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Här kommer årets sista nummer av tidskriften Vatten. Ett nummer ni läsare 
kan njuta av tillsammans med glögg och pepparkakor under julledigheten. Sedan 
väntar ett nytt år med nya utmaningar. Det känns som om vi har haft några  
jobbiga år den senaste tiden, låt oss hoppas att 2023 blir året då det vänder!

Trevlig läsning! Magnus Persson, Redaktör
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I dagarna samlas Föreningen Vattens priskommitté och utser Vattenpristagare som  
genom ett gediget arbetat har främjat utvecklingen inom vattenvården, tänkt nytt, prak-
tiskt påverkat och bidragit till att sprida kunskap. Priserna delas ut vid Vattendagen 
onsdag den 22 mars 2023 så boka dig redan nu till en spännande dag. 

Aktiviteterna inom Föreningen Vatten har som ni vet kommit i gång igen. I syfte att 
ytterligare accelerera fler tvärprofessionella möten för förkovran och debatt, konferenser 
för bredd och spetskompetens har vid ett extra styrelsemöte beslutats att arvodera en 
koordinator omfattande en dag per vecka. Koordinator tillsätts för en period om 1 år i 
taget. Uppdraget är som längst 3 år. Uppdraget annonseras ut på Nätverkets hemsida 
och kan sökas av enskild medlem. Styrelsen utser en grupp som utvärderar ansökningarna 
och tar fram underlag för beslut, Är du eller känner du en lämplig kandidat som kan 
bidra till att utveckla Föreningen Vatten genom att;

• delta i styrelsemöten och vid behov delta vid andra föreningsmöten 
• hjälpa styrelsen att genomföra de beslut som fattas samt samordna beslutade aktiviteter
• utarbeta 11 nyhetsbrev per år och distribuera dem digitalt
• kommunicera nyheter och aktiviteter via beslutade sociala medier
• uppdatera hemsidan kontinuerligt
• utveckla hemsidan och funktionen jobb med examensarbete 
• förbereda föreningsstämman (årsmötet) tillsammans med ordföranden
• ansvara för upprättande av årlig verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
• stödja styrelsen, regionala kommittéer och tematiska sektioner att anordna evenemang
• värva nya medlemmar och stödjande organisationer

Skicka in en ansökan så ser vi var det kan leda.

Inom kort annonseras också fler spännande aktiviteter på hemsida, sociala medier och 
utskick.

God Jul och Gott Nytt År!

 Magnus Berglund
 Ordförande, Föreningen Vatten

Är du den vi söker? 

I BLICKPUNKTEN
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FÖRENINGSMEDDELANDEN

HYDROLOGISEKTIONEN
Hydrologisektionens årliga seminarium gick av 
stapeln den 9 november och handlade i år om 
”Bräddning från kommunala avloppsledningsnät”. 
Det var en fullspäckad dag med en blandning av 
föreläsare från Naturvårdsverket, Svenskt Vatten, 
NSVA, Uppsala universitet, SMHI, DHI, LTH 
och VA SYD. Föredragen inleddes översikt om 
bräddning i Sverige och nationella regelverk och 
fortsatte med bräddmätning, bräddmodellering, 
nederbördspåverkan och hur bräddning påverkar 
dricksvatten och badvatten i Sverige. Seminariet 
hölls digitalt i det för sektionen nya verktyget 
GatherTown som möjliggjorde både mingel och 
gruppdiskussioner. Stort tack till alla föredrags- 
hållare och deltagare!
Victor Pelin

KUSTSEKTIONEN
Den 12–14 november ordnades en minneskon-
ferens för stormfloden 1872 som drabbade kust-
områden i södra Östersjön hårt. Totalt omkom då 
närmare 300 personer i översvämningen som skul-
le kunna leda till betydligt större skador om den 
inträffade idag, med tanke på den omfattande ex-
ploatering som har skett i översvämningsbenägna 
områden. Under konferensens två första dagar 
anordnades en fältresa. Tillsammans med danska 
och tyska forskare och praktiker besökte vi platser 
som drabbades av översvämningar i samband med 
stormen och studerade moderna kustskydd för att 
hantera översvämningsriskerna. Den sista dagen 
hölls en konferens i jubileumssalen på Rostocks 
universitet. Vid konferensen belystes 1872 stor-
mens betydelse från ett kustingenjörsperspektiv, 
men även historiska, sociologiska och statistiska 
aspekter diskuterades.
Caroline Hallin

