivit rapporten
anser dem vara strategiskt viktiga.
Samverkan vid krishantering (2019-4), med
− I de kommuner där man haft
fokus på dricksvattenförsörjning.
möjlighet att gå in i en befintlig samver− Kommunerna har en central roll
kansorganisation upplevs resan mot en
i samband med en kris, säger hon. De
fusion som relativt enkel och smärtfri.
ska göra en risk- och sårbarhetsanalys,
Men när kommuner tillsammans med
utarbeta en beredskapsplan och ha en
sina grannar har valt att starta en ny
krisledningsnämnd. Det är också viktigt
gemensam organisation är bilden att
att de övar och kartlägger hur samarbetet
samverkan kräver mycket tid och
i en kris ska gå till.
resurser, och att samverkansvinsterna
Hur kommunerna arbetar med
låter vänta på sig.
krishantering verkar framför allt bero på
olika resurser i form av kompetens, hur
Samarbete över sektorsgränser
krishanteringen är organiserad samt hur
Rapporten Sektorsöverskridande samarbete i
samordningen mellan olika förvaltningar
VA-branschen (2018-8) handlar om samverser ut. VA är till exempel beroende av att
kan mellan privat och offentlig sektor. Ett
el- och IT-försörjningen fungerar. 
konsultföretag har arbetat tillsammans

Många svenska kommuner saknar kapacitet för
att planera långsiktigt. Utmaningarna är särskilt
stora i mindre kommuner som bedriver VA i egen
regi, och det kan bero på otydliga ägarkrav eller
svårigheter att rekrytera. Fyra SVU-rapporter
spinner på temat samverkan.

NYCKELTAL – ETT SÄTT ATT STYRA RÄTT
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AKTIVT ÄGARSKAP BÄDDAR FÖR HÅLLBARHET

SVU-rapport: Prioriterade nyckeltal för VA-verksamheten (2018-6)
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SVU-rapporter: Organisering och styrning av kommunal VA-verksamhet (2017-15), Samverkan för ökad resursbas
(2018-1), Sektorsöverskridande samarbete i VA-branschen (2018-8), Samverkan vid krishantering (2019-4)
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SVU-rapporter: Framtidens hållbara VA-ledningssystem (2018-10), Framtidens smarta VA-ledningsnät (2019-7),
Vattenförluster från ledningsnätet (2019-17)

LEDNINGSNÄT SOM HÅLLER MINST 100 ÅR
Hur ska vi bygga VA-ledningssystem som håller minst 100 år?
Vilka data vill vi ha från framtidens smarta VA-ledningar? Och vad
är en hållbar nivå på vattenförluster? Tre SVU-rapporter hjälper
VA-organisationerna att ta bra beslut för framtidens ledningsnät.

D

et VA-ledningsnät som
anläggs i dag ska hålla
100−150 år. Det anser
både Svenskt Vatten och
författarna till rapporten Framtidens
hållbara VA-ledningssystem (2018-10).
Men det återstår mycket att göra för att
beställare ska kunna ställa det kravet.
Kvalitet och kompetens måste öka
inför investeringsbeslut. Rapporten
systematiserar den kunskap som finns
kring hela VA-ledningssystemet: rör,
fogar, rördelar och anordningar. Den
går igenom alla vanliga material i
ledningsnätet, bland annat gjutjärn, stål,
polyeten, polypropen, PVC och betong.
− Det är viktigt med hög kvalitet
på det material som används, och
materialet ska vara rätt för omgivningen.
Det bör tas fram stöd för tydliga
materialvalspolicyer för VA-huvudmän,
säger Helena Mårtensson, Envidan AB.
− Både forsknings- och investeringsbehoven är stora när det gäller
ledningsnäten, säger Annika Malm,
RISE. Det gäller att satsa på de
projekt och delar av systemen där
nyttan blir störst. Ett sätt att förlänga

ledningsnätens livslängd
är att dokumentera alla
skador och aktivt söka
efter utläckage. Då blir det
lättare att bedöma vilka
ledningar som ska förnyas
först. Det gäller att byta
ledningen ”just in time”,
inte i förtid och inte
för sent.

att lokalisera utläckage,
och smarta vattenmätare
i hushållen ger både
kundvärde och data till
VA-verksamheten. Med
tryckmätning kan man
se att något har hänt och
vara beredd på att det
finns risk för störning
Annika Malm,
i vattenkvaliteten. För
RISE.
avloppsnätet ger mätningar
stora möjligheter att söka
Digital teknik i
efter tillskottsvatten. Och smarta mätare
ledningsnäten
som kan larma vid rätt tillfälle minskar
Digital teknik med sensorer i ledningsrisken för utsläpp i miljön.
näten ökar VA-sektorns möjligheter att
− Digitaliseringen ökar, men det
optimera driften i realtid och ta mer
välgrundade beslut kring förnyelse och
är långt kvar till att den blir en del
av VA-sektorns vardag. För att öka
underhåll av ledningsnäten. Men vilka
användningen av tekniken behövs både
mätdata och analyser ger mest användstrategisk och teknisk kompetens, men
bar information? Rapporten Framtidens
också goda exempel och organisationer
smarta VA-ledningsnät – lägesrapport (2019-7)
ger en bild från vintern 2019 av de
som är redo att förändra sitt arbetssätt.
möjligheter och hinder som finns
för att ny teknik ska bli användbar i
Hållbara vattenförluster
VA-ledningsnäten.
Vattenförlusterna är i genomsnitt 20
− För vattenledningsnätet börjar
procent av det dricksvatten som levereras
digitaliseringens fördelar bli tydliga,
från vattenverken. Det mesta, cirka 15
säger Annika Malm. Det blir lättare
procent, är utläckage från vattenledningsnäten. Ett SVU-projekt har tagit fram ett
verktyg som varje kommun kan använda
för att ta rätt beslut om hur stora resurser
just den kommunen bör lägga på att
jaga förluster.
− Grunden för arbetet är god kontroll
av den egna vattenbalansen, det vill säga
hur mycket dricksvatten som produceras
i förhållande till vad som används eller
läcker ut, säger Annika Malm.
Rapporten Vattenförluster från ledningsnätet – beräkningsverktyg för en hållbar nivå
(2019-17) ger förklaringar till två
kalkylblad som är skapade för att
beräkna dels vattenbalansen, dels
den hållbara nivån på förlusterna.
I beräkningen av den hållbara nivån
lägger man ihop kostnaderna för att
ha vattenförluster med kostnaderna för
att leta och minska vattenförluster, och
räknar fram den nivå där kostnaden är
minst. I beräkningen tar man hänsyn
till samhällsekonomiska effekter.
Kalkylbladen kan laddas ner från
www.svensktvatten.se 

