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Framtiden 



Prognoser 

Man kan säga att utvecklingen fortsätter 

ungefär som hittills, det blir bara mindre 

förändringar. Vi budgeterar väl som förra 

året? 

Eller kan man säga, att så här kan det inte 

fortsätta länge till! Något måste hända! 

RAPLEX 

 



Prognoser (forecasting) 

Wikipedia: “Prognoser är konsten att uttala 

sig om händelser som ännu inte inträffat”. 

Jan Wallander, Handelsbankens VD 1970-

talet, avskaffade långtidsbudgetering. Gav ut 

småskrifter till de anställda och till 

allmänheten, bl.a. en om prognoser och 

långtidsbudgetering. 

 



Om framtiden 

Framtiden i Systemstudie Avlopp Göteborg  

• Kraven har skärpts 

• Miljön har blivit bättre 

• Invånarna är mer medvetna 

• Teknik som vi behöver finns där 

• Energin är tillgänglig (men dyr) 

• Staden är ekonomiskt stark 



Globalt 



Utmaningar ”Megatrends” 

Urbanisering 

Klimatförändring 

Vattenanvändning och vattenbrist 

Sanitet 

Hälsa – vattenburna sjukdomar 

Katastrofer (90%) 

Walter Stottman, WB 



Water stress 2050 

OECD: The Environmental Outlook 2050  



Water Demand 

Efterfrågan på vatten kommer att öka med 

55% till 2050 

Ökad efterfrågan från tillverkningsindustrin, 

energisektorn och hushållsanvändning 

Konkurrensen om vatten medför att 

konstbevattningen inom jordbruket inte kan 

expandera 

OECD: The Environmental Outlook 2050  



Huvudbudskap från OECD 

 Antal personer som lever under svår “water stress” 

 Ökning av behov av vatten (Water demand) 

 Uttag av grundvatten 

 Antal personer som riskerar översvämning 

 Återställande av kvaliteten hos yt- och grundvatten 

i OECD-länder 

 Försämring av kvaliteten hos yt- och grundvatten 

utanför OECD 

 Förbättrad tillgång till vatten och sanitet i  BRIICS-

länder 

 Antal personer utan tillgång till vatten och sanitet i 

utvecklingsländer 

 

  



Sverige 



Miljömålen – ett urval 

Målet är mycket svårt eller inte möjligt att nå 

inom tidsramen även om ytterligare åtgärder 

sätts in för:  

 1. Begränsad klimatpåverkan 

 3. Bara naturlig försurning 

 4. Giftfri miljö  

 7. Ingen övergödning 

 15. God bebyggd miljö 

 



Vattenvisionen 2050 

Sektorsövergripande 

År 2050  

• har Sverige en framgångsrik export 

• är vatten integrerat i samhällsplaneringen 

• har vi en välfungerande värdekedja 

• är vi en attraktiv arbetsmarknad 

• är alla va-system klimat-, miljö- och 

resursanpassade 



Vattenvisionen 2050 

Dricksvatten 

År 2050 

• tillämpas Water Safety Plans 

• förnyas verk och ledningar på ett hållbart 

sätt 

 



Vattenvisionen 2050 

Dagvatten 

År 2050 

• renas dagvattnet där det behövs 

• har vi ett effektivt uppströmsarbete 

• används regnvatten som resurs 



Vattenvisionen 2050 

Avloppshantering 

År 2050  

• har vi bästa avloppshantering i stad och på 

landsbygd 

• har Sverige bidragit till sanitet åt alla globalt 

• har vi helhetslösningar utan bräddning 

• är reningsverken produktionsanläggningar 

 

 



SKL 

• Räkna med ekosystemtjänsterna, i en 
vattenplan 

• Gör upp vattenförsörjnings- och 
avloppsvattenplaner 

• Samverka mellan VA-förvaltningen, 
miljökontoret och planenheten  

• Samverka över kommungränserna 

• Inrätta vattenskyddsområden 

• Klimatsäkra vatten 

 
Bo Rutberg SKL 

 
 

 

 

 

 



Några resultat från Systemstudie 

avlopp och matavfall i Göteborg 



Fånga näringen vid 
reningsverket 

Fånga föroreningarna vid 
källan 

Nuvarande 
system 

 

Fånga näringen vid källan 

Drivkraft: Kretslopp 



Separerande system kommer inte att 
användas som huvudprincip för avledningen 
 

 





Källkontroll är nödvändig för att nå en hög 
kvalitet på slam eller aska 
 

 





Matavfallskvarnar kan vara en hållbar 
lösning 
 





Separering av kombinerade ledningsnät inte 
kostnadseffektivt 
 

 



Gröna tak 



Rännstensbrunnsfilter 

Innolet® 

 

 



Extraktion av en ren fosforprodukt vid 
reningsverket eller efter förbränning är en 
hållbar lösning 
 

 



Ny teknik 







Forskning 



Forskning EU Horizon 2020 
 

• Bridging the gap. From innovative water solutions 
to market replication 

• Integrated approaches to water and climate 
change 

• Stepping up EU research and innovation 
cooperation in the water area 

• Harnessing EU water research and innovation 
results for industry, agriculture, policy makers and 
citizens 

• Strengthening international R&I cooperation in 
the field of water 
 

Eller: Forskningen måste komma till 
nytta! Samarbete är en nyckel. 

 
 
 
 

 

 



Svensk FoU 

 

• Forskningens uppgift är att säga något 
nytt och helst sant om verkligheten  
(latinprofessor Birger Bergh, Lund) 

• Vattenvisionen 2013 

• Tvärvetenskap 

• Vi blir bländade av de stora och duktiga 
forskningsinstitutionerna i Europa.  
Men vi är duktiga på mycket.  
Inga ljus under skäppan! 

 

 



Hur få det att hända 



Regionalt va-bolag - strategiarbete 

• Dricksvatten: driftsstörning, smittspridning 

• Avloppsvatten: nya krav, lokalisering, 

anslutning, kostnadsökningar 

• Slam: ökade krav på slamkvaliteten 

• Dag- och bräddvatten: översvämningar, 

ökade krav på utsläpp 

Hotscenarier, kortsiktiga. Forecasting. 



Regionalt va-bolag - strategiarbete 

Målscenarier: 

• Sveriges säkraste dricksvatten 

• Nollutsläpp  

• Netto energileverantör 

• Slutna kretslopp för näringsämnen 

• Nyttiggörande av dagvattnet 

• Lägsta taxorna 

”Backcasting” 



Kriterier för lyckosam strategisk 

planering 

• Drivande och ansvarstagande aktörer 

• Värdegemenskap mellan nyckelaktörer – delad 

världsbild, mål, problemsyn 

• Handlingsutrymme – lagstiftning och politiskt 

stöd 

• Fördelning av ansvar och risk 

• Resurstillgång – pengar och kunskap 

• Kommunikation med tilltänkta användare  

• Arena för deltagande och konflikthantering 

Henriette Söderberg 



Reflektioner - axplock 

Kemikaliesamhället 

Slammet 

Klimatet 

Underhållsberget 

Integrering och samverkan 

IT-utvecklingen 

Förtroendet 





Hållbara va-system? 



Fortsätt jobba! 