Paneldiskussion, från vänster Nina Baron (University college of Copenhagen), Jürgen Jensen (Siegens universitet),  
Frank Weichbrodt (kustskyddsmyndigheten i Mecklenburg-Vorpommern), Jacobus Hofstede (kustskyddsmyndigheten  
i Schleswig Holstein), Per Sörensen (Kustdirektoratet i Danmark), Emanuel Schmidt (kustingenjör Sweco, Sverige)  
och Ingrid Holzwarth (BAW, Tyskland).
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Eroderande kust i norra Tyskland. Den eroderande moränen förser närliggande stränder med sediment och därför kommer 
huset på bilden att flyttas så att erosionen kan fortgå.

Kustskydd av betong integrerat i sanddynerna i Scharbeutz, Tyskland.
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FRAMTIDEN, BRODER,  
FRAMTIDEN

En dagsgammal is kan dölja en avgrund där själve Boris Karloff hade fått plats 

Vår kunskap om morgondagen framkallar fasa och fruktan, depression och skräck

Vilken nytta tjänar ytterligare vetande till egentligen

Mer än att enklare identifiera apokalypsens ryttare

Jag prövar ändå försiktigt den tunna isen för att se om den bär min tjocka kropp

Det gör den inte

Kylan är uppfriskande

Jag verkar landa på en jättes axlar och inser värdet av att få ta spjärn mot okunskap

Snart erbjuds jag en fin utsikt över nejden

Då blir det litet lättare att finna färdvägarna bort från handlingsförlamningen

Till framtiden som väntar och kommer hur vi än gör

Jag går in i värmen en stund för att smälta svårmodet

Och skissa på en ny smart vattenpolicy

Snart måste väl mörkret och natten vara till ända.

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.

VÅR  
KULTURSIDA
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PRESSRELEASER
Xylem tacklar svensk vattenbrist med ny  
anläggning för vattenåtervinning i Emmaboda
Återvinner samtliga 20 miljoner liter vatten som 
behövs i produktionen

Xylem (NYSE:XYL) öppnar nu en ny vat-
tenreningsanläggning vid sin fabrik i Emmaboda i 
södra Sverige, där 1 200 personer arbetar. Därmed 
säkerställer företaget att de har ständig tillgång till 
det vatten som behövs i produktionen, även i de 
fall då det råder vattenbrist i samhället i övrigt.

Initiativet följer ett antal år av oroväckande låga 
vattennivåer i regionen. De låga vattennivåerna 
förväntas bli ännu värre i framtiden då de bedöms 
vara kopplade till klimatförändringar.

Precis som många andra svenska företag är Xylem 
beroende av tillgång till vatten som har behandlats 
för att ha den kvalitet som krävs för dess produk-
tionsprocesser. Genom det nya vattenreningsverket 
skapar Xylem ett hållbart kretslopp av de 20 mil-
joner liter processvatten som används vid fabriken 
i Emmaboda varje år. Detta uppnås genom insam-
ling, rening och återanvändning av processvatten, 
samt uppsamlat dagvatten, för Xylems fabriksan-
läggnings testtankar, produktion och rengöring i 
Emmaboda.

”Efter torkan 2018 var Emmabodafabriken en-
dast tre dagar från att behöva stoppa produktionen 
eftersom kommunen, förståeligt nog, behövde pri-
oritera vatten för mer omedelbara personliga be-
hov bland invånarna”, säger Roger Sandström, vd 
på Xylem Emmaboda. ”I år är regnmängden bara 
50% av det historiska genomsnittet, och framöver 
är det troligt att regionen måste tackla lägre vat-
tennivåer på grund av klimatförändringar. Därför 
är vi glada över att lansera renings- och återvin-
ningsanläggningen Emmaboda, vilken gör att vi 
minskar vårt behov av kommunalt vatten, och gör 
oss 100% självförsörjande till 2023”.

Svenska kommuner agerar alltmer på den senas-
te tidens vattenbrist genom att börja ställa högre 
kvalitetskrav på det avloppsvatten som returneras. 
Dessutom utmanas kommunerna av att dricksvat-
tentillgången blir mindre, vilket gör att industrier 
kan behöva ta ansvar för försörjningen av det pro-
cessvatten de behöver i produktionen.

Xylem hoppas att initiativet i Emmaboda blir 
en förebild för hur andra företag kan hantera upp-
kommande vattenbristfrågor orsakade av klimat-
förändringar.

