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Förord
Hur stora investeringar behövs för att säkerställa kommunalt vatten och avlopp i fram
tiden och hur kommer de avgifter som anslutna kunder betalar att påverkas? Frågan
har ställts i många olika sammanhang de senaste åren och det är av stor vikt att ha en
välgrundad bild av framtidens investeringsbehov för att kunna diskutera kostnads
utveckling, rekryteringsbehov och utmaningar för de kommunala VA-organisationer
na. Svenskt Vatten gav därför en projektgrupp bestående av några av Sveriges största
experter på området i uppdrag att utreda frågan och resultatet är föreliggande rapport.
Det framtida investeringsbehovet och de kostnadsökningar det medför beror av ett
flertal faktorer. Det behövs nyinvesteringar i VA-infrastruktur till följd av bostadsbyg
gande samtidigt som ersättningsinvesteringar i befintliga ledningar och verk behöver
öka. Det kommer dessutom höjda krav på rening och klimatförändringarna kommer
kräva åtgärder för att anpassa vatten- och avloppssystemen. Effekten i form av pro
centuellt ökande kostnader – och därmed avgifter – blir relativt stor eftersom dagens
anläggningstillgångar i hög utsträckning är avskrivna och taxorna låga.
Sammantaget är bilden av framtidens investeringar och kostnader komplex och styrs
av flera olika faktorer. Rapportförfattarna har hanterat detta genom att arbeta med
olika scenarios. Vidare jämförs med tidigare bedömningar och liknande internationella
studier vilket ger värdefulla referenspunkter som underbygger slutsatserna ytterligare.
Sammantaget kan sägas att även om enskildheter i beräkningar och modeller alltid
kan diskuteras så är den övergripande bilden klar: det behövs stora investeringar för
att trygga kommunalt vatten och avlopp och vi måste räkna med att avgifterna i fram
tiden blir väsentligt högre om säkert dricksvatten och miljöriktig avloppshantering ska
kunna garanteras.
Rapportförfattarna står ensamma för sina antaganden, modeller och beräkningar, men
Svenskt Vatten delar rapportens övergripande slutsats.
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Sammanfattning
Idag investeras 12 miljarder per år i infrastrukturen för kommunal vatten- och
avloppsförsörjning. Denna investeringsnivå skulle under kommande 20 åren be
höva öka med 35 % för att klara ett säkert dricksvatten och rena sjöar och hav
även i framtiden. För att finansiera denna ökning kommer VA-taxorna att behöva
fördubblas i dagens penningvärde de kommande 20 åren.
Det allmänna kommunala vatten- och avloppstjänsterna byggdes ut snabbt under
framförallt 60- och 70-talen. Idag finns en infrastruktur som försörjer 90 % av befolk
ningen med rent vatten och avloppshantering. Det har blivit en del av samhället vi tar
för givet. Den snabba utbyggnaden skedde till del med statsbidrag och de investeringar
som bokfördes skrevs många gånger av snabbare än de förbrukades. Med avskrivna
tillgångar och en låg investeringstakt har avgifterna för vatten- och avlopp kunnat
hållas låga. Till det kommer att med nybyggda anläggningar så byggdes organisationer
upp vars huvudsyfte var att sköta löpande drift. Det har fungerat väl, men VA-organi
sationerna är inte alltid fullt ut rustade för dagens behov avplanering för utbyggnad,
genomförande av ersättningsinvesteringar och ökande krav.
Situationen har dock förändrats. Ersättningsinvesteringarna för befintlig infrastruk
tur (ledningar och verk) är eftersatta. Nya, strängare krav på avloppsrening. Systemen
måste anpassas för klimatförändringar. Ändrat boende och ökade miljökrav gör att VA
behöver byggas ut till områden som förr hade egna brunnar och enskilda avlopp (så
kallade omvandlingsområden). Därtill kommer ett behov av nya bostäder som kräver
utbyggd infrastruktur även för VA.
Hur stora är investeringsbehoven i kommunalt vatten och avlopp och hur kommer
avgifterna att påverkas i framtiden? Olika siffror citeras ibland, många gånger från
aktörer som argumenterar utifrån ett särintresse. Som bransch har de kommunala VAorganisationerna (Svenskt Vatten och dess medlemmar) tenderat att vara försiktiga
med att gå ut med nationella siffror, delvis på grund av branschens tradition av excep
tionellt höga krav på underlag och exakthet.
Svenskt Vatten har dock sett ett stort behov av att göra en bedömning som är så korrekt
som den låter sig göras. Det är hos branschen som kunskapen finns och en diskussion
som handlar om miljarder i investeringar bör föras utifrån bästa möjliga underlag.
Svenskt Vatten har därför initierat föreliggande studie. Studien har genomförts ge
nom att samla en projektgrupp med erforderliga spetskompetenser från RISE Research
Institutes of Sweden, Ramböll Sverige AB och Ekonomihögskolan i Lund. Utgångs
punkten har varit att analysera de faktorer som påverkar framtida investeringsbehov
och utifrån underlag hämtat från Svenskt Vattens omfattande databas VASS och göra
beräkningar så exakt det går.
För att skapa en god bild och få en analys som tar hänsyn till osäkerheter har studien
utgått utifrån en absolut miniminivå och två scenarios:
• Minimum. Här görs så lite som möjligt och antaganden grundas på att lednings
längden har lång livstid. Kraven på reningsverk ökar inte och utbyggnaden av VA till
befintliga områden är som idag samtidigt som befolkningstillväxten antas vara låg.
Minimum är egentligen inte ett scenario som ligger till grund för skattade intervall
utan en absolut miniminivå där allting under denna får ses som ett beslut om en
gradvis nedrustning av allmänna vattentjänster.
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• I scenario låg antas kraven öka och ledningsnäten ha medellång livslängd. Avlopps
reningen får skärpta krav (som exempelvis hygienisering av slam) och omvandlings
områdena byggs ut enligt de behov som bedömts idag. Klimatanpassningen antas
kosta enligt de i denna rapport uppdaterade bedömningarna från Klimat- och sår
barhetsutredningen.
• I scenario hög bedöms ledningarnas livslängd något kortare och att kraven på led
ningsnätet vad gäller minimering av tillskottsvatten ökar. Investeringarna i vatten
verk har bedömts som större. Avloppsreningen får mycket skärpta krav med läke
medelsrening och krav på förbränning av slam med återvinning av fosfor ur askan.
Scenariot tar höjd för att utbyggnadstakten av omvandlingsområden blir större än
dagens bedömning och befolkningstakten hög. Klimatanpassningen antas bli dy
rare.
Rapportens slutsatser grundar sig på en bedömning mellan scenarierna Låg och Hög
med Miniminivå som en utgångspunkt för att illustrera den oundgängliga kostnads
ökningen på grund av dagens låga avgiftsnivå.
Idag investeras 12 miljarder årligen. Rapportens analys visar att investeringsbehoven är
betydligt högre än så. Ser man rent tekniskt på de behov som föreligger så motsvarar
det erforderliga investeringsbehovet just nu 22 miljarder under innevarande år. Om
man började investera enligt detta behov skulle den utgiften sedan gradvis kunna sjun
ka. Det är dock inte möjligt att genomföra så stora investeringsökningar på kort tid.
Därför räknar rapporten istället med att investeringarna genomförs under en 20-årstid
med en nivå av 16,5 miljarder per år (bedömt spann 15–18 miljarder). Det innebär en
höjning på 35 % jämfört med dagens nivå.
Vad är det som kräver ökade investeringar?

De drivande faktorer på investeringsutgifterna enligt rapporten är framför allt om
vandlingsområden och ökat behov av förnyelse av ledningsnäten. Dock finns det andra
viktiga faktorer som påverkar investeringsutgifterna och det är befolkningsökningen,
klimatanpassning, vattenverk som inte klarar kraven på beredningssteg, ökade krav vid
avloppsreningsverk, krav på slamförbränning och återvinning av fosfor samt krav på
läkemedelsrening vid avloppsreningsverken.
Hur kommer då VA-taxorna att påverkas av dessa investeringsökningar? Här blir ef
fekten tämligen stor eftersom dagens avgifter är låga på grund av avskrivna anlägg
ningstillgångar. De nya investeringar som görs behöver förstås finansieras på vanligt
sätt genom att lån skrivs av under investeringarnas livslängd. Rapportens samlade be
dömning är att avgifterna för kommunalt vatten och avlopp behöver stiga med 100 %,
alltså fördubblas, i dagens penningvärde under de kommande 20 åren. Därtill kommer
inflation som läggs utöver denna nivå. Denna bedömning ligger i samma härad som
tidigare analyser.
Denna nivå innebär en genomsnittlig ökning av taxan per år med 4 % utöver inflation
(prisökning i samhället). Som jämförelse kan noteras att de senaste tio åren har den
genomsnittliga ökningen, utöver prisökning enligt Prisindex kommunal verksamhet
(PKV), varit 1,2 %.1
Lokalt kan det handla om mycket större ökningar. Dels varierar investeringsbehoven
mellan kommuner. Vissa kommuner har även i det närmaste helt avskrivna anlägg
ningstillgångar och här blir den procentuella effekten större. I bedömningen av taxeef
fekter har rapporten även antagit att kostnaden för att bygga ut VA i omvandlings
områden täcks av anläggningsavgifter.2 Så är dock långtifrån alltid fallit och i många
1
2

Beräknat utifrån vad en normalvilla betalar per år (viktat medelvärde typhus A)
Engångsavgift vid anslutning till kommunalt VA.
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kommuner täcks kostnaden för utbyggnad till del av medel från brukningsavgifter. I
kommuner med många omvandlingsområden och låga anläggningsavgifter tillkommer
därför en ökning av brukningsavgifter utöver bedömningarna i denna rapport.
En viktig slutsats från studien är att även nivå minimum innebär en taxehöjning på
60 % i dagens penningvärde under de kommande 20 åren. Anledningen till det är att
även begränsade investeringar får en stor påverkan på taxan jämfört med dagens låga
nivå baserat på avskrivna tillgångar. De som driver linjen att taxan inte får öka snab
bare än inflationen förespråkar därför i praktiken en neddragning av vattentjänsternas
omfattning och kvalité.
Vad krävs för att dessa nödvändiga investeringar ska genomföras?

Det första är förstärkt finansiering genom gradvis höjda VA-taxor enligt ovan. För
detta krävs politiska beslut i varje kommun. Men för att identifiera, planera och ge
nomföra investeringarna krävs även ökade personalresurser i de kommunala VA-or
ganisationerna. Många kommuner rapporterar att redan med dagens investeringsnivå
är personalresurser i form av planering och beställarkapacitet den största begränsade
faktorn för att klara att genomföra investeringsbehoven. I denna rapport har det gjorts
en första ansats till att se vilka ökningar som krävs och konstaterat att det behövs stora
personalökningar inom VA-området i både offentlig (kommunal) och privat (entrepre
nörer, konsulter) sektor. Svenskt Vatten har initierat två undersökningar för att i mer
detalj kartlägga anställningsbehoven och kommer snart att publicera slutstaserna från
dessa analyser.
Det behövs en aktiv debatt över hela Sverige om hur investeringar och stärkta VAorganisationer ska trygga försörjningen av säkert dricksvatten och nödvändig avlopps
hantering. Svenskt Vattens förhoppning är att föreliggande rapport ska fungera som ett
underlag i denna diskussion.
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1 Inledning
1.1

Bakgrund

Debatten kring investeringsutgifter och kostnader för vatten och avlopp har pågått i
flera år och kommer att intensifieras. Den årliga taxediskussionen i media kan lätt få
fokus på att kostnaderna ökar, utan att orsakerna belyses på ett adekvat sätt. Det finns
därför ett stort behov av en nationell analys av framtida kostnader och investeringsbe
hov att relatera taxehöjningar till.
Svenskt Vatten har sett ett behov av enkla, översiktliga och kommunicerbara bedöm
ningar kring framtida investeringsbehov och kostnader för vatten och avloppstjänster.
Tidigare sammanställningar har gjorts (Lingsten, 2010), men dessa behöver uppdate
ras. Det görs i denna rapport.

1.2

Syfte

Syftet med rapporten är att göra en prognos för hur investeringsutgifter och kostnader
för kommunalt vatten och avlopp kan förväntas stiga nationellt de kommande åren,
inklusive en osäkerhetsanalys och hur bilden påverkas av politiska beslut på kommu
nal, nationell och EU-nivå. Prognosen för investeringsutgifter och kostnader med dess
osäkerheter ska vara enkla, översiktliga och kommunicerbara. Studien ska ge en över
siktlig bild som är så god som möjligt utan alltför detaljerade analyser, givet befintliga
data och inbyggda osäkerheter.

1.3

Avgränsning

Studiens mål är främst att uppskatta de totala behoven avseende investeringar i de
allmänna ledningsnäten och den totala kostnadsökningen utifrån Sverige som helhet.
Det finns ingen möjlighet att dra slutsatser som gäller lokalt eftersom behoven ser helt
olika ut i olika kommuner. En del kommuner har redan den förnyelsetakt på lednings
näten de behöver och gör de investeringar i verk, reservoarer, tryckstegringsstationer
och pumpstationer som krävs, och andra ligger långt under behoven. Några kommu
ner behöver bygga nya eller bygga om sina verk i stor omfattning. Det innebär att det
inte går att säga hur mycket taxan behöver öka i en enskild kommun utan det är för
Sverige som helhet som resultatet kan anses vara en bedömning.
De faktorer som bedömts med största sannolikhet ha en mindre effekt på den totala
kostnaden har vi behandlat summariskt och för de faktorer som har en försumbar ef
fekt har vi inte tagit hänsyn till kostnadsförändringarna alls. Vår bedömning av mindre
effekt och försumbarhet har motiverats i texten.
Om vi inte funnit bra data att tillgå har vi fått göra uppskattningar, dessa har då mo
tiverats.
Enbart allmänt VA som påverkar taxan ingår i analysen. De investeringar som krävs av
privata fastighetsägare tillkommer.
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2 Metod och förutsättningar
Projektet har genomförts genom en datainsamling kring tidigare studier och de om
världskrav som kan komma, de demografiska och folkmängdsuppskattningar som
finns, och underlag kring energipriser och ekonomisk utveckling.
Följande databaser och sökmotorer har använts:
• Svenskt Vattens hemsida och rapporter
• Svenskt Vatten StatistikSystem, VASS
• Myndigheter som SCB, Boverket och Energimyndigheten
• Google
VASS är Svenskt Vattens databas för uppgifter om de kommunala VA-anläggningarna.
Årligen besvaras enkäter om taxa, drift och hållbarhetsindex på kommunnivå. Perio
diskt besvaras anläggningsspecifika enkäter för vattenverk och avloppsreningsverk.
Därefter har varje parameter som påverkar framtida investeringsutgifter och kostnader
bedömts utifrån sannolikhet och värderats och hur stora osäkerheter som ligger i be
dömningarna.
Under hela projektet har Excel använts som analysverktyg.

2.1

Beräkning av återanskaffningsvärde

Det sammanlagda återanskaffningsvärdet för de allmänna VA-ledningsnäten har tidi
gare uppskattats till 500 miljarder, vilket utgör cirka 70 procent av återanskaffningsvär
det för hela VA-systemet (Svenskt Vatten hemsida). Det skulle innebära att återanskaff
ningsvärdet för hela den allmänna VA-infrastrukturen skulle vara runt 710 miljarder.
I denna rapport har en ny bedömning av återanskaffningsvärdet genomförts. För
denna bedömning har värden från Hållbarhetsindex undersökning 2016, VASS-data
och uppgifter från Accessdatabasen för vattenverk använts. Tre olika metoder för att
beräkna återanskaffningsvärde har genomförts:
1 Beräkning genom att använda den linjära trendkurvan för återanskaffningsvärde
och kommunstorlek och sedan extrapolera denna till att gälla hela Sveriges 10 mil
joner invånare.
2 Beräkning av en fiktiv kostnad per meter ledning (eftersom stora delar av värdet
ligger i ledningsnätet) som även inkluderar värdet av vattenverk och avloppsrenings
verk och sedan använda denna siffra och multiplicera med hela Sveriges ledningsnät.
3 Använda tidigare schabloner för kostnad per vattenverk (kr/pe), per avloppsrenings
verk (kr/pe i olika storlekar) och per meter ledning, och multiplicera med antal verk
respektive ledningslängder i Sverige.
Tunnlar har inte tagits med i återanskaffningsvärdet eftersom de inte förväntas behöva
återanskaffas inom nästa 100-årsperiod.