SVU-rapport: Framtidens certifiering av
plastprodukter för VA (2019-19)

SVU-rapport: Instrumentera rätt på
avloppsreningsverk (2019-14)

FRAMTIDENS CERTIFIERING
AV PLASTPRODUKTER FÖR VA

INSTRUMENTERA RÄTT PÅ
AVLOPPSRENINGSVERK

HUR SKA CERTIFIERINGEN av plaströr se ut? Kan kvalitets-

råd på svenska för avloppsreningsverkens instrumentering, och det var bakgrunden
till att ett SVU-projekt startade. Nu finns rapporten
Instrumentera rätt på avloppsreningsverk (2019-14). Projektet
har genomförts av forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med elva VA-organisationer.
− Instrumenten på avloppsreningsverken blir allt fler
och är viktiga för både övervakning och processtyrning.
Det blir särskilt viktigt med pålitliga instrument när automationen ökar, utsläppsvillkoren skärps och marginalerna
krymper, säger Sofia Andersson, IVL.
Varför ska man mäta? Vad och var ska man mäta?
Och hur ska man mäta? Rapporten försöker besvara
alla frågorna.
− Börja med att formulera
syftet med en viss mätsignal. Då
är det många andra frågor som
faller på plats. Det blir lättare att
bedöma var instrumentet ska
placeras, vilken nivå på underhållet som är lämpligt och vilken
mätvärdesnoggrannhet man bör
sträva efter, säger Sofia Andersson.
Sofia Andersson,
− Instrumentfrågan är
IVL.
komplex och bör behandlas som
sådan. Genom instrumenten får man information
om hur processen beter sig och utvecklas över tid.
Instrumenteringen hör ihop med det övriga process- och
driftarbetet, och behöver därför lösas av en grupp med
blandad kompetens.
Engagerad personal och tydlig ansvarsuppdelning är
ett par nyckelfaktorer för att det ska fungera bra. Det är
också viktigt med rutiner och dokumentation. Rapporten
innehåller handfasta råd och rekommendationer om vad
som bör ingå i ett systematiskt instrumenteringsarbete.
I bilagor finns checklistor, mallar och metodbeskrivningar
− och dessutom fallstudier från fem svenska reningsverk. 

TIDIGARE SAKNADES DET

frågorna lösas genom att ledningsägarna engagerar sig
mer i det nuvarande systemet Nordic Poly Mark (NPM)?
Eller behövs det en helt ny certifiering? En förundersökning redovisas i SVU-rapporten Framtidens certifiering av
plastprodukter för VA (2019-19). Nordic Poly Mark administreras av INSTA-CERT men ägs av den tillverkarägda
Nordiska Plaströrsgruppen. Förtroendet för NPM har
minskat hos 4S Ledningsnät. Ledningsägarna efterlyser
högre krav med fokus på kvalitet, kostnadseffektivitet och
en livslängd hos ledningsnätet på 150 år.
Rapporten presenterar en handlingsplan för en helt
ny certifiering, men olika insatser skulle kunna ge bra
effekt med nuvarande certifiering. För att uppnå tuffare
standarder krävs det ökad förståelse och dialog mellan
Nordiska Plaströrsgruppen och ledningsägarna, något
som glädjande nog är på gång. 

SVU-rapport: VA-tunnlar – erfarenheter från
utredning till drift (2019-12)

SAMLAT OM VA-TUNNLAR
STÄDERNA VÄXER OCH FÖRTÄTAS, och kraven är höga på
vatten- och avloppshantering.
Vattenvolymerna är stora,
och det är ont om utrymme i
gator och ytlig mark. Det här
gör att tunnlar kan komma
att bli ett alltmer attraktivt
alternativ till konventionella
ledningsnät.
Roya Meydani,
Dokumentationen kring de
Sweco Environment.
tunnlar som redan byggts har
hittills varit spridd och knapphändig. För att råda
bot på det har ett SVU-projekt sammanställt kunskaper
och erfarenheter i rapporten VA-tunnlar – erfarenheter från
utredning till drift (2019-12). Rapporten tar upp bland
annat projektprocessen, tillstånd, tunneldrivning, riskhantering och arbetsmiljö.
Med VA-tunnel menas ett konstgjort underjordiskt
distributionsled för spillvatten, dagvatten eller råvatten
för dricksvattenproduktion. Huvudfunktionen är att
transportera vatten mellan två punkter, men tunnlar
kan också användas till utjämning, magasinering och
avsättning. Rapporten visar på områden där det behövs
forskning och utveckling.
− Det saknas exempelvis fungerande lösningar för kommunikation i tunnlar, och det behövs fördjupad forskning
kring ventilationslösningar. Vi vet inget om livslängden
hos sprutbetong i VA-tunnlar, och det saknas riktlinjer
och metoder för hur tillskottsvatten ska kontrolleras, säger
projektledaren Roya Meydani, Sweco Environment. 

SVU-rapport: Väderradarteknik inom
VA-området (2019-3)

VÄDERRADAR FÖR STYRNING

intensivare regn ger problem
med översvämningar och bräddningar. Regn behöver
mätas bättre. Den traditionella regnmätaren mäter
nederbörd i en punkt. Fördelen med radar är att den
kan samla väderdata från ett stort område och använda
data i realtid. Under sommaren 2018 gjordes försök med
X-bandsradar i Lunds kommun – ett pilotprojekt som
är det svenska startskottet för användning av väderradar
inom VA-området.
Rapporten Väderradarteknik inom VA-området – test av
metodik (2019-3) visar att väderradar med X-band bland
annat kan ge möjligheter till väderstyrning av avloppssystemet. X-band har högre upplösning än radar med
C-band som används av SMHI. Därför är X-band lämpad i städer för att modellera dagvattensystem och för att
utveckla varningssystem för urbana översvämningar. 

FÖRÄNDRAT KLIMAT MED

RAPPORTER FRÅN SVENSKT VATTEN UTVECKLING (SVU)
På www.svensktvatten.se kan SVU-rapporter laddas ner.
De blir fritt tillgängliga tre månader efter publicering.
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SAMHÄLLE

BRANSCHEN SAKNAR

SPÄNNANDE FÖREBILDER

Många unga tror att
ingenjörerna sitter instängda
i sina rum och jobbar med
siffror hela dagarna. Att det
är introvert, svårt och tråkigt,
men ofta är det precis tvärt
om. Ingenjörerna jobbar med
miljöfrågor, de hjälper till att
bygga en modernare och
tryggare värld och är en del
av framtiden.

vad ingenjörsyrket kan innebära.
– Förhoppningen är att de därefter
väljer att läsa vidare för att utbilda sig
inom högre tekniska utbildningar.

