
”Varje dag använder vi vatten- att dricka, borsta tänder och 
spola i toaletten med. Att det vatten som kommer när vi vrider 
på kranen är rent och att det vi spolar ned tas om hand 
förutsätter vi, oavsett om vi är hemma, på jobbet eller ute och 
reser i Sverige…” 
 
 
 
 
Hur skulle det annars fungera… ? 



Framtidens VA – Utmaningar och möjligheter i 

3-4 december 2013, Luleå 

Mats Rostö 

Mina tankar…  
- Hur ska vi planera för VA-

branschens framtid? 



Vatten är vårt 
viktigaste livsmedel 

som vi lånar från 
kommande 

generationer… 
 

Hur förhåller vi oss till 
det när vi planerar och 

bygger den hållbara 
staden? 

 
 
 
 
 

 



 
• VA-samverkan över kommungränserna 

 
• Samlad erfarenhet och kompetens 

 
• Ansvarar för drift och utveckling av de 

allmänna vatten- och avlopp i  
 Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby 
 
• Samverkan med samhällsplaneringen i 

regionen – Vår förväntan och vårt ansvar 
 
 

Gästrike Vatten AB 



Planering tillsammans - 
 behövs det? 

Har vi ett gemensamt ansvar? 

Trygghet och Ansvar för 
framtiden 



VA-branschen, uppdraget: 

Det grundläggande ansvaret (inom Verksamhetsområdet)   

• Tillverkning och kontroll av Dricksvatten 

• Rening av Spillvatten 

• Avledning och rening av Dagvatten 

• Ett fungerande ledningssystem 

• 24/7 

• Är det allt? 
 

 

     

 



Miljövårdsindustri 

Livsmedelsindustri 
Växtnäring mellan 

stad och land 

Källa: Vattenvisionen 

Energiresurser 

- Biogas 

-Skogsnäring 

-Näring åkerbruk 

-Förbränning (energi) 

 
Nya samarbeten:  

Forskning, Energi/Avfall,  
Länsstyrelser, kommunplanerare och 
privata aktörer vill ha dialog med oss 

- samarbeta! 

Samhällsbyggaren? 



Samtal/diskusson 

Samsyn 

Samförstånd 

Samverkansbeslut 

Effektiv Samverkan 

Behovstrappa för samverkan – 
vad ska vi ha för roll i 
samhällsbyggandet? 

Traditionell VA-Roll 

Framtida VA-Roll? 

Samhällsbyggaren? 



En värdefull värdekedja … 
om den fungerar  

Källa: Vattenvisionen 

Hur väl fungerar den idag? 



 

Vad har vattentjänstföretaget att bita i? 



Finns det något incitament till 
Nytt sätt att möta framtiden? 

• Släpp Sargen 

• Hitta samarbetspartners som lyfter Vatten 

• Gemensamma Mål 

• Gemensamma Värderingar / Normer / Attityder? 

• Var modig och utmana tidigare ”sanningar” 

• Finansieringsfrågan 

• Berätta till våra kunder vad de får för x öre/litern  

 



 Ex Dagvatten 



Vad belastar Samhället vårt Dagvatten med?  

Källa: Vattenvisionen 



Effekter av dåliga Dagvattenlösningar … 



…Och Bra Dagvattenlösningar 



…och innovativa Dagvattenlösningar 

oLOD-magasin vårstädning av vägar?  

oDagvatten till brandvatten? 

oSluta se Dagvatten som ett problem – börja se 

det som en viktig resurs i samhällsbyggandet  

oLOD-magasin för bevattning av 

tomter/parker?  

oStorskaliga helhetslösningar, ej per fastighet,  

oTänk nytt! … 

oSamla kompetens och sälja tjänster till kommunen 



Ex Regional 
Strategi  
Vattenförsörjning 
 Ockelbo 

Vatten 

Hofors Vatten 

Gävle Vatten 

Älvkarleby 

Vatten 

Sandviken 

Torsåker 

  

  

  

Långsiktighet 

 

Samsyn 

 

Bred politisk dialog 

2013 Gemensam 

kommunstyrelse Gävle och 

Älvkarleby 

 

En fråga på agendan: 

VATTEN 

 

Uppdraget: Gemensam 

vattenproduktion (VD,KCx2) 



Vi måste höja kompetensen och 
öka intresses för Vatten-området! 

Hur kan vi göra skillnad? 
 



Satsa på kompetens 

• Generationsväxling - Stort utmaning i hela sverige 
 

• Ta intryck från högskolor  

  

• Nya konstellationer: förbund/ Bolag/ samverkan. 

 

• Regionala samarbeten 

 

• Våga testa nya angreppssätt  



En välfungerande värdekedja 

• Förståelse för Vattnets betydelse och värde i 

samhällsplaneringen – delta i processen 

  

• Tydligt ansvarstagande för vattenfrågor lokalt 

/ regionalt 

 

• Hitta innovativa samarbeten och nätverk 

inom värdekedjan – sätt mål i verksamheten 

 

• Visa upp goda exempel - sträck på ryggen 

 

• Låt akademi inspirera och vitalisera 



Har vi rätt  
Förhållningssätt 

Till 
  

VATTEN… 



…Då kan vi gemensamt planera 
för framtidens samhälle på ett 

hållbart sätt. 



Tack för att ni lyssnade! 
 
 
 

Mats Rostö 

Tel: 026-17 51 51, Sms: 076-762 74 18 

mats.rosto@gastrikevatten.se 


