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Här kommer fjärde och sista numret av den sjuttionde årgången av Tidskriften VATTEN. 
Detta nummer innehåller både tillbakablickar och framtidsscenarier. I artikeln om Ystad 
 talas det om hur hög havsnivån kommer att vara år 2100, ett årtal som känns känns väldigt 
avlägset men det är »bara» 85 år (och några dagar) dit. Nästan lika avlägset kändes nog årtalet 
2014 för de personer som för snart 71 år sedan, i januari 1944, bildade Föreningen för 
 Vattenhygien. Missa inte den intressanta artikeln om föreningens och tidskriftens historia! 
 Mycket kommer att se annorlunda ut år 2100, men vissa saker förändras aldrig, 
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både föreningen och tidskriften kommer att vara lika levande då som de är idag!

Magnus Persson
Redaktör
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i BLiCkPUnkten

Det är inte bara Nobelpriset som är på tapeten så här års. I dagarna samlas nämligen  
Föreningen Vattens priskommitté för att ta sina beslut om miljöpriserna för 2015. I år har vi 
fått in ovanligt många tunga nomineringar och jag vågar därför redan nu lova ett mycket 
 intressant årsmöte den 11 mars. Förutom att priserna delas ut håller pristagarna enligt tradi
tion föredrag denna dag och det är alltid en hög nivå på både föredrag och diskussion. Års
mötet är dessutom gratis för medlemmar och likt föregående år äger mötet rum på Sheraton i 
Stockholm. 
 VAmässan blev en hit! Eller hur! Vi i Föreningen Vattens styrelse är mycket nöjda och våra 
seminarier hade ett rekordhögt deltagande. Föreningen Vatten kommer få sin sista del av be
talningen från försäljningen av mässan, eftersom Elmia uppnått vinstmålet med årets mässa. 
Elmia och vi branschföreningar som sitter i Advisory board kommer att utvärdera mässan 
inom kort så att nästa mässa kan bli ännu bättre.
 Vi var många som samlades på 70årsjubileumet och FVImötet i oktober. Referat från 
mötena går att läsa i detta nummer av Vatten. Vi ber återigen om ursäkt för de problem vi haft 
med vårt mötes och anmälningssystem kring dessa möten och är tacksamma för att flera av er 
hörde av er till oss arrangörer. Vi arbetar på att hitta ett nytt system som kan ersätta samt att 
få kanslifunktionen att fungera bättre. Vi vet att vi tappar många mötesdeltagare och medlem
mar på att systemet inte är smidigt, vilket kan bli förödande för oss i längden. Vi ber er om att 
hålla ut! Att byta system kommer att ta tid och det kommer att kräva mycket arbete från oss i 
styrelsen. 
 De senaste åren har Föreningen Vattens styrelse besökt högskolor varje år. I januari 2015 
kommer vi besöka högskolan i Luleå. Då berättar vi bland annat om Föreningen Vattens 
 viktiga roll som kunskapsspridare i branschen och varför det är förmånligt att arbeta hos en 
arbetsgivare som stödjer Föreningen Vattens arbete.
 Nu blir det inga fler sammankomster 2014 men vi lovar flera intressanta 
 seminarier nästa år. God jul och Gott nytt år!

Marta Ahlquist Juhlén
Ordförande
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föreningen vatten firar 70 år
I år, 2014, är det 70 år sedan föreningen grundades, då 
under namnet Föreningen för Vattenhygien. Detta 
namn ändrades till det nuvarande samma år som fören
ingen firade 50 år. Tiden har rusat iväg, och oändligt 
mycket har hänt sedan starten 1944. Från början var 
 huvudinriktningen kopplad till den dåvarande samhälls
utvecklingen som ställde allt högre krav på tillgång till 
säkert vatten i de växande städerna. Grundvattnet räckte 
inte till och ytvattnet blev allt mer förorenat vilket gjor
de det svårt att producera ett dricksvatten som uppfyllde 
krav på tjänlighet. Ny teknik började växa fram, inte 
minst inom avloppsreningen vars dåva
rande, näst intill obefintliga förekomst, 
var en stor del av orsaken till ytvattnets 
dåliga kvalitet.
 Tillsammans med myndighetskrav på 
kvalitet och kontroll av vattnet, både vad 
gäller dricksvatten, dagvatten och av
loppsvatten, kommunalt och industriellt, så har teknik
utveckling hos universitet och högskolor, teknikkonsul
ter och utrustningsleverantörer, bidragit till en stigande 
kvalitet inom hela vattenområdet. Mitt i allt detta verkar 
Föreningen Vatten vars medlemmar kommer från alla 
delar av ovan nämnda områden. Föreningen har blivit 
en viktig plattform för utbyte av tankar och erfarenheter 
inom vida områden. Mötesverksamheten tillsammans 
med tidskriften Vatten har verksamt bidragit till den po
sitiva utvecklingen. Det mest imponerande är att detta 
arbete bedrivs ideellt i föreningens styrelse, kommittéer 
och bland våra medlemmar.
 Vad är då mer naturligt för en förening som firar 70 år 
än att blicka framåt. Detta gjordes vid ett seminarium på 
Kungliga Myntkabinettet i Stockholm, den 21 oktober, 
2014. Temat var Föreningen Vatten 70 år – Hur ser de 
kommande 70 åren ut?
 Seminariet hölls parallellt med FVI:s tvådagarsmöte 
om dagvatten och samlade ett synnerligen intressant 
startfält av talare. Karin Lexén från Stockholm Interna
tional Water Institute (SIWI) inledde med en genom
gång om utmaningar för det framtida vattensamhället. 
Föredraget belyste bl.a. urbaniseringen, klimatföränd
ringarna och kemikalieföroreningar. Den framtida efter
frågan på färskvatten beräknas år 2050 ha ökat med 
55 % jämfört med år 2000, samtidigt som tillgången på 
vatten är en brist redan i dagsläget. Denna brist är den  
3:e största riskfaktorn för världen enlig World Economic 

Forum. Slutsatserna är att vi måste redan idag värdera 
vatten högre och att klimatförändringarna kräver an
passningsåtgärder, även i Sverige!
 Daniel Hellström från Svenskt Vatten redogjorde för 
Vattenvisionen och Forskning och Utveckling för håll
bara vattentjänster. 62 kommuner i Sverige är via sina 
VAorganisationer med i ett eller flera projektprogram, i 
dessa kommuner bor 53 % av Sveriges befolkning. För
utom kvalificerad teknisk utveckling så behövs även god 
 utbildning som bas för god forskning. Vattenvisionen är 
en del i detta arbete som samlar aktörer från hela vat
tensektorn i en nationell kraftsamling. Denna blir även 
en del i Horizon 2020 som är EU:s nya program för FoI 

och som har en budget motsvarande 80 
miljarder kr. 
 Charlotte Brogren från Vinnova höll 
en presentation som började med en till
bakablick på svensk innovationshistoria 
från framgångsrika män till dagens stora 
globalt verkande företag. Sverige har ca 

0,14 % av världens befolkning men väsentligt större an
del av världsekonomin. Hon belyste även de globala ut
maningar som vi står inför och hur Vinnova är en del av 
arbetet för att möta dessa utmaningar. 
 Bl.a. satsar man på utveckling inom den offentliga 
sektorn med innovationsupphandlingar och testbäddar 
inom miljöteknik. Charlotte gav flera exempel där Vin
nova stöttat forskning in VAområdet.
 Som siste talare framträdde Bengt Wahlström från 
Företag och Framtid AB, med intressant och tankeväck
ande föredrag om hur VASverige passar in i en framtida 
omvärld. Bengt tog oss med på en resa som spände över 
vida områden, t.o.m. teknik med så kallade »Drönare» 
kom med på ett hörn.
 Seminariet avslutades med en paneldebatt under led
ning av föreningens ordförande, Marta AhlquistJuhlén. 
Med tanke på alla frågor från åhörarna så var det en 
mycket intressant och tankeväckande seminariedag.
 Efter seminariet så vidtog en guidad visning av Mynt
kabinettets museum, ett intressant och uppskattat besök 
i vår monetära historia.
 Avslutningsvis så intogs en jubileumsmiddag tillsam
mans med deltagarna i FVI:s seminarium. Middagen var 
så utsökt som en jubileumsmiddag förväntas vara och 
stämningen var på en angenämt hög nivå. Under mid
dagen hölls ett par tal, varav ett av föreningens tidigare 
ordförande, Bo Leander, som belyste vikten och nyttan 
av att verka tillsammans i en ideell förening. 

föreningsMeddeLanden
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 Ett stor tack riktas till alla föredragshållare, åhörare 
och medlemmar som bidrog till en mycket lyckad dag. 
De presentationer som hölls under seminariet finns att 
tillgå på föreningen hemsida.