Möjlighet till kontakt

Tekniksprånget ger företagen möjlighet
att knyta kontakt med unga, intresserade studenter som förhoppningsvis
återvänder under ferier, för ex-jobb och
efter avslutade studier.
Både Arbetskraftbarometern och
Arbetsförmedlingens undersökningar
visar att bristen på ingenjörer är stor i
landet. Det bekräftas även av
VA-branschen
roblemet är att ingen
som vid många tillfällen
känner till det!
uttrycker rekryteringsproblem.
Det berättar Sarah
Senast vid ett av Svenskt
Bixo som sedan ett drygt
Vattens seminarier i
år jobbar som kundansvarig
Almedalen. Branschorganisamed Tekniksprånget på IVA
tionen Varim vittnar även de
(Kungliga Ingenjörsvetenom stora svårigheter att rekryskapsakademien). Det är ett
Sarah Bixo,
tera personal till VA-sektorn.
praktikprogram där Sveriges
Tekniksprånget IVA
– Det är i mångt och myckarbetsgivare tillsammans
et ett kommunikationspromed regeringen satsar för att säkra vår
blem, fortsätter Sarah. Vi måste ändra
kompetensförsörjning genom att locka
på nidbilden av yrket och det tar tid.
fler ungdomar till att läsa högre teknisk
Idag slåss vi mot glorifierade bilder av
utbildning. Programmet startade 2012,
läkare, advokater och andra spännande
och idag deltar över 200 arbetsgivare
yrkesgrupper.
på över 100 orter i landet.
Ingenjörsyrket har ingen direkt företrä– Programmet vänder sig till
dare som väcker intresse hos ungdomar.
ungdomar som har gått ut gymnasiets
– Det vore fantastiskt om nästa
tekniska eller naturvetenskapliga linjer,
Netflix serie utspelade sig i spännande
berättar Sarah. De erbjuds fyra månaingenjörsmiljöer, säger Sarah
ders betald praktik och får känna på

P

med ett skratt. Då skulle vi få
lite behövlig draghjälp!

Inblick i yrket

Tekniksprånget ger unga en möjlighet
att testa ingenjörsyrket under fyra
månader och därmed få en inblick i vad
det innebär. Under terminens gång får
de som är gör praktik chans att åka ut
till skolor och prata om praktiken och
vad de innebär att göra Tekniksprånget,
det brukar var mycket uppskattat både
hos elever och lärare. De får även
tillgång till ett Instagramkonto som de
lånar under en vecka var och där de
kan visa upp sitt dagliga arbete.
– Det är mycket effektivare att
ungdomarna själva berättar vad de
är med om lockar fler att utbilda sig
till ingenjörer.

Jobbsprånget

Tekniksprånget har slagit så väl ut att
idén kopierats till att gälla nyanlända
med högre utbildningar, då under
namnet Jobbsprånget. Det är ett led
i satsningen att korta tiden för nyanlända till de kommer ut i arbetslivet.
– Det handlar mycket om matchning.
Här är det utbildade personer som ska
hitta ett passande arbete. Det är ett
väldigt slöseri med samhällets resurser
att inte slussa in dem på en arbetsmarknad som skriker efter folk! 

PRAKTIKPLATS
GER INSYN
I YRKET

Det är verkligen jätteintressant att vara här. Jag hade
ingen aning om att det finns så många olika jobb på ett
vattenverk. Det har ingen talat om för mig!

S

abina Axlund deltar i Tekniksprånget
och gör sin praktik på Görväln,
Norrvattens vattenverk vid Mälaren.
Hon konstaterar med ett skratt att hon
redan efter en månad fått inblick i en
helt ny värld.
Nu hjälper jag till med driften av
”piloten” här utanför. Det är ett projekt
för att hitta nya, effektiva sätt att rena
dricksvatten. Men jag har också varit
med och tagit prover på vatten
ur Stockholmsåsen.
Sabina fick information om
Tekniksprånget sista terminen på
gymnasiet och bestämde sig för att
söka. Det var ett regelrätt ansökningsförfarande direkt till arbetsgivaren, med
betyg, referenser och CV.
Jag tyckte det var väldigt bra, för det
visar att arbetsgivaren också tar det på
allvar och satsar på oss praktikanter.
Jag känner att jag göra nytta här och
verkligen lär mig vad som händer på
ett vattenverk.

VARFÖR VALDE DU DEN LINJEN?
Det lockade mig att blanda teknik och
matte med kemi, natur och miljö. Senare
under utbildningen har jag märkt att det
egentligen är de mer tekniska delarna
jag uppskattar.
VAR DET ETT ENKELT VAL?

Sabina Axlund, praktikant på
Norrvattens vattenverk vid Mälaren.

Svårt hitta fakta

Sabina betonar svårigheten att få
information om olika typer av ingenjörsyrken och vad en högre utbildning inom
teknik kan leda till. Spektrat är väldigt
brett och det finns arbetsuppgifter
inom många sektorer. Bland annat är
kopplingen till miljöfrågor central. Men
många gånger är det svårt att förstå vad
arbetet egentligen innebär.
Bara här på Görväln kan man arbeta
med drift av vattenverket, på labb eller
med utveckling, så möjligheterna är
jättemånga. För mig har tanken att söka
till en utbildning inom området definitivt
ökat. Då vet jag att jag kan få ett intressant jobb och som gör skillnad! 

Magnus Lindén,
24 år
Civilingenjör inom
Ekosystemteknik på
Lunds Tekniska Högskola

Valet var
ganska enkelt, mest
eftersom jag hade inställningen ”jag ger det ett
försök”. Det är jag väldigt
glad att jag gjorde.

VILKET YRKE HAR DU TÄNKT DIG/
VAD JOBBAR DU MED IDAG?
Det finns många spännande branscher
med olika yrken som är intressanta.
Självklart är VA-spåret en idé. Det är
svårt att veta var man hamnar.
MOTSVARAR UTBILDNINGEN
STÄLLDA KRAV?
Jag är nöjd med utbildningen. De
krav jag har ställt motsvarar den.

Sabina fyller en flaska med vatten som
labbet sedan analyserar.