2.2

Dagens reinvesteringar och investeringar

Uppgifter om dagens nivåer på utgifter för reinvesteringar och nyinvesteringar har
hämtats från VASS 2015. Även uppgifter om dagens kostnader för drift och underhåll,
samt kapitalkostnader har hämtats från VASS.
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2.3

Omvärldsfaktorer

2.3.1 Demografisk utveckling
Vart tredje år sammanställer Statistiska centralbyrån en rapport över befolkningstill
växten i Sverige. Den senaste rapporten redovisar en prognos över befolkningsutveck
lingen för perioden från 2015 till 2060 (SCB, 2015). Denna rapportering har använts
i bedömningarna av demografisk utveckling. Vid sidan av ett huvudalternativ redovisas
alternativ som beskriver utvecklingen om det framtida barnafödandet skulle bli högre
eller lägre än vad som antagits i huvudalternativet. På motsvarande sätt visas konse
kvenserna av alternativa antaganden om dödlighet och migration. Dessa alternativ har
använts för att göra bedömningen av de olika alternativen.
Boverkets prognoser har studerats, även om det är svårt att uppskatta antal anslut
ningar utifrån antal nya bostäder som bedöms behövas.
2.3.2 Elpriser
Elpriserna har bedömts utifrån information hos Energimyndigheten men också genom
att kolla med energiexperter på RISE.
2.3.3 Klimatförändringar och skärpande lagar
Dessa aspekter tas upp i relevanta delar under avsnitten om respektive vattentjänsts
anläggningsdelar samt i avsnittet 2.5.4.
Mål 6 i FNs mål för en hållbar utveckling är att ”Säkerställa tillgång till- och hållbar
vatten- och sanitetsförvaltning för alla.”. Ett delmål är att till 2030 halvera andelen
obehandlat avloppsvatten. Det kan leda även till svenska krav. Kraven på mätning och
kontroll av bräddning på ledningsnät har höjts från 2017. Enligt Naturvårdsverkets
föreskrifter om årlig miljörapport (NFS 2016:8) ska bräddning på ledningsnät (antal
bräddningar, plats och totalflöde) rapporteras.

2.4

Bedömning av anläggningens
reinvesteringsbehov om 10, 20 och 30 år

Reinvesteringar och nyinvesteringar har i möjligaste mån studerats separat. Reinveste
ringsbehovet beskriver behovet av att underhålla befintlig anläggning. Nyinvesteringar
beskriver dels utbyggnad för att ansluta befintliga områden (så kallade omvandlings
områden), utbyggnad till nybyggda områden, samt nyinvesteringar till följd av ökade
krav. En fördel med att dela in behoven i re- respektive nyinvesteringar är att det ger en
bild av var behoven är störst. En annan fördel är att nyinvesteringar till viss del inte be
lastar VA-taxan vilket då gör det lättare att bedöma behovet av framtida taxeökningar
(se vidare under 2.7).
2.4.1 Bedömning av vattenverks reinvesteringsbehov
Vattenverkens reinvesteringsbehov beräknas utifrån återanskaffningsvärde och livs
längd. Om man ansätter att den tekniska livslängden i medel är 30–35 år, kan man anta
att alla vattenverk ska vara utbytta 2047. Därmed kan man beräkna anskaffningsvärdet
för återanskaffning av den anläggningskapacitet som används 2017. Beräkningen görs
för den faktiska produktion som gäller för 2017 och inte till den (över)kapacitet som
idag råder.
Återanskaffningsvärdet blir därmed reinvesteringsbehovet för perioden 2017–2047
och fördelas ut över de 30 åren studien avser. En stor andel av vattenverken idag är
gamla och därför antas att stora investeringar kommer att behöva göras de närmaste
10 åren. Det finns inga uppgifter i VASS om vattenverkens ålder och därför görs an
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tagandet att 40 % av det totala reinvesteringsbehovet fram till 2047 ligger mellan
2017–2027.
2.4.2 Bedömning av ledningsnätens reinvesteringsbehov
Med ledningsnät avses vattenledningar från råvattenledning via vattenledningsnätet
till förbindelsepunkten vid fastighetsgränsen och för avloppsledningar från förbindel
sepunkt via självfallsledningar och tryckledningar på avloppsledningsnätet till utlopps
ledningar vid avloppsreningsverket. Synliga anläggningar som tryckstegringsstationer,
reservoarer, avloppspumpstationer är inkluderade.
I VASS finns inga specifika uppgifter om råvattenledningar eller utloppsledningars
längd. Inte heller tunnlar är med. Om en del av kommunerna tagit med tunnlar, råvat
tenledningar respektive utloppsledningar kommer dessa med i analysen, men i övrigt
är dessa sträckor inte med. Dock bedöms dessa utgöra en så liten andel av den totala
anläggningen att felet blir försumbart.
Reinvesteringsbehov på ledningsnäten har bedömts utifrån tidigare studier av behoven av
förnyelse på ledningsnäten (Malm och Svensson, 2011). Den studien genomfördes 2009,
men förutsättningar bedöms inte ha ändrat sig nämnvärt sedan dess. I studien togs ma
terialfördelning per decennium fram utifrån en enkät till Sveriges kommuner. Datamate
rialet har analyserats och verifierats för att därefter användas i scenarier inför framtiden.
Framtidscenarierna bygger på en förväntad livslängd för olika kategorier av ledningsma
terial, beräknade enligt Förnyelsehandbokens metod 4, datorprogrammet LTP.
I bedömningarna av förnyelsebehov ligger en utbyggnad av vattenledningsnätet med
400 km per år och avloppsledningsnätet med 1 050 km per år. Dessa nya ledningar
måste också på sikt förnyas, och nya bedömningar av utbyggnad görs i detta projekt.
Dock påverkar inte de nytillkomna ledningarna förnyelsebehovet nämnvärt förrän ef
ter ca 50 år, vilket gör att skillnaden mellan tidigare bedömning av utbyggnad mot den
som tas fram här kan ignoreras.
En kostnad om 2 700 kr per meter användes i studien av Malm och Svensson (2011).
Den meterkostnaden behöver justeras utifrån de siffror på meterkostnad som tas fram
i denna studie.
2.4.3 Bedömning av avloppsreningsverks
reinvesterings- och nyinvesteringsbehov
En åldrande infrastruktur och teknik gör att det kommer att behöva göras stora rein
vesteringar i avloppsreningsverken framöver. Avloppsreningsverken kommer i framti
den fortsätta att, precis som nu, byggas ut, byggas om, läggas ned och byggas på nytt,
på ny eller befintlig plats. Om- och utbyggnadsåtgärder bedöms ske i oförutsägbar
blandning vid oförutsägbara tidpunkter, därav är det svårt att skilja reinvestering från
nyinvestering. Dock, en enkel bedömning av framtida reinvesteringskostnader baseras
på reningsverkens återanskaffningsvärde och livslängd/avskrivningstid, varvid en års
kostnad kan räknas fram vid viss ränta.
Det totala återanskaffningsvärdet för alla kommunala reningsverk i Sverige beräknas
först för dagens situation. Dagens återanskaffningsvärde beräknas på basis av tillgäng
liga uppgifter i VASS kompletterat med bedömningar av uppgifter som saknas. Idag
är ca 8 900 000 personer i Sverige (ca 90 % av befolkningen) anslutna till kommunalt
reningsverk.
I VASS finns totalt ca 1 650 kommunala avloppsreningsverk listade. För 456 st finns
uppgift om hur många personer som belastar avloppsreningsverken, vilket är totalt
6 420 206 personer. Resterande 1194 reningsverk betjänar således 2 479 794 personer.
Storleken för dessa är okänd, men en genomsnittlig belastning kan med siffrorna ovan
beräknas till 2077 personer.
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Att det finns så många som 1 194 ARV med okänd storlek skapar en osäkerhet, men
rent beräkningsmässigt spelar det inte så stor roll eftersom dessa ARV med största san
nolikhet i det följande hade hamnat i gruppen ARV som inte antas innehålla vare sig
kväveavskiljning eller rötning (vilket förmodligen är helt sant) även om deras storlek
hade varit känd.
Antalet personer ökas med 20 % för alla reningsverk (dvs 1,2 · 8 900 000 = 10 680 000
personer totalt för dagens situation) för att täcka in nödvändig säkerhetsmarginal som
alltid tas med vid om-/nybyggnad, vid förnyad tillståndsprövning samt för att täcka in
industribidrag. För enkelhets och kalkylerbarhets skull görs följande antagande beträf
fande reningsteknik för dagens situation:
• Samtliga reningsverk, 1 650 st, har grovrening, biologisk och kemisk rening, samt
någon slamavvattning. För att underlätta kalkylarbetet antas alla verk ha försedi
mentering aktivt slam, efterfällning, förtjockning och centrifugering.
• För reningsverk i storleksklassen större än 10 000 personer antas att de innehåller
kväveavskiljning (aktivt slam). För enkelhets skull antas fördenitrifikation och 70 %
N-avskiljning.
• Reningsverk större än 15 000 personer antas ha rötning.
• För reningsverk i storleksklassen större än 100 000 personer antas att de har någon
form av extra partikelavskiljning (sandfilter) för flöden upp till 2 · Qmedel.
Beräkningar kring de olika reningsteknikerna är baserade på en mycket grov design
som utgått från följande siffror:
• Qmedel = 14,6 l/p·h (350 l/p·d)
• Qmax = 58,3 l/p·h (4·Qmedel)
• 60 g BOD7/p·d
• 14 g N/p·d
• 1,5 g P/p·d
I översiktliga studier som denna är det med hänsyn till tid inte möjligt att komma så
långt i detaljeringsgrad att riktiga priser kan räknas fram. Alla kostnadsbedömningar
har därför fått ske med schablonmetoder. Kringkostnader, som kan vara betydande,
såsom nya vägar, körytor och framdragning av el har inte tagits med. Gällande anlägg
ningskostnader har försedimentering och biosteg antagits vara utomhusförlagda.
Bedömningen av reinvesteringskostnader för avloppsvattenreningsanläggningen och
byggnaden inklusive grundläggning med pålning (eventuell sprängning har inte tagits
med) har baserats på en kalkyl av ett större reningsverk, varifrån enhetspriser för olika
anläggningsdelar räknats fram. Dessa enhetspriser avser total projektkostnad (för bygg,
maskin, el och styr, VVS) inklusive entreprenörspåslag, samordning, projektering,
upphandling, projektledning, byggledning och kontroller (samt en post ”oförutsett”
på 12 %). Anläggningarna har först designats översiktligt enligt föregående avsnitt,
sedan har enhetspriserna använts för att räkna fram en totalkostnad.
Årskostnader beräknas på basis av dagens teknik och förväntad befolkning för tid
punkterna år 2017, 2027, 2037 och 2047. Reinvesteringskostnaderna för avloppsre
ningsverken, beräknas/bedöms för tidpunkterna 2017, 2027, 2037 och 2047 för tre
nivåer på befolkningsökning; låg, medel och hög. För samtliga åtgärder antas att de
börjar genomföras nu, dvs att de finns med som kostnader redan från 2017.
Stockholm planerar att lägga ner Bromma reningsverk och istället bygga ut och om
Henriksdals reningsverk till en kostnad av ca 6 miljarder kr (Stockholm Vatten, 2016).
Denna investeringsutgift är inte medtagen specifikt utan förväntas ingå i resonemanget
ovan.
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2.5

Bedömning av anläggningens nyinvesteringsbehov

Behoven av nyinvesteringar handlar både om att befolkningstillväxt kräver ökad kapa
citet och mer ledningsnät och om att kraven skärps på såväl vattenberedning, avlopps
rening, ledningsnätsfunktion och utbyggnad till omvandlingsområden.
2.5.1 Bedömning av vattenverks nyinvesteringsbehov
Bedömning av vattenverks ”normala” nyinvesteringsbehov

Befolkningsökningen innebär ett ökat behov av dricksvattenproduktion. Utgiften för
investeringsbehovet baseras på en anslutningsgrad på ca 90 % och en specifik dricks
vattenproduktion på ca 277 l/person och dygn (inkluderar vattenverkens egen för
brukning, vattenförluster och industriförbrukning). Siffran härrör från den totala
dricksvattenproduktionen på vattenverken/antal dagar per år och antal anslutna perso
ner. Historiska data från VASS pekar på en reduktion av den specifika förbrukningen
(enbart hushåll) med ca 1 % per år. Tittar man på vattenverkens produktion, inklusive
vattenförluster och industri, är minskningen inte lika tydlig. I och med att ambitionen
i Sverige är att aktivt arbeta med att minska vattenförluster i ledningsnätet antas dock
en reducering på 0,25–0,5 % per år där 0,5 % tillämpas på det mest optimistiska sce
nariot (lägst utgift/kostnad).
Fördelningen av vattenverken i Sverige, med avseende på omfattning av åtgärder för att
förbättra vattenkvalitet, beskrivs i Tabell 1. Informationen är hämtad från Svenskt Vat
tens beredningsdatabas där kommunerna angivit hur många parametrar som åtgärdas i
beredningen (t.ex. mangan, färg som ofta beror på humus, alkalinitet, etc.) och vilken
årsproduktion av dricksvatten som är relaterad till åtgärderna. Resultatet visar att 68 %
av dricksvattenproduktionen från grundvatten, och 95 % av dricksvattenproduktio
nen från ytvattenverk, har mer än två parametrar i råvattnet som måste åtgärdas vilket
kräver mer omfattande processteknik.
Ett grundvattenverk med enbart pumpning kostar mindre än ett ytvattenverk med
flera processteg. En översiktlig värdering har genomförts av projektutgiften för ny
byggnation av vattenverk med ingen, enkel (1–2 åtgärder) och omfattande process (>2
åtgärder). Resultatet ger en viktad medelutgift på 10 000 kr/m3 och dygn. Notera att
investeringsutgiften inte är representativ för en specifik anläggning utan är ett medel
Tabell 1

Vattenverk i Sverige relaterade till antal åtgärder i beredningen
Grundvattenverk (inklusive konstgjord infiltration)
Mer
Ingen
Enkel
omfattande
Totalt
Ingen
1-2 st
> 2 st

Process
Åtgärder för ämnen
Antal anläggningar

180

445

806

1 431

Flöde (miljoner m3/år)

cirka 56

cirka 81

cirka 292

cirka 429

Andel av produktion

13 %

19 %

68 %

Ytvattenverk
Process
Åtgärder för ämnen

Ingen
Ingen

Enkel
1-2 st

Mer
omfattande
> 2 st

Totalt

Antal anläggningar

5

26

123

154

Flöde (miljoner m /år)

cirka 0,4

cirka 22

cirka 451

cirka 473

Andel av produktion

<1 %

5%

95 %

3

Totalt antal anläggning (st)

1 585

Total produktion (miljoner m /år)
3

902

Referens: VASS Vattenverk Databas
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värde för Sveriges anläggningar. Vid nybyggnation måste utgiften för varje enskilt fall
värderas utifrån de förutsättningar som råder.
Förändrade krav kring vattenverk/råvatten och vattenskydd

För att identifiera det VA-Sverige tror om framtiden har en analys genomförts av vad
dricksvattenutredningen föreslår och vilka åtgärder som därav förutspås för framtiden.
Även rapporter som SVU och Livsmedelsverket gett ut har studerats.
Mikrobiologiska barriärer

Ramböll genomförde en studie för att undersöka statusen på utbyggnaden av mikro
biologiska barriärer (Ramböll, 2014). Vattenverkens antal och typ av barriärer jämför
des mot rekommendationerna i Livsmedelverkets vägledning. Rekommendationerna
är minst två barriärer för ytvattenverk och minst en barriär för grundvattenverk med en
produktion större än 400 m3/dygn samt att barriärerna ska vara av de olika principerna
avskiljande och inaktiverande. I diskussioner med Svenskt Vatten har Livsmedelsverket
uttryckt att två barriärer för ett ytvattenverk i regel inte är tillräckligt för att åstad
komma ett säkert dricksvatten. I studien konstaterades att totalt 86 vattenverk med
720 000 anslutna inte uppfyller Livsmedelverkets rekommendationer avseende antal
eller princip (avskiljande eller avdödande) av mikrobiologiska barriärer. Vidare var be
dömningen att 2–3 år efter rapportens färdigställande (dvs. runt 2017) kommer 66
vattenverk med 353 000 anslutna inte uppfylla Livsmedelsverkets rekommendationer
avseende antal eller princip av mikrobiologiska barriärer, d.v.s. en klar förbättring. Det
som saknas i studien är de grundvattenverk som understiger en produktion på 400 m3/
dygn. I studien antas att även dessa kommer att byggas ut med t.ex. UV-behandling.
Svenskt Vattens databas ”Processteg i vattenverk” redovisar indata från 1 585 vatten
verk varav 154 är ytvattenverk och 1 431 är grundvattenverk. Av dessa är ca 457 grund
vattenverk med en produktion på mindre än 400 m3/dygn och utan någon barriär.
Antal vattenverk som behöver ytterligare barriärer har också analyserats för de vat
tenverk som deltog i VASS Vattenverk 2015 (Svenskt Vatten, 2016), se Tabell 2. Om
vattenverk indelas i storlek och typ av råvatten på samma sätt som i Rambölls studie
Tabell 2

Antal vattenverk som behöver ytterligare barriärer (data från Svenskt Vatten,
2016)