Pär-Håkan Bergström

östra kOMMittén
Östra regionkommittén genomförde ett lyckat och 
 välbesökt seminarium om PFAS i dricksvatten i sep
tember och presentationer från detta läggs upp på För
eningens Vattens hemsida. Östra region
kommittén har nyligen träffats och är nu 
igång med planeringen av nästa aktivitet 
för 2015.

Helena Stavklint

nOrra kOMMittÈn
Norra regionen jobbar nu med ett 2dagars regionmöte 
feb/mars 2015 på UMEVA/Umeå. Planerat tema är dels 
katastrof/incidentberedskap med workshop, dels dag
vatten/bräddning/bräddrening.

Stefan Marklund

internatiOneLLa sektiOnen
iWa World Water Congress i Lissabon

I september samlades över 5 000 VAprofessionella från 
97 länder till International Water Associations (IWAs) 
stora världskongress i Lissabon. Årets kongress var en av 
de största både i antal deltagare och i programmets om
fattning. 500 föredrag i sessioner och workshops, profi
lerade keynotespeekers och en växande utställning 
gjorde en myllrande tillställning med fantastiska nät
verksmöjligheter och mycket kunskap att ta hem.
 Konferensen spänner över hela VAområdet från vat
tentäkt till recipient med alla tänkbara applikationer, i år 
var det tydligt att resursåtervinning (resource recovery) 
inom avloppshantering är ett ämne som växer och många 
både forskare och praktiker jobbar för att det ska bli 
verklighet. Miljöaspekten av vårt arbete var också tydlig 
i att klimatfrågan är fortsatt högaktuell, både utifrån 
växthusgasutsläpp från branschen och som klimatan
passning av våra städer och VAsystem. På teknikutveck
lingssidan kan vi se att våra svenska VAverk håller rela
tivt god standard men de nya tekniker det pratas om 
som anammox, membranteknik, etc. utvecklas allt mer 
och kommersiella tillämpningar visas nu upp.
 På plats i Lissabon var det förutom en rekordstor svensk 
delegation (över 100 personer) flera svenska bidrag: 11 
svenska talare på sessioner, ytterligare fler på de tre work

shops som vi arrangerat och medverkat ifrån Sverige. På 
konferensens första morgon hade IWA Sverige ordnat så 
att prof. Hans Rosling från Karolinska Institutet höll en 
keynote om utvecklingen av befolkning och välstånd i 
världen relaterat till vatten. Hans keynote med flera finns 
att se på IWAs hemsida, www.iwahq.org.
 I samband med kongressen höll också IWA sitt Gene
ral Assembly, motsvarande årsmöte. Sverige represen
teras där av IWA Sverige och i är deltog Föreningen 
 Vattens representant Magnus Arnell och IWA Sveriges 
sekreterare Helene Sörelius. Den viktigaste beslutspunk
ten var att mötet antog en ny strategisk plan för IWA 
2014 – 2018. Planen tar sikte på att vidga IWA till att 
göra större avtryck utanför sin egen organisation och 
fortsätta vara relevant för vattenprofessionella i hela värl
den. IWA World Water Congress hålls nästa gång 2016 
i Brisbane, Australien.

iWa sveriges årsmöte
IWA Sverige höll sitt årliga årsmöte den 11 november. 
Den viktigaste punkten på agendan var val av ledamöter 
till ledningsgruppen. Årsmötet beslutade enligt valbe
redningens förslag att välja om Karin Jönsson, Lunds 
universitet och Alexander Keucken, VIVAB för en andra 
mandatperiod. Magnus Arnell kommer fortsatt att re
presentera Föreningen Vatten i ledningsgruppen och 
verkar också som dess ordförande. Ledningsgruppens 
sammansättning för 2015 är därmed enl. nedan. 
 Årsmötet avslutades med ett inspirerande föredrag av 
Kees van Leeuwen från KWR i Holland. Han pratade 
under titeln »City Blueprints: water and climate adapta
tion challenges in cities» om utmaningarna för att nå en 
hållbar hantering av vatten i städer. Kees har vid KWR 
utvecklat ett systematiskt verktyg för att mäta status på 
vattenhanteringen i en stad utifrån ett 20tal olika krite
rier. Målet är att påverka politiker och makthavare från 
EU till lokala VAorganisationer mot en mer hållbar vat
tenhantering.

IWA Sveriges ledningsgrupp 2015:

• Alexander Keucken, Teknisk utvecklingschef, VIVAB
• Anna Yman, VD, SWECO Environment
• Bengt Carlsson, Professor, Uppsala Universitet
• Daniel Hellström, Utvecklingsledare, Svenskt Vatten
• Karin Jönsson, Universitetslektor, Lunds Tekniska 

Högskola
• Magnus Arnell, Ordförande, Urban Water Manage

ment Sweden AB, Föreningen Vatten
• Nicolai Schaaf, Program Officer SWH, representerar 

SIWI
• Mats Svensson, Enhetschef, Forskning och miljömål, 

Havs och vattenmyndigheten
• Kim Andersson, Research Fellow, SEI
• Helene Sörelius, IWA Sveriges sekreterare, Urban 

 Water Management Sweden AB
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framtida seminarier och konferenser
Källsorterande avloppssystem – en lokal lösning för en 
global utmaning? den 22 april 2015 på Dunkers i Hel
singborg. Seminariet arrangeras av Helsingborg stad, 
NSVA/Sweden Water Research, Havs och vattenmyn
digheten och IWA Sverige för dig som arbetar med av
loppsfrågor inom kommunal VAorganisation, myndig
het, högskola, forskningsinstitut, företag eller i annan 
verksamhet. Vid seminariet presenteras vad som händer 
internationellt när det gäller utvecklingen av källsorte
rande system, samt diskuteras vad vi i Sverige kan lära av 
detta.
 IWA Water & Industry i Västerås i juni 2015 (OBS 
framflyttad). IWAs specialistkonferens om industriell 
vattenrening organiseras nästa år av Mälardalens hög
skola. Håll utkik efter mer information på www.iwahq.
org.
 »IWA NOM 2015 – 6th Specialist conference on 
 natural organic matter in drinking water» går i Lund i 
september 2015. Konferensen fokuserar på betydelsen 
av NOM i dricksvattenproduktion och distribution. 
 IWA ordnar varje år flera tiotals konfe
renser inom olika specialistområden. Läs 
mer på IWAs hemsida www.iwahq.org 
under Events.

Magnus Arnell

HYdrOLOgisektiOnen
Under året har Hydrologisektionen huvudsakligen ar
betat med att planera ett seminarium som skulle ha 
hållits den 5 november i år. Temat för seminariet var 
Samhälle och hydrologi – konsekvenser av Vattenverk
samhetsutredningen. Den statliga offentliga utred
ningen Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkan
de (SOU 2014:35) kom i juni och de förändringar som 
föreslås kan komma att förändra hanteringen av vat
tenverksamheter, gamla såväl som nya, i grunden. 
 Hydrologisektionen menar att utredningens förslag är 
beroende av grundläggande hydrologiska samband 
samtidigt som den kan komma att påverka det hydro
logiska skeendet som vi känner idag. Dessvärre tvinga
des Hydrologisektionen ställa in seminariet, då alltför 
få anmälningar inkom. Hydrologisektionen avser ut
värdera den trend som vi kan se, med 
vikande intresse för den typ av relativt 
smala seminarium som Hydrologisektio
nen traditionellt sett anordnat.

Olof Persson

in MeMOriaM
Erik Isgård avled i Täby den 30 september 2014. Han 
föddes 1922 och var trogen vattenvärlden allsedan han 
tog civilingenjörsexamen som väg och vattenbyggare på 
Kungliga Tekniska Högskolan 1944. 
 Erik arbetade hela sitt liv som rådgivande ingenjör på 
Vattenbyggnadsbyrån (VBB), i dag Sweco, och bidrog 
till många hundra vatten och avloppsprojekt i Sverige 
och utomlands. Det var under en tid då alla samhällen 
skulle få vatten och avlopp, och då renings och materi
altekniken utvecklades. Erik blev teknisk direktör på 
VBB 1978 och seniorkonsult 1987. 
 Eriks medverkan i VBBs utlandsuppdrag i bl.a. Iran, 
Brasilien, Wien och Venedig, medförde att han blev 
medlem i American Society of Civil Engineers. Han var 
aktiv i Svenska väg och vattenbyggarna (SVR), i dag 
Samhällsbyggarna, bl.a. i dess miljögrupp. Till gruppens 
medlemmar distribuerade Erik mycket uppskattad in
formation om aktuella vatten och miljöhändelser. Han 
blev hedersmedlem i SVR.
 Som officer var Erik medlem i Väg och vattenbygg
nadskåren (VVK). Redan 1946 blev han medlem i För
eningen för Vattenhygien (FVH), i dag Föreningen Vat
ten. Erik var aktiv på föreningsmötena och uppskattad 
föredragshållare och han utsågs till hedersmedlem i FVH 
1987. Han blev även tidigt medlem i Select Society of 

Erik Isgård i Dubai november 2011.
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Swedish Sanitary Sludge Shovellers (6S), den svenska 
avdelningen i den internationella 5Sföreningen.
 Med åren kom Erik att utveckla en god empati för 
yngre kollegor och medmänniskor och blev därmed en i 
bästa mening god mentor för yngre inom VAfacket.
 Eriks initierade vattenhistorik I vattumannens tecken 
– svensk VAteknik från trärör till kväverening, utkom 
1998. En bok som alla vapersoner med stor behållning 
kan läsa och samtidigt förstå den genomgripande ut
veckling som vatten och avloppsverksamheten genom
gått.
 En av de stora auktoriteterna i VASverige och en av 
läromästarna på VBB har lämnat oss. Vi saknar Erik vid 
våra möten, men minns honom också som en god vän.