”Modern teknologi för återanvändning av vatten 
har potential att skapa mer hållbara vattenresurser 
för oss alla”, säger Roger Sandström. ”Genom 
anläggningen i Emmaboda är vårt mål inte bara 
att minska vårt eget vattenavtryck utan även att 
inspirera andra att skapa en mer hållbar framtid. 
Vi välkomnar besökare att se vår teknik och vår 
anläggning i aktion”.

Emmabodafabriken har ytterligare fördelar för 
staden. Till exempel har Xylem designat anlägg-
ningen så att brandbilar kan fylla sina tankar där 
istället för vid den kommunala anläggningen.

Med tanke på de överväldigande utmaning-
arna kring vattenförsörjning på grund av ökade 
befolkningar och klimatförändringar, krävs ökade 
ansträngningar av företag och regeringar för att 
lindra vattenbrist. Genom sina avancerade produk-
ter och teknologier har Xylem hjälpt kunder över 
hela världen att återanvända över 7 miljarder se-
dan 2019. Företaget har dessutom kommit en bra 
bit på väg mot sitt globala mål att innan år 2025 
förhindra 7 miljarder kubikmeter förorenat vatten 
från att komma in i lokala vattendrag.
2022-10-05
Xylem

Ytterligare 24 miljoner kronor till fortsatt  
spetsforskning om Östersjöns vattenmiljöer
Spetsforskningsmiljön Linnaeus University Centre 
for Ecology and Evolution in Microbial model Sys-
tems, EEMiS, får fortsatt finansiering om 24 mil-
joner kronor för perioden 2023–2026, efter beslut 
av Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson.

Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljö EEMiS 
är Linnéuniversitetets största center för spetsforsk-
ning och samlar internationellt framstående kom-
petens i frågor som rör Östersjöns vattenmiljöer. 
Beslutet om fortsatt finansiering gör det möjligt att 
utveckla forskningsmiljön inom ekologi och evolu-
tion som byggts upp de senaste tio åren.
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Beslutet tas emot med glädje av Hanna Farnelid, 
docent i marin ekologi och forskningsledare vid 
EEMiS.

– Vi kommer att utöka våra forskningssamarbe-
ten och fortsätta utbildningen av nästa generations 
forskare. Forskning inom ekologi och evolution är 
otroligt viktigt för att förstå de komplexa ekosys-
tem vars tjänster vi människor är helt beroende av. 
Inom EEMiS kommer vi att kunna fortsätta våra 
etablerade provtagningsprogram och genomföra 
experimentella studier som är mycket viktiga för 
att studera trender och förändringar i Östersjön, 
säger Hanna Farnelid.

Möjliggör viktig långsiktig forskning
Forskningen inom EEMiS täcker in hela Öster-
sjöns näringskedja från mikroorganismer till fiskar 
och fåglar. Sedan 2011 drivs en provtagningssta-
tion utanför Kårehamn på Öland som följer hur 
mikrober i havet påverkas av förändringar i vatten-
miljön.

– Längre provtagningsstudier är otroligt viktiga 
för att förutse förändringar i ekosystemet. I och 
med den fortsatta finansieringen kan vi nu fortsät-
ta detta viktiga arbete, säger Hanna Farnelid.

Andra områden som EEMiS forskar om inne-
fattar hur Östersjön påverkas av klimatförändring-
ar samt undersöker möjligheten att rena luft och 
vatten med hjälp av mikroalger.

Fokus på klimatförändringar och näringsväv
De närmaste åren kommer forskningen inom 
EEMiS att fokusera särskilt på kopplingar mellan 
olika organismgrupper i näringsväven, kunskap 
som hjälper oss att förstå hur klimatförändringarna 
kan komma att påverka ekosystemen i havet.

– Det arbete som har gjorts inom EEMiS gör 
att vi idag har en större förståelse för artrikedom 
och säsongsvariationer hos specifika organism-
grupper från virus, till bakterier, växtplankton och 
djurplankton till fiskar. Stora kunskapsluckor finns 
i hur dessa variationer inom organismgrupper på-
verkar varandra i näringsväven. Denna kunskap 
är mycket viktig för att förutse vilka förändringar 
som ekosystemet står inför i och med att klimatet 
förändras, säger Hanna Farnelid.