Grundvatten

ok
ej ok
Andel ok
Svarsfrekvens
Antal som bör åtgärdas

< 400 m3/d
9
32
22 %
4%
872

> 400 m3/d
12
9
57 %
10 %
93

Totalt
21
41
34 %
5%
965

Grundvatten med
konstgjord infiltration

ok
ej ok
Andel ok
Svarsfrekvens
Antal som bör åtgärdas

1
2
33 %
12 %
17

5
5
50 %
19 %
27

6
7
46 %
16 %
44

Ytvatten

ok
ej ok
Andel ok
Svarsfrekvens
Antal som bör åtgärdas

2
2
50 %
6%
32

18
9
67 %
30 %
30

20
11
65 %
20 %
62

Totalt

ok
ej ok
Andel ok
Svarsfrekvens
Antal som bör åtgärdas

12
36
25 %
4%
920

35
23
60 %
16 %
150

47
59
44 %
7%
1 071
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ger resultatet att fler vattenverk, ungefär dubbelt så många, behöver åtgärder än enligt
Rambölls studie. Det beror troligen på att i VASS Vattenverk har uppnådd barriärver
kan jämförts med behov av barriärverkan enligt MBA, Mikrobiologisk BarriärAnalys,
och där ställs höga krav på UV-ljus som installerats, så trots installation uppnås inte
tillräcklig barriärverkan (Svenskt Vatten, 2016). Dock är antal verk som svarat på frå
gor kring MBA relativt få i VASS Vattenverk.
I Livsmedelsverkets vägledning rekommenderas en barriär i beredskap för små grund
vattenverk. Att ha en mikrobiologisk barriär i beredskap är som att inte ha en barriär
alls eftersom när det upptäcks att det finns patogener i brunnen är det redan försent
och patogenerna har redan nått konsumenterna. Anledningen är att det tar flera dagar
att analysera mikroorganismer och svaret kommer således försent. Bedömningen är
således att kraven kommer att skärpas även för små vattenverk att ha minst en barriär.
Investeringsutgiften för installation av UV-aggregat per vattenverk bedöms till 400 kkr
för större vattenverk och 150 kkr för mindre vattenverk. Bedömningen är baserad på
att UV-aggregatet ska klara dubbla kapaciteten på vattenverket (i snitt 2·60 m3/h för
större verk och 2·10 m3/h för mindre verk vilket motsvarar 200 kkr respektive 100 kkr)
plus installationskostnad (200 kkr för större verk, 50 kkr för mindre).
Troligt är att dessa investeringar sker den första 10-årsperioden.
Tre alternativ har beräknats:
• Minimum: Antag att antal verk som behöver åtgärd är enligt Rambölls studie vilket
ger 10 miljoner kr per år under tio år. [(66·0,4 + 457·0,15) / 10].
• Låg: Antal vattenverk som behöver åtgärdas enligt VASS Vattenverk. Alla verk upp
graderas så att MBA klaras. Det betyder 20 miljoner kr per år under tio år.
[(150·0,4 + 920·0,15) / 10].
• Hög: Samma antagande som i Lågalternativet + 15 %.
Dricksvattenutredningen

Regeringen tillsatte dricksvattenutredningen (SOU 2016:32) för att gå igenom dricks
vattenområdet från råvatten till tappkran. Omfattningen på uppdraget var den allmän
na dricksvattenförsörjningen som kommunerna ansvarar för. Syftet var att identifiera
nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning i landet,
på kort och lång sikt, och att vid behov föreslå lämpliga åtgärder. Särskilt viktigt var
klimatförändringarnas betydelse och de krav på anpassningar och förändrade förhåll
ningssätt som kan behövas för dricksvattenfrågorna.
Utredningens arbete har resulterat i en rad förslag, för att tillgodose behovet av ett stra
tegiskt arbetssätt, ökad samverkan och nödvändiga krav på dricksvattenförsörjningen.
Utredningen menar att förbättrad samordning, information och kunskapsspridning
behövs på såväl kommunal som statlig nivå.
Dricksvattenutredningens förslag bygger på att (läsaren hänvisas till SOU 2016:32 för
närmare detaljer):
• Skydda vattenförekomster och täkter.
• Anpassa dricksvattenkontrollen.
• Utveckla undersökningen av råvatten.
• Öka fokus på krisberedskapsfrågor.
• Förnya och underhålla VA-anläggningarna.
• Öka information och tydlighet om och samordning kring material i kontakt med
dricksvatten.
• Förbättra samverkan, samordning och styrning, på både kommunal, regional och
statlig nivå.
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• Se över och planera kostnader och finansiering.
• Utreda avloppsfrågorna och påverkan på dricksvattensystemet.
De investeringsutgifter som uppstår till följd av förslagen i dricksvattenutredningen
som belastar kommun och VA-kollektivet bedöms ligga främst i åtgärder med vatten
skyddsområdena och i utredningen redovisas investeringsutgifter och fördelning i tid
i Tabell 3. Summan investeringsutgifter mellan 2017 och 2027 blir då i storleksord
ningen 338 miljoner kronor. Utredningens bedömning är att utgifterna bör minska
märkbart efter 2025.
Förslag till krav är att alla vattentäkter för mer än 50 pe ska ha skyddsområdesföre
skrifter.
Tabell 3

Fördelning av investeringsutgifter för Dricksvattenutredningens förslag

Miljoner kr per år
(SOU 2016:32)
Kommuner och
VA-kollektivet

2017

2018

2019

2020

2021

2022–2024

2025–2027

-

-

76

41

41

60

-

I bedömning Minimum har 85 % av 338 miljoner kr/år antagits och i bedömning
Hög 115 %.
Läkemedelsrester och kemiska föroreningar i dricksvatten

På Svenskt Vattens hemsida kan man läsa att det finns läkemedelsrester i vårt dricksvat
ten men att halterna är mycket låga. Enligt medicinsk expertis innebär halterna som
påvisats i dricksvatten ingen hälsorisk. De låga halter som finns i vattendrag, sjöar och
hav kan i vissa fall påverka biologin i dessa vattenmiljöer negativt.
Åtgärder för att kontrollera läkemedelsrester faller främst, i ett första skede, på av
loppsvattenreningen för att minska transporten till råvattnet. Även efter sådana åtgär
der kommer läkemedel fortsätta nå sjöar och vattendrag via djurhållning och enskilda
avlopp. Huruvida det kommer krav i framtiden på reducering av läkemedelsrester i
dricksvattenberedningen är svårt att sia om och investeringsutgifter och kostnader
därav tas inte med i denna studie.
Bekämpningsmedel och numera också PFAS (högfluorerade ämnen) från bland an
nat släckskum är aktuella ämnen som då och då upptäckts i vattentäkter. Ämnena har
främst hittats i grundvattenverk och även i framtiden kommer de att medföra insatser
på våra vattenverk. Både för bekämpningsmedel och PFAS används i regel aktivt kol
för att rena vattnet. Bekämpningsmedel har vi varit medvetna om ett tag och de flesta
vattenverk som berörts har redan åtgärdats. PFAS har nyligen blivit aktuellt och fler
vattenverk kan behöva komplettera sina grundvattenverk med lämplig reningsmetod
för att avlägsna dessa ämnen.
Uran, radon, fluorid och arsenik (det sistnämnda härrör i regel från mineralförekom
sten i marken) är också ämnen som detekteras i grundvatten och som kräver åtgärder i
beredningen, i vissa fall täta membran.
Med bättre mätteknik och ökad kunskap kommer det i framtiden högst sannolikt
också upptäckas nya ämnen som kan ha en negativ påverkan på människors hälsa.
Vilken avskiljningsmetod som då tillämpas går inte att förutsäga utan beror helt på
ämnets karaktär.
I studien antas att det är de större grundvattenverken som främst kommer att beröras
av kemiska föroreningar. I Tabell 4 redovisas att ca 500 grundvattenverk (inklusive
konstgjord infiltration) har mer än 500 anslutna. Dessa producerar ca 420 miljoner

Projekt framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp

•

17

kubikmeter per år, vilket motsvarar 47 700 m3/h. En vanlig belastning på kolfilter är
ca 5 m/h, vilket ger en area på 9 540 m2 av kolfilter.
Tabell 4

Antal vattenverk av olika typ indelade i antal anslutna

Antal anslutna
Både grund- och ytvatten
Grundvatten
Konstgjord infiltration
Ytvatten
Totalt

<50
0
283
1
2
286

50–500
4
651
9
26
690

501–5 000
3
323
30
50
406

> 5 000
1
98
36
68
203

Totalt
8
1 355
76
146
1 585

För att uppskatta investeringsutgifterna för åtgärder mot kemiska föroreningar antas
här aktivt kol i kombination med t.ex. ozon som avskiljningsmetod. Notera dock att
andra metoder kan komma att bli aktuella. Ett nyckeltal på 130 000 kr/m2 filter med
aktivt kol tillämpas. Om vi antar att 25 % av produktionen kan komma att påverkas av
kemiska föroreningar, blir investeringsutgiften 0,25 · 9 540 m2 ·130 000 kr/m2= cirka
310 miljoner kronor.
2.5.2 Bedömning av ledningsnätens nyinvesteringsbehov
Bedömning av ledningsnätens ”normala” nyinvesteringsbehov

Bedömning av nyinvestering i ledningsnät inklusive synliga anläggningar på lednings
näten görs genom att studera de senaste fem årens nyanläggning och jämföra dessa
med demografisk utveckling.
Bedömningen har gjorts utifrån hypotesen att befolkningsökningen har linjärt sam
band med nyinvesteringar i VA-ledningsnät. Antal meter som nybyggts av vatten, spill
respektive dagvattenledningar de senaste fem åren (2011-2015) per tillkommande per
soner under samma period har använts som nyckeltal. Pris per meter har bedömts uti
från de senaste fem årens (2011-2016) statistik avseende investeringar i ledningsnäten.
Nyinvesteringars meterpriser förväntas inte förändras så mycket framöver.
Eftersom en stor del av bostadsutbyggnaden sker genom förtätning är andelen av be
folkningen som verkligen bidrar till nya anslutningar lägre än 100 %. Ett överslag på
antal ökade fastigheter och 2,7 personer per villa och 2,0 personer per lägenhet ger att
ungefär 30 % av befolkningsökningen genererar nya ledningar. Mellan åren 2013–
2015 anslöts ca 12 000 fastigheter per år till allmänt ledningsnät (med antagande om
90 % anslutningsgrad).
Vattenförluster på vattenledningsnätet

Vattenförluster på dricksvattenledningsnätet kan med internationella mått anses vara
något höga. Förnyelse av ledningsnät i syfte att minska vattenförlusterna på dricksvat
tenledningsnätet har denna studie bortsett ifrån. Det beror på att studier har visat att
förnyelse inte är den mest kostnadseffektiva metoden för att minska vattenförlusterna.
Det är mer ekonomiskt att intensifiera läcksökning och punktlaga (Malm et al, 2015).
Källaröversvämningar, tillskottsvatten och bräddning
Källaröversvämningarna i Sverige har inte ökat de senaste åren, se Figur 1. Därför har
enbart källaröversvämningar till följd av ett framtida förändrat klimat tagits med, se
kap 2.5.4.2.
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Figur 1

Antal källaröversvämningar i de 74 kommuner som lämnat data i VASS minst 12 av
de senaste 14 åren. 90 %-percentil, 10 %-percentil samt medianvärde redovisas.

Tillskottsvatten innebär ofta stora kostnader att åtgärda. I rapporten om förnyelse på
ledningsnäten (Malm och Svensson, 2011) motsvarar de korta livslängdsbedömning
arna för avloppsledningsnäten att tillskottsvatten inte tolereras. Kostnaden för till
skottsvatten ingår i alternativ Hög för ledningsnät, se vidare under 2.6.
Ökade krav på att minska bräddningar innebär ökade kapacitetsbehov vilket i sin tur
innebär behov av nyinvesteringar. Scenarier kring bräddningskrav är också svåra, men
bedömningen här utgår från en bedömning av bräddningsvolymer i olika kommuner,
med och utan kombinerade avloppssystem. Att minska bräddningen i kombinerade
nät kommer antingen att kräva ökad kapacitet i avloppssystemet och/eller större ut
jämningsvolymer. Blir det mycket stränga krav på minskad bräddning kommer det att
innebära ombyggnad till duplikatsystem där en stor del av investeringen och därmed
kostnaden direkt belastar fastighetsägarna. Bräddningar kan minskas på så många olika
sätt, med magasin, separering och bortkoppling av ytor. Därför är investeringsbehov
och kostnader svåra att uppskatta. Bräddningen från duplikata avloppssystem orsakas
av tillskottsvatten i spillvattensystemen och nödbräddning vid driftstopp. Att minska
andelen tillskottsvatten kommer att kräva omfattande åtgärder på spillvattennäten,
både de allmänna spillvattenledningarna och de privata servisledningarna.
En jämförelse av total bräddning i 208 kommuner som rapporterat i Drift 2015,sepa
rerat på bräddning från kombinerade nät respektive duplikata nät. Andelen som bräd
das är beräknad på avledd avloppsvattenmängd.
Tabell 5

Jämförelse av total bräddning i 208 kommuner

Total bräddvolym (ARV+Nät)
6 892 000 m3
0,61 %

Bräddning vid ARV
Totalt för 208 kommuner
4 274 000 m3
0,36 %

Bräddning på Nät

4 592 000 m3
0,82 %

För kommuner som har kombinerade ledningar
3 090 000 m3
0,55 %

3 005 000 m3
0,25 %
1 502 000 m3
0,27 %

För de kommuner som inte har några kombinerade ledningar
1 927 000 m3
839 000 m3
1 088 000 m3
0,69 %
0,30 %
0,39 %

Summan av bräddning på nät och vid avloppsreningsverk ska vara lika med den totala
bräddningen. Att så inte är fallet i tabellerna beror på att alla kommuner som svarat
inte alltid gjort uppdelningen helt rätt vid rapporteringen i DRIFT 2015. Dessa kom
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muner är dock en liten andel, varför angivna volymer kan ses som ett bra underlag för
att bedöma bräddningens omfattning. Bräddningen från de duplikata näten utgörs i
första hand av nödbräddningar från spillvattenpumpstationer.
Detta skulle innebära att nödbräddning från främst pumpstationer i duplikata nät är
ett nästan lika stort problem som bräddning på nät i kombinerade nät. Antar man
sedan att nödbräddning är lika vanligt i kombinerade nät som i duplikata nät så blir
bräddningen i konventionella bräddavlopp på nät ett relativt litet problem.
Bräddning vid avloppsverk är dock betydligt större för kommuner med kombinerade
nät än för kommuner med duplikata nät. Detta är logiskt och följer också av att man
försöker minska bräddningen på nät och avleda mer avloppsvatten till avloppsrenings
verket.
I denna rapport förutsätts ökade krav på bräddning ingå i förnyelsetakt Hög för led
ningsnät.
2.5.3 Bedömning av avloppsreningsverkens nyinvesteringsbehov
Kostnaden för utbyggnaden av avloppsreningen i Sverige har i mycket varit beroen
de på att kraven succesivt skärpts. Denna trend förväntas fortsätta och de sannolikt
ökande kraven framöver medför att den relativa kostnaden (t.ex. kr/pe) kommer att
bli högre.
Avloppsreningsverken kommer i framtiden fortsätta att, precis som nu, byggas ut, byg
gas om, läggas ned och byggas på nytt, på ny eller befintlig plats. Faktorer som driver
på den ena eller andra åtgärden är exempelvis:
• EU:s ramdirektiv för vatten.
• Baltic Sea Action Plan (BSAP) och EU:s havsmiljödirektiv.
• EU:s avloppsdirektiv.
• Kapacitetsbrist gör att kommunen behöver bygga ut reningsverket.
• Skärpta krav på utsläppshalter gör att kommunen behöver bygga ut och/eller om
reningsverket.
• Skärpta krav för bräddningar, både på ledningsnätet och vid reningsverket gör att
kommunen behöver bygga ut och/eller om reningsverket.
• Krav på att avskilja nya komponenter ur avloppsvattnet gör att kommunen behöver
bygga ut reningsverket.
• Kommunen vill lägga ned ett reningsverk och överföra avloppsvattnet till annat
reningsverk.
• Kommunen vill använda marken där befintligt reningsverk står för något annat än
damål.
• Förnyad tillståndsprövning som gör att nuvarande lokalisering/recipient inte längre
är lämplig och framtvingar en nedläggning och nybyggnad på annan plats.
• Skärpta regler för slamanvändning/fosforåterföring som gör att reningsverken behö
ver kompletteras med särskild fosforåtervinningsteknik.
• De pågående klimatförändringarnas förväntade effekter som gör att vissa reningsan
läggningar behöver flyttas eller vallas in.
Nuvarande och förväntade framtida åtgärder och investeringskostnader för avloppsre
ningsverken i Sverige hanteras enligt följande:
• Årskostnader beräknas på basis av dagens teknik och förväntad befolkning för tid
punkterna år 2017, 2027, 2037 och 2047.
• Läkemedelsrening är troligen aktuell med tanke på försiktighetsprincipen och troliga
högre krav. Det är troligt att flertalet av stora avloppsverk blir tvungna att installera
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teknik för rening. Detta blir i så fall ozon och/eller kolfilter. Tillkommande kostnad
för investering i eventuell läkemedelsrening beräknas för reningsverk i storleksklas
sen större än 10 000 personer på basis av att utbyggnaden utgörs av filter med aktivt
kol, som är en bland några möjliga lösningar, se vidare i Cimbritz m fl (2016), som
sista steg i reningskedjan för flöden upp till 2·Qmedel.
• Skärpta krav på utsläppshalter och skärpta krav gällande bräddning är delvis samma
sak, för beskrivning av tänkesätt, se ”Flödesdesign vid avloppsreningsverk”, Carlsson
(2012). Detta hanteras genom att räkna fram kostnaden för extra partikelavskiljning
(sandfilter) för flöden upp till 2·Qmedel (även) för alla reningsverk i storleksklassen
mindre än 100 000 personer.
• Ökade kostnader för slambehandling tas i denna studie med för två olika scenarier.
Det första scenariot är att allt slam måste hygieniseras, och det andra scenariot är
att allt slam förbränns och fosforn utvinns ur askan. Kostnadsbedömningar för båda
dessa scenarier har hämtats från Naturvårdsverkets rapport 6580 ”Hållbar återfö
ring av fosfor” (2013), samt underlagsrapporterna därtill; ”Behandlingsmetoder för
hållbar återvinning av fosfor ur avlopp och avfall”, Carlsson et al (2013) och ”Po
tentialen för hållbar återföring av fosfor från stallgödsel, slam, och enskilda avlopp
– En samhällsekonomisk bedömning”, Karltorp et al (2013). För hygienisering av
allt slam i dagens situation anges en investeringskostnad om 1,2 miljarder kr. Det
finns flera tänkbara tekniker att återföra fosfor till produktiv mark, se t ex någon av
rapporterna ovan. För monoförbränning av allt slam i dagens situation och fosforut
vinning ur askan med hjälp av tekniken ”ASH DEC” anges ca 2,7 miljarder kr för
investering i anläggningar, medan driftkostnaden anges till ca 450 miljoner kr/år.
• Investeringskostnader för klimatrelaterade behov, se kapitel 2.5.4.3.
De totala investeringskostnaderna för avloppsreningsverken, inklusive de klimatrelate
rade under kap 2.5.4.3 i Sverige beräknas/bedöms för tidpunkterna 2017, 2027, 2037
och 2047 för tre nivåer på befolkningsökning; låg, medel och hög. Bedömning av
ambitionsnivå delas också in i Minimum, Låg och hög nivå. Sammantaget beräknas/
bedöms investeringskostnader för de fyra tidpunkterna ovan enligt följande:
• Minimum nivå = liten befolkningsökning och invallning (eftersom det är nödvän
digt).
• Lågnivå = medel befolkningsökning, invallning, skärpta krav och hygienisering av
slammet.
• Hög nivå = stor befolkningsökning, invallning, skärpta krav, rening av läkemedel,
och förbränning av slammet samt fosforutvinning ur askan.
För samtliga åtgärder antas att de börjar genomföras nu, dvs att de finns med som
kostnader redan från 2017.
2.5.4 Klimatförändringar
Vattenverk