Region Kronobergs team.
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SKULLE DU REKOMMENDERA
ANDRA ATT GÖRA SAMMA VAL?
Jag tror på att ens intresse måste styra.
Har man rätt intresse rekommenderar
jag den verkligen.

2019/20 UTBILDNINGAR OCH KURSER
NYA KURSER
HÖSTEN 2019
SYSTEMATISKT
SÄKERHETSARBETE

– Få koll på
säkerhetsfrågorna
Frågorna kring säkerhet ökar;
NIS-direktivet och en ny
Säkerhetsskyddslag. Ökad
digitalisering kombinerat med
en ny hotbild ger en förändrad
sårbarhet. På denna kurs tar vi
upp informationssäkerhet som
omfattar allt från personsäkerhet
till fysisk säkerhet och cyberhot.
Du får en ökad medvetenhet
och kunskap om hur riskanalys
kan användas och upptäcka
säkerhetsproblem och hur du
arbetar systematiskt för att
löpande säkra vårt dricksvatten.

Det behöver inte lukta

WEBBUTBILDNING
FÖR POLITIKER

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.

™

Odor and H2S Prevention

YaraEvodor

™

Odor and H2S Removal

DRICKSVATTEN

AVLOPPSTEKNIK
– INTRODUKTION

DRICKSVATTENTEKNIK
– INTRODUKTION

Ger dig en orienterande genomgång av
hur rening av avloppsvatten går till. Kursen
är lämplig för VA-personal som behöver en
allmän introduktion till kommunal avloppsvattenrening och för dig som arbetar med
avloppsvattenfrågor inom kommunernas
miljö- och hälsoskyddsverksamhet.

AVLOPPSTEKNIK
– DIPLOMKURS

Diplomkursen för dig som arbetar som
maskinist/drifttekniker och vill få djupare
kunskap om hur avloppsreningsverk och
dess processer fungerar. En förutsättning
för att med behållning kunna delta i kursen
är att deltagarna har en tids praktisk
erfarenhet (minst 2–3 år) från drift
av reningsverk.

REGLERTEKNIK OCH MIKROBIOLOGI
I AVLOPPSRENINGSVERK

Denna kurs lär dig mer om för- och
nackdelar med användning av PE-rör. Du
lär dig hur produkterna kan kvalitetssäkras,
vad entreprenörerna har för åtagande
samt hur svetsarbeten kan kontrolleras.

UTBILDNING I REVAQ-CERTIFIERING

Kursen vänder sig till dig som jobbar som
processchef, slamansvarig vid VA-verk,
konsulter, besiktningmän. Du får verktyg
och kunskaper för att, på ett effektivt sätt,
kunna påbörja certifieringsarbetet på
hemmaplan.

UPPSTRÖMSARBETE

Lär dig hur du jobbar proaktivt med
uppströmsarbete. Ditt reningsverk
har rätt att ställa krav på att det
avloppsvatten som släpps ut är
behandlingsbart. Vilka krav kan
ni ställa? Var kommer ämnena
ifrån? Provtagning och
spårning – när, var,
hur och varför?

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyhetsbrevet Utbildning & konferens på
svensktvatten.se och få information om kommande kurstillfällen.

Kontakta oss på odor.sweden@yara.com för att veta mer.

YaraNutriox

Ny version 2019
Vänder sig till dig som är politiker
och beslutar i frågor om säkert
dricks-vatten. Kursen ger dig koll
på aktuella frågor som säkert
dricksvatten, hållbar dagvattenhantering och ett klimatsäkert
samhälle. Efter kursen, som du
gör i din egen takt, är du med i
matchen när besluten ska fattas.

AVLOPP
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Kursen vänder sig till dig som behöver
en orientering kring hur man producerar
dricksvatten, oavsett om du jobbar i
VA-branschen eller inom kommunernas
miljö- och hälsoskyddsverksamhet.

DRICKSVATTENTEKNIK
– DIPLOMKURS

Diplomkursen för 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 från drift av vattenverk.

DRICKSVATTENTEKNIK
FÖR MILJÖ- OCH
LIVSMEDELSINSPEKTÖRER

Kursen vänder sig till dig som arbetar
som miljö- och livsmedelsinspektör och
som vill få en orienterande genomgång
av hur dricksvatten produceras.

DRICKSVATTENTEKNIK
– DESINFEKTION

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.

Frågor till en
”vattenstudent”

DRICKSVATTEN RISKANALYS
– MBA OCH HACCP

Kursen ger dig en bra grund för god hygien,
kontroll över hälsofarorna och de krav som
kontrollmyndigheterna ställer. Vi går igenom
mikrobiologisk säkerhet, principerna för
MBA och de verktyg som finns. Du lär dig
använda Svenskt Vattens publikation P111,
en vägledning till hur ett egenkontrollprogram enligt HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Point) bör vara utformat.

UTBILDNING I DRICKSVATTENHYGIEN

Kursen ger dig ett ”hygienkörkort” för att
arbeta med produktion och distribution
av dricksvatten. Den vänder sig till dig
inom kommunala VA-sektorn (drift, teknik,
laboratorium, utredning, projektering,
ledningsgrupp, kontrollmyndighet). Även
som beställningskurs på plats hos er.

Linnea Ahl,
24 år

Ekosystemteknik,
Specialisering vattenresurshantering
på Lunds Tekniska Högskola.
VARFÖR VALDE DU DEN LINJEN?
Jag hade mycket intresse för - och
ångest över - miljö och klimat, och
ville gärna jobba med dessa frågor!
VAR DET ETT ENKELT VAL?
Nej, det finns så mycket annat man
kan göra. Men inga andra tekniska
utbildningar lockade egentligen.
VILKET YRKE HAR DU TÄNKT DIG/
VAD JOBBAR DU MED IDAG?
Det verkar som att arbetsmarknaden
för folk som läst min utbildning är
framför allt inom konsultbranschen
och kommunala verk (dricksvatten,
avsloppsvatten..). Det känns som att
jag hade trivts med vilket som!

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

RÖRNÄT – ANLÄGGNING, DRIFT,
UNDERHÅLL OCH FÖRNYELSE
– DIPLOMKURS

SKULLE DU REKOMMENDERA
ANDRA ATT GÖRA SAMMA VAL?

HYDRAULIK – HÅLLBARA DAGVATTENSYSTEM
– GRUNDKURS

så sök!

TILLÄMPAD HYDRAULIK FÖR VA-INGENJÖRER

Kursen vänder sig till verksamma ingenjörer
i kommuner och hos konsulter som vill
fördjupa sig i grundläggande hydraulik
med tillämpningar inom VA-teknik – rörnät,
avloppsnät, rännor och kanaler samt
pumpning.