Särskild samhällelig betydelse
Rektor Peter Aronsson säger följande om beslutet 
att förlänga centrets finansiering för de kommande 
fyra åren:

– Våra Lnuc är framgångsrika forskningsmiljö-
er som genomgår granskning var femte år. EEMiS 
granskning år 2021 med uppföljande dialog visar 
tydligt att vi sätter kunskap i rörelse för en håll-
bar samhällsutveckling, i detta fall genom ledande 
forskning om Östersjön, som ju är ett ekosystem 
av särskild samhällelig betydelse, säger rektor Peter 
Aronsson.

Rektorsbeslutet om finansieringen förutsätter 
att fakulteten för hälso- och livsvetenskap under 
samma tid finansierar miljön i samma omfattning 
som vid inrättandet det vill säga minst 48 miljoner 
kronor.
2022-10-07
Linnéuniversitetet

Föroreningarnas historia berättas  
genom Östersjöns sediment
Årtionden av utsläpp från industri, jordbruk och 
trafik. En ny avhandling mäter halterna av me-
tallföroreningar i Östersjöns sediment, från förin-
dustriell tid till idag. Resultaten ger hopp för att 
rädda havsmiljön, samtidigt som de varnar oss om 
risken att frigöra metallerna från botten.

Bottensediment består i huvudsak av små partik-
lar från lera, sten och biologiskt material. När detta 
material sjunker till botten så bildas nya lager av 
sediment över tid, där det nyaste lägger sig överst.

En ny avhandling av Sina Shahabi Ghahfarok-
hi undersöker förekomsten av olika metallförore-
ningar i Östersjöns bottensediment, från förhis-
torisk tid till idag. Avhandlingen ger uppdaterad 
information om vilka metallföroreningar som har 
fallit till botten vid olika tidpunkter i historien och 
i vilken mängd.

– Sedimenten är som en tidslinje över Öster-
sjöns historia, säger Sina Shahabi Ghahfarokhi, 
som forskar om sediment vid Linnéuniversitetet.

Sedimenten vittnar om historiska händelser
Sedimentproverna är hämtade på 13 platser i 
Östersjön, från Bottenviken i Norr till söder om 
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Skånes kust. De består av bottensediment som har 
kapslats in i cylindrar för att behålla samma upp-
byggnad som i havet. Proverna har frystorkats och 
delats i tunna skivor. Varje skiva representerar en 
viss tid i Östersjöns historia, och dess innehåll vitt-
nar om vilka föroreningar som föll till havsbotten 
vid just den tiden.

– Händelser som Tjernobylolyckan hjälper oss 
att tidsbestämma olika skikt i sedimenten. På 
grund av cesiumföroreningarna från Tjernobyl kan 
jag titta på ett sedimentprov och beräkna att på 20 
centimeters djup är det år 1986, säger Sina Shahabi 
Ghahfarokhi.

Gamla föroreningar finns fortfarande kvar
Även om vi begränsar framtida utsläpp så finns 
gamla föroreningar kvar i sedimenten. För varje 
år täcks de av ytterligare några millimeter nybildat 
sediment, men de försvinner inte.

Viktigast är att metallerna inte läcker ut ur se-
dimenten och sprids i havet, menar Sina Shahabi 
Ghahfarokhi. Så länge föroreningarna är kvar i se-
dimenten, åtskilda från djur och människor, så gör 
de ingen större skada.

– Det är mycket farligare att ha metaller i lösning 
än i sedimenten. När de väl släpps ut i vattnet riske-
rar de att komma i kontakt med djur och andra le-
vande organismer, säger Sina Shahabi Ghahfarokhi.

Riskerar att släppas ut i havet
Risken att frigöra metaller från Östersjöns botten 
blir aktuell i kampen för att rädda bottenmiljön. 
Sinas avhandling visar att insatser för att motverka 
så kallade döda zoner, områden på havsbotten med 
lite eller inget syre alls, riskerar att frigöra metall-
föroreningar.

Som en del i avhandlingen undersöker han hur 
bottensedimenten i syrefattiga delar av Östersjön 
reagerar när de utsätts för syrerikt vatten igen. Ex-
perimentet visade att när sedimentproverna kom i 
kontakt med syre började de släppa ifrån sig me-
tallpartiklar i snabbare takt än vanligt.

– Resultatet är en påminnelse om att vi måste 
vara försiktiga och ha metallföroreningarna i åtan-
ke när vi gör insatser för att rädda Östersjön.