Klimatanpassning innebär investeringar i nät och avloppsreningsverk, men också i vat
tenverk vid förändrad vattenkvalitet, lokaliseringar för nära vatten och risk för över
svämning av infiltrationsområden.
Svenskt Vatten genomförde en utredning om dricksvattenförsörjning i förändrat kli
mat som utgör en underlagsrapport till klimat- och sårbarhetsutredningen, M135,
(Svenskt Vatten 2007). Rapporten redovisar risker och konsekvenser. Nedan redovisas
bedömningen av det troliga investeringsbehovet på grund av klimatförändringar för
allmänna anläggningar (vattenverk och ledningsnät) för vattenförsörjning under en
period mellan 2011-2040, vilka tillämpas i denna studie, med ett par justeringar. Dels
har kostnaden för vattenskyddsområde uppdaterats utifrån Dricksvattenutredningens
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uppgifter och återfinns under annan rubrik (se 2.5.1). Dels har kostnaden för ökade
humushalter justerats.
Membran blir allt mer kostnadseffektiva och många kommuner beaktar tekniken i sin
planering. Göteborg har t.ex. redan investerat i ultrafilter (UF) för främst mikrobiolo
gisk barriärverkan och både Varberg och Kungälv har UF som huvudprocess. I det fall
UF kommer ifråga handlar det oftast om att ersätta det befintliga fällningssteget för att
det ska bli ett alternativ till mer konventionell process. Behovet av förbehandling är ofta
avgörande då erfarenhet har visat att det för våra vatten i Sverige ofta uppstår igensätt
ningsproblematik som inte är kostnadseffektiv i längden. Således kommer det inte med
automatik bli så att alla ytvattenverk i Sverige byter till membranteknik. I utredningen
om klimatpåverkan (M135) beräknades investeringsutgiften till 1 300 miljoner kronor
för att komplettera 20 % av vattenverken i Sverige. Detta avser en installation utöver
den befintliga processen för att uppnå en högre barriärverkan. När denna utredning
gjordes hade inte Göteborg gjort sin investering men med tanke på det ökade intresset
för att implementera membraner kvarstår den totala investeringskostnaden till 2047.
För vattenverk som upplever en ökning av humus och organiskt material kan också UF
komma ifråga men det kan krävas metoder som ozon och nanofilter (NF) för att klara
mer svårfällda vatten. Erfarenhet har visat att det är svårt att använda bara NF för ett
ytvatten utan avancerad förbehandling. I framtiden, om NF implementeras i vatten
verk, kommer det i de allra flesta fall handla om att komplettera en befintlig fällnings
process med ett poleringssteg med NF. Detta utgör en kostnad utöver den beräknade
reinvesteringen. Vi har justerat investeringen från 400 till 800 miljoner kronor baserat
på att flera verk indikerar ökande humushalter, ökande temperaturer och/eller ökande
algstörningar (M135).
Tabell 6

Investeringsutgifter och kostnader mellan 2011-2040 enligt M135 och
förändringar i denna rapport. Kostnaderna antas även för perioden 2017–2047.

Investeringsutgifter och kostnader mellan 2011-2040
Åtgärder för vattenbrist vid vattentäkter (minskad tillrinning).
Ökat behov av avskiljning i vattenverk av naturligt förekommande ämnen från grundvatten.
Ökat behov av avskiljning i vattenverk av humusämnen från ytvatten (t.ex. nanomembran och
ozon).
Ökat behov av avskiljning i vattenverk av alger från ytvatten.
Ökat behov av avskiljning/inaktivering av mikroorganismer i vattenverk (t.ex. genom ultrafilter, UVaggregat, ozon etc.). Åtgärderna motverkar de ökande riskerna för vattenburna sjukdomsutbrott.
Ytterligare förändringar av de mikrobiologiska riskerna längre fram är svåra att bedöma, men
sannolikt ger lägre kostnader.
Behov av kylning av vatten i vattenverk (beror delvis av konsumenters acceptans av varmare
dricksvatten och anpassning av riktlinjer).
Kostnader för framtagande av skyddsområden för vattentäkter.
Kostnader för åtgärder som minskar de ökande föroreningsriskerna inom skyddsområden för
vattentäkter (lokala förhållanden måste studeras).
Ökat behov av avskiljning av kemiska föroreningar i vattenverk (kostnaden är beroende av ämne
och halt, vid inträffad förorening).
Ökat behov av redundans vid distribution av vatten samt andra förebyggande åtgärder och
krisberedskap (inkl. översvämningsrisker).
Konsekvenser av stigande havsnivå (Göteborgs vattentäkt; i övrigt låg risk)
Summa

Tabell 6 medför att den genomsnittliga investeringsutgiften på grund av klimatföränd
ringens påverkan på vattenförsörjningen kan beräknas till 123 miljoner kr/år (3 700
/ 30år). Nästan alla poster har i denna rapport hanterats under vattenverk, dvs 3 100
miljoner kr hänförs till vattenverk (103 miljoner kr/år). Enbart posten ”Ökat behov av
redundans” hänförs till ledningsnät (20 miljoner kr/år).
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Mkr (M135)
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föroreningar.
600

400
Minst 3 550

400
3 700

250
?
?

I bedömning Minimum har 85 % av 103 miljoner kr/år antagits och i bedömning
Hög 115 %.
Ledningsnät

För vattenledningsnätet är det posten ”Ökat behov av redundans” som hänförs till
ledningsnät (20 miljoner kr/år). I bedömning Minimum har 85 % av 20 miljoner kr/
år antagits och i bedömning Hög 115 %.
För avloppsledningsnätet eller motsvarande lösningar med system utan rör är det svå
rare att ange förutsättningar och metod. Det är också så att delar av behoven inte
kommer att belasta VA-kollektivet utan avsvaret att åtgärda ligger på kommunen. Vi
har utgått från investeringsbehoven i M134 som konstaterar att med kraftigt ökad
nederbörd kan den ”normala förnyelsen” öka under 25-årsperioden 2007–2032 med
storleksordningen 10–20 miljarder (Svenskt Vatten, 2007). Vi antar att stora delar av
den klimatrelaterade ökningen ännu inte genomförts vilket ger denna bedömning:
• Minimum: 10 miljarder de närmaste 30 åren med linjär ökning (333 Mkr/år).
• Låg: 15 miljarder de närmaste 30 åren med linjär ökning (500 Mkr/år).
• Hög: 20 miljarder de närmaste 30 åren med linjär ökning (667 Mkr/år).
Avloppsreningsverk

När det gäller investeringskostnader förknippade med förväntade klimatförändringar
tas endast hänsyn till risk för översvämning av reningsverk på grund av havsytehöjning
och hög vattennivå i Vänern. Hot om översvämning av en anläggning kommer leda till
att anläggningen flyttas eller att anläggningen vallas in. I denna studie antas för enkel
hets och kalkylerbarhets skull att den hotade anläggningen vallas in i samtliga fall, och
att det går att valla in med hjälp av traditionella jordvallar.
Identifiering av kommunala kust- och sjönära avloppsreningsverk har gjorts genom
varje kommuns hemsida. Avloppsreningsverkets läge har sedan granskats genom kom
mersiella karttjänster och en bedömning om framtida risk för översvämning har gjorts.
Totalt har 50 st avloppsreningsverk från Valdemarsvik till norska gränsen bedömts
ligga i riskzonen.
Bedömningen för översvämningsrisk bygger på en prognos av nettoeffekten av havs
nivåhöjning och landhöjning i Sverige år 2100 framtagen av Naturvårdsverket och
SMHI (2013–2014) trots att brytpunkten för denna rapport är år 2047. Detta är för
att studien ”Københavns klimattilpassningsplan” från 2010 har visat att kostnaden för
översvämningsrisk från hav kommer att öka drastiskt efter år 2050. Klimatet i Dan
mark och de svenska kuststräckor som ligger i riskzonen anses ha liknade risk. För att
undvika höga riskkostnader bör därför åtgärder mot översvämning från hav ske innan
år 2050 med skyddsvallar anpassade för en ökad framtida översvämningsrisk.
För reningsverk i riskzonen har antal meter skyddsvall och ungefärliga kostnad för
vallen uppskattats. Kostnaden för skyddsvallen bygger på information från officiella
utredningar från kommuner (svenska och danska). Resultatet är en grovt uppskattad
kostnad för vallar av varierad utformning och höjd.
2.5.5 Bedömning av förändrade krav kring risk och säkerhet
Med risk och säkerhet menas hantering av främst yttre hot, och kostnaderna för att
hantera skydd av anläggningarna och att hålla en hög krisberedskap. Risk och säkerhet
kring klimatrisker och förändringar av mikrobiologi och flöden har hanterats under
andra rubriker.
Denna fråga har enbart behandlats övergripande. En koll har gjorts med Länsstyrelse,
FOI och MSB och med expert på RISE.
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2.5.6 Bedömning av VA i omvandlingsområden
I Sverige finns ca 700 000 enskilda avlopp varav Havs-och vattenmyndigheten har
kommit fram till att 400 000 behöver åtgärdas. Ett sätt att åtgärda dessa är att de ingår
i VA-utbyggnader. Detta gäller främst hus i kluster i så kallade omvandlingsområden
som faller under LAV §6. Denna paragraf säger att kommunen är skyldig att ordna
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang när det behövs med hänsyn till
skyddet för människors hälsa eller miljön.
I rapporteringen till Miljö- och energidepartmentet har varje länsstyrelserna lämnat
uppgifter om antal omvandlingsområden som man uppskattar faller under §6 (Lun
din Unger, personligt meddelande 2017-02-07). En bedömning som vi gör är att det
finns drygt 1 200 sådana områden i Sverige, men det är en bedömning som är osäker
eftersom några länsstyrelser inte har kunnat lämna svar. Vi har dessutom höjt antalet
områden med 20 % då vi räknar med att det finns ett mörkertal av områden som inte
kommer till Länsstyrelsernas kännedom där det är dricksvattnet som är den kritiska
faktorn. Aviserade nya regler om små avlopp kan tänkas öka tillämpningen av 6 §
i områden där nuvarande bedömning är osäkra. Uppgiftslämnarna gjorde också be
dömningar om hur många som förväntades åtgärdas inom en femårsperiod. Ganska få
kunde ge svar på detta, men de uppgifter som lämnades gör i de flesta fall gällande att
endast ett fåtal områden förväntades åtgärdas inom fem år. Behovet är egentligen att
de flesta bör åtgärdas omgående, inom fem år. Ett reellt rimligt antagande, utifrån vad
kommunerna mäktar med, är att alla dessa områden skulle kunna få kommunalt VA
inom 20 år. Dessutom kan antal områden som har behov vara i underkant.
Förutsättningarna i denna rapport:
• Minimum: enligt ovan med all utbyggnad (1 200 omvandlingsområden) under fem
år, med antagande om en anslutningsutgift om 140 000 kr per fastighet.
• Låg: enligt ovan med all utbyggnad (1 200 omvandlingsområden) under fem år med
antagande om en anslutningsutgift om 200 000 kr per fastighet.
• Hög: enligt ovan med 50 % högre utbyggnadsutgift (1 500 omvandlingsområden)
under fem år.
Omvandlingsområdena är av varierande storlek från tio upp till flera hundra fastighe
ter. Det finns ingen tidigare beräkning av hur stort ett genomsnittligt omvandlings
område är, men en tolkning av Dahlman Petri et al (2017) visar att ett omvandlings
område som median kan innehålla ca 150 fastigheter. Vidare anger Dahlman Petri en
genomsnittlig anläggningsavgift på 140 000 kr per fastighet i omvandlingsområden
med 70 % täckningsgrad i snitt. Siffrorna bygger på ett ganska litet underlag (14 områ
den). De deltagande kommunerna har också uppskattat täckningsgrad och då bedöms
den vara 100 % men denna bedömning är mycket osäker och bör vara i överkant och
70 % stämma bättre.

2.6

Sammanfattning av alternativ

2.6.1 Alternativ Minimum
I alternativ Minimum antas för vattenverken att investeringsutgifterna i stort sett är ca
85 % av alternativ medel. Ledningsnäten antas ha en lång livslängd. Avloppsrenings
verken förväntas inte få ökade krav, men invallning till följd av klimatförändringar
ingår eftersom det är nödvändigt. Omvandlingsområden antas byggas ut enligt de be
hov som bedöms idag (det vill säga med en utbyggnadstakt som är fyra gånger dagens
under fem år) men till en relativt låg kostnad per fastighet.
I alternativ Minimum är befolkningsutvecklingen i snitt över åren ca 70 %, d.v.s. ca
51 100 av medelbefolkningsutvecklingen per år . Det betyder att investeringsutgifterna
som beräknats också reduceras på grund av en låg befolkningstillväxt.
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2.6.2 Alternativ Låg
I alternativ Låg antas för vattenverken att investeringsutgifterna behöver öka till följd
av ökade kav och klimatförändringar. Ledningsnäten antas ha en medellivslängd. Av
loppsreningsverken förväntas få skärpta krav och också krav på hygienisering av slam
met, och invallning till följd av klimatförändringar ingår eftersom det är nödvändigt.
Omvandlingsområden antas byggas ut enligt de behov som bedöms idag (det vill säga
med en utbyggnadstakt som är fyra gånger dagens under fem år) och till en medelkost
nad per fastighet.
I alternativ Låg är befolkningsutvecklingen i snitt över åren ca 73 000 personer per år,
med den största ökningen de närmaste 10 åren.
2.6.3 Alternativ Hög
I alternativ Hög antas för vattenverken att investeringsutgifterna i stort sett är ca 115 %
av alternativ Låg. Ledningsnäten antas ha en kort livslängd och krav på minimalt med
tillskottsvatten innebär att stora delar av de äldre avloppsnäten behöver förnyas. Av
loppsreningsverken förväntas få skärpta krav och också krav på läkemedelsrening och
att slammet behöver brännas för att återvinning av framför allt fosfor ur askan ska
kunna ske. Invallning till följd av klimatförändringar ingår eftersom det är nödvändigt.
Omvandlingsområden antas byggas ut enligt de behov som bedöms idag med en 50 %
förhöjning (det vill säga med en utbyggnadstakt som är sex gånger dagens under fem
år) men till en medelkostnad per fastighet.
I alternativ Hög är befolkningsutvecklingen i snitt över åren ca 135 % av medelbe
folkningsutvecklingen. Det betyder att investeringsutgifterna som beräknats blir ännu
högre på grund av en låg befolkningstillväxt.