Bo Leander

Bengt Ludvig Persson, Bjärred, avled den 2 oktober 
2014. Ludde, som han ville bli kallad, föddes i Lund den 
13 november 1936 och tog civilingenjörsexamen på V 
på Chalmers tekniska högskola 1962. Han kom under 
en stor del av sin yrkesbana att arbeta på Malmö vatten 
och avloppsverk. Luddes första anställning, mellan 1968 
och 1971, omfattade främst arbetsuppgifter kring utred
ning och projektering av vattentorn och stora vatten
ledningar. Efter en period med asfaltsfrågor och utlands
arbete, bland annat i Libyen, återanställdes han 1983 
som överingenjör för rörnätsavdelningen och var sedan 
vachef fram till sin pensionering 1999. 
 Medarbetarna från denna senare tid berättar om en 
prövande tid för Malmö VAverk, då verksamheten fick 
ingå i många olika konstellationer och även utsättas för 
privatiseringsförsök, vilket dock slutade med att VAver
ket stannade kvar i Malmö stads kontroll efter valet 
1994. Ludde hade med sig i bagaget en studentexamen 
på latinlinjen och kunde deklamera Tacitus och Cicero 
på originalspråk, men också diskutera romarrikets vat

tenförsörjning med dess akvedukter och fontäner och 
den tvåtusenfemhundra år gamla Cloaca Maxima. Han 
medverkade till boken om Malmö VAverks historia, 
Malmö-den törstande staden, som utkom 2007. 
 Ludde var under många år verksam i Föreningen 
 Vattens Södra regionkommitté och dess styrelse och som 
ordförande. Han var drivkraften bakom tillkomsten av 
föreningens årliga Skånelansmöten. Han blev heders
medlem i Föreningen Vatten 2006.
 En god vän under många år har lämnat oss. Men 
minnena av en trevlig, omtänksam och kunnig vän lever 
kvar.

Bo Leander
Kenneth M Persson

Bengt Ludvig Persson.
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Kretslopp
Jorden snurrar runt sin egen axel. Ett kretslopp tar ett dygn.
Jorden snurrar runt solen. Ett kretslopp tar ett år.
Året börjar och slutar i vinter. Värme följs av kyla.
Vattnet regnar på jorden. Ett kretslopp tar flera tusen år.
Kretsloppet är den perfekta cirkeln, 2 π.
Allt går runt, i harmonisk rörelse.
Blott vår ekonomiska verklighet är linjär.
Men den skall också bli cirkulär.
Det är litet ont om tid.
Fast det regnade på jorden innan människan kom till. Ett kretslopp tar flera tusen år.

Kenneth M Persson

DELA MED DIG AV DINA KÄNSLOR OCH TANKAR KRING VATTEN
Vi inbjuder dig som läser VATTEN att dela med dig av dina personliga reflektioner kring vatten.  
Skicka oss text och/eller bild med fri association till vatten. Formatet är fritt, men utrymmet begränsas till 
en sida. Redaktionen förbehåller sig rätten att fritt utforma layouten av sidan och att eventuellt kombinera 
olika bidrag på samma sida. Ingen ekonomisk ersättning utgår.
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Det här var några av de frågor som diskuterades när  
FVisektionens årliga tvådagarsmöte gick av stapeln den 
21 och 22 oktober – efter nästan ett års förberedelser. 
Myntkabinettet i Stockholm var lokal för årets upplaga, 
som hade cirka 80 deltagare. Samtliga presentationer 
finns att ladda ner på foreningenvatten.se. 

skyfall och samhällsviktig verksamhet
Erik Mårtensson, DHI, redogjorde för innehållet i rap
porten »Kartläggning av skyfalls påverkan på samhälls
viktig verksamhet – Framtagande av metodik för utred
ning på kommunal nivå» som finns att ladda ner på 
msb.se. 
 DHI har haft i uppdrag av Myndigheten för samhälls
skydd och beredskap (MSB) att utarbeta en metodik 
som kommunerna kan använda för kartläggning av kon
sekvenserna av de mest extrema regnen. 
 – Vi har identifierat tillgängliga metoder och värderat 
dem med tanke på hur lämpliga de är för frågeställning

en. Det slutliga valet av metodik föll på en tvådimensio
nell markavrinningsmodell, Mike 21, som syftar till att 
kartlägga flödesvägar och beräkna resulterande vatten
djup för den regnvolym som inte bedöms kunna hante

fvi-sektionens möte i stockholm

Har vi koll på läget när det regnar?
Klimatscenarier spår intensivare regn. Översvämningar vid skyfall hotar egendom och människors 
säkerhet. Hur kan vi anpassa dagvattenhanteringen så att konsekvenserna blir så små som möjligt vid 
skyfall? Och vem ansvarar för konsekvenserna vid skyfall? Ekosystemen i recipienterna får problem 
även vid mindre och vanligare regn genom transport av ämnen som sker med dagvatten, eller vid 
bräddning av orenat avloppsvatten. Kan framsynt dagvattenhantering råda bot på både översväm-
ningshot och miljöhot? 

Större delen av Föreningen Vattens 
FVi-sektion, fr.v. Elin Jansson, Mats 
Larsson, Stefan Milotti, Mattias  
Salomonsson, Nina Johansson,  
Lars-Göran Gustafsson och Hans 
Hammarlund.

Cirka 80 personer deltog i årets FVi-möte.
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ras av ledningssystem eller infiltrera, sa Erik Mårtens
son. 
 Metodiken har inom ramen för MSBprojektet till
lämpats på två tätorter, Örebro och Älvsbyn. För Örebro 
har resultaten använts för att kartlägga påverkan på olika 
samhällsviktiga funktioner som energiförsörjning, kom
munalteknisk försörjning och transporter.
 Resultaten från beräkningar med den här metodiken 
kan användas för risk och sårbarhetsanalyser, utgöra 
planeringsunderlag vid exploatering, användas vid 
 beredskapsplanering och för att ta fram så kallade Plan 
Båtgärder.

Beredskapsplanering för översvämningar
Mattias Salomonsson, Sweco, arbetar med ett projekt 
som ska presenteras i en rapport från Svenskt Vatten Ut
veckling (SVU) sommaren 2015. Syftet är att visa hur 
konsekvenser av översvämningar kan reduceras med åt
gärds och beredskapsplaner. I studien ingår dagvatten
systemen, men även avledningsvägar på markytan, som 
gator och grönytor. 
 – Eftersom vi vill fånga upp kompetens och erfaren
het från landets kommuner har vi haft sju workshoppar 
med drygt 25 inblandade kommuner – och fler kom
muner är välkomna in i projektet. Det har varit svårt att 
få med representanter från gata och park. Det här är en 
gemensam utmaning som alla måste vara med och lösa, 
säger Mattias Salomonsson. 
 – Översvämningsarbetet är organiserat på olika sätt i 
olika kommuner. I vissa är det VAsidan som driver frå

gorna, i andra är det räddningstjänsten. Karlstad är den 
enda kommunen som har en titulerad översvämnings
samordnare. I projektet kommer vi att ha en samman
fattande diskussion om hur ansvarsfördelningen för ex
trem nederbörd kan se ut i en kommun och hur arbetet 
kan integreras i kommunens arbete.
 Sara Karlsson och Marie Larsson, Sweco, har i ett 
 examensarbete inom projektets ram gjort en kostnads
nyttoanalys för att översätta nyttan av genomförda åt
gärder till ekonomiska termer. 