Föroreningar värst på 1970-talet
Tillströmningen av metallföroreningar i Östersjön 
var som störst på 1970- och 80-talet. Tilltagande 
industrialisering och bristande miljölagstiftning 
gjorde Östersjöns botten till en slutdestination för 
mycket föroreningar. Blytillsatser från den tidens 
drivmedel är vanligt förekommande i gamla sedi-
mentlager, där det ligger kvar långt efter att vi har 
slutat använda det.

En viktig vändpunkt för Östersjöns hälsa sker 
1974, då samtliga baltiska länder går samman för 
att minska utsläppen i havet. De bildar Helsing-
forskonventionen, ett gemensamt initiativ för att 
skydda havsmiljön och främja biologisk mångfald 
i Östersjön.

Havsbottnen visar tydliga effekter av Helsingfors- 
konventionen. Plötsligt minskar halterna av arse-
nik, kadmium, bly och andra metallföroreningar i 
nybildade sedimentlager.

– Det är fortfarande långt kvar till ett naturligt 
tillstånd. Men de minskade värdena efter 1974  
visar att det är möjligt att hjälpa havet att återhäm-
ta sig och rentav frodas, om vi bara sätter in rätt 
åtgärder.

Hjälper att upptäcka nya föroreningar
Tillräckligt djupt ner består sedimenten av lager 
som bildats före industrialisering och före det att 
människan hade en tydlig påverkan på Östersjöns 
havsmiljö. Dessa kan användas som referenspunk-
ter. När bottensedimenten innehåller högre kon-
centrationer av metaller än de naturliga värdena 
innebär det att den är kontaminerad, förorenad till 
följd av mänsklig påverkan.

– I naturen finns de flesta grundämnen natur-
ligt närvarande: aluminium, järn, kobolt, nickel 
och sällsynta jordartsmetaller finns där. Men som 
människor påverkar vi ibland dessa koncentra-
tioner genom vårt handlande. När detta händer 
försätter vi miljön i obalans, säger Sina Shahabi 
Ghahfarokhi.

Vissa metaller är hälsofarliga redan i mycket små 
koncentrationer. Ett sådant exempel är arsenik, 
som finns i kraftigt förhöjda nivåer i Bottenhavet 
i norr, troligtvis orsakat av utsläpp från metallpro-
duktion. Ett annat exempel är kadmium, som kraf-
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tigt överstiger bakgrundsvärdena på flera platser.
Andra metaller är skadliga först när de överskri-

der ett visst gränsvärde. Därför är det viktigt att 
hålla koll på vad som finns på botten. Avhandling-
en ger uppdaterad statistik om en rad olika me-
taller, samt kartlägger förekomsten av uran, vilket 
tidigare saknats i Naturvårdsverkets databas.
2022-10-13
Linnéuniversitetet

Örebrodoktorander får pris för  
forskning om miljögifter
Felicia Frederiksson och Mio Pettersson, doktoran-
der i kemi vid Örebro universitet, är två av fyra 
pristagare vid en internationell konferens om mil-
jögifter i New Orleans.

– Priset ger en extra sporre att fortsätta med 
forskningen, säger Felicia Frederiksson.

Felicia Frederiksson och Mio Pettersson forskar 
om högfluorerande ämnen, så kallade PFAS, som 
kan finnas i produkter som skidvalla, vattentäta 
kläder, stekpannor och kosmetika. Det är ämnen 
som inte bryts ned helt, utan som stannar kvar i 
miljön och kan vara skadliga för människor och 
djur.

Studie om maskar
Vid den internationella forskningskonferensen Di-
oxin 22, som arrangerades i New Orleans, prisa-
des de båda doktoranderna för sina presentationer. 
Felicia Frederiksson berättade om en studie där 
hon kunnat visa hur PFAS kan spridas i naturen 
via slam och tas upp av daggmaskar.

– När vi studerade maskarna kunde vi också se hur 
PFAS-polymerer omvandlades till andra PFAS-äm-
nen. Dessa ämnen innebär en risk för både djur och 
natur eftersom de inte bryts ner, utan sprids vidare 
i naturen. Vår studie visar att det behövs mer kun-
skap om PFAS-polymerer, säger hon.

Bark som fångar upp miljöföroreningar
Mio Petterssons höll en presentation om hur bi-
produkter, bland annat bark från sågverks- och 
massaindustrin, skulle kunna användas för att 
fånga upp PFAS från vatten.

