Framtidens utmaningar och möjligheter
Vad kan VA lära från andra industrisektorer för att klara
framtidens utmaningar
Kristina Kenning Östling, VA-chef Östersunds kommun

Östersunds kommun
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Drygt 63 000 invånare, växer stadigt
106 mil ledningar,
varav de äldsta över 100 år
6 st vattenverk, 8 st reningsverk
Leverera ca 18 000 kubik dricksvatten/dygn
Största vattentäkten är Storsjön

Kristina Kenning Östling
•
•

•

Maskiningenjör från KTH
Drygt 20 års arbetslivserfarenhet inom svensk industri
- 2 år som utvecklingsingenjör CelsiusTech
- 10 år som konsult - Ericsson, SAAB, Atlas Copco,
Astra Zeneca, Volvo, Bombardier
- 10 år som utvecklingschef på Scania
VA-chef i Östersunds kommun sedan september 2016 och
vice ordförande i forskningskluster Dag&Nät

Det finns cirka 1 400 000 000 000 miljarder liter vatten på jorden, men det är bara en liten del
som går att använda som dricksvatten. Den största mängden vatten utgörs av saltvatten som
vi inte kan dricka.
Bara tre procent är sötvatten.
Två tredjedelar av sötvattnet är ytvatten som finns i glaciärer, sjöar och vattendrag och en
tredjedel är grundvatten som bildas genom att vatten rinner ner genom
jordlagren. I Sverige använder vi både ytvatten och grundvatten till vårt dricksvatten.
Globalt används 70 % av det sötvatten som människorna använder till bevattning,
20 % till industriproduktion och 10 % utgörs av hushållsvatten
Enligt FN-prognoser kommer den globala efterfrågan på färskvatten överskrida
tillgångarna med 40 procent 2030. FN konstaterade vidare att de krafter som
minskade världens förråd av sötvatten inte bara hade att göra med metereologiska faktorer
utan också till stor del orsakades av mänsklig verksamhet.
En värld utan tillräckligt med färskt dricksvatten behöver enligt en FN-rapport inte vara så långt
borta. Och det kan på sikt innebära sämre skördar, epidemier, en förvärrad fattigdom och
våldsamma konflikter om rätten till vatten. Ytterligare faktorer som väntas spela in är
förändringar av klimatet och befolkningstillväxten.



Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel. Vi har tillgång till det dygnet runt direkt i
kranen. Det är gott, hälsosamt, lokalproducerat och kostar bara några ören per liter. I priset
ingår även skydd av vattentäkter, rening av avloppsvattnet och hantering av dagvatten
…och vi tar det förgivet.



I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn.
60 liter för personlig hygien.
30 liter för toalettspolning.
15 liter för disk.
15 liter för tvätt.
10 liter för mat och dryck.
10 liter övrigt.



FN räknar med att en människa behöver minst 20-50 liter vatten per dag för sånt som dricksvatten, tvätt och disk. I Sverige överkonsumerar vi därmed enormt mycket vatten.



Människans primära vattenbehov är cirka 3 liter vatten per dag



Vattenförbrukningen för produktionen av en dags mat för en person varierar mellan 2000 och
5000 liter.



Stora skillnader mellan olika kommuner - Avfolkningsbygd vs expansionsområden
Alla medborgare har dock rätt till samma kvalitet och trygghet

Även om FN studerade frågan ur en global synvinkel måste de
lösningar man rekommenderade – uppsamling av regnvatten,
återvinning av avloppsvatten, förbättringar av avloppshantering och
rörledningar, göras på det lokala planet. En av de största
utmaningarna är i städerna där ständigt ökande befolkningar
orsakar påfrestningar på de system som en gång i tiden var
avsedda för betydligt färre människor och en stor mängd av det
tillgängliga rena vattnet går till spillo på grund av att infrastrukturen
hör hemma för mer än hundra år sedan.
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Fokus har i Sverige länge varit LÄGSTA TAXA
– och är det fortfarande till viss del
Kortsiktigt och ohållbart
Fokus borde vara –
Hur kan vi använda varje krona
så effektivt som möjligt?