FÖRNYELSEPLANERING LEDNINGSNÄT

Denna utbildning hjälper dig ta fram
en förnyelseplan för ledningsnät,
du får stöd i att ta fram en komplett
förnyelseplan, med prioriteringar och
åtgärder. Kursen upplägg med 2 + 1 dag
ger dig stöd under hela processen.

HYGIEN VID ARBETE MED VATTENLEDNINGAR

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.
Som beställningskurs på plats hos er.

RÖRNÄTSKURS FÖR ARBETSLEDARE

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.

VA-MANAGEMENT

VA-EKONOMI

Kursen vänder sig till VA-chefer och
ekonomer som arbetar med VA-ekonomi i
förvaltnings- eller bolagsform. Syftet med
denna kurs är att du som deltagare ska få
mer kunskap om VA-ekonomi, bl a intern
och extern redovisning.

VA-EKONOMI – FÖRDJUPNING I
INVESTERINGSREDOVISNING MED
KOMPONENTER

Lär dig mer om självkostnadsprincipen
och investeringsredovisning med
anskaffningsvärde, avskrivningstider och
indelning av komponenter. Du får se hur
andra gör och får konkreta, praktiska
exempel på tillämpning.

VA-TAXA

LAGEN OM ALLMÄNNA VATTENTJÄNSTER
– GRUNDKURS

Här hittar du
alla kurser och
aktuella datum

kursen är att deltagarna ska lära sig
tillämpa vattentjänstlagen i vardagen.

Under två dagar får du grundläggande
kunskaper kring lagens regler om
rättsförhållandet mellan VA-huvudman
och abonnent samt information om
gällande rättspraxis.

LAGEN OM ALLMÄNNA VATTENTJÄNSTER
– FÖRDJUPNING OCH TILLÄMPNING

Vänder sig till dig som gått grundkursen
Lagen om allmänna vattentjänster som
Svenskt Vatten arrangerar. Syftet med

Genomgång av reviderad P69, VA-taxa.
Basförslag för både anläggningsavgift och
brukningsavgift samt alternativförslag.

VA–TAXA
FÖRDJUPNING I DAGVATTENAVGIFTER

Kursen vänder sig till dig som är nyanställd
som rörläggare eller dig 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.

Du lär dig göra manuella beräkningar
och att förstå olika parameterval inför
datorbaserade modellberäkningar.
Kursen vänder sig till projektörer och
utredare som arbetar med utformning och
dimensionering av öppna dagvattensystem
och rörsystem för dagvatten och spillvatten.

KOMMUNIKATION OCH KUNDBEMÖTANDE

Kursen vänder sig till dig som har direkt
eller indirekt kontakt med kunder/
abonnenter – från reception/växel till
VA-chef. Du lär dig på ett proaktivt och
effektivt sätt kan bemöta såväl nöjda som
upprörda kunder.

ARBETSMILJÖ
FALLSKYDD OCH SÄKERT ARBETE
I SLUTNA UTRYMMEN
– GRUNDKURS

Att arbeta i miljöer som t.ex. brunnar,
bassänger, pumpstationer och rörgravar
ställer mycket höga krav på säkerhet och
kunnande. Denna utbildning vänder sig till
alla som arbetar i slutna utrymmen och följer
AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker. Vi
lär ut metoder för att jobba maximalt säkert
samt hur räddning skall ske om olyckan
ändå är framme. Arbete med fallskyddsutrustning, tripoder, Davitarmar, vinschar och
räddningsblock ingår i utbildningen.
Även som beställningskurs på plats hos er.

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. Öka dina kunskaper i hur
man kan fördela dagvattenkostnader
mellan avgiftsskyldiga på ett rättvist
och skäligt sätt.

Kursen vänder sig till arbetsledare,
rörläggare och övrig rörnätspersonal
inom VA-förvaltningar 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.

RÖRNÄT
– INTRODUKTION

Ja, absolut!

Lär dig om hydraulik, tillskottsvatten, pumpteknik i konventionella och LTA-system.
Kursen vänder sig till dig som arbetar med
utformning av spillvattensystem.

LÄCKSÖKNING
– GRUNDKURS

MOTSVARAR UTBILDNINGEN
STÄLLDA KRAV?
Ja! Dom första tre åren va lärorika, men
jag hade ändå svårt att se hur jag skulle
få nytta av kurserna. I mastern har jag
fått lära mig massor om just vatten och
tidigare kurser i kemi, geologi, matematik osv har vävts in.
Jag har verkligen fått en bra utbildning.

Om du vill jobba
praktiskt med miljöfrågor,
ex vattenfrågor,

HYDRAULIK – SPILLVATTENSYSTEM
– GRUNDKURS

Frågor till en ”vattenstudent”

Isabelle Laster Grip,27 år
Ekosystemteknik, Specialisering vattenresurshantering
på Lunds Tekniska Högskola.

STUM- OCH ELEKTROSVETSNING AV
POLYETENLEDNINGAR – DIPLOMKURS

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
VA-ändamål. Den som klarar kursens
teoretiska och praktiska prov tilldelas
Svenskt Vattens diplom samt certifikat.
Även som beställningskurs på plats hos er.

SCHAKTFRITT RENOVERING- OCH
LEDNINGSBYGGANDE – GRUNDKURS

Kursen vänder sig till dig som beställare av
ledningsnätsarbeten, såväl renovering som
nyanläggning, och konsulter. Vi belyser föroch nackdelar med att använda schaktfritt
kontra konventionellt ledningsbyggande,
samt ger dig en överblick över olika schaktfria metoder.