Betydligt blötare i framtiden
Erik Kjellström, SMHI, berättade senaste nytt om de 
klimatscenarier som har gjorts av Intergovernmental 
 Panel on Climate Change (IPCC) och av SMHI. IPCC 
har just slutfört sin femte utvärdering av kunskapsläget 
om klimatets förändring. 
 De totala regnmängderna i Nordeuropa ökade under 
1900talet. Även i Sverige har trenden varit ökande, sär
skilt sedan 1970. Klimatscenarierna pekar på att den 
ökande regntrenden håller i sig till år 2100. Man ser en 
ökande trend de senaste decennierna även för extrem
nederbörden, och ökningen förväntas bli ännu större 
när mer vatten kommer i omlopp. 
 – För Sveriges del pekar scenarierna på att det jämfört 
med perioden 1971–2000 blir mellan 10 och 30 pro
cent ökad årsnederbörd under perioden 2071–2100. 
Och antalet dagar med kraftig nederbörd ökar med tio 
dygn per år. Skyfall som i dag inträffar vart tjugonde år 
sker oftare i framtiden, kanske vart åttonde eller tionde 

Erik Mårtensson, DHI. Mattias Salomonsson, Sweco.
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år. Det blir betydligt blötare i framtiden, sa Erik Kjell
ström.
 I klimatmodeller delas atmosfären in i rutor där be
räkningarna görs. Om man minskar rutstorleken så att 
upplösningen blir högre blir datorarbetet dyrare. Det är 
standard sedan tio år med 50 km upplösning, 25 km 
finns i produktion och 12 km är det allra senaste. Det 
pågår experiment med 6 km och man räknar med att  
2 km kommer i framtiden. För varje dubblering av upp
lösningen krävs åtta gånger mer datorresurser, enligt 
Erik Kjellström. 
 – Riktigt högupplösta klimatmodeller kan represen
tera extremnederbörd på ett bättre sätt än dagens stan
dardmodeller. De simulerar kraftigare framtida ökningar 
av extremnederbörd än dagens modeller. Det betyder 
alltså att framtida förändringar kan komma att bli ännu 
större än vad man hittills trott.

Certifiering av stadsdelar
Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet, talade 
om vattenaspekter i framtida svenska certifieringssystem 
för stadsdelar. För fyra år sedan startade ett stort projekt 
för att utvärdera om hållbarhetscertifiering av stadsdelar 
kan vara ett effektivt verktyg för att utveckla hållbara 
stadsdelar i Sverige. Som ett delprojekt har IVL Svenska 
Miljöinstitutet och WSP undersökt hur vattenfrågorna 
integreras i de system som finns för miljöcertifiering av 
stadsdelar, bland annat BREEAM Communities och 
LEED Neigbourhood Development. Syftet var också att 
undersöka hur systemen kan anpassas för svenska förhål
landen. 
 – Vi upptäckte att vattenfrågorna är viktiga i syste
men som finns, men att de behandlas fragmenterat. I 
den svenska anpassningen bör vi prioritera bland annat 

översvämningar, dagvattenhantering, skydd av vatten
täkter och höjdsättningens betydelse för att hantera ex
trem nederbörd, sa Johanna Andersson. 
 Det är Sweden Green Building Council som leder ut
vecklingsarbetet av ett nytt svenskt certifieringssystem 
för stadsdelar. Under 2014 har man bestämt sig för att 
utveckla ett eget system och inte göra en anpassning till 
BREEAM Communities som planen var tidigare.

Erik Kjellström, SMHI.

Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet.
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dagvattenhantering som klarar skyfall
Hans Bäckman, Svenskt Vatten, slog fast att det är bra 
om vi lyckas sprida kunskapen att »vatten rinner neråt». 
Han talade om branschorganisationens arbete med dag
vatten och klimat. År 2011 kom det ut två publikatio
ner, dels P104 som redovisar nederbördsdata baserat på 
VAbranschens högupplösta data, dels P105 som samlar 
mer än 30 års erfarenheter av »hållbar dagvattenhante
ring». 
 Remisstiden för den nya publikationen P110 (Avled
ning av spill, drän och dagvatten) går ut den 30 januari 
2015. Del 1 om policy och funktionskrav är fritt till
gänglig på svensktvatten.se. Del 2 om dimensionering 
kommer att säljas via Svenskt Vattens vattenbokhandel. 
Hans Bäckman redogjorde för nyheter i P110 jämfört 
med P90. 
 – Ett av syftena med P110 är att tydliggöra att dag
vattenfrågan inte är en smal teknisk rörfråga och att an
svaret är splittrat. En ansvarsgräns går mellan VA och 
gata. Exempelvis minskar dagvattenföroreningarna till 
recipienten om gatsopningen ökar. Och bristande töm
ning av gatubrunnar sätter igen dagvattenledningar och 
hindrar vattnet från att rinna ner till ledningen, sa Hans 
Bäckman. 
 P110 säger att nya system ska vara robusta. Rörsyste
men ska skydda fastigheterna under mark. Men dag
vatten ovan mark måste hanteras i samverkan och är en 
fråga för samhällsplaneringen.
 – P110 föreslår minimikrav för säkerhetsnivåer när 
det gäller drabbade fastigheter i nya områden. Hur lång 
återkomsttid ska garanteras? Är det rimligt att en villa 
drabbas av översvämning vart 500:e år eller vartannat år? 
Det är upp till politiken att avgöra. 
 Hans Bäckman berättade också om miljömålsbered
ningens betänkande SOU 2014:50 (Med miljömålen i 
fokus), särskilt kapitel 14 som handlar om stärkt arbete 

med klimatanpassning. Remisstiden går ut den 28 no
vember. 
 Hans Bäckman konstaterade också efter en studieresa 
till Berlin att man där ställer större krav på fastighets
ägarna än vi gör i Sverige. Det finns krav på fördröjning 
och rening på privat mark. Och dagvatten ska kunna gå 
till svackdiken och renas där. 
 Den 10–11 mars ordnar Svenskt Vatten konferensen 
Rörnät och Klimat 2015 på Essinge konferens i Stock
holm. 

Plan B – har solna lyckats? 
André Meyer, Solna Vatten, ställde frågan om Solna har 
lyckats med plan B, enligt SVUrapporten 201103, 
Plan B – hantering av översvämningar i tätorter vid ex
trema regn. 
 – Bebyggelsen har ökat och grönskan har minskat i 
Solna under de senaste 50 åren, och vi hade inga verktyg 
att bedöma konsekvenserna. Vi har inga stora höjdskill
nader och därmed ingen stor avrinningsförmåga inom 
vissa områden, sa André Meyer. 
 Solna stad har tagit fram fem fördjupade översiktspla
ner som ligger inom två avrinningsområden, nämligen 
Råstasjön och Solna centrum. För att kunna bedöma 
konsekvenserna med hänsyn till översvämningsrisken 
har Solna Vatten tagit fram översvämningsanalyser av de 
två områdena. Underlagsmaterialet har varit digitalt 
dagvattenledningsnät, markanvändning, ortofoto och 
laserskanning. För översvämningsanalysen har den hy

Hans Bäckman, Svenskt Vatten. André Meyer, Solna Vatten.
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drauliska ledningsnätsmodellen Mike Urban och terräng
modellen Mike 21 knutits ihop. 
 – Vi har undersökt instängda områden utan utlopp, 
tittat på utbredning av Råstasjön vid olika vattennivåer, 
undersökt översvämning och åtgärder i lågpunkter, samt 
tittat på avrinning i Frösundaområdet. 
 – Vi anser att vi är på väg att lyckas med plan B. Vi 
har en avrinningsmodell för stora delar av bebyggelsen, 
och med modellen kan vi undersöka effekten av poten
tiella åtgärder. Vi har fått bättre kontroll på var det finns 
översvämningskänsliga områden. Planarkitekterna har 
förstått att problematiken med avrinning vid skyfall 
måste tas upp i planprocessen. Om vi från och med nu 
kan undvika att göra fel så har vi lyckats, sa André 
 Meyer. 

Plan B – har Jönköping lyckats? 
JanEric Bengtsson, Jönköpings kommun, berättade om 
kommunens arbete med avrinning från befintliga om
råden. Underlaget är en Arc Giskarta. Det är viktigt att 
höjdmodellen har en hög detaljnivå för att studera yt
avrinning i befintliga stadsdelar. En sådan ytavrinnings
karta utgör ett planeringsunderlag för alla kommunala 
förvaltningar. 
 – Frågan är vem som ska ta fram den kartan, sa  
JanEric Bengtsson. Stadsbyggnadskontoret har ansvar 
för översiktsplan, ramprogram och bygglov. Det räcker 
inte med ett underifrånperspektiv, utan för att säker
ställa avrinningsvägar för framtiden måste vi få en cen
tralt placerad vattenstrateg i kommunen. Kommunen 
har belysningsstrateg men ingen vattenstrateg. 
 VAsidan ansvarar i dag för 34 dagvattenhuvudstråk 
från naturmark; tio av dem behöver förnyas för att klara 
30årsregn. VA ansvarar också för 233 inlopp till huvud
stråken, och tio av dem måste byggas om. 
 – Vi har 630 lågpunkter i kommunen, och 20 av dem 
måste vi ta tag i, sa JanEric Bengtsson. Vi måste beräkna 
intagskapacitet i lågpunkter. VA utreder och gatan beta
lar. Att regelbundet rensa prioriterade gatubrunnar är 
nödvändigt för funktionens skull. Av våra cirka 12 000 
brunnar är det 35 stycken som har högsta prioritet och 
ska sopas först. Vi har hittills fixat fem huvudstråk och 
tre lågpunkter, som klarar 20årsregn i befintlig miljö 
där vi inte kan påverka höjdsättningen på hus och gator. 
Vi arbetar också med att separera fastigheter i områden 
med kombinerade ledningsnät.
 – Vi har en förnyelsestrategi och vi har politikerna 
med oss. 