– Vi genomför en studie där vi prövar det här 
just nu. För att fånga upp miljöföroreningar som 
PFAS som finns i våra vatten krävs det nya innova-
tiva vattenreningsmetoder, säger han.

Gynnar framtida karriärer
Både Mio och Felicia tycker att priset ger en be-
kräftelse på att deras forskning är viktig – och de 
tror att utmärkelsen kommer att gynna deras fram-
tida yrkesliv.

– Det är otroligt roligt att få uppskattning för 
sitt arbete och det känns fortfarande lite orealis-
tiskt att vara en utav fyra som fick den här utmär-
kelsen i år. Det betyder väldigt mycket för mig, 
säger Mio Pettersson.

– Det är sjukt kul, och det betyder otroligt 
mycket. Det känns som ett bevis för att ens arbete 
betyder någonting och att man dessutom har kun-
nat förmedlat sin forskning på ett tydligt sätt, säger 
Felicia Frederiksson.
2022-11-07
Örebro universitet

Sveriges bästa klimatinnovationer korade 
– för tredje året i rad
Fossilfritt gödsel och processteknik till fabriker 
för att spara el och vatten – det är Sveriges mest 
lovande innovationer med klimatnytta. Det står 
klart efter att juryn utsett vinnarna i en av Euro-
pas största innovationstävlingar med klimatfokus, 
Startup 4 Climate. Vinnarna, NitroCapt och Heli-
os Innovations, utropades under prisceremonin på 
FN:s klimattoppmöte COP27 sent igår kväll och 
får ta emot en miljon kronor vardera och personlig 
coachning av en valfri jurymedlem.

Startup 4 Climate är innovationstävlingen som 
delar ut ett av Europas största klimatinnovations-
priser. Konkurrensen har varit stenhård under täv-
lingens gång, med ett trettiotal andra banbrytande 
energiinnovationer med klimatnytta i fokus. Cirka 
4000 personer deltog i omröstningen för att rösta 
fram sitt favoritbolag till finalomgången, och un-
der tisdagskvällen korades årets vinnare i en stor 
prisceremoni efter ett halvår av delmoment och 
prövningar.
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”Årets segrare visar imponerande potential att 
accelerera omställningen i två sektorer med avgö-
rande betydelse för klimatarbetet i världen – pro-
cessindustrin och jordbruket. Med prispengar och 
coachning från Startup 4 Climate tror vi att Helios 
Innovations och NitroCapts innovationer kommer 
att kunna göra viktig klimatnytta”, säger Johan 
Lindehag, jurymedlem och vd på Ellevio.

NitroCapt
Användning av fossila bränslen i framställningen 
av konstgödsel står för 2,5% av de globala fossila 
utsläppen. NitroCapt minskar beroendet av natur-
gas. Tanken är att småskaliga och lokala produk-
tionsanläggningar ska framställa gödsel med hjälp 
av förnybar el, luft och vatten. Målet är att öka 
skördarna till en växande befolkning världen över, 
samtidigt som processen kring gödsel minskar sin 
klimatpåverkan. NitroCapt har sitt säte i Uppsala.

Helios Innovations
En av världens mest energikrävande processer är 
förångning i fabriker. Helios Innovations har tagit 
fram en mer energieffektiv teknik som tar tillva-
ra på restvärme som annars hade gått till spillo. I 
Sverige går mer än 5% av landets energiförbruk-
ning till att förånga industriella processvätskor. 
Genom att effektivisera den processen kan el och 
vatten sparas, i elens fall flera TWh per år. Man 
kan likna det vid att skapa en buljongtärning av 
en stor mängd vätska. Helios Innovations är base-
rat i Halmstad och Lund, med pilotanläggningen 
i Halmstad.

”Det är en ren lyx att få vara jurymedlem och 
se den höjd på innovationer och den energi som 
finns i Sverige. Vi i juryn imponerades stort av fi-
nalisterna. Det känns som julafton att få dela ut 
en miljon vardera till de fantastiska vinnarna och 
det känns extra viktigt i dessa oroliga tider”, säger 
Stefan Krook, jurymedlem och GodEls grundare.