2.7

Kapitalkostnader

2.7.1 Kalkylansats
Beräkning av kapitalkostnader syftar till att identifiera kostnaden för förbrukning av
investerat kapital och kostnaden för kapitalbindning. För att beräkna kapitalkostna
derna tillämpas en kalkyluppsats där investeringsutgifter har uppskattats per år (2018
till 2047) i 30 år. Basåret är 2017 och skattningarna är således i 2017 års prisnivå. För
att beräkna de reala kapitalkostnaderna så tillämpas den modell som föreslås av Yard
(1997, s. 97–103) där skattningarna av investeringsutgifter skrivs fram med hänsyn till
inflation, kapitalkostnad beräknad ”år för år” som sedan diskonteras (”räknas”) tillbaka
med hjälp av inflationsfaktorn till basåret 2017. Resultatet är en skattning av en real
kapitalkostnad (Yard, 2001, s. 140).
Ingångsvärdet i kalkylen, basåret, är ett bokfört värde på befintliga VA-anläggningar på
85 miljarder som fördelats erfarenhetsmässigt på 70 % ledningsnät, 15 % Vattenverk
och 15 % Avloppsverk. Bedömningen 85 miljarder är gjord utifrån data om bokfört
värde som lämnats i Hållbarhetsindex undersökning 2016. Ett medelvärde för bok
fört värde per kommuninvånare har skalats upp till hela Sverige. Det bokförda värdet
har fördelats utifrån en kvalitativ bedömning. Andelen som härrör ledningsnätet har
uppskattats till lägre än andelen av återanskaffningsvärdet för ledningsnätet, eftersom
bedömningen gjorts att mer avskrivningar gjorts i ledningsnätet eftersom dessa inves
teringar är äldre än verkens investeringar.
2.7.2 Avskrivningstider
Det viktigaste, ur kostnadssynpunkt, anläggningarna för en VA-verksamhet är led
ningsnätet, vatten- och avloppsverken samt pump- och tryckstegringsstationerna. Ge
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nerellt går utvecklingen inom branschen mot längre avskrivningstider, för att bättre
matcha de kalkyl- och bokföringsmässiga kostnaderna (avskrivningar) med verkliga
nyttjandeperioder.
Avseende ledningsnätet har praxis successivt utvecklats från 33 år till 50 år som nu är
den dominerande avskrivningstiden. Några kommuner har dock börja tillämpa 70 till
80 års avskrivningstider. Aktuell forskning indikerar att 70 till 80 år är en rimligare ut
gångspunkt för en genomsnittlig nyttjandeperiod under normala förhållanden (Malm
och Svensson, 2011).
När det gäller verk och pumpstationer har tidigare praxis varit att 25 årsavskrivningstid
har tillämpats, men med införandet av komponentavskrivningar kan den genomsnitt
liga avskrivningstiden förändrats. Vid studier av 5 större huvudmän i Sverige samt
erfarenhet från ett flertal andra VA-verksamheter konstaterar Haraldsson (2015) att de
genomsnittliga avskrivningstiderna i komponentmodellerna som utvecklats för verk
och stationer är ca 30 år.
Nedan redovisas de avskrivningstider som tillämpas i utredningen. Dessa är inga abso
luta sanningar utan kalkylvärden som baseras på erfarenhet, praxis och viss forskning.
Tabell 7

Avskrivningstider som tillämpas i utredningen

Anläggningstyp
Ledningsnät
VA-verk
Tryckstegrings- och pumpstationer
Ingående kapitalbas befintliga anläggningar

Genomsnittlig avskrivningstid
50 år
30 år
30 år
40 år

2.7.3 Kalkylränta
Kalkylräntan som används vid kapitalkostnadsberäkningar ska spegla vad det kostar
att binda kapital och/eller alternativ användning av kapital. I kommunal sektor ligger,
enligt SKL (2016) en sådan ränta rimligt nära vad det kostar att låna kapital inom sek
torn. För 2017 rekommenderar SKL en kalkylränta på 1,75 %. Detta är en nominell
ränta. I en kalkyl som i detta fall med en lång horisont samt att VA-sektorn har långa
livslängder på sina investeringar så bör tillämpad kalkylränta vara framåtblickande.
SKL (2016) och Konjunkturinstitutet (2014) pekar på att den reala räntan och in
flationen har varit ovanligt låg en längre tid. SKL (2016) utgår från en real ränta på
1 %, men bedömer att den kommer att stiga till 2,5 % år 2025. Konjunkturinstitutet
(2014) gör en liknande bedömning (2 %). Även inflationen har under en längre tid
varit låg, <1 % (SCB). På lång sikt är dock Riksbankens mål om en inflation 2 % ett
riktvärde som tillämpas i långsiktiga kalkyler.
I analysen används kalkylräntan 3 %. Eftersom kalkylräntan påverkar resultatet i stor
omfattning har värdet för kalkylräntan scenarioberäknats, med 2 % respektive 4 %, för
alla alternativen Minimum, Låg och Hög.
Tabell 8

Kalkylräntan scenarioberäknats

Scenario 2 %
Real ränta: 1 %
Inflation: 1 %
Kalkylränta: 2 %

I grundanalysen
Real ränta: 1,5 %
Inflation: 1,5 %
Kalkylränta: 3 %

Scenario 4 %
Real ränta: 2 %
Inflation: 2 %
Kalkylränta: 4 %

För 2017, basåret, tillämpas SKLs kalkylränta på 1,75 %.

26

•

Projekt framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp

2.8

Påverkan på VA-taxan

2.8.1 Bedömning av framtida driftkostnader
Drift- och underhållskostnaden för vattenverk har beräknats utifrån befolkningsprog
nosen för 2017–2047. En specifik kostnad på 207 kr/pe/år beräknades fram från VASS
för 2015, då drift och underhållskostnaden var 1,8 Mdkr för 8 676 000 anslutna.
För ledningsnäten har en ökning av ledningsnätets längd använts för att extrapolera
framtida driftkostnader. Inga andra förändringar.
För avloppsverken beräknas driftkostnader, exklusive eventuell slamförbränning och
fosforutvinning ur aska, schablonmässigt som 350 kr/person och år, vilket är medel
värdet av till VASS inrapporterade drift- och underhållskostnader för 2014 och 2015.
Inrapporteringsgraden var hög, varför siffran omfattar ca 8,5 miljoner personer. Efter
som reinvesteringar rapporteras för sig till VASS görs bedömningen att siffran 350 kr/
person och år inte innehåller underhåll av karaktären återanskaffning. En något lägre
siffra på genomsnittlig driftkostnad i kr/person och år (ca 200–300) kan tolkas fram
ur ” Nyckeltal för reningsverk – verktyg för effektivare resursanvändning” (Balmér och
Hellström, 2011). Denna studie, som är baserad på data från 2009–2010, omfattade
dock endast ca 2,5 miljoner personer (24 st ARV, både stora och små, deltog i studien).
2.8.2 Behov av förstärkning av management och personella resurser
För att bedöma behovet av förstärkning av management och personella resurser har
resultatet från Hållbarhetsindex undersökning 2016 använts. Vi har tagit hänsyn till
förslaget i Dricksvattenutredningen (SOU 2016:32) att det ska ställas krav på förny
else- och underhållsplaner som stöd för anpassning av system, ekonomistyrning och
taxesättning. Framför allt gäller det ökade behoven krav på mer resurser avseende VAplanering och beställarkompetens.
Personella resurser för planering i samband med investeringar förväntas ingå i investe
ringen och ingår därmed inte här. Dock har en överslagsberäkning gjorts för att bedö
ma hur många nya arbetstillfällen de ökade investeringsbehoven kommer att innebära.
Det har gjorts genom att för varje miljon som investeras, så bedöms 10 % av utgiften
utgöra konsultinsatser och 20 % utgöras av personalkostnadsutgifter på entreprenadsi
dan. Bedömd kostnad per person antas vara 750 000 kr vilket innebär ca 100 nya jobb
per investerad miljard kr inom konsult/beställarsidan och 200 nya jobb per investerad
miljard kr inom entreprenad.
2.8.3 Bedömning av kapitalkostnader
I analysen av taxeutvecklingen utifrån kapitaltjänstkostnader har dels en taxeökning
totalt inkluderat alla taxor som kommer tas ut av anläggningstaxa inkluderas och dels
har en analys av brukningstaxans utveckling gjorts.
Vid bedömning av utveckling av brukningstaxan har följande förutsättningar antagits:
• Nya anslutningar i omvandlingsområden belastar inte brukningstaxan (förenkling).
• Investeringarna i ledningsnätet belastar brukningstaxan till viss del. Investeringarna
har reducerats med anslutningsavgift. Det är antaget att 12 000 nya fastigheter byggs
(2017) och att antalet nya fastigheter sedan ökar varje år med befolkningsutveckling
Minimum, Låg och hög. Antagandet bygger på SCBs statistik om ökning av antal
taxeringsenheter 2014–2016, och 90 % av ökningen har antagits vara Anläggnings
avgift om 170 kkr (låg) respektive 200 kkr per fastighet har förutsatts.
• Investeringar i verk belastar brukningstaxa
• Alla reinvesteringar belastar brukningstaxan.
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3 Resultat
3.1

Bedömning av återanskaffningsvärde

För att göra en bedömning av återanskaffningsvärdet har värden från Hållbarhetsindex
undersökning 2016, VASS-data och uppgifter från Accessdatabasen för vattenverk an
vänts. Tre olika metoder för att beräkna återanskaffningsvärde har genomförts:
Beräkning genom att använda den linjära trendkurvan för återanskaffningsvärde och
kommunstorlek och sedan extrapolera denna till att gälla hela Sveriges 10 miljoner
invånare.
Beräkning av en fiktiv kostnad per meter ledning (eftersom stora delar av värdet ligger
i ledningsnätet) som även inkluderar värdet av vattenverk och avloppsreningsverk och
sedan använda denna siffra och multiplicera med hela Sveriges ledningsnät.
Använda tidigare schabloner för kostnad per vattenverk (kr/pe), per avloppsrenings
verk (kr/pe i olika storlekar) och per meter ledning, och multiplicera med antal verk
respektive ledningslängder i Sverige.
Tunnlar har inte tagits med i återanskaffningsvärdet eftersom de inte förväntas behöva
återanskaffas inom nästa 100-årsperiod. Samtliga metoder utgår ifrån liknande anta
gande om kostnader per pe eller meter för olika delar av VA-anläggningen.
I Hållbarhetsindex 2016 har återanskaffningsvärdet varit en uppgift deltagande kom
muner ska ange. Den uppgiften ska enligt instruktionerna grunda sig i kommunens
egen uppfattning, men om ingen sådan finns att tillgå har kommunen fått stöd i scha
blonsiffror som tagits fram i samband med den bedömning som gjorts i samband med
tidigare bedömning enligt ovan. För att göra en ny bedömning av återanskaffnings
värdet har värden från Hållbarhetsindex använts. För 2016 har 90 kommuner angett
återanskaffningsvärde.
Ingen skillnad i återanskaffningsvärde med avseende på kommunens storlek har kun
nat visas, se Tabell 9, därför har alla svarande kommuner behandlats som en grupp.
Tabell 9

Återanskaffningsvärdet i kr/m för olika stora kommuner

Värden
Stdav av kr/m
Medel av kr/m

< 10 000
2 145
4 513

10 000–25 000
2 822
4 188

25 000–50 000
1 715
3 935

50 000–100 000
2 846
4 058

Om man jämför återanskaffningsvärde med kommunstorlek ser resultatet ut enligt
Figur 2. Om resultatet extrapoleras till hela Sverige blir återanskaffningsvärdet ca 720
miljarder baserat på folkmängd (ca 10 miljoner). Ungefär samma uppgift oberoende
av km eller befolkning alltså.
Medianen för ett fiktivt återanskaffningsvärde per meter ledning, där meterkostnaden
även inbegriper vattenverk, avloppsreningsverk och andra anläggningar är 4 400 kr/m.
Med 80 000 km allmänna vattenledningar och 100 000 km allmänna avloppsled
ningar i Sverige blir det totala återanskaffningsvärdet 790 miljarder.
Av de kommuner som lämnat uppgift har några (13) efter kontroll med all säkerhet
lämnat uppgift om bokfört värde istället. Om de 13 kommuner som lämnat uppgift
om bokfört värde istället för återanskaffningsvärdet justeras och deras återanskaffnings
värde beräknas utifrån de schablonvärden som framtagits blir det fiktiva medianvärdet
per meter ledning istället 5000 kr per meter. Det innebär att det totala återanskaff
ningsvärdet bedöms till 895 miljarder kr.
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> 100000
4 159
5 172

Totalsumma
2 607
4 230

Figur 2

Återanskaffningsvärde i förhållande till antal invånare för kommuner som svarat i
Hållbarhetsindex undersökning 2016

Enligt data i Hållbarhetsindex (och också tidigare uppskattningar) utgör ca 60 % av
anläggningens värde avloppsverksamheten.
Om man använder de schablonvärden som tagits fram i samband med utveckling av
Hållbarhetsindex för vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät så blir återan
skaffningsvärdet enligt tabellerna 10–12. För vattenverk har tidigare schablonvärde
sänkts från 4 000 till 2 800 kr/pe utifrån uppgifter nya nyckeltal för nybyggnation av
vattenverk som beräknas utifrån erfarenhet.
Tabell 10 Åkeranskaffningsvärde för vattenverk (från Accessdatabasen)
Antal anslutna (pe)
Återanskaffningsvärde (kr per ansluten)
Totalt återanskaffningsvärde (miljarder kr)

9 188 505
2 700
25

Tabell 11 Återanskaffningsvärde för avloppsreningsverk (från VASS)
200 –
2 000 pe
553

2 000 –
10 000 pe
211

5 000

5 000

0,2

3,0

< 200 pe
Antal
Återanskaffningsvärde
kr per pe
Totalt återanskaffningsvärde (miljarder kr)

345

> 10 000 pe

Totalt

143

1 252

10 000

5 000

-

12,7

35,8

52

Tabell 12 Åkeranskaffningsvärde för ledningsnät (från VASS)
Ledningslängd (meter rörgrav)

Spill, vatten, dag
Spill, vatten
Ett ändamål

30 000 000
40 000 000
0

Återanskaffningsvärde (per m rörgrav)

Spill, vatten, dag
Spill, vatten
Ett ändamål

12 000
8 000
4 000

Totalt återanskaffningsvärde (miljarder)

Spill, vatten, dag
Spill, vatten
Ett ändamål
Total

360
320
0
680
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Totalt sett bedöms återanskaffningsvärdet i infrastrukturen för vatten vara mellan 290
och 360 miljarder och återanskaffningsvärdet i infrastrukturen för avlopp mellan 430
och 540 miljarder kr, vilket betyder att det totala återanskaffningsvärdet är mellan 720
och 900 miljarder, där storleksordningen 800 miljarder är som en samlad bedömning.