Plan för Malmös vatten
Efter fem års arbete med en ny översiktsplan för Malmö 
antogs den av kommunfullmäktige i maj 2014. Tyke 
 Tykesson, stadsbyggnadskontoret i Malmö, sa att den 

attraktiva och hållbara staden kan vi bara bygga tillsam
mans.
 – Den hållbara staden Malmö ska ha en robust struk
tur som klarar olika framtidsscenarier. Då kan den inte 
planeras i stuprör eller rätta sig efter bredden på snöröj
ningsmaskinerna. Staden ska vara tät och resurssnål och 
växa inåt i första hand. Och den ska möjliggöra en fort
satt befolkningstillväxt. 
 – Utöver utmaningarna befolkningstillväxt, social ba
lans, plats för samhällsservice och ambitiösa miljömål 
måste vi också ta hänsyn till extremt väder. Vi ska ha en 
nära, tät, grön och funktionsblandad stad, sa Tyke 
 Tykesson. 
 Malmö ska byggas tätare. Politikerna är tydliga med 
att inte mer jordbruksmark får tas i anspråk för bebyg
gelse. I och med det blir det svårare att hantera dagvatt
net. Därför fick stadsbyggnadskontoret uppdraget att ta 
fram en plan för Malmös vatten. 
 – När vi hade sorterat begreppen fick vi fram några 
grupper av vattenrelaterade områden, nämligen stadsut
veckling, vattenbruk, vattenkvalitet, infrastruktur och 
klimatanpassning. Ett av inriktningsmålen gäller att ta 
fram ett bättre kunskapsunderlag kring konsekvenser av 
klimatförändringar och behov av åtgärder. Vi ska arbeta 
med markavrinningsmodeller och beräkna maximala 
vattendjup vid skyfall, och bland annat arbeta med 
 Nyhamnen. 

Jan-Eric Bengtsson, Jönköpings kommun.
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dagvatten i Höganäs fysiska planering
I Höganäs är dagvatten och klimatsäkring en del av 
översikts och detaljplaneringen, sa Jacob von Post som 
är planarkitekt i Höganäs kommun. Till framtidsscena
rierna i kommunen hör stigande hav som leder till över
svämningar och kusterosion. Höganäs har en kustlinje 
på 55 km och har tolv hamnar. 
 – Men det är inte bara hamnarna som är i riskzonen 
utan även villabebyggelse och vägar. Stora områden har 
sand som är mycket erosionsbenägen. Vi har på flygbil
der ritat in områden utefter hela kustlinjen där det pågår 
erosion. Där det är bebyggelse i dag finns det erosions
skydd. De är ganska bra, men behöver förstärkas på 
längre sikt. 
 DHI har utrett kapaciteten hos dagvattensystemet i 
Höganäs och bland annat markerat ledningarna med 
olika färg beroende på hur de fungerar vid regn med 
olika återkomsttid. Höganäs har en dagvattenpolicy och 
låter dagvattenhanteringen vara styrande i planuppdra
gen. 

Uppföljning av öppna lösningar i Malmö
Vilken roll spelar öppna lösningar i klimatanpassningen? 
Och hur fungerar de i Malmö? Det var frågor som Kris
tina Hall, VA Syd, svarade på i sitt föredrag. I slutet av 
augusti 2014 fick Malmö ett regn med återkomsttid på 
cirka 200 år, lokalt 370 år. Cirka 1 500 översvämningar 
har anmälts, och skadorna uppskattas av försäkringsbo
lagen till ungefär 260 miljoner kronor. 

 – Vi kan konstatera att det dagvattenförande led
ningsnätet gick fullt, både det kombinerade och det 
 duplikata systemet, ibland även spillvattennätet. När 
ledningsnätet går fullt är det topografin som avgör hur 
vattnet rör sig. Marköversvämningar inträffade i låg
punkter som cykeltunnlar och viadukter, men också i 
flera bostadsområden, sa Kristina Hall. 
 – Vad bör vi då ha i lågpunkterna? En erfarenhet är att 
Augustenborg och Bunkeflostrand klarade sig bra från 
översvämningar. Båda områdena har redan många  
öppna dagvattenlösningar. Men för att de öppna dagvat
tenlösningarna ska fungera är det viktigt att de sköts. Se 
alltså till att det går att drifta anläggningarna med hög 
säkerhet och bra arbetsmiljö. 

diskussion dag 1
Ansvarsfrågor som gäller konsekvenserna vid skyfall kom 
upp i diskussionen. Flera uttryckte det problematiska i 
att det så ofta är kommunen som får skulden. Kanske 
ska fastighetsägarna ta mera ansvar? Som i vissa tyska 
städer där de måste ha en backventil som kontrolleras 
varje år för att de ska få försäkring. 
 Flera uttryckte också behov av superpedagoger eller 
sociologer som skulle kunna kommunicera med politi
ker och fastighetsägare. Hur stor del av ett regn ska VA 
egentligen klara av i befintliga områden? Ska vi medvetet 
offra vissa områden och rädda andra? Kanske använd
ningen av en del byggnader ska anpassas till vissa regn? 
Det måste sättas press så att dagvattnet kommer in i pla
neringen. 

varför går det så trögt?
Dag 2 handlade om dels dagvattenkvalitet, dels brädd
ningar. Vad ska renas bort när det gäller dagvatten? Vad 
ska man ta emot som VAhuvudman? Var och när ska 
man mäta? 
 Först ut var Joakim Pramsten, Stockholm Vatten. 
Han talade på temat »Uthållig dagvattenhantering – var
för går det så trögt och vad kan vi göra åt det?». 
 – Att det går så trögt kan bero på att det inte finns en 
heltäckande lösning, att det är en stadsbyggnadsfråga, 
att det fordras samarbete och ansvarstagande och att det 
krävs genuin förändringsvilja.
 Joakim Pramsten pekade på fem grundläggande  
behov som ofta fordrar tre delvis separata lösningar: 
grundvattenbildning, recipientskydd, områdesdräne
ring, funktionell avvattning vid stora regn och katastrof
skydd för samhället. Tre systemlösningar fordras för att 
klara alla fem behoven, nämligen infiltration dimensio
nerad för regn med en återkomsttid på mindre än ett år, 
avledningssystem dimensionerade för upp till tio års 
återkomsttid, och översvämning för regn med en återKristina Hall, VA Syd.
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komsttid på mer än 100 år. Systemlösningarna ska reali
seras i bebyggelsen och måste därför integreras i plane
ringen. De samverkar och påverkas av omvärldsfaktorer 
som lagar, miljö, ekonomi och klimat. 
 – De tre systemlösningarna är helt i linje med tänkan
det i P110, där gröna lösningar intill gatan står för infil
tration, avledningssystem för den funktionella avvatt
ningen vid stora regn, och den nedsänkta gatan får ta de 
stora översvämningarna. 
 – Det gäller att planera för dagvatten. Reservera ut
rymme på rätt ställe och bygg på rätt ställe. Man behöver 
inte vara raketforskare för att förstå att man inte ska 
bygga i lågpunkter. Det finns bra verktyg för att kart
lägga riskområden. Det som saknas är ofta det politiska 
modet att avstå från att bygga i dessa områden. 
 VAhuvudmannen får alltid i knäet det som inte har 
lösts uppströms eller i tidiga planeringsskeden och sitter 
alltid med Svarte Petter. Kanske borde lagen om all
männa vattentjänster skrivas om så att den anpassas 
bättre till dagvattenfrågans speciella karaktär. För att 
 säkerställa att nödvändiga anläggningar kommer till 
stånd måste kommunen kunna ställa tydliga krav på 
fastighetsägarna eller finna sig i att bygga anläggningarna 
själv på allmän platsmark.
 – En framsynt planering och ett genomtänkt genom
förande är annars nyckeln till att komma någon vart 
med dagvattenfrågan, sa Joakim Pramsten. En politiskt 
förankrad dagvattenstrategi förenklar det samarbete över 
förvaltningsgränserna som behövs. 

dagvattenkvalitet – diskussioner i Malmö
Kristina Hall, VA Syd, pratade om den osäkerhet som 
finns kring dagvattenrening. I Malmö har man under
sökt ett antal metaller och växtnäringsämnen i dagvatten 
på olika platser. Man har kommit fram till att dagvatt
nets kvalitet i de undersökta dammarna är acceptabel 
under torrväder om man jämför med ramvattendirekti
vet. Dammarnas skötsel är avgörande för funktionen. 
 – När det gäller lagstiftning har vi störst hjälp av mil
jöbalken. PBL är i dagsläget troligen verkningslös för 
dagvattenkvalitet. I fråga om EU:s vattendirektiv kom
mer säkert kraven i nästa cykel. Frågan är om VA
 huvudmannen kan ställa krav på sina abonnenter. Eller 
om kraven kommer att ställas på VAhuvudmannen?
 – Det vi behöver i fortsättningen är tydligare lagstift
ning, prejudicerande domar, mer kunskap om renings
anläggningar och effekter i recipienterna, kartlägga för
oreningar och prioritera insatser. 
 I Malmö byggs nu biofilter i ett projekt på Neptuni
gatan, som en del av Vinnovaprojektet Grön Nano. 

ekologiska möjligheter med dagvattenrening
Andreas Hedrén, limnolog i Växjö kommun, talade om 
restaurering av Växjösjöarna som har varit kraftigt drab
bade av övergödning i mer än hundra år och muddrades 
redan på 1800talet. De är fortfarande övergödda; sämst 
är situationen i Bergundasjöarna. 
 – För Växjösjön är det i dagsläget vädret som avgör 

Joakim Pramsten, Stockholm Vatten.

