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VATTEN ÄR GRÄNSLÖST
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VATTEN HAR OLIKA FUNKTIONER
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VATTEN I SAMHÄLLSBYGGANDET
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VI TRANSPORTERAR VATTEN MED RÖR 
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Svenska kommunförbundet – Delrapport: Vatten & Avlopp, Oktober 1991

• Katastrofprofetiorna speglar inte verkligheten

• Är förslitningen och åldrandet större än våra satsningar på underhåll och förnyelse?

• Om man väntar alltför länge med underhållsåtgärder blir det dyrt

• Plastledningar har tagit allt större del av marknaden

• Mer än fördubblad ledningslängd sedan 1970

• Inträffade skador måste dokumenteras och följas upp 

• Bräddning av orenat avloppsvatten är ett problem i många kommuner

• Ingen vet hur gammal en ledning kan bli

• Kommunal VA-Planering en nödvändighet

DET KOMMUNALA UNDERHÅLLSBERGET



Aftonbladet 4 november 2018

”Svenska VA-ledningar är i uselt skick, och behoven av utbyggnad och renovering är 

skriande, konstaterar Hampe Moberg, vd för Maskinentreprenörerna och samordnare för 

branschorganisationen VA-fakta. Han tycker att beredskapen för störningar i 

vattenförsörjningen är usel.

Det är jädrigt sårbart. Frågan är när vi ska börja investera.

Stora delar av landet har på tok för gamla nät, och det kommer att krävas stora 

avgiftshöjningar för att bygga i kapp, hävdar han.

Utbytestakten ligger långt efter vad den borde vara. När det gäller exempelvis potthål i 

vägarna så syns det, men för vatten och avlopp är det dolt, och läckage märks inte, säger 

han.”

VA-LEDNINGARNA I USELT SKICK
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DAGENS PROBLEM -
MORGONDAGENS MÖJLIGHETER?

• Vattnet räcker inte till ens hos oss i 

Sverige

• Problemen märks - det blir blött 

minst upp till knävecken

• Vi kan inte bada

• Pengarna räcker inte till

• Generationsväxling pågår

Många roliga utmaningar!



DET HÄR BORDE VARA FRAMTIDEN
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• Mycket göms i marken

• VA-branschens aktörer dåliga på att synas när allt fungerar

• VA ses inte som en del i samhällsbyggandet

• Minskat teknikintresse

• Finns så mycket annat kul

VARFÖR SAKNAR VI VA-INGENJÖRER?
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SVEN TYRÉNS STIFTELSE

Kompetensförsörjning till VA-

branschen är mycket bristfällig

• Kunskapslyft VA-ledningar –

Emma Södervall

• Industridoktorand Dagvatten –

Pär Öhrn Sagrelius, Drizzle -

Kompetenscentrum för 

dagvatten vid LTU

• Fytosanering av perfluorerade

ämnen i grundvatten - Jeffrey 

Lewis, SGI/TUFFO, samarbete 

med Örebro Universitet & SLU
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VÄRLDENS BÄSTA JOBB

• Finns jobb i hela världen

• Bidrar till att skapa ett hållbart 

samhälle

• Visualisering, AI, algoritmer, 

sensorteknik – Allt behövs 

• Jobb finns för detaljister och 

generalister

• Behöver aldrig bli arbetslös

• Du kan välja att jobba i offentlig miljö, 

näringslivet och akademin

• Alltid nya utmaningar!

Välkommen till VA-branschen! Vi har kul!



www.tyrens.se

Birgitta Olofsson, FoU-chef, Vice VD
birgitta.olofsson@tyrens.se

TACK!
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