Om Startup 4 Climate
Innovationstävlingen Startup 4 Climate är en av 
Europas största innovationstävlingar och har in-
stiftats i syfte att accelerera energiomställningen. 
De bästa idéerna med störst mätbar klimatnytta 

vinner. Tävlingen är möjlig tack vare ett partner-
skap mellan Ellevio och GodEl. I juryn sitter Jo-
hanna Mossberg chef Energi RISE, Jane Walerud 
investerare, Lina Bertling Tjernberg professor i 
energisystem KTH, Stefan Krook grundare GodEl 
och Kivra, Johan Lindehag vd Ellevio. Nästa års 
omgång av Startup 4 Climate annonseras våren 
2023. Mer info på https://startup4climate.com/
2022-11-16
Ellevio AB

Backafloden – den bortglömda stormfloden  
som kan lära oss för framtiden
Backafloden år 1872 är en av de värsta naturkata-
strofer som drabbat södra Östersjön. Nu använder 
forskarna den historiska kunskapen för att bli bätt-
re på att bygga för framtiden. Bilden visar Barse-
bäckshamn under stormen Sven 2013. Foto: Björn 
Almström

Stormfloden som för 150 år sedan svepte bort 
hela samhällen och fick flera hundra människor att 
mista livet är nästan bortglömd idag. Detta trots 
att Backafloden är en av de värsta naturkatastrofer 
som drabbat södra Östersjön. I en nyligen public-
erad kunskapsöversikt om stormfloder visar fors-
kare vid Lunds universitet att bevarandet av det 
kollektiva minnet kring tidigare stormkatastrofer 
gör oss bättre rustade för framtidens extremväder.

Backafloden har varit Caroline Hallins forsk-
ningsfokus i många år. Hon är kustingenjör och 
forskare i teknisk vattenresurslära vid Lunds Tek-
niska Högskola, LTH, och undersöker varför 
stormfloder inträffar och hur våra samhällen kan 
skydda sig mot kommande flodvågor.

Det kollektiva minnet en del av krisberedskapen
Stormfloder är tillfälligt förhöjda vattennivåer som 
kan leda till översvämningar. Att havsnivån stiger 
hänger ihop med meteorologiska faktorer, men 
även klimatförändringar bidrar till att vattennivån 
når allt högre och att stormfloder kan inträffa of-
tare.

Men kunskapen som behövs för att förebygga 
stormfloder och att skydda samhället vid en över-
svämning måste öka, menar Caroline Hallin.
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– I detta sammanhang är kunskap om Backaflo-
den väsentlig för att påminna oss om konsekven-
serna av den ödesdigra stormfloden och vilka lär-
domar de drabbade samhällena tog med sig.

Detta benämner Caroline Hallin som det kol-
lektiva minnet av Backafloden, som är en viktig del 
av riskmedvetenheten och krisberedskapen.

– Att levandegöra minnet av vad som hände år 
1872 och varför det kunde hända, det är nödvän-
digt för att vi ska klara oss bättre nästa gång en 
stormflod sköljer över våra kustsamhällen, säger 
Caroline Hallin.

Backafloden kan hända igen
En stormflod som Backafloden skulle mycket väl 
kunna drabba södra Östersjön igen.

– Risken för översvämningar ökar genom att 
klimatförändringar får havsnivån att stiga samt att 
bebyggelse sker i kustnära områden, säger Caroline 
Hallin.

För vi har enligt Caroline Hallin inte varit så bra 
på att förvalta det kollektiva minnet och kunska-
pen om historiska stormfloder, vilket har lett till att 
riskbenägna områden i södra Sverige exploaterats.

– Sedan den här extrema stormhändelsen så har 
kusternas översvämningsbenägna samhällen byggts 
ut med tusentals hus som riskerar att översvämmas 
ifall en liknande händelse skulle inträffa igen. Om 
vi tagit lärdom av tidigare stormfloder så hade nog 
vissa av de här områdena inte bebyggts, säger Ca-
roline Hallin.

Naturanpassade översvämningsskydd
Något vi har lärt oss från tidigare stormfloder är att 
naturen på egen hand står för flera bra översväm-
ningsskydd – som sandstränder och sanddyner 
som kan bryta vågenergi och skydda bakomliggan-
de områden mot översvämning.

– En del kustområden har naturliga översväm-
ningsskydd genom sina sanddyner, men på en del 
platser kan de behöva förstärkas, och på andra kan 
det behöva byggas nya vallar, säger Caroline Hallin.

Redan 1872 när Backafloden inträffade fanns 
det vallar byggda av ålgräs som skyddade bebyggel-
sen på Falsterbonäset.