Andreas Hedrén, Växjö kommun.
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hur sjön mår, sa Andreas Hedrén. Efter en lång varm 
period avgår det mer fosfor från sedimenten. Till lös
ningarna hör att ha mindre lättrörlig fosfor i sedimenten 
och att rena dagvattnet. 
 – Vi använder en tredelad strategi: att minska tillför
seln av näring via dagvatten, att stabilisera fosfor i sedi
menten med aluminium, och att förbättra den biologis
ka strukturen med mer stora växter. Att öka mängden 
aluminium är det som fungerar bäst. 500 ton alumini
um binder permanent in 50 ton fosfor – det kostar  
400 kronor per kilo bunden fosfor. 
 Dagvattenrening är mycket viktig i den tredelade 
 strategin för att göra bottenbehandlingen långsiktigt 
hållbar. Dagvattnet är en ödesfråga för Växjösjön. De 
invallade lagunerna är en bra åtgärd som tar bort uppåt 
70 procent av fosforn. Bäckaslövs våtmark är ännu bättre 
och renar uppåt 90 procent av fosforn. Den har extremt 
mycket vegetation och mycket bra flödesutjämning. 

Bräddning – frivilligt tillstånd med tuffa krav
Anna Sandahl, Värmdö kommun, är miljösamordnare 
på VAenheten. Hon berättade om en långdragen till
ståndsansökan som påbörjades när Värmdö kommun 
hade tagit beslutet att inte bygga om befintliga renings
verk utan dra avloppsvatten till Käppala, och samtidigt 
lägga ner tre av kommunens fem reningsverk. 
 – När vi i samband med att reningsverken läggs ner 

säger upp tillstånden så förlorar vi samtidigt bräddnings
utrymme. En lösning för oss blev att söka frivilligt till
stånd för ledningsnätet. Målet med ansökan är juridisk 
trygghet gentemot myndigheter och medborgare. Vi vill 
ha ett långsiktigt hållbart hanteringssätt för ledningsnät 
och pumpstationer, sa Anna Sandahl. 
 – Vi tog fram en teknisk beskrivning och en MKB, 
beskrev hur recipienterna påverkas vid bräddningar på 
kort och lång sikt och hur bräddande pumpstationer 
 påverkar lokalt. Länsstyrelsen begärde en mastig kom
plettering. Vi fick tuffare krav än om vi hade ansökt om 
ett nytt reningsverk. Kompletteringen till ansökan läm
nas in i slutet av november, sedan får miljöprövnings
delegationen hos länsstyrelsen avgöra om tillstånd kan 
medges.

från dagvatten till sumpskog
Johan Nyholm är VAingenjör i Tomelilla kommun. I 
hans presentation figurerade också ekologen Charlotte 
Lindström. Det blev en match mellan ingenjören som 
spolade ledningar, filmade ledningsnät, inventerade 
brunnar, rökte spill och dagvattenledningar och mätte 
flöden för att bedöma felkopplad yta. Fastighetsägarna 
fick brev och telefonsamtal om felkopplingar. 
 – Vi har 1 mil kombinerade ledningar. Nu ville eko
logen vara med och hitta källan till dagvattnet, anlägga 
våtmarker och skörda regnvatten. Trädgården som livs
rum blev en devis, och fastighetsägarna fick goda råd. Vi 

Anna Sandal, Värmdö kommun. Johan Nyholm, Tomelilla kommun.
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har fyra dammar som anlades för 5–10 år sedan. Bara en 
av dem fungerar. I stället för att rensa dem ville ekologen 
ha ökad biologisk mångfald i dammarna. Och när VA 
projekterade en sumpskog i Stadsparken så utbrast eko
logen att »äntligen tänker VA», sa Johan Nyholm. 

senaste nytt från forskningsfronten
Maria Viklander, Luleå tekniska universitet, sa att 
 Sverige ligger långt framme när det gäller forskning om 
dagvattenkvalitet. Hon leder arbetet inom Dag&Nät 
som är ett nationellt kompetenscentrum för forskning 
om dagvatten och ledningsnät. I Luleå forskar man 
bland annat på hur dagvattenkvaliteten varierar i tid och 
rum, på uppströmsarbete och på morgondagens dag
vattenkvalitet. 
 – Hur ska vi mäta sediment i dagvatten? Och hur ska 
vi provta? Hur transporteras föroreningar från ytor, och 
vad händer med stora partiklar? Vi studerar anläggning
ar för behandling av dagvatten – biofilter, gröna tak och 
våtmarker – och dagvattensystems långtidsfunktion. 
När behöver dagvatten renas? Och hur ska vi bedöma 
dagvattnets påverkan på recipienterna? Vi studerar också 
ovidkommande vatten och övervakar dagvattensystem 
för att se om det kommer spillvatten till dagvattenled
ningen, sa Maria Viklander. 
 – I modellstudier har vi sett att de framtida förore
ningsmängderna ökar till följd av klimatförändringar 
med högre mängd och intensitet av nederbörd. När 
arean och andelen hårdgjorda ytor förändras orsakar det 
stora förändringar i avrinningsvolymer och förorenings
mängder. Avrinningsområdenas egenskaper har i de 
flesta fall visat sig betyda mer än klimatförändringar. 

 Maria Viklander berättade också att det inom projek
tet Grön Nano ska testas membranteknik och kemisk 
fällning för rening av dagvatten. 

det var en gång ett bräddavlopp ...
Claes Hernebring, DHI, gav en historisk återblick på 
bräddavlopp. Bräddavlopp finns i nederbördspåverkade 
kombinerade avloppssystem för att undvika skadlig 
uppdämning och för att avlasta systemet nedströms. För 
cirka 25 år sedan kom det ut en VAForskrapport om 
bräddning i svenska tätorter. Sedan kom krav på redovis
ning av bräddning och Naturvårdsverkets allmänna råd 
93:6. 
 I en fotnot till artikel 1 i avloppsdirektivet står det att 
eftersom det inte går att utforma ledningsnät och re
ningsverk så att allt avloppsvatten kan renas vid till ex
empel ovanligt kraftig nederbörd så ska medlemsstaterna 
besluta om åtgärder för att begränsa förorening till följd 
av bräddning. 
 – Vad har vi då gjort i Sverige? I Sverige är inte utsläpp 
från ledningsnät tillståndspliktigt, vilket är märkligt. 
Det finns risk att vi förlorar helhetssynen. Det har hänt 
en del genom åren, mycket beroende på VAorganisatio
nernas egna ambitioner, kanske mindre på tillståndsgi
vande myndigheters möjligheter att ställa krav. Det har 
också blivit ökat fokus på bräddningar som källa till bak
teriell förorening, sa Claes Hernebring. 
 – Det är kanske dags att återuppliva begreppet Samo
var som står för samordnad kommunal avloppshante
ring. Begreppet myntades i början på 1990talet och 
innebar bland annat att varje enskild del bör ses som en 
integrerad del av hela avloppssystemet. 

Maria Viklander, Luleå tekniska universitet. Claes Hernebring, DHI.
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nya föreskrifter om avloppsvatten på gång 
Henrik Tideström, Tyréns, berättade om tillkomsten av 
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om 
kontroll och rapportering av utsläpp från avloppsanlägg
ningar med fokus på bräddning. Bräddavlopp definiera
des som en anordning som möjliggör avlastning av till 
exempel ledningar, magasin eller bassänger när tillrin
ningen är större än avloppsanläggningens kapacitet, det 
vill säga vid hydraulisk överbelastning. Nödutsläpp om
fattades inte av föreskrifterna och definierades som ut

släpp som endast sker vid haveri eller underhållsarbete 
till exempel på grund av strömavbrott, brott på huvud
ledningar eller spolning av ledningar. 
 Nu är det nya föreskrifter på gång om rening och kon
troll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse. I det 
förslag som nyligen har varit ute på remiss skiljer Natur
vårdsverket inte på bräddning och nödutsläpp. 