VAD GÖR DU IDAG?
Har precis påbörjat mitt
examensarbete inom VA-teknik.
Min uppgift är att undersöka
hur höjda havsnivåer kan
påverka ett kustnära ledningsnät för dagvatten.
VARFÖR VALDE DU
DEN LINJEN?
Utbildningen förser dig med ett
tvärvetenskapligt tänk, vilket jag
tror är bra att ha med sig in i
arbetslivet.
Jag minns att specialiseringen
inom vatten väckte mitt intresse
tidigt, redan innan jag påbörjade
utbildningen. Därför känns det

extra roligt att jag nu
gör mitt examensarbete
inom vattenteknik!
VAR DET ETT
ENKELT VAL?
Ja, det var det som passade
min personlighet bäst. Jag drivs
av nyfikenhet, och bara inom
vattenområdet finns det massa
spännande saker att utforska!
VILKET YRKE HAR DU
TÄNKT DIG/ VAD JOBBAR
DU MED IDAG?
Gärna något inom VA-teknik.
Min uppfattning är att det
händer mycket på den fronten

just nu, särskilt med tanke på
den trend man kan se med
en ökad urbanisering och ett
förändrat klimat. Det ställer
krav på ingenjörer att hitta
innovativa lösningar, något
som känns inspirerande.
MOTSVARAR
UTBILDNINGEN
STÄLLDA KRAV?
Det tycker jag. Jag fann en
utbildning som kombinerar
teknik och naturvetenskap på
ett sätt som gör mig attraktiv
på arbetsmarknaden. Ett plus
är att utbildningen har en
internationell prägel, vilket ger
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utbildningspaketet en extra
dimension.
SKULLE DU
REKOMMENDERA
ANDRA ATT GÖRA
SAMMA VAL?
Ja, utan tvekan! Inte bara på
grund av kursutbudet, men
också för att du träffar flera
intressanta och drivna personer
under utbildningens gång. Detta
bidrar till den välkommande
gemenskap som finns på
ekosystemteknik.

2020 SEMINARIUM

2019 KONFERENSER
FÖRNYELSEPLANERING AV VA-NÄTET
(GENOMFÖRS AV VAKIN)

21–22 november, Umeå
Konferensen hos Vakin i Umeå ska ge inspiration och
verktyg för dig som arbetar med förnyelseplaneringen av
ledningsnätet. Konferensen genomförs i samarbete med
Svenskt Vatten.

WORKSHOP
ANVÄND DINA DATA FRÅN VASS-RENINGSVERK

4 december, Linköping
Workshopen, som hålls 4 december i Linköping, vänder sig
främst till verk med över 20 000 anslutna personer då data
och jämförelser blir mer relevanta.

NÄTVERKSTRÄFF
FÖR FOSFOR OCH ANDRA AVLOPPSRESURSER

17 december, Stockholm
Tisdagen den 17 december, bjuder Svenskt Vatten in till den
tredje träffen för det nationella nätverket för fosfor och andra
avloppsresurser. Säkra din plats redan nu.

RÖRNÄT & KLIMAT 2020 (RÖK)

24–25 mars, Malmö
Konferensen har etablerat sig som en stor och spännande
mötesplats för några av våra viktigaste frågor inom
vatteninfrastruktur i den urbana miljön. Konferensen har
även en etablerad ram som vi kommer att följa även i år.
Vi redovisar fronten på kunskapsläget i högaktuella frågor.
Det kommer som vanligt att finnas goda möjligheter till
informella diskussioner.

VATTENSTÄMMAN

11–13 maj, Kalmar
Vattenstämman är den självklara mötesplatsen och
samtalsarenan i Sverige för vatten-, miljö- och samhällsplaneringsfrågor. Vattenstämman vänder sig till kommunala
företrädare, länsstyrelser/vattenmyndigheter, övriga statliga
myndigheter, universitet och högskolor, företag och intresseorganisationer som hanterar vattenfrågor i sitt arbete.

– VAD SKA OMGIVNINGEN TÅLA
NÄR STADEN VÄXER OCH KOMMER
NÄRMARE RENINGSVERKET?
22 januari, Stockholm

När städer växer och förtätas planeras bostäder i
områden som traditionellt sett inte har betraktats som
bostadsområden. För många parametrar i omgivningsluft
finns det idag tydliga riktlinjer, t ex för buller. För lukt saknas
dock riktlinjer och frågan behandlas ofta mer godtyckligt.
Trots bristen på svenska enhetliga riktlinjer för lukt tvingas
anläggningarna att ta ställning i denna fråga. Vad skall
omgivningen egentligen tåla - vad är acceptabelt?
På detta seminarium bjuder vi in för att diskutera och ta
del av dagens kunskap inom området, dela erfarenheter av
frågeställningar, reningstekniker, myndigheternas hantering
av luktfrågor mm.

VATTENFORUM

30 juni–1 juli, Almedalen i Visby
Vattenforums syfte är att fungera som en gemensam
plattform för att diskutera frågor, identifiera utmaningar
och möjligheter samt tydliggöra samhällsaktörernas olika
ansvarsområden. För mer information besök
www.svensktvatten.se/vattenforum
Vattenforum genomförs i år 30 juni–1 juli och som
tidigare blir det en spännande blandning av seminarier,
paneldiskussioner, rundabordssamtal och mingel.

DRICKSVATTENKONFERENSEN

2020 KONFERENSER
KOMMUNIKATION- OCH HR KONFERENS

21–22 januari, Stockholm
Välkommen till Svenskt Vattens Kommunikation- och HR
Konferens 2020! Under två dagar i Stockholm träffas
vi och diskuterar bl a: Employer Branding, hur lockar vi
talanger till vår bransch? Hur ställer vi om inför framtiden?
Framtidsspaning med Kairos Future samt lär dig mer om
hur LinkedIn fungerar.

1–2 september, Visby
Nationella Dricksvattenkonferensen i Visby belyser såväl
vardagliga driftsfrågor som senaste spjutspetsforskningen.

VA-JURIDISKT FORUM

Datum förmedlas senare.
VA-Juridiskt Forum har inte som primärt mål att redovisa alla
nya lagstiftningar på området – utan hur de mest väsentliga
bör tolkas.

IWA WORLD WATER CONGRESS & EXHIBITION

18–23 oktober, Köpenhamn
I oktober 2020 står Köpenhamn värd för världens största
VA-kongress och mässa. Då samlas 6 000–10 000
personer från företag, akademi och organisationer för att
nätverka, dela kunskaper och hitta nya samarbeten.
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– EN KRAFT ATT RÄKNA MED
Kranmärkt är en nationell
hållbarhetsmärkning för
verksamheter som väljer
kranvatten istället för
förpackat vatten. Kranmärkt
togs först fram lokalt av
Göteborgs Stad Kretslopp
och Vatten. I samband
med Världsvattendagen
den 22 mars (år?)
uppmärksammades
Kranmärkt som
en nationell
hållbarhetsmärkning
av Svenskt
Vatten.