3.2

Förutsättningar idag

I Tabell 13 visas underlagsdata för hur det ser ut idag.
Tabell 13 Data från VASS extrapolerat till hela Sverige (data för 2015)
Anslutna till kommunalt VA-system
Anslutningsgrad
Producerad mängd vatten resp. behandlad mängd spillvatten
Antal vattenverk/avloppsreningsverk totalt
Antal vattenverk/avloppsreningsverk i en kommun
Antal tryckstegrings/pumpstationer
LTA-pumpstationer (som oftast betjänar en fastighet)
Mängd obehandlat avloppsvatten som bräddats från
ledningsnät eller avloppsreningsverk
Bräddat i % av behandlad mängd
Längd ledningsnät (exkl. serviser):
Medellängd huvudledningar per ansluten person
(exkl. servisledningar)
Längden huvudledning varierar i kommunerna mellan
Antal serviser på ledningsnätet
Antal vattenmätare hos abonnenter
Drift- och underhållskostnad för produktion/rening
Drift- och underhållskostnad för distribution/avledning
Drift- och underhållskostnad för distribution/avledning
Längd nyanlagda ledningar under 2015
Längd förnyade ledningar under 2015
Förnyelsetakt, beräknad på total ledningslängd,
inkl. nya ledningar.
Förnyelsetakten varierar mellan

3.3

Enhet
Personer
%
m3
st
st
st
m3

Vatten
8 676 000
88
856 783 460
1 580
mellan 0 och 48
2 149
-

Spillvatten
8 583 000
88
1 181 070 891
1 650
mellan 0 och 43
14 386
28 454
9 281 800

Dagvatten
1 171
-

80 000
9,2

0,8
76 000
8,9

38 000
4,5

1,5 och 48

1,2 och 42

0,5 och 17

1 695 000
1 667 000
1 837
1 858
2,8

1 585 000
3 097
1 627
1,6

989 000
348
-

686
317
0,38

615
303
0,39

216
99
0,25

0 till 3,8

0 till 5,6

0 till 5,0

%
km
m/ansluten
person
m/ansluten
person
st
st
Mkr
Mkr
kr/lev m3 resp
avledd m3
km
km
%
%

Dagens driftkostnader,
reinvesteringar och investeringar

En samlad bedömning av dagens investeringsutgifter och kostnader för tillhandahål
lande av kommunalt vatten och avlopp i Sverige i kr/år visas i tabell 14 och 15.
Tabell 14 Investeringsutgifter i Sverige (data för 2015 från VASS extrapolerat till hela
Sverige)
Nyanläggning samt till- och ombyggnad av vatten- och avloppsreningsverk
Nyanläggning ledningar (vatten, spill, dag, pumpstationer)
Reinvestering ledningar (vatten, spill, dag, pumpstationer)
Reinvestering av vatten- och avloppsreningsverk
Totala investeringsutgifter

30
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Mkr
Mkr
Mkr
Mkr
Mkr

2 221
6 356
2 824
862
12 300
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Tabell 15 Drift och underhållskostnader samt kapitalkostnader i Sverige
(data för 2015 från VASS extrapolerat till hela Sverige)
Drift- och underhållskostnader
Varav elkostnad for vatten- och avloppsförsörjningen
(verk, pumpstationer mm)
Kapitalkostnader (ränta och avskrivning)*
Totala kostnader
Kostnad per ansluten

Mkr
Mkr

8 768
1 156

Mkr
Mkr
kr

3 600
12 400
1 450

* Osäker siffra, beräknad från bokfört värde utifrån Hållbarhetsindex, med ränta 1,75 och avskrivningstid 40 år i
snitt för hela VA-anläggningen (inkl. verk). Dock enligt VASS Driftundersökning för 2013 är siffran någorlunda
lika, 3 800 Mkr.

3.4

Omvärldsfaktorer

3.4.1 Demografisk utveckling
Enligt SCB antas under prognosperioden 2015–2060 befolkningen öka med drygt 3
miljoner från 9,7 miljoner år 2014 till 12,9 miljoner år 2060. Ökningstakten de när
maste åren är uppemot 150 000 per år. Ökningen beror främst på ett antagande om en
fortsatt hög invandring. På lång sikt antas en fortsatt invandring från oroshärdar i värl
den, men den antas inte vara på samma höga nivå som de närmast kommande åren.
För huvudalternativet görs antagandet att alla kvinnor i genomsnitt föder 1,89 barn.
År 2014 var det så kallade summerade fruktsamhetstalet 1,88. Det antas alltså öka
något på sikt.
Medellivslängden var år 2014 84 år för kvinnor och drygt 80 år för män. Fram till år 2060
beräknas den öka till 89 år för kvinnor och nästan 87 år för män. Det är en ökning för
varje decennium fram till 2060 med i genomsnitt 1,1 år för kvinnor och 1,4 år för män.
En tydlig förändring i befolkningsstrukturen är en ökning av antalet i de äldre åld
rarna. Livslängden har ökat och antas fortsätta öka vilket medför fler äldre. År 2014 var
nästan var femte person i Sverige 65 år eller äldre. I slutet av prognosperioden beräknas
var fjärde person vara i dessa åldrar. År 2014 utgjorde barn och unga i åldern 0–19 år
23 procent av befolkningen. Denna andel förväntas i framtiden vara på samma nivå.
Antalet personer i de mest yrkesverksamma åldrarna 20−64 ökar men deras andel av
befolkningen minskar från 58 procent år 2014 till 52 procent år 2060. Som en följd av
den förändrade åldersstrukturen ökar den demografiska försörjningskvoten från 0,73
år 2014 till 0,93 år 2060. Kvoten beräknas som antalet i äldre och yngre delat med
antalet i de mest förvärvsaktiva åldrarna, 20−64 år.
Vissa generella drag i befolkningsutvecklingen kan förutses med ganska god precision,
medan andra är mer osäkra. Resultatens tillförlitlighet beror både på tidshorisonten
och vilka åldersklasser som betraktas. Därför kompletteras befolkningsprognosen med
en stokastisk prognos som beskriver osäkerheten i resultaten. Hur den framtida frukt
samheten kommer att utvecklas är osäkert, och en förändrad fruktsamhet får snabbt
stor betydelse för antalet barn i framtiden. Ännu svårare är det att förutsäga in- och
utvandringens storlek. In- och utvandringen till och från Sverige har varierat kraftigt
mellan åren och beror bland annat på den ekonomiska konjunkturen, näringslivets
globalisering, oron i världen och svensk invandringspolitik. Migrationen till och från
Sverige beror också på situationen och konjunkturen i andra länder och vilken invand
ringspolitik andra länder bedriver. Dödligheten är en relativt stabil del i beräkningarna,
fri från konjunktursvängningar. Antaganden om dödlighet är därför relativt säker på
kort sikt. På längre sikt är osäkerheten större, hur mycket påverkar medicinska land
vinningar och livsstilsförändringar livslängden? Vid sidan av huvudalternativet redo
visas alternativ som beskriver utvecklingen om den framtida fruktsamheten skulle bli
högre eller lägre än vad som antagits i huvudalternativet. På motsvarande sätt visas
konsekvenser av avvikelser i dödlighetsutvecklingen och i migrationen.
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I Figur 3 visas befolkningsutvecklingen i Sverige 2015–2060. Diagrammet visar ett
huvudalternativ samt inverkan av låg och hög fruktsamhet, låg och hög dödlighet och
låg och hög migration. Kontinuerligt minskande dödlighet mellan åren har varit det
normala under lång tid, såväl i Sverige som i de flesta andra länder. De årliga föränd
ringarna kan dock vara stora. Det gäller särskilt i åldrar med få dödsfall, cirka 1–45
års ålder och där befolkningen är liten. Över tid har det skett en successiv förändring
i vilka åldrar dödsfallen inträffar. I alternativen låg dödlighet respektive hög dödlighet
antas medellivslängden ha ökat med 3 år respektive minskat med 3 år 2016 jämfört
med huvudalternativet.
Skillnaden mellan det höga och det låga alternativet är drygt 0,5 barn per kvinna på
sikt, dvs 2,17 respektive 1,65 barn per kvinna istället för 1,89.
Den största osäkerheten i prognosen ligger i svårigheten att förutspå den framtida
migrationen som är förknippad är med stor osäkerhet både på kort och på lång sikt.

Figur 3

Befolkningsutvecklingen i Sverige 2015–2060. Diagrammet visar ett
huvudalternativ samt inverkan av låg och hög fruktsamhet, låg och hög
dödlighet och låg och hög migration (källa SCB).

Enligt Boverket, behöver Sverige bygga drygt 700 000 nya bostäder under nästa 10-års
period. Det är fler än vad som behövs till de ca 1 000 000 nya invånare som tillkommer
under samma period. Boverkets uppgift har inte använts i beräkningarna.
Beräkningsförutsättningar befolkning
Osäkerhet i migration har bortsetts ifrån för att inte få ett för stort spann i resul
tatet och för att migrationen idag snarare bidrar till ökad trångboddhet än nya
hus. Något om var befolkningen kommer att finnas ingår inte i SCB:s statistik,
därför har antagits att befolkningen är fördelad så att varje ökning innebär att led
ningsnätet behöver byggas ut enligt en medellängd per invånare som motsvarar
dagens medellängd.
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3.4.2 Elpriser
För tillfället ligger elpriset i Sverige på en historiskt låg nivå. Mycket tyder på att det
kommer att vara fortsatt lågt under kommande år, men det är svårt att förutspå (Mar
cus Norström, RISE personligt meddelande). Följande faktorer pekar på ett fortsatt
lågt elpris:
• Dagens terminspriser som sträcker sig 5–6 år fram i tiden ligger lågt, i nivå med
dagens pris. Det långsiktiga terminspriset speglar marknadens förväntningar.
• Den politiska energiöverenskommelsen som presenterades juni 2016 innebar en
stark stimulans av tillförsel på en marknad som redan har ett överskott via främst:
- Förlängning och utökning (18 TWh) av elcertifikaten.
- Sänkt fastighetsskatt på vattenkraft.
- Bort med effektskatt på termisk kraft, inklusive kärnkraft.
- Åtgärder som underlättar för nya små leverantörer.
• I dagarna presenterade EU ett 30 procentigt mål för energieffektivisering vilket
kommer att på sikt minska efterfrågan. Minskad efterfrågan tillsammans med hög
tillgång ger ett lågt pris.
Det är vanskligt att försöka förutspå elpriset i Sverige på längre sikt. Nationellt kom
mer exempelvis kärnkraftens avveckling eller fortsättning, en ökad användning av för
nyelsebar energi och inte minst en minskad energiförbrukning per BNP att spela stor
roll. Faktorer från omvärlden som fossilbränslenas utfasning och beskattning kommer
också att spela stor roll. Energimyndigheten gav 2016 ut utredningen Fyra framtider –
Energisystemet efter 2020, (Energimyndigheten ( 2016). I rapporten beskrivs 4 scena
rier för energisystemets utveckling. Rapporten är menad som underlag för diskussion
och dialog. Fyra framtida scenarior målas upp:
• I FORTE är det viktigt att samhället ser till att energipriserna är låga framför allt
för industrin. Välfärden bygger på ekonomisk tillväxt och att det finns jobb. Sä
ker tillgång till energi är också en av Fortes huvudprioriteringar. Utgångspunkten
i Forte är att säker energitillgång till låga och stabila energipriser är viktigt för den
energiintensiva industrin, som ett medel för svenskt välstånd. Statens satsningar på
utbyggnad av el bidrar till låga elpriser, främst för industrin medan hushållen får en
högre elkostnad.
• I LEGATO handlar det om att minska energisystemets miljöpåverkan och om att
bidra till att lösa en global fråga. Där är det viktigt med ekologisk hållbarhet och glo
bal rättvisa, vilket präglar lösningarna. I Legato minskar både energianvändningen
och elpriset. Energieffektivisering och ny teknik bidrar.
• ESPRESSIVO bygger mycket på egna initiativ och konsumenter som vill ha indivi
duella lösningar och flexibilitet. Här är grön energi en stark drivkraft. Decentralise
ring, småskalig egenproduktion och att köpa tjänster är viktiga inslag i Espressivo.
Elpriset kan variera mellan grupper i samhället och lokala lösningar.
• VIVACE har starkt klimatfokus. Sverige har valt att bli ett föregångsland när det
gäller grön tillväxt och utvecklar exportmarknaden för miljöteknik och bioindustri,
vilket skapar nya typer av jobb. I detta scenario är elpriset mer oförutsägbart och
starkt beroende av styrmedel och eventuella stödinsatser.
Eftersom framtida elpriser är så osäkra har vi i beräkningsförutsättningarna anta
git att elpriset inte förändras annorlunda än inflationen.
3.4.3 Risk och säkerhet
Krisberedskap och att hantera risker och sårbarhet har uppmärksammats mer de senas
te åren. Riktlinjer kring framför allt vattenverksamheten har skärps vilket inneburit att
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kommunerna investerat och kommer behöva investera i framtiden. För några år sedan
(2013) kom ”lås och bom” – föreskrifterna från Livsmedelsverket som många kom
muner nu implementerar, så kostnaderna för yttre hot har enligt vår bedömning redan
investerats till viss del. Sedan finns det ju en allmän högre riskmedvetenhet i Sverige
och kanske också en ökad hotbild med den osäkerhet som är i världen just nu. Så vår
bedömning är att det kan behövas något mer investeringar i krisberedskap, skalskydd
och övervakning, dock är denna ökning svår att uppskatta.
Krisberedskapen i Sverige uppskattas som ganska statisk, både i sin utformning och
kravbilden. MSB har en relativt oförändrad budget för att främja krishanteringsförmå
gan (personligt meddelande, Martin Kylefors, RISE, 2016-12-22), så på nationell nivå
ökar inte anslagen.
Vi nöjer oss med att göra bedömningen att detta inte är en post som kommer ”sticka i
höjden” och att den dessutom är en liten del av VA-verksamheternas totala kostnader
vilket gör att den inte bör påverka så mycket.

3.5

Bedömning av anläggningens
reinvesteringsbehov och investeringsbehov

3.5.1 Vattenverk
Dricksvattenförbrukningen kommer att öka med befolkningsökningen. Däremot rå
der starka ambitioner i branschen att reducera vattenförluster, vilket görs genom att
åtgärda och förnya ledningsnätet. Åtgärderna kommer att leda till ett minskat behov av
produktion av vatten. I beräkningarna har hänsyn tagits till en årlig reducering av den
specifika vattenförbrukningen på 0,5 % till ingen reducering alls.
Resultatet i Figur 4 visar ett ökande spann ju längre in i framtiden vi skådar. Prog
nosen behäftas med stora osäkerheter och är beroende av anslutningsgrad och vilken
framgång arbetet med ledningsnätet har. År 2047 kan förbrukningen nästan vara den
samma som nu eller ha ökat till över 1 200 miljoner kubikmeter per år.

Figur 4
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Den låga prognosen påverkas starkt av en årlig 0,5 procentig reducerad specifik pro
duktion (inklusive vattenförluster och industrianvändning) från 277 l/pe/d till 238 l/
pe/d. En mer modest reducering på 0,25 % har ansatts för medelprognosen där den
specifika produktionen tillåts sjunka till 257 l/pe/d. I den höga prognosen tillåts ingen
reducering utan den specifika produktionen är konstant på 277 l/pe/d.
Anslutningsgraden bedöms öka och utifrån en bedömning av omvandlingsområden
och nybyggnation ansätts en ökning från cirka 90 % 2017 till cirka 93 % 2037. Påver
kan är densamma för alla prognoser.
Tabell 16 Bedömning av medel för investeringar för vattenverk i Sverige mellan 2017 och
2047
Investeringar (miljarder kr)
Summa nyinvesteringar
Varav befolkningsökning med hänsyn till ökad andel
anslutning och reducering av specifik vattenförbrukning
Varav klimatrelaterade åtgärder
Varav utbyggnad mikrobiologiska barriärer
Varav förslag från Dricksvattenutredningen
Reinvesteringar
Totalt

Låg
7,8
4,3

Spann
4,1–12,6
1,2–8,6

3,1
0,2
0,34
25,1
33,0

2,6–3,6
0,1–0,23
0,29–0,39
21,3–28,9
25,5–41,7

En bedömning av medel för investeringsutgifter för vattenverk i Sverige mellan 2017
och 2047 redovisas i Tabell 16. Fördelningen av investeringarna redovisas i Figur 5.