Birgitta Johansson
Frilansande vetenskapsjournalist
jo.birgitta@telia.com

Henrik Tideström, Tyréns. Elin Jansson, Uppsala Vatten, och Lars-Göran Gustafsson, DHI – två av ar-
rangörerna till FVi-mötet i Stockholm. 
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tvisten om Bolmentunneln avgjord  
– sydvatten har de tillstånd som krävs
En fem år lång, segsliten tvist om Bolmentunneln har 
nu avgjorts. Efter flera omgångar i länsstyrelser och i 
Mark och miljödomstolen beslutade domstolen i april 
till Sydvattens fördel. Trots att de berörda länsstyrel
serna, Skåne och Kronoberg, under hela processen har 
samordnat sig valde Länsstyrelsen i Kronoberg att över
klaga. I juli fastställde dock Miljööverdomstolen vid 
Svea hovrätt den tidigare domen från Mark och miljö
domstolen.
 – Det är därmed klarlagt att Sydvatten har, och alltid 
har haft, de tillstånd som krävs för att driva Bolmentun
neln, säger Emmanuel Morfiadakis, styrelseordförande i 
Sydvatten. 
 Bolmentunneln har sedan invigningen 1987 varit av
görande för dricksvattenförsörjningen till västra Skåne. 
Idag är 900 000 människor beroende av tunneln.
 Via tunneln transporteras vatten från Bolmen i Små
land till Ringsjöverket i Skåne. Den sträcker sig 80 kilo
meter från Bolmens utlopp i Skeen till Äktaboden i när
heten av Perstorp. Därefter transporteras vattnet ytterli
gare 25 kilometer i en råvattenledning innan det når 
Ringsjöverket. 
 På sin väg till Skåne passerar Bolmentunneln genom 
Markaryds kommun som i april 2009 anmälde Syd
vatten till Länsstyrelsen i Kronoberg för otillåten vatten
verksamhet. Markaryd menade att Sydvatten inte hade 
tillstånd att leda bort den mängd grundvatten som läck
er in i tunneln. Den därpå följande rättsprocesen har 
varit uppmärksammad både i lokalpress och på rikspla
net. Sydvatten har lagt stora resurser på att skapa klarhet 
i frågorna som uppenbarligen har varit komplicerade för 
såväl myndigheter som domstolar.
 – Under hela femårsperioden som denna tvist har på
gått har vi upplevt ett starkt stöd från Sydvattens ägar
kommuner, vilket har underlättat arbetet. Vi är tack
samma att rättsprocessen äntligen är avslutad så att vi 
kan gå vidare med våra viktiga framtidsfrågor för att 
trygga kommunernas dricksvattenförsörjning nu och för 
framtiden, säger Emmanuel Morfiadakis.
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Sydvatten

grundfos lanserar ny app för  
vvs-installatörer

Med en nyutvecklad app för smartphones gör Grundfos 
ett antal verktyg tillgängliga som hjälper installatören i 
samband med bl.a. uppstart, felsökning och service, 
samt val och dimensionering av pumpar. Installatörer på 
språng kommer nu att ha tillgång till ett brett utbud av 
information och verktyg från Grundfos direkt i mobil
telefonen. En gratis app gör det möjligt att på plats få en 
mängd information, råd och vägledning kring exakt den 
typ av pump som installatören står inför.
 – Det kommer att vara till stor hjälp vid till exempel 
felsökning, säger Henrik Falck, försäljningschef på Grund
fos danska säljbolag. Appen guidar installatören genom 
felsökningsprocessen på en mängd olika installationer. 
Det finns också tillgång till ett stort antal servicefilmer 
som fungerar som en snabb och säker stegförstegin
struktion för service av olika pumptyper. En ersättnings
guide för pumpbyte finns även tillgänglig i appen.
 Vid uppstart och injustering kan appens beräknings
verktyg för inställning av pumpparametrar vara till stor 
nytta.

Också ett verktyg för pumpval och dimensionering 
Appen, som fått namnet »Grundfos Installer Compa
nion», ger också omedelbar tillgång till detaljerad pro
duktinformation och kunskap om de olika pumparnas 
användningsområden. Detta gör att installatören är väl 
rustad att möta kunden behov. Dessutom innehåller ap
pen ett digitalt beräkningsverktyg som gör det enkelt att 
välja och dimensionera nya pumpar.
 – Vi ville utveckla ett personligt hjälpmedel som instal
latören kan bära med sig överallt, säger Henrik Falck.
 Grundfos Installer Companion finns tillgänglig för 
gratis nedladdning för både Android och iOS via Google 
Play och App Store.

Grundfos Installer Companion App 
• Omedelbar tillgång till produktinformation offline 
• Kunskap om applikationer 
• Enkel dimensionering och val av pump 
• Grundfos utbytesguide för pumpar 
• Kalkylator för inställning av systemparametrar 
• Felsökning av olika system 
• Servicevideos 
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kemira kemi är sveriges 
energismartaste företag

Vid en högtidlig ceremoni under onsdagskvällen den 8 
oktober kungjordes vinnaren av 2014års Eprize – Sve
riges mest prestigefyllda energipris. Vinnaren är Kemira 
Kemi i Helsingborg.
 Priset är ett bevis på att vi har varit framgångsrika 
med att ta ett helhetsgrepp i energiarbetet och arbetat 
målinriktat med vår energiförsörjning, vår energieffekti
vitet och vår energimedvetenhet. Priset är ett stort er
kännande för mångas insatser under en lång tid, säger 
Emma Gunnarsson, energistrateg på Kemira Kemi, som 
tillsammans med industriparksansvarig Adam Jomaa tog 
emot utmärkelsen i Stockholm. 
 I Kemiras processer uppstår ett stort överskott av ener
gi, vilket ger stora möjligheter till klimatsmarta lösningar 
då energin är klimatneutral. Under de senaste 40 åren 
har delar av denna energi tagits tillvara i Helsingborgs 
fjärrvärmenät och idag svarar leveranserna från Kemira 
för cirka 30 procent av den totala energi som går ut via 
fjärrvärmenätet. Därmed är företaget en av Sveriges 
största leverantörer av återvunnen energi till samhället.
 Vi har även blivit allt bättre på att själva använda vår 
återvunna energi. Idag används den till att generera elek
tricitet och för uppvärmning i produktionsprocesser och 
lokaler. Sedan 2006 har vi ersatt en betydande del av 
naturgasanvändningen med återvunnen energi. Den 
återvunna energin står idag för 60 procent av vår indu
striparks totala energiomsättning, säger Adam Jomaa.
 Juryn bedömer mängden sparad energi i förhållande 
till den totala användningen, vilken klimatnytta åtgär
derna haft, hur innovativa de varit och i vilken utsträck
ning de bidragit till att öka företagens lönsamhet och 
konkurrenskraft.
 Det är inte bara Kemira Kemi som har nytta av ener
gin. På Kemiras fabriksområde har en hel industripark 
växt upp, Industry Park of Sweden. Industriparken, som 
ägs av Kemira, har ett koncept som bygger på industriell 
symbios, att skapa affärsnytta genom samverkan, inno
vativa lösningar och genom att dela på resurser. Samtliga 
företag på området har härigenom möjlighet att använda 
sig av klimatsmarta nyttigheter och energi.
 Tack vare samverkan med andra företag på och utan
för industriparken har vi gemensamt lyckats att minska 
vår miljö och klimatpåverkan och samtidigt fått lägre 
kostnader. Förutom traditionell energieffektivisering 
handlar det om att hitta gemensamma synergier och att 
skapa lösningar som var och en för sig inte hade kunnat 
göra, fortsätter Adam Jomaa.
 Kemira Kemi vann 2014års Eprize med motivering
en: »Tillsammans är ledordet. Med en bred samverkan 
mellan verksamheterna och alla led i produktionen ut
nyttjar man varandras behov och överskott. Nytänkande 

och systematiskt arbete med effektivare energianvänd
ning in i minsta detalj». 
 Bakom Eprize står E.ON i samarbete med Veckans 
Affärer. Övriga finalister i klassen »Stora företag» var 
Höganäs och Nordic Sugar.
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Bekämpningsmedel återfinns  
i urin och i vattendrag 

Spår av bekämpningsmedel finns hos många av oss, 
bland annat hos storkonsumenter av kaffe, vin, citrus
frukter, grönsaker och vissa spannmålsprodukter. Rester 
av bekämpningsmedel hittas också i svenska vattendrag. 
Detta presenteras i en ny rapport. 
 Med hjälp av urinprov har forskare kartlagt rester av 
bekämpningsmedel hos människor. Totalt har över 500 
personer undersökts från 2004 till 2011 i tre olika stu
dier. Personer bosatta i städer och på landsbygden, vege
tarianer samt nyanlända invandrare har ingått i studien 
som baseras på bland annat urinprover och loggbok över 
vad man ätit. Rester av bekämpningsmedel har hittats 
hos de flesta i undersökningsgruppen.
 – Vad och mängden vi äter påverkar naturligtvis hal
terna av de speciella bekämpningsmedel som återfinns. 
De som ätit mycket grönsaker, frukt och bär, spannmåls
produkter eller druckit mycket kaffe eller vin dagen före 
hade högre halter av bekämpningsmedel i sin urin, säger 
Britta Hedlund, projektledare på enheten för farliga äm
nen och avfall, Naturvårdsverket.