Att producera och leverera en liter
förpackat vatten kräver minst 300
gånger mer energi än att tappa upp en
liter vatten från kranen. Lokalproducerat färskt vatten levererat direkt till
din kran är 250 gånger billigare än en
flaska vatten i butik. Dessutom kan du
vara säker på att få färskt vatten när du
dricker vatten från kranen medan flaskvatten ofta kan ha stått länge sedan
det tappades.
Ändå säljs det 250 miljoner liter flaskvatten i Sverige varje år. Det är 25 liter
per år och person. Galet kan tyckas!
Men, nu får fler och fler aktörer upp
ögonen för kranvattnet. Idag har drygt
400 företag och organisationer
Kranmärkt sina verksamheter på
Svenskt Vattens hemsida. Med
kommunikationsbyråer, hotell och
myndigheter från norr till söder i
spetsen, har Kranmärkt blivit en
kraft att räkna med. 

I Kranvattentävlingen utser vi
Sveriges godaste kranvatten.
Vi vill sätta fokus på denna
fantastiska naturresurs som alla
har tillgång till direkt i kranen.
Kranvatten är gott, hälsosamt,
lokalproducerat och nästan
gratis.
Tema för tävlingen 2020 är
Kranmärkt. Kranmärkt är en hållbarhetsmärkning där verksamheter
aktivt väljer att servera och dricka
kranvatten istället för buteljerat
vatten. Tävlingen kommer hållas
i kranmärkta verksamheter och
vi uppmanar er att tävla med
vatten från era egna kranmärkta
verksamheter.
Läs mer på Svenskt Vattens
hemsida eller gå in på qr-koden
här brevid.

FÖRDEL KRANVATTEN
VID BLINDTESTER
I Örnsköldsvik har Miva
(Örnsköldsvik miljö och
vatten) stått bakom en
kampanj för att få lokala
aktörer att Kranmärka sina
verksamheter.
- På kort tid har Örnsköldsviks kommun
fått en rad kranvatten-ambassadörer,
berättar Lars Westberg, kommunikationsansvarig på Miva. Bland dem
finns Bosch Rexroth Mellansel, Devocy
Communication, Duwel Group, Friskis
& Svettis Örnsköldsvik, Järven Ecotech
AB, Länsstyrelsen Västernorrland,
Lättelement AB, Mediapartner i Norr,
Sweco, Övik Energi AB, samt evenemangen Ishockeyturneringen U18
VM 2019, IOGT/NTO Västernorrland
sommarkongress 2019, och listan
växer hela tiden.
Att kranmärka sig är en liten insats
som gör skillnad och som har ett stort

signalvärde. Kranmärkningen visar att
man värnar vårt fantastiska kranvatten,
säger han. Att kranmärka ett företag,
en förening eller ett evenemang är ett
klokt och enkelt beslut. Det enda som
krävs för att få hållbarhetsmärkningen
Kranmärkt är företagen och eventen är
helt fria från flaskvatten. Istället är det
vårt lokalproducerade, färska, miljövänliga och betydligt billigare kranvatten
som får regera.
- För att få lite extra snurr har vi under
året varit med och sponsrat med vattenflaskor till två stora evenemang som
gästat Örnsköldsvik – ungdomshockeyturneringen U18 VM och IOGT-NTO:s
sommarkongress. Ett bra sätt att få lite
extra uppmärksamhet kring märkningen.
- Vi på Miva tycker såklart att Kranmärkt
är en självklarhet och när vi varit ute på
event under våren och sommaren så
har vi knappast mött någon som tycker
annorlunda. Det har också varit roligt

att göra blindtester bland kunderna då
de själva fått ett aha-upplevelse då de
omedvetet valt vårt kranvatten framför
flaskvatten. 

Den årliga mötesplatsen
för alla som arbetar med
dagvatten, va-planering
och små avlopp!

Läcker det vatten eller gas?
SENSISTOR® XRS9012
VÄTGASLÄCKSÖKARE
FÖR VATTENLÄCKOR

SVENSKT VATTEN

SVENSKT VATTEN

KRANMÄRKT

KRANVATTENTÄVLINGEN 2020

När? 18–19 mars 2020
Var? Elmia Kongress &
Konserthus, Jönköping

IRWIN®
METANLÄCKSÖKARE
FÖR GASLÄCKOR

Välkommen till Jönköping!
Vill du prata
läcksökning med
oss eller beställa
en produktbroschyr?

www.vattenavloppkretslopp.se

Välkommen att ringa
013-35 59 00!

INFICONs intelligenta instrument för läcksökning
hjälper dig att spåra allt från riktigt små till
stora läckor. De kombinerar hög känslighet, snabb
reaktion och exakt lokalisering med enkel
användning och robust konstruktion – perfekt för
krävande situationer och miljöer.

• Snabb läcksökning
• Exakt läcklokalisering
• Robust för utomhusbruk
• Hittar riktigt små och
stora läckor
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www.inficon.com
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et är viktigt att vi knyter ihop
all kunskap och kompetens
som vi faktiskt har och
använder den på ett smart
sätt. Svenskt Vattens uppgift är att göra
livet lite lättare för alla dem som jobbar,
dygnet runt, för att vi vanliga ska
få vatten ur kranen och kunna spola
i toaletten.
Magnus Bäckström arbetar sedan ett
drygt halvår som specialist med fokus
på ledningsnät på Svenskt Vatten. Han
delar sin tid mellan hemmet i Luleå
och kontoret i Alvik, trots att han inte
är norrbottning från födsel, känner han
mycket för den landsända han verkat i
sedan många år.
- Det är viktigt att se hela landet och
förstå att många utmaningar är likadana,
oavsett om det vi befinner oss i norr eller
söder, i storstaden eller på landsbygden.
Vi behöver alla varandra och vår uppgift
är att ta tillvara på och sprida vidare den
kunskap som redan finns, så vi använder
den på rätt sätt, samtidigt som vi
naturligtvis också bidrar till att förvärva
ny kunskap.

Skapa framförhållning
Magnus är mån om orden och tänker
innan han pratar. Hans roll är lyssna
och försöka bistå med lösningar från
ett övergripande perspektiv. Små
VA-organisationer har ingen möjlighet
att på egen hand kunna sätta sig in

fördjupningsfrågor kring produkter,
lagrum, management och organisation.
Här kommer branschorganisationen in
med stöd och vägledning. Det kan i sin
tur leda till bättre framförhållning, som
gör att man slipper akuta insatser.
- Det handlar i sin tur mycket om
organisation och hur man kan samverkat
för att öka effektiviteten. Vi ser att
många mindre VA-organisationer
försöker gå samman för att kunna
använda resurserna bättre, något vi
verkligen uppmuntrar.
En annan viktig fråga handlar om
kvalitet och att kunna ställa rätt krav på
leverantören. Det är betydligt lättare att
göra tillsammans med andra. Det gäller
också att, i dialog med leverantörerna,
komma överens om vad som är god
kvalitet. Magnus pekar på vikten av att
tala samma språk.
- Vi måste vara noggranna med vad
vi gräver ner i marken för att slippa
reparationer som ofta kostar enorma
pengar. Om ett rör i marken springer
läck kan det dessutom vara förenat med
stora risker. Det är väldiga krafter som
finns i stora huvudvattenledningar.
- När vi nu står inför stora reinvesteringar
måste vi göra rätt från början.

Hand i hand med miljö
Behovet att förnya ledningsnätet i många

städer och även på landsbygden går
hand i hand med frågan om dagvatten
och klimat. De nya ledningarna måste
dimensioneras för större mängder
dagvatten och klara häftigare skyfall
än tidigare. Även här talar Magnus om
samverkan och att ta tillvara på kunskap
som finns. Vilket i sin tur faller tillbaka
på organisation och management.
Många mindre VA-organisationer har
ofta så fullt upp med att sköta driften
att de inte orkar höja blicken och se de
övergripande strukturerna.
- Men vi jobbar även tätt med de stora
VA-organisationerna. Där ger vi stöd till
innovationer som till exempel AI-modell
för att få kolla på hur ledningsnätet mår.
Jag tänker att vi kan vattna de goda idéer
som finns och sprida frukten av allt det
spännande som sker just nu i de stora VAorganisationerna. Vi vill gärna vara ett
tidigt bollplank och verka genom andra.
- Här har vi vår nisch, betonar
Magnus. Vi ska dessutom föra våra
erfarenheter, till exempel statistik
från VASS, vidare till politiker och
beslutsfattare så de kan fatta beslut
grundade på fakta. Vi vet i stora drag
hur mycket av ledningsnätet som behöver
förnyas under den närmsta tiden och vad
det kommer att kosta. Nu måste vi se till
att vår kunskap i ännu större utsträckning
når fram till rätt personer. 

Inte synliga skador
Återanskaffningsvärdet för de allmänna
VA-ledningsnätet i Sverige idag beräknas
vara minst 800 miljarder kronor. En
infrastruktur som inte syns, men som
börjar bli allt mer anfrätt och eftersatt.
Renoveringsbehovet spås öka markant
kommande decennier. Till skillnad från
Magnus Bäckström på kvällspromenad på sitt favoritlågfjäll nära stugan i Jokkmokk,
med utsikt över Karatssjön och Laponia och Sarek i väst.

Rättelse I Vattenmagasinet nr 3 2019 står det att artikeln ”Vattenförluster mindre än du tror” på sidan 28 är skriven
av Lise-Lotte Nilsson. Det är den inte, utan den är skriven av Fredrik Vinthagen. Vi beklagar detta.
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SVENSKT VATTEN

SVENSKT VATTEN

”Vi ska hjälpa
branschen att
hitta de bästa
lösningarna”

elnätet, som är synbart och som blåser
ner och förstörs av vädrets makter, ser
vi inte VA-ledningarna och har svårt att
förstå hur sårbara de egentligen är. Men
nu har vi, enligt Magnus Bäckström,
kommit till en punkt där vi måste
investera i VA-nätet på ett övergripande,
generellt plan. Och det kommer att
kosta pengar, vilket i sin tur leder till
höjda VA-taxor.
- Att vi måste reinvestera i våra
VA-nät är uppenbart för de flesta och
ingen nyhet. Men då är det viktigt att vi
på samma gång använder kunskap och
statistik vi samlat in för att göra det så
effektivt och bra som möjligt. Och här
har Svenskt Vatten en stor uppgift. Vi
kan sprida erfarenhet från en kommun
till en annan och ta fram praxis inom
olika områden.
- Vi ser ett stort behov av smarta
renoveringsmetoder, till exempel
schaktfri teknik som gynnar miljön och
minskar störningar för staden invånare
och verksamheter.
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Störst i Sverige
VA-banken är Sveriges mest använda system för ledningsnät.

HAR NI PROBLEM MED
PFAS OCH BEHÖVER HJÄLP?

va-utveckling.se

C3C.SE

Reservoarer • Lagerhallar • Stödmurar • Invallningar • Tanksystem
CONCRETE m3 CONSTRUCTION

Vi har utvecklat en alternativ metod att hantera PFAS som avskiljts
från inkommande vatten.
Detta bromsar de höga kostnader som idag är förknippade med
förekomster av PFAS i vattentäkter.
Vår patentsökta metod uppkoncentrerar PFAS-koncentratet.
Behandling av 100 kubikmeter råvatten ger vid våra försök
upphov till endast 10 till 15 liter högkoncentrat som går till
destruktion.
Konceptet har flera fördelar:
• Vattenproducenter klarar Livsmedelsverkets gränsvärden för
PFAS i dricksvatten.
• Metoden tillför inga nya kemikalier.
• PFAS förs ut ur kretsloppet och därmed också från naturen.

va-produkter
som håller
i 150 år!

alfaror.se

Kontakta oss i ett tidigt skede för testkörningar och förslag på
säkra och kostnadseffektiva lösningar.
Besök www.bjorksrostfria.se för mer information.

Finns hos:
• Dahlgrens Cementgjuteri
• Meag Va-system
• Starka Betongindustrier
• Visby Cementvaru

Vi håller koll på
va-Sverige åt dig!

En enklare VArdag

• Omvärldsbevakning
• Dokumentbibliotek
• Erfarenhetsutbyte

MJK www.mjk.se
A U T O M AT I O N

INSTRUMENTERING FÖR VA

1 989 - 20 1 9

water membrane systems
Mer information: www.bjorksrostfria.se • 0175 - 250 50

KVALITET • HÅLLBARHET • LÅNGSIKTIGHET

Posttidning B

Svenskt Vatten
Box 14057, 167 14 Bromma

PIPES FOR LIFE

PIPELIFE

SPECIALISTEN PÅ PLASTRÖRSSYSTEM

Ledande svensk tillverkare

Stormbox II

Stor volym på liten yta
Lång livslängd
Lättmonterad
Se filmen om
Infra
(extern länk
till Youtube)

Se filmen om
Raineo
(extern länk
till Youtube)

Pipelife Stormbox II – dagvattenkassetter
•

Magasinerar eller fördröjer dagvatten

•

Flexibel och lättmonterad

•

Optimerad för enkel rengöring
och inspektion

•

Lång livslängd och
återvinningsbar

info@pipelife.se, www.pipelife.se

Raineo®
Hållbar
dagvattenhantering
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