Förvaltning med brandkårsutryckning
Proaktiv och förebyggande organisation med kontroll
kunden i fokus och att ständigt jobba med förbättringar
genom att älska avvikelserna och jobba bort slöseri.
För att nå nya mål som aldrig tidigare har uppnåtts

Lean är en ideologi som går ut på att maximera kundnyttan och
samtidigt minimera slöseri av resurser genom olika typer av
effektiviseringar och rationaliseringar.
Lean har sitt ursprung i Toyotas utvecklingsstrategi och syftar till att
erhålla högsta kvalitet med kortast ledtid och lägst kostnad.
Lean bygger på 3 grundprinciper
• Respekt för individen. Den som vet något om arbetsprocessen
är den som utför den och skall ges möjlighet att påpeka brister.
• Flöde, att öka flödet av mervärde genom fabriken.
• Transparens, alla skall kunna se vad som händer överallt både
nedströms och uppströms

Jag gillar inte etiketter, det är bara verktyg och inget mål i sig
– Jag vill ha resultat och vi har ett viktigt samhällsansvar
För mig handlar det om
- Mindset – inställningen till varför vi går till jobbet
- Delaktighet hos personalen
- Att använda hela organisationen och dess potential – se möjligheterna

Beteenden

(Signaler som är synliga
för omgivningen)

Attityder

(Förhållningssätt)
Kunden först
Eliminera slöseri

Älska avvikelser
Ha roligt på jobbet

Värderingar
(Grundläggande
uppfattningar)

Kunden först
Eliminera slöseri

Älska avvikelser
Ha roligt på jobbet

Kunden i fokus
•
•
•
•
•
•
•

Kundens behov är den viktigaste drivkraften i verksamheten
Smidig anpassning av verksamheten utifrån krav på
förändringar utifrån
Decentralisering dvs ge medarbetarna tillräckligt ansvar och
handlingsfrihet för att kunna möta kundernas förväntningar
Knyta ihop alla uppgifter och funktioner för att skapa en
helheltskänsla – sammanhang
Teambaserad organisation som jobbar med att hela tiden
använda den samlade kompetensen
Trycka på att kompetens och ett ständigt lärande är basen som
ger möjlighet till att kunna handla
Att hela tiden jobba med förbättringsarbete för att lösa problem
och utmaningar men också för att hela tiden utveckla och lära
hela organisationen

De tre viktigaste parametrarna för framgångsrika organisationer
Bra medarbetare
Bra ledarskap
Tydligt fokus

De största hindren som gör att man inte lyckas
När ledare och medarbetare i organisationen:
• inte vet vilka de allra viktigaste målen är.
• inte förstår vad de förväntas göra annorlunda för att nå målen.
• inte vet hur det går för dem själva, teamet eller organisationen i
framstegen mot målet.
• inte har tydliga system för ansvarstagande.

Kan du vara snäll och tala om
vilken väg jag ska gå?, frågade Alice.
Det beror till stor del på vart
du vill komma, sa katten.
Det spelar inte så stor roll,
sa Alice.
Då spelar det inte så stor roll
vilken väg du går, sa katten.
Från Alice i Underlandet

Vad krävs för att säkra försörjningen av en hel stad och en stor
kommun (både till storlek och invånarantal) med dricksvatten av
god kvalitet och ett väl fungerande avloppssystem?
…utan att skada den miljö vi lever i (för oss idag och för
framtiden), klarar av de klimatförändringar vi står inför med
skyfall, torka, bränder…. och samtidigt öppnar upp för fler
människor att bo och verka här.
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Vikten av information – inom organisationen och till medborgarna
Kunskap – bättre samarbeten internt kommunen
Beteendeförändringar i samhället
Gammal infrastruktur och anläggningar i VA-nätet – ett hot
Läckande ledningsnät/anläggning – måste åtgärdas
Helhetssyn och ansvar – lösningar med långsiktighet
För låg taxa – dålig signal – för billigt
Politisk vilja och mod – att fatta de rätta besluten

Kunden först Älska avvikelser
Eliminera slöseri Ha roligt på jobbet
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Tack för mig

Frågor?

Kontaktuppgifter:
Kristina Kenning Östling 063-14 36 74
kristina.kenning.ostling@ostersund.se