– Men vallarna var inte tillräckligt höga för att 

skydda mot Backafloden. Stormfloden fick dem att 
brista och nästan hela Falsterbonäset översvämma-
des. Men tack vare att den gamla bebyggelsen var 
belägen i terrängens höjdpunkter klarade man sig 
ändå ganska lindrigt undan här. De största skador-
na inträffade på Skånes ostkust där de stora vågor-
na slog sönder husen och hamnarna i fiskelägena, 
säger Caroline Hallin.

Kunskapsöversikt om stormfloder
För att förvalta det kollektiva minnet av Backa-
floden och kombinera det med ny kunskap om 
stormfloder och översvämningar, har Caroline 
Hallin tillsammans med sina forskarkollegor pu-
blicerat en kunskapsöversikt om stormfloder.

– Vi hoppas att rapporten ökar förståelsen av 
stormfloder, varför de inträffar och hur vi kan 
skydda oss bättre när de händer igen. Så att histo-
rien lär oss att bygga ett robust samhälle för fram-
tiden, säger Caroline Hallin.
2022-11-16
Lunds universitet

Nacka Forum öppnar inspirerande och  
engagerande cirkulär hubb tillsammans med 
Nacka vatten och avfall
Nacka Forum och Nacka vatten och avfall öppnar 
tillsammans en cirkulär hubb där syftet är att inspi-
rera och engagera till en cirkulär livsstil och kon-
sumtion, i samverkan med bland annat kommun, 
företag och skolor som ges utrymme att prova idé-
er. Det är en ca 100 kvm stor utställningsyta som 
genomsyras av hållbarhet och som aktiveras med 
expertis efter tema och säsong, tillgänglig för alla. 
Hubben öppnar i december.

Nacka Forum och Nacka vatten och avfall skapar 
tillsammans en cirkulär hubb i Nacka Forum. Den 
ca 100 kvm stora utställningsytan ska genomsyras 
av hållbarhet och inspirera till en cirkulär livsstil 
och konsumtion. Här kommer besökare att kunna 
lära sig om cirkulärt tänk utefter olika teman som 
varieras under året med fokus på mode, inredning 
och matsvinn. Hubben kommer vid olika tillfäl-
len att aktiveras i samband med respektive tema 
genom expertis inom olika kompetenser, bland an-
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nat pysselverkstad med återbrukat pysselmaterial, 
syverkstad för hjälp att anpassa och skräddarsy 
second-handfynd, samt tapetserare som visar hur 
man kan reparera och återbruka sina möbler. Un-
der året kommer det även att finnas aktiviteter 
för barn där till exempel hela skolklasser kan göra 
besök och lära sig mer om återbruk och cirkulärt 
tänk.

Hubben är en del av initiativet Slut cirkeln som 
Nacka vatten och avfall tagit fram, vars syfte är att 
främja cirkulär ekonomi i Nacka. Nacka Forum ar-
betar aktivt varje dag för att skapa en mer hållbar 
plats för både miljön, samhället och den enskilda 
individen genom sitt lokala koncept We Care och 
fastighetsägaren Unibail-Rodamco-Westfields am-
bitiösa hållbarhetsagenda Better Places 2030. Den 
cirkulära hubben blir ytterligare ett steg i riktning-
en till ett utbud som uppmuntrar besökare till att 
göra hållbara val samt att tillgängliggöra en plats 
för att dela kunskap om återbruk, i samverkan med 
bland annat kommun, företag och skolor.

”Den cirkulära hubben går helt i linje med vårt 
fortsatta arbete i utvecklingen av Nacka Forums 
hållbarhetsutbud och vårt lokala koncept We Care. 
Vi ser verkligen fram emot att göra detta tillsam-
mans med Nacka vatten och avfall och jag tror att 
vi tillsammans har möjlighet att skapa en värdefull 
och uppskattad yta för kunskapsspridning, där vi 
kombinerar Nacka vatten och avfalls kompetens 
och erfarenhet inom avfallsminimering medan vi 
bidrar med ett mer kundorienterat perspektiv”, 
säger Marie Larsson, centrumchef i Nacka Forum

”Detta är samverkan i praktiken, en arena där 
företag, kommun, verksamheter och Nackabor 
verkar för att förebygga avfall och ges möjlighet 
att testa cirkulära idéer. Det ligger helt i linje med 
avfallsplanen”, säger Mats Rostö, VD Nacka vatten 
och avfall
2022-11-21
Unibail-Rodamco-Westfield