Figur 5

Beräknad framtida investering per år för kommunala vattenverk i Sverige mellan
2017 och 2047

Många av vattenverken byggdes under 60-talet och därefter har inga större förändring
ar skett eftersom många är dimensionerade efter mycket positiva befolkningsprognoser
och kapacitetsproblem har inte uppstått. Även om den maskinella utrustningen byts ut
börjar nu betongen också nå sin livslängd. Det är således troligt att stora investeringar
kommer att göras de närmsta 10 åren för att åtgärda dessa vattenverk. Antagandet är
att 40 % av investeringarna görs mellan 2017 och 2027, 35 % mellan 2027 och 2037
och 25 % mellan 2037 och 2047.
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Utbyggnaden av mikrobiologiska barriärer, oftast i form av UV-anläggningar, har på
gått men det finns fortfarande vattenverk som behöver uppgraderas. Fortsatt utbygg
nad kommer troligen att ske under nästkommande 10 år.
Effekter av klimatförändringarna måste åtgärdas. Investeringar behöver göras långt
framöver med start nu. För den studerade perioden bedöms dock merparten av be
räknade investeringar göras i den senare delen av perioden mellan 2017 och 2047.
Antagandet är att 30 % av investeringarna görs mellan 2017 och 2027, 35 % mellan
2027 och 2037 och 35 % mellan 2037 och 2047.
Kostnader för förslagen i dricksvattenutredningen uppstår mellan 2017 och 2027.
3.5.2 Ledningsnät
För medellång bedömd livslängd är prognosen för vattenledningsnätet att förnyelse
takten idag bör ligga runt 0,7 % och kan vara konstant de närmsta 70 åren fram till
2080. Prognosen för avloppsledningsnätet visar att nuvarande takt bör vara ca 0,6 %
och kan minska något för att sedan återgå till 0,6 % om 70–80 år. Siffrorna bygger på
att ledningsnätet byggs ut kontinuerligt, vilket drar ner förnyelsetakten. Nuvarande
medeltakt i Sverige (2006–2008) för vatten- respektive avloppsledningsnätet är 0,5 %
respektive 0,4 %. Det betyder att vi idag har en för låg förnyelsetakt och skjuter en del
av underhållsbehovet framför oss.
Nya kostnader för att förnya respektera nyanlägga en ledning har beräknats utifrån
data i VASS Drift 2015, se Tabell 17.
Tabell 17 Investeringsutgifter för att förnya respektera nyanlägga en ledning

Kommunstorlek
> 100 000
Median
Baserat på
(antal svar)
50 000–100 000
Median
Baserat på
(antal svar)
20 000–50 000
Median
Baserat på
(antal svar)
10 000–20 000
Median
Baserat på
(antal svar)
Hela landet
Median
Baserat på
(antal svar)

Alla

Nyinvesteringar (kr per meter)
SpillvattenVatten
förande
Dagvatten

Alla

Reinvesteringar (kr per meter)
SpillvattenVatten
förande
Dagvatten

4 900
13

4 500
9

6 800
9

4 800
6

5 800
12

7 400
8

7 900
8

6 700
4

1 900
30

1 900
16

1 700
15

2 200
15

4 700
28

4 600
15

5 200
15

4 400
14

1 700
50

2 000
19

2 900
19

1 100
14

3 400
56

2 300
23

3 000
23

2 100
15

1 500
42

2 500
18

2 100
19

0

2 400
43

2 500
18

2 300
19

3 300
12

1 900
135

2 200
62

2 600
62

2 200
35

3 500
139

3 200
64

3 700
65

3 700
65

Baserat på ovanstående visar resultatet att reinvesteringsbehovet är ganska konstant,
dock långt över verkligt investerade nivåer just nu om man kollar på medelkurvan, se
Figur 6.
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Figur 6

Reinvesteringsbehovet på ledningsnätet

Nyinvesteringsbehovet är baserat på de framräknade specifika längderna 10,2 meter
vatten, 9,7 meter spill och 3,8 meter dagvattenledning per invånare. Effekter av klimat
och tillskottsvatten är inkluderade i Hög.
3.5.3 Avloppsreningsverk
Resultatet visar att alla tre alternativen Minimum, Låg och Hög, ger ökade investe
ringsutgifter.
Tabell 18 Investeringsutgifter i miljarder kr per år
Minimum
1,9

3.6

2017
Låg
2,0

Hög
2,1

Minimum
2,0

2027
Låg
2,2

Hög
2,5

Minimum
2,1

2037
Låg
2,4

Hög
2,7

Minimum
2,2

2047
Låg
2,5

Hög
2,9

Omvandlingsområden

Med en linjär utbyggnadstakt åtgärdas 240 omvandlingsområden om året genom VAutbyggnad. Med antagandet att 240 områden åtgärdas per år och att det finns 150
fastigheter i varje område skulle 36 000 fastigheter (totalt under 5 år bli det ca 25 %
av fastigheterna med enskilda avlopp) i omvandlingsområden anslutas till kommunalt
VA per år till en investeringsutgift om 4,1–5,8 miljarder kr per år (alternativ Minimum
respektive Låg) under fem år och därefter ingen utökad påverkan alls. För alternativet
hög med 54 000 fastigheter totalt blir investeringsutgiften 9,4 miljarder kr per år under
fem år.
Anslutningsgraden ökar också från ca 90 % till 94 % efter fem år.
Realistisk sett kommer utbyggnaden troligen ta längre tid än fem år, även om behoven
finns där redan idag.
Siffrorna på antal omvandlingsområden som behöver åtgärdas är osäkra och siffran på
150 fastigheter per område baseras på ett mycket litet underlag (14 st) vilket gör den
siffran osäker också.
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3.7

Total bedömning av framtiden

Resultatet redovisas med indelning i varje större kostnadsdrivande faktor, tre tidsper
spektiv och de tre alternativen Minimum, Låg och Hög.
Resultatet innebär också ökade behov av personalresurser, och dessa kategorier av per
sonal kommer efterfrågas mer de närmsta 10, 20 och 30 åren.
Ökningen avser framför allt omvandlingsområden och förnyelse av ledningsnät.
Tabell 19 Investeringsutgifter behov i miljarder kr/år
Ledningsnät inkl omvandlingsområden

Totalt
Reinvestering och investering

Verkligt värde från VASS
2015
2017
2027
2037
2047

Figur 7

Låg

Medel

Hög

Låg

12,3
13,4
10,2
9,2
8,1

19,0
14,3
11,4
10,8

Medel

Hög

Vattenverk
Låg

9,2
26,8
18,1
15,6
13,2

10,4
7,1
6,2
5,3

15,7
10,7
7,9
7,5

Medel

Avloppsreningsverk
Hög

Låg

1,2
23,2
13,9
11,5
9,3

1,2
1,1
0,9
0,6

1,3
1,4
1,1
0,8

1,5
1,7
1,4
1,0

1,9
2,0
2,1
2,2

Investeringsutgifter enligt scenarierna Minimum, Låg och Hög.

Mellan 2017 och 2027 är det inte en successiv nedgång utan de fem första åren kom
mer ha en hög nivå och därefter går det ner. Det beror på att omvandlingsområdena
har behov nu och det är behoven som resultatet avspeglar. I verkligheten finns det stor
risk att stora delar av behoven kommer att skjutas på framtiden vilket leder till den mer
troliga utvecklingen enligt Figur 9.

•

Hög

Låg

1,9

Figur 7 visar spannet utifrån beräkningar, dock är det inte troligt att ”allt lågt” faller
in eller ”allt högt”. Ju närmare mitten, desto troligare är det de sanna behoven. En
sannolikhetsfördelning har därför genomförts där de scenarios som ligger inom 90 %
konfidensintervall (dvs 10 % av scenarierna ligger utanför, antingen högre eller lägre).
Det innebär att ta med ca 1,65 standardavvikelse för en normalfördelning. Det leder
till resultatet i Figur 8.
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Medel

Totalt med konf.intervall 90 %
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2,0
2,2
2,4
2,5

Medel

Hög

12,3
2,1
2,5
2,7
2,9

15,4
11,5
9,3
9,0

19,3
14,4
11,5
10,9

23,1
17,4
14,0
12,9

Figur 8

Investeringsutgifter enligt scenarierna Minimum, Låg och Hög med 90 %
konfidensintervall.

Figur 9

Troligt verkliga framskjutna investeringsutgifter enligt scenarierna Minimum, Låg
och Hög med 90 % konfidensintervall.

Reinvesteringsbehoven på näten är högre än vad som görs idag, och ökningen direkt
idag bör vara 2,1 miljarder kronor eller ca 75 %, se Tabell 20.
Tabell 20 Investeringsutgifter för enbart reinvesteringsbehov ledningsnät
Enbart reinvestering nät
Miljarder kr/år
Verkligt värde från VASS
2015
2017
2027
2037
2047

3.8

Ledningsnät exkl. nyanläggning
Minimum
Låg
Hög
2,8
2,4
2,8
3,1
3,3

3,9
4,0
4,0
4,2

5,9
5,4
5,2
5,3

Påverkan på VA-taxan

3.8.1 Behov av organisationsförstärkningar och personella resurser
De ökande investeringarna kommer att kräva förstärkta personalresurser och nya
arbetstillfällen hos såväl privata sektorns utförare som hos de kommunala beställar
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organisationerna. Dessutom finns ett grundläggande behov att stärka den kommunala
beställarorganisationen eftersom den idag inte motsvarar behoven.
En överslagsberäkning för att bedöma hur många nya arbetstillfällen de ökade investe
ringsbehoven kommer att innebära har gjorts genom att för varje miljard som investe
ras, så bedöms runt 10 % av utgiften utgöra konsultinsatser och runt 20 % utgöras av
personalkostnadsutgifter på entreprenadsidan. Bedömd kostnad per person antas vara
750 000 kr vilket innebär ca 100 nya jobb per investerad miljard kr inom konsult/
beställarsidan och ca 200 nya jobb per investerad miljard kr inom entreprenad. Med
en ökad årlig investeringsvolym på 3–6 miljarder blir antalet arbetstillfällen med denna
förenklade uppskattning mellan 900 och 1800 arbetstillfällen.
För att kunna genomföra investeringar krävs långsiktiga planer för framtidens VA i
varje kommun, både för förnyelse av befintligt ledningsnät och planer för utbyggnad
och förstärkningar. Dessa saknas idag i många kommuner. För att genomföra pro
jekten måste även beställarfunktionerna (utredning-upphandling-projektledning etc.)
stärkas.
En bedömning har även gjorts av hur många fler varje VA-verksamhet behöver vara för
att kunna hantera dagens behov och de ökade investeringsnivåerna. Bedömningen är
gjord utifrån resultaten i Hållbarhetsindex för parametern VA-planering tillsammans
med en bedömning av hur mycket personella resurser som behövs per kommun. Ingen
hänsyn till att interkommunala organisationssamarbeten bidrar till samutnyttjande har
tagits, eftersom enligt Thomasson (2016) ger organisationssamarbeten oftast inte färre
personella resurser utan bättre kvalitet. Hållbarhetsindex resultat visar detta också, in
terkommunala samarbeten ger bättre resultat för samma kommunstorlek.
Bedömningarna är gjorda utifrån ett spann från en miniminivå till att resurserna mot
svarar krav på en modern förvaltning, med utveckling och långsiktig planering. Totalt
sett behövs ca 300–600 personer till en tillkommande kostnad om ca 240–460 miljo
ner kronor per år.
Till detta kommer personalbehov för att vara en god beställare. Denna kostnad ingår
normalt inte entreprenadkostnaden utan ligger utanför. Bedömningarna, som är gjor
da på samma sätt som för planeringsresurserna, är att behoven är ca 400–700 personer
till en kostnad om 280–520 miljoner kr.
Detta skulle innebära att Sveriges kommuner och kommunala VA-bolag totalt skulle
behöva rekrytera 700–1 300 personer för att klara långsiktig planering och en stark
beställarroll. En viktig faktor är den begränsning vi ser redan idag att genomföra inves
teringar på grund av bristande personella resurser.
Denna typ av bedömningar är dock svåra att göra och Svenskt Vatten avser att åter
komma med nya bedömningar efter att bland annat en undersökning om rekryterings
behov genomförts. Siffrorna får ses som en första ansats att visa på behoven.
Sammantaget och enligt en översiktlig bedömning innebär alltså de ökande investe
ringarna att 900–1 800 nya arbetstillfällen i privat sektor och 700–1 300 i offentlig
kommunal sektor. En viktig aspekt av detta är att arbetstillfällena kommer att skapas
över hela landet, inte minst i små kommuner. Vidare kommer behoven gälla flera olika
yrkekategorier. Detta är en positiv aspekt av de stora investeringsbehoven, men också
en mycket stor utmaning. Redan idag ser vi att såväl kommunala beställare som kon
sulter och andra privata aktörer konkurrerar om samma begränsade arbetskraft.
3.8.2 Driftkostnader
Tabell 21 visar framtida driftkostnader. Driftkostnadsökningen speglar befolknings
ökningen.
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Tabell 21 Framtida driftkostnader, miljarder kr/år
Låg
Data i VASS 2015
2017
2027
2037
2047

8,7
9,7
10,3
10,6

Totalt
Medel
8,6
8,7
10,2
10,8
11,4

Hög

Låg

9,2
11,1
12,2
12,8

3,8
4,2
4,4
4,6

Ledningsnät
Medel
Hög
3,8
3,8
3,8
4,4
4,5
4,7
5,0
4,9
5,3

Låg
1,8
2,2
2,3
2,4

Vattenverk
Medel
Hög
1,8
1,8
1,8
2,3
2,4
2,4
2,6
2,6
2,7

Avloppsreningsverk
Låg
Medel
Hög
3
3,1
3,1
3,6
3,4
3,5
4,1
3,5
3,7
4,5
3,6
3,9
4,8

3.8.3 Kapitalkostnader

Tabell 22 visar kapitalkostnaderna för den kalkylränta som använts i rapporten, 3 %. Ränte- och avskrivningskostnaderna ökar markant till följd
av de ökande lånebehoven. Tillbaka i tiden har en del investeringsutgifter
direktavskrivits vilket gör att nuvarande kapitalkostnader är lägre än om
samma avskrivningsprincip använts tillbaka i tiden (läs mer under kapitel
5, Diskussion).
Tabell 22 Årliga kapitalkostnader, miljarder kr/år med 3 % kalkylränta
Låg
Idag
2017
2027
2037
2047
Avskrivningstid (år)

4,3
9,4
11,3
12,0

Totalt
Medel
3,6
4,6
11,9
14,1
15,3

Hög

Låg

5,0
14,6
18,1
19,4

3,0
6,6
7,6
7,9

Ledningsnät
Medel
Hög
3,2
8,7
10,0
10,6
50

3,5
11,1
13,4
14,0

Låg
0,6
1,2
1,3
1,3

Vattenverk
Medel
Hög
0,7
1,4
1,6
1,5
30

0,8
1,5
1,9
1,9

Avloppsreningsverk
Låg
Medel
Hög
0,6
1,7
2,4
2,9

0,7
1,8
2,6
3,2
30

0,8
1,9
2,8
3,5

Tabell 23 visar scenariot med 2 % kalkylränta och Tabell 24 med 4 %. Skillnaderna är
inte så stora jämfört med grundalternativet 3 %.
Tabell 23 Årliga kapitalkostnader, miljarder kr/år med 2 % kalkylränta
Låg
Idag
2017
2027
2037
2047
Avskrivningstid (år)

4,2
8,1
10,1
11,3

Totalt
Medel
3,6
4,4
10,1
12,6
14,3

Hög

Låg

4,7
12,4
16,1
18,0

2,9
5,6
6,7
7,3

Ledningsnät
Medel
Hög
3,1
7,4
8,8
9,7
50

3,3
9,4
11,8
12,8

Låg
0,6
1,0
1,2
1,3

Vattenverk
Medel
Hög
0,7
1,2
1,5
1,5
30

0,7
1,4
1,8
1,9

Avloppsreningsverk
Låg
Medel
Hög
0,6
1,5
2,2
2,7

0,7
1,6
2,4
3,0
30

0,7
1,7
2,6
3,4

Tabell 24 Årliga kapitalkostnader miljarder kr/år med 4 % kalkylränta
Låg
Idag
2017
2027
2037
2047
Avskrivningstid (år)

4,5
10,7
12,3
12,7

Totalt
Medel
3,6
4,8
13,5
15,4
16,2

Hög

Låg

5,3
16,6
19,9
20,6

3,1
7,5
8,4
8,4

Ledningsnät
Medel
Hög
3,4
10,0
11,0
11,4
50

3,7
12,7
14,8
15,0

Låg
0,7
1,3
1,4
1,3

Vattenverk
Medel
Hög
0,7
1,5
1,7
1,6
30

0,8
1,7
2,0
1,9

Avloppsreningsverk
Låg
Medel
Hög
0,7
1,9
2,5
3,0

0,7
2,0
2,8
3,3
30
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3.8.4 Framtida driftkostnader och kapitalkostnader
Tabell 25 visar driftkostnader och kapitalkostnaderna för den kalkylränta som använts
i rapporten, 3 %. Kostnaderna ökar markant till följd av de ökande lånebehoven. Till
baka i tiden har en del investeringsutgifter direktavskrivits vilket gör att nuvarande
kapitalkostnader är lägre än om samma avskrivningsprincip använts tillbaka i tiden (läs
mer under kapitel 5, Diskussion).
Tabell 25 Total årlig kostnad, miljarder kr/år med 3 % kalkylränta
Låg
Idag
2017
2027
2037
2047

14,1
20,1
22,5
23,6

Totalt*
Medel
12,2
14,3
23,0
25,9
27,7

Hög

Låg

15,2
26,6
31,3
33,2

6,9
10,8
12,0
12,5

Ledningsnät
Medel
Hög
7,1
13,1
14,7
15,6

7,3
15,6
18,4
19,3

Låg
2,4
3,4
3,6
3,7

Vattenverk
Medel
Hög
2,5
3,7
4,0
4,1

2,6
3,9
4,5
4,6

Avloppsreningsverk
Låg
Medel
Hög
3,8
5,1
5,9
6,5

3,8
5,3
6,3
7,0

4,3
6,0
7,3
8,3

*Pålagt på totalen 0,98 Mkr/år för ökat behov av Management

Tabell 26 och Figur 10 visar driftkostnader och kapitalkostnaderna för den kalkylränta
som använts i rapporten, 3 %, exklusive de kostnader som förväntas belasta anlägg
ningsavgifter. Tabellen kan likställas med de höjningar av brukningstaxan som behövs
i Sverige framöver utöver inflationen. Kostnaderna ökar markant, med i snitt 5 %
utöver inflationen per år de närmsta 10 åren, och med 1–2 % per år utöver inflationen
de tjugo åren därefter.
Tabell 26 Total årlig kostnad, miljarder kr/år med 3 % kalkylränta och exkl det som bör
belastas av anläggningsavgift (dvs behov av ökning av brukningsavgifter)
Låg
Idag
2017
2027
2037
2047

13,4
18,0
20,0
20,8

Totalt*
Medel
12,2
13,6
20,2
22,5
23,8

Hög

Låg

14,3
23,0
27,2
28,8

6,6
9,1
9,9
10,1

Ledningsnät
Medel
Hög
6,7
10,7
11,7
12,0

6,9
12,5
14,8
15,3

Låg
2,4
3,4
3,6
3,7

Vattenverk
Medel
Hög
2,5
3,7
4,0
4,1

2,6
3,9
4,5
4,6

*Pålagt på totalen 0,52 Mkr/år för ökat behov av Management
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Avloppsreningsverk
Låg
Medel
Hög
3,8
5,1
5,9
6,5

3,8
5,3
6,3
7,0

4,3
6,0
7,3
8,3

Totalt sett behöver brukningstaxan höjas 40–80 % de närmsta 10 åren jämfört med
idag, och de närmaste 20 åren med 55–110 % jämfört med idag, och de närmaste 30
åren med 60–120 % jämfört med idag. Detta i dagens penningvärde.
Figur 10 Driftkostnader och kapitaltjänstkostnader.