Trots lagar ingen förbättring
Kemikalier för att motverka skador på grödor har länge 
använts inom jordbruket. Rester av dessa bekämpnings
medel påträffas i svenska vattendrag i jordbruksområ
den. Trots lagar och miljömål så har man inte sett några 
förbättringar de senaste tio åren.
 – Det är oroande och kan bero på olika saker. I dags
läget pågår flera forskningsprojekt för att kartlägga 
spridningsvägar för bekämpningsmedel i jordbruket. 
Dessutom har vi en ny lagstiftning och förhoppningsvis 
kommer den sätta fokus på och minska riskerna med 
spridningen av bekämpningsmedel, säger Anna Hell
ström på enheten för farliga ämnen och avfall, Natur
vårdsverket.
 Det här är några av resultaten som presenteras i årets 
upplaga av rapporten Gifter & Miljö. Den svenska över
vakningen av miljögifter ger svar på vilka farliga ämnen 
vi hittar i miljö och människa, hur exponeringen sker 
med mera. Andra exempel från rapporten är en kartlägg
ning som visar hur vi får i oss perfluorerade ämnen. En 
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studie visar att halterna av dioxinlika ämnen har minskat 
i bröstmjölk, vilket är positivt. Resultaten tyder på att 
regleringar och förbud har haft effekt. Kännedom om 
påverkan på yttre miljö och människor är viktigt för att 
kunna följa upp och nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
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skitgalleriet visar  
en värld bortom avloppet

konstutställning med skitjobbigt tema
Tre konstnärer, nio konstverk, ett stort miljöproblem. Vi 
spolar varje år ner 7 000 ton skräp i våra toaletter, dess
utom hamnar stora mängder kemikalier i avloppet, vil
ket skadar vår miljö och vårt vatten. 
 För att åskådliggöra problemet har Mitt Vatten låtit 
tre unga konstnärer skapa konst av skräp insamlat från 
våra reningsverk. Konstverken samlas i en digital utställ
ning som sätter fokus på Världstoalettdagen den 19 no
vember, en officiell FNdag som uppmärksammar att 
2,5 miljarder människor saknar tillgång till toalett. 
 Konstverken visas under två månader från den 20 
 oktober på www.mittvatten.se/skitgalleriet. Där kan du 
läsa om hur konstnärerna arbetat med sina verk, hur de 
tänkt och varför de valt sina motiv. Du kan även se mer 
om vad som hamnar i våra avlopp men inte hör hemma 
där. 
 – Vi måste bli bättre på att ta hand om vårt avlopp 
och vatten, med Skitgalleriet vill vi få så många som 
möjligt att tänka till kring egna vanor och förändra sitt 
beteende, säger Kristina Melander, projektledare för 
Mitt Vatten. 
 Mitt Vatten är en gemensam satsning av alla landets 
290 vattentjänstverksamheter i Sverige. Syftet är att in
formera och uppmärksamma allmänheten om vikten av 
att ta hand om vårt vatten.
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99 kadmiumutsläpp spårade  
av reningsverk

De senaste två åren har nästan 100 utsläpp av den farliga 
tungmetallen kadmium spårats av flera olika kommu
nala reningsverk i landet, enligt en rapport från Svenskt 
Vatten.
 –Tack vare att vi hittat utsläppen har vi kunnat stoppa 
många av dem, säger Anders Finnson, Svenskt Vatten.
 Reningsverk med Revaqcertifiering *) har under de 
senaste två åren hittat ett stort antal utsläpp av den far

liga tungmetallen kadmium. Det framgår av en årsrap
port från Svenskt Vatten och Revaq, som är ett certifie
ringssystem för reningsverk. Bara under 2013 hittades 
kadmium vid 66 utsläppskällor i landet. Det är dubbelt 
så många som året innan.
 – Såhär många utsläppskällor har vi aldrig tidigare 
lyckats spåra på ett år, säger Anders Finnson.
 Utsläppen har spårats genom ett aktivt detektivarbete 
vid reningsverken. Till exempel genom provtagningar 
vid biltvättar, flygplatser och konstskolor. I exempelvis 
Nynäshamn upptäckte medarbetare vid reningsverket 
ett läckage av kadmium i samband med tvätt av båtar. 
Utsläppet har nu stoppas av reningsverket i Nynäs
hamn.
 – Det är en god nyhet att Sveriges avloppsreningsverk 
kan spåra kadmium. På så sätt kommer vi åt utsläppen 
och kan minska läckagen till miljön, säger Anders Finn
son.
 –Totalt sett har utsläppen av kadmium i samhället 
minskat stadigt de senaste åren. Men vi har ännu högre 
ambitioner och vill minska utsläppen ytterligare, menar 
Anders Finnson.
 – Vi måste fortsätta att jobba hårt om vi ska klara våra 
ambitioner. Min bedömning är att de flesta av våra re
ningsverk kommer att kunna nå de långsiktiga mål de 
har för år 2025, vilket är väldigt positivt. Det ger oss ett 
renare vatten och renare avloppsslam, men vi har redan 
nu möjligheten att sluta kretsloppet av näringsämnen på 
ett säkert sätt, säger Anders Finnson.

Kretslopp minskar mineralgödselanvändningen
Tack vare samarbetet inom Revaq är det möjligt att 
 använda mer slam för gödsling på åkermark. Enligt rap
porten kunde näringsämnena i slam ersätta 15 procent 
av användningen av mineralgödsel år 2013.
 – Här har vi ett exempel på ett lyckat och redan fun
gerande kretslopp. Vi gynnas verkligen av att vi sluter 
vårt eget kretslopp av näringsämnen och mullbildande 
material, jordbruksmarken gynnas och både beroendet 
av importerat mineralgödsel och den miljöpåverkan 
gruvbrytningen innebär minskar, säger Anders Finnson.
 Förra året kunde Revaqcertifierade reningsverk åter
föra 1 300 ton fosfor, 2 100 ton kväve och hela 20 000 
ton mullbildande ämnen.
*) Revaq är ett certifieringssystem som arbetar för att minska 
flödet av farliga ämnen till reningsverk, att skapa en hållbar 
återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit. 
Certifieringen innebär att reningsverket bedriver ett aktivt 
uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbättringar och är öp
pen med all information. Bakom Revaq står Svenskt Vatten, 
LRF, Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och med 
stöd av Naturvårdsverket.
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Miljöbalksdagarna 2015
– våra olika roller – för en god miljö

Välkommen till Miljöbalksdagarna 2015 – den stora 
arenan för information, konsultation, diskussion och 
dialog kring miljölagstiftningen och hur den tillämpas.
 Det här är mötesplatsen och utbildningstillfället för 
dig som arbetar med tillsyn inom kommun och läns
styrelser, för dig som arbetar med miljöansvar inom 
 näringsliv, myndigheter och branschorganisationer samt 
för dig som är jurist med inriktning på miljörätt eller 
politiker med intresse för miljöfrågor.
 Förra gången deltog 850 personer, missa inte din 
chans att vara med på konferensen 2015. Nu öppnar 
registreringen! Anmäl dig med 1000 kr i rabatt och säkra 
din plats på valda specialsessioner.

Ur programmet:

• Så ska konflikter kring samhällsnytta och miljönytta 
lösas

• Ökad takt i efterbehandlingsarbetet av förorenad mark
• Ekologisk kompensation – så gör man

• Så har IED integrerats i svensk tillsyn
• Nya krav på uppströmsarbetet
• Direktiv och frivillighet inom cirkulär ekonomi
• Nya initiativ inom näringslivet kring miljöutmaningar
• Så hanteras konflikter kring vindkraftsetableringar
• Så blir avfallet en produkt – vägledning och lagstift

ning
• Att vittna i miljörättegång – övning
• Så kan Riksintresseutredningen påverka Miljöbalken
• Rundabordsmöten med Naturvårdsverkets experter

Med diskussioner i plenum och inte mindre än 18 spe
cialsessioner har du möjlighet att skräddarsy din egen 
konferens efter intresse och behov.
 Det fullständiga konferensprogrammet publiceras 
inom kort. Anmäl dig redan nu med 1000 kr rabatt, så 
blir du bland de första att få välja och säkra din plats på 
specialsessionerna! Miljöbalksdagarna 2015 är ett sam
arrangemang mellan Naturvårdsverket och MiljöRap
porten. 
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