3.9

Jämförelse med tidigare resultat

Tidigare bedömningar av Lingsten (2010) kom till slutsatsen att taxan behövde höjas
med 60 % till 2035 i det mest gynnsamma alternativet och med 130 % i det dyraste
alternativet (i fast penningvärde med kalkylränta 4 %). Många förutsättningar är lika
sedan Lingsten (2010) dock är beräkningarna i denna rapport mer detaljerade och
dessutom har kraven på omvandlingsområden förändras. I denna rapport blev slut
satsen att taxan behöver öka med 80 % till 140 %, dvs siffror som ungefär motsvarar
resultatet från Lingsten (2010).
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4 Andra länders bedömningar
Det finns osäkerheter i jämförelserna. Till exempel har vi inte koll på ansvarsgräns i
utlandet (vart börjar privata servisen?).
Enligt medelbedömningen i denna studie är investeringsbehoven och reinvesteringsbe
hoven ca 1 800 kr per person och år, att jämföra med de bedömningar vi funnit utanför
Sverige. Jämförbara bedömningar har strukits under.

4.1

Europa

4.1.1 Hela Europa
Bluefield bedömer att investeringsutgifterna för VA-verksamheterna i Europa behö
ver vara 4 725 miljarder kronor mellan 2016 och 2025. Mer än 2 300 miljarder av
dessa investeringar är dedikerade till att förnya och utöka Europas 6,7 miljoner km
ledningsnät (Bluefield, 2016). Om man gör en mycket överslagsmässig översättning
till Sveriges VA-infrastruktur så har vi ca 0,18 miljoner km ledningsnät, dvs 2,7 % av
Europas nät. Det betyder att Sverige skulle ha investeringskostnader om 6,2 miljarder
per år eller 620 kr per person och år.
4.1.2 Norge
I rapporten “Investeringsbehov I vann- og avløpssektoren” från 2013 har framtida in
vesteringskostnader för VA-systemet i Norge beräknats till 490 miljarder NOK år 2030,
där 310 miljarder NOK rör kommunala anläggningar och 180 miljarder NOK privata
(Ødegård et al, 2013). För kommunala anläggningar motsvarar detta en kostnad på ca
60 000 NOK för åren 2012–2030 per person (ca 3 500 svenska kr per person och år)
där befolkningsmängden uppskattad till ca 5,2 miljoner enligt Statistisk Sentralbyrå
Norge (2016). Av dessa 490 miljarder NOK är 200 miljarder en uppskattning på de
totala kostnader som krävs för att uppdatera det befintliga systemet till accepterad
standard, då det idag inte uppfyller kraven som ställs (ledningar, utsläppskrav mm). De
återstående 290 miljarder NOK är nödvändiga för att möta standarden år 2030 vilket
ger en kostnad på ca 56 000 NOK per person (ca 3 200 kr per person och år).
Resultatet i rapporten är baserat på inrapporterade investeringsbehov från kommuner
gällande underhåll och uppdatering av nuvarande VA-ledningssystem, hur framtida
förhållanden ser ut samt nya anläggningskrav.
Underlaget till Ødegård et al. (2013) analys kring nuvarande avloppsanläggningar är
hämtat från Kommune-Stat-Rapportering (KOSTRA) till Statistisk sentralbyrå (SSB)
där resurser och tjänster i olika kommuner kan granskas. Information kring de norska
vattenverken kommer från Vannverksregistret (VREG) vid Folkehelseinstituttets rap
porteringssystem. En uppskattning på genomsnittliga kostnader för andra anläggning
ar till exempel dammar, grundvattenbrunnar, distributions och transportanläggningar
och kostnader för olika typer av reningsprocesser har används vid beräkning av stu
diens resultat.
4.1.3 Finland
Inga studier för bedömning av framtida VA-kostnader har lyckats hittas i Finland.
Språkbarriärer har begränsat informationssökningen. Mycket övergripande studier ge
nomförda av jordbruks- och skogsbruksministeriet av anpassning för klimatåtgärder i
stort har hittats men de är inte jämförbara i detta sammanhang, då åtgärderna går långt
utanför VA:s ansvar.
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4.1.4 Danmark
I Danmark har studier kring totala framtida VA-kostnader inte hittats. Ramböll AB
har däremot hjälpt Köpenhamns kommun att se på framtida investeringsbehov i rap
porten ”Kommunernes investeringsbehov i forbindelse med klimatilpasning og veje”
(Ramböll, 2009). Ett exempel på kostnader som beräknas som rör VA-system är in
vesteringskostnader för avloppsnätet. Utan hänsyn till klimatanpassning uppskattas
dessa kostnader till ca 2,2 miljarder DKK årligen. Detta motsvarar 4800 svenska kr
per person och år.
Kostnader för att klara klimatanpassning i Köpenhamn har beräknats till 11 miljarder
DKK, varav ungefär 8,5 miljarder DKK som bekostas via VA-taxan. Det betyder ca 1
200 kr per Köpenhamnare och år i extra VA-avgift, beräknat på 20 år (EEA, 2017).
I Danmark har studien ”Forsyningssektorens effektiviseringspotentiale” gjorts 2016,
kring hur stor summa som potentiellt kan sparas årligen om existerande verksamhe
ten inom VA-sektorn effektiviseras. McKinsey & Complany, som gjort analysen, har
kommit fram till en effektivitetspotential på 3,3 miljarder DKK per år (580 DKK per
person och år) fram till år 2025. Uppskattningen har gjorts med hjälp av de två mo
dellerna DEA (Data Envelopment Analysis) och SFA (Stochastic Frontier Analysis).
Uträkningen bygger på data kring kostnader för drift och underhåll baserat på värden
från 2014 av Forsyningssekretariatets Netvolumenmodel samt POLKA som tar upp
priser och livstid.
Enligt McKinsey & Company (2016) ska följande krav uppfyllas för att lyckas uppnå
den beräknade effektivitetspotentialen; utdelning ska tillåtas till aktieägare, WACC3
ska användas vid beräkning av finansiell risk, införa avtalsbaserad reglering, ha lämplig
avräkning, införa krav/standard på kompetens inom de olika verksamhetsområdena,
regelbundet följa upp att ställda effektiviseringskrav uppnås, tillåt fler fusionskostna
der för benchmarking och utvärdering av konsekvenserna, säkerställa att sammarbete
sker över kommungränserna samt införa godkännande av investeringen från opartisk
myndighet.
Studien av McKinsey & Company (2016) infattar inte en uppskattning om framtida
kostnader gällande anpassning för klimatförändring, men kan ha en betydande roll för
ekonomin inom VA-sektorn då framtida investeringar kommer att kräva omfattande
ekonomiska resurser.
4.1.5 Tyskland
Information om det framtida investeringsbehovet gällande klimatanpassning i Tysk
land har hämtats från utredningen “Kosten und Nutzen von Anpassungsmaßnahmen
an den Klimawandel – Analyse von 28 Anpassungsmaßnahmen in Deutschland“
2012, framtagen av Umweltbundesamt. I den tyska klimatanpassningsstrategin, DAS
(Deutschen Anpassungsstrategi en den Klimawandel) av Bundeskabinett die Bundes
regierung, fastslogs år 2018 nödvändiga klimatåtgärder men dessa har inte utvärderats
förrän i utredningen från 2012 som redovisar en kostnads/nyttoanalys för 28 olika
klimatåtgärder inom olika verksamheter/fackområden. Bland annat har en fördjup
ning gjorts av analysen inom investeringsbehov för avloppsvattenrening där klimatet
ger upphov till förändrade utsläppskrav. Så har även kostnad/nyttoanalys gjorts för att
minska bräddavlopp.

3

”WACC står för = Genomsnittlig vägd kapitalkostnad. Det är ett viktat värde på pengar/ ett avkastningskrav som
behövs för en verksamhet och för att ägarna skall vara nöjda. Det är den ränta som företaget bör generera på sina
tillgångar helt enkelt. Ett högt WACC indikerar ofta hög risk i verksamheten eftersom investerarna vill ha högre
avkastning på sina pengar då risken är hög. En låg WACC (lägre avkastningskrav) brukar indikera en lägre risk.
Jämför t.ex. oljebranschen (hög) mot fastighetsbranschen (låg)”.
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Av utredningen framgår en mycket grov uppskattning i miljoner Euro/år av nytta och
kostnad för alla klimatåtgärder. Kriterierna för Kostnaderna omfattar investeringar och
driftkostnader (sammanräknade utifrån Betriebeswirtschaftliche Kosten und extrerne
Kosten). Nyttan är indelad i primär- och sekundärnytta.
För åtgärder på ARV är den årliga kostnaden och nyttan framtagen med en målsätt
ning att åtgärder är genomförda 2050. Med en befolkning på 82,2 miljoner blir den
uppskattade kostnaden ca 18 kr per person och år (kostnad 145,9 Mio Euro/år, ger
1,77 euro per person och år) för att införa den nya teknik som krävs för att minska
utsläppshalter. Nyttan för åtgärderna är uppskattad till mindre än 14 kr per person och
år (113,4 Mio Euro/år ger 1,4 euro per person och år).
För åtgärder att minska bräddning från ledningsnät och reningsverk är den årliga kost
naden och nyttan framtagen med en målsättning att åtgärder är genomförda 2085.
Den uppskattade kostnaden ca 11 kr per person och år (kostnad 93,9 Mio Euro/år, ger
1,1 euro per person och år) för att införa de åtgärder som krävs. Nyttan för åtgärderna
är uppskattad till mindre än 4 kr per person och år (34,4 Mio Euro/år ger 0,4 euro per
person och år).

4.2

USA och Kanada

Uppskattningar av investeringsbehoven på nationell nivå har gjorts i USA och Kanada.
I USA, beräknas kostnaden för förnyelse i vatten- och avloppsnäten, inklusive delvis
ny utveckling, för perioden 2011–2030 uppgå till 3500 miljarder vilket motsvarar
173 miljarder per år eller 540 kr per person och år (EPA 2013). Investeringsbehovet
baserades på en omfattande undersökning (enkätstudie) genomförts bland vatten- och
avloppsverksamheter. I Kanada, bedöms kostnaden för att ersätta delar av dricksvatten
infrastruktur (inklusive vattenverk, reservoarer och pumpstationer) som ligger under
standard till 13 500 kr per kanadensiska hushåll utan en specifikation av tidsperioden
(Canadian Infrastructure 2012). I Kanada, består det genomsnittliga hushållet av 2,5
personer (Statistics Canada 2015). Om de kanadensiska behov beräknas per person,
kan uppskattningen uttryckas som 270 kr per person och år under 20 år.

46

•

Projekt framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp

5 Diskussion
Trenden med att VA-verksamheter går samman har visat sig vara kostnadsdrivande
på kort sikt (Anna Thomassons rapport) men framför allt kvalitetshöjande. Eftersom
denna rapport beskriver behoven, så bör denna trend bidra till att behoven uppfylls i
högre grad.
Ingen hänsyn har tagits till att mer förnyelse görs schaktfritt. Det bör innebära något
lägre meterkostnad i framtiden.
Omvandlingsområdenas utbyggnadstakt kommer troligen vara mycket lägre än beho
ven framöver. En mer precis analys om behoven, antal fastigheter och utbyggnadskos
tander skulle förfina denna analys.
De arbetstillfällen som de ökande behoven bidrar med är översiktligt beräknade och en
djupare analys av dessa bedömningar skulle vara intressant.
Om man använt samma metod för att beräkna reinvesteringsbehov på ledningsnäten
som för vattenverk och avloppsreningsverk, det vill säga att använda återanskaffnings
värdet genom livslängden som ett mått skulle reinvesteringsbehoven bli ungefär 6,8
miljarder (680/100) att jämföra med dagens behov om 3,9–5,9 miljarder enligt vår
bedömning. Att det behov vi bedömer blir lägre beror på att för ledningsnätet är för
hållandevis ungt i förhållande till teknisk livslängd.
Tillbaka i tiden har en del investeringsutgifter direktavskrivits, vilket inneburit att
de inte bidragit till kapitalkostnader utan direkt belastat det ekonomiska resultatet.
Det bokförda värdet av anläggningen blir dessutom lägre om investeringar inte di
rektavskrivs. Idag, med de riktlinjer som Svenskt Vatten har, är det en mycket liten
andel som direktavskrivs vilket innebär att ökningen av kapitalkostnaderna är högre
än om samma avskrivningsprincip använts genom alla tider. Ett mycket grovt överslag
(kalkylränta 1,75 %) av de fiktiva kapitaltjänstkostnaderna borde varit 11,8 miljarder
kronor att jämföra med 3,6 miljarder. Bokfört värde som i denna rapport uppskattats
till 85 miljarder kronor skulle fiktivt bli 220 miljarder. Observera att bedömningen är
grov och bör analyseras närmare för att säkerställa riktigheten.
Det är svårt att jämföra investeringsbehov i Sverige med övriga världen, men de jäm
förelser vi funnit ligger i samma härad. Norge, som har ungefär samma förhållanden
som i Sverige, har dock en bedömning som är dubbelt så hög som den som görs här
(jämfört med Lågalternativet).
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6 Slutsatser
Det har gått att bedöma framtida VA-kostnader men det finns många osäkerheter.
Totalt sett bedöms återanskaffningsvärdet i infrastrukturen för vatten vara mellan 290–
360 miljarder och återanskaffningsvärdet i avloppsledningsnätet 430–540 miljarder kr,
vilket betyder att det totala återanskaffningsvärdet är mellan 720 och 900 miljarder.
I alternativ Minimum behöver investeringsutgifterna öka med 25 % omgående, i al
ternativ Låg med 60 % och i alternativ Hög med 90 %. Främst är det investeringar i
omvandlingsområden och reinvesteringar i ledningsnäten som behöver öka. Det mest
troliga behovet ligger någonstans mellan Låg och Hög. Med tanke på hög fokus på ett
säkert dricksvatten, ökade krav på bräddning och eventuellt kommande krav på för
nyelseplaner i kommunerna ligger sanningen troligen något närmare Hög än Låg, men
eftersom osäkerheterna är så stora har vi valt att använda mitt emellan Låg och Hög.
Idag investeras 12 miljarder kronor årligen. Nivån de kommande 20 åren bör snarare
vara 16,5 miljarder, med ett spann på mellan 15 och 18 miljarder kronor. Det innebär
en höjning med 35 %. De största (ekonomiska) behoven finns i omvandlingsområden
och ledningsnät.
De framtida behoven innebär en påverkan på VA-taxan. Totalt sett behöver bruknings
taxan höjas med 100 % (spann Låg – Hög; 80–120 %) de närmaste 20 åren jämfört
med idag. I alternativ Minimum behöver taxan öka ca 60 % de närmsta 20 åren.
Det betyder, att även om VA-verksamheterna sticker huvudet i sanden kommer taxan
behöva öka. Det beror främst på att kapitalkostnaderna kommer att öka oavsett om
investeringarna hålls på ett minimum eftersom så stor andel av investeringarna tillbaka
i tiden direktavskrivits. Siffrorna är angivna i dagens penningvärde.
De ökade behoven de närmsta 20 åren bedöms leda till 300–600 nya jobb inom offent
lig sektor/konsultbranschen, samt 600–1200 nya jobb inom entreprenadbranschen.
För VA-planering och beställarkompetens skulle mer än 600 nya tjänster behövas om
gående inom VA-verksamheterna. Framtida kostnader för personal påverkas inte bara
av normala lönehöjningar utan också av hur samhället lyckas utbilda och tillvarata
kompetens. Ökad efterfrågan på en begränsad kompetenspool driver på kostaderna.
Analysen är gjord på Sverige som helhet och det finns ingen möjlighet att dra slutsatser
som gäller lokalt. Behoven ser helt olika ut i olika kommuner. En del kommuner har
redan den förnyelsetakt på ledningsnäten de behöver, och andra ligger långt under
behoven. Några kommuner behöver bygga nya eller bygga om sina verk i stor om
fattning. Det innebär att det inte går att säga att hur mycket taxan behöver öka i en
enskild kommun utan det är för Sverige som helhet som resultatet kan anses vara en
bedömning